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Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att förlusten av ett jobb har betydande negativa 
effekter på framtida löneinkomster, vilket motiverar frågan huruvida ett sådant 
inkomstbortfall ersätts på något annat vis. För de som lever i en parrelation är 
en möjlighet att den andre partnern börjar arbeta mer. En annan möjlighet är att 
det offentliga trygghetssystemet delvis kompenserar för inkomstbortfallet. I 
den här rapporten studeras de gifta män som 1987 förlorade sina jobb i sam-
band med arbetsplatsnedläggningar. Resultaten tyder dock inte på att kvinnorna 
ökade sitt arbetsutbud för att täcka männens inkomstbortfall. Arbetslöshets-
ersättningen kompenserade däremot för en betydande del på kort sikt. På längre 
sikt ersattes den förlorade löneinkomsten inte i någon större utsträckning av 
varken arbetslöshetsersättning eller någon annan transferering såsom sjukför-
säkring, förtidspension eller socialbidrag.  
 
                                                      
♣ Jag vill tacka IFAU för finansiering av detta projekt samt Donald Storrie och en anonym 
referee för värdefulla kommentarer. Rapporten bygger i sin helhet på Eliason, M. (2009) 
”Income after job loss: the role of the family and the welfare state” som är publicerad i Applied 
Economics © 2009, copyright Taylor & Francis; Artikeln är i sin publicerade form i Applied 
Economics tillgänglig online på: http://www.informaworld.com/10.1080/00036840802584968.  
♦ IFAU och Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet. 
marcus.eliason@ifau.uu.se 
 

IFAU – Inkomster efter en jobbförlust 1 

http://www.informaworld.com/10.1080/00036840802584968


Innehållsförteckning 

1   .................................................................................................... 3 Inledning

2   .............................. 4 Den svenska arbetsmarknaden och trygghetssystemet
2.1   ................................................ 4 Den svenska arbetsmarknaden 1983–1999
2.2   .................................................................. 5 Det svenska trygghetssystemet

3   ...................................................................... 6 Data, metod och skattningar
3.1   ............................................................................................................ 6 Data
3.2   ......................................................................................................... 7 Metod
3.3   ..................................................................................... 8 Deskriptiv statistik

4   ...................................................................................................... 9 Resultat
4.1   ...................... 9 Effekten av mannens friställning på kvinnans löneinkomst
4.2 

 .................................................................................... 11 
Effekten av mannens friställning på parets utnyttjande av 
trygghetssystemet

5   ....................................................................................... 14 Sammanfattning

Referenser .......................................................................................................... 17 

Appendix ............................................................................................................ 20 
 

2 IFAU – Inkomster efter en jobbförlust 



1 Inledning 
Den här rapporten belyser dels de långsiktiga effekterna för gifta män av att 
förlora ett jobb med avseende på familjeinkomst och dels i vilken utsträckning 
transfereringar och ett eventuellt ökat arbetsutbud från kvinnans sida kompen-
serar för mannens inkomstbortfall.  

Tidigare studier de senaste 20 åren, från såväl Sverige som andra länder, har 
visat att en jobbförlust inte bara innebär ett omedelbart inkomstbortfall under 
en period av arbetslöshet utan även ett inkomstbortfall som är bestående på 
längre sikt (Ruhm 1991; Jacobson m.fl. 1993; Stevens 1997; Couch 2001; Elia-
son och Storrie 2006). Att en jobbförlust verkar ha mer eller mindre perma-
nenta inkomsteffekter väcker frågan huruvida de friställda har möjlighet att på 
något annat sätt kompensera för inkomstbortfallet. En möjlighet för dem som 
lever i en parrelation är att partnern antingen träder in på arbetsmarknaden eller 
om denne redan har ett jobb ökar sitt arbetsutbud. Tidigare litteratur på det här 
området (t.ex. Lundberg 1985; Maloney 1987, 1991; Seitchik, 1991; Cullen 
och Gruber 2000; Prieto-Rodríguez och Rodríguez-Gutiérrez 2000; Stephens 
2002; Nilsson 2008) visar dock på att partnern inte i någon högre utsträckning 
verkar välja att öka sitt arbetsutbud som en respons på den andra partnerns 
arbetslöshet eller att det av olika skäl helt enkelt inte är möjligt. 

 En annan möjlig källa för inkomstkompensation är socialförsäkrings-
systemet och då framförallt, för friställda personer, arbetslöshetsförsäkringen. 
Arbetslöshetsförsäkringen är dock utformad för att täcka inkomstbortfall under 
en övergångsperiod av arbetslöshet, men som nämndes ovan så finns det lång-
siktiga inkomsteffekter av att förlora ett jobb och även efter att ha funnit ett 
nytt jobb så får en del lägre lön än vad de annars skulle ha haft. Det finns för-
stås också andra delar av socialförsäkringssystemet som är avsedda att kom-
pensera inkomstbortfallet för personer som tillfälligt eller långvarigt är utan 
arbete, såsom förtidspension, sjukförsäkring och socialbidrag.  

Man vet relativt lite om vilka effekter en jobbförlust har på ett hushålls eko-
nomiska situation utöver det man vet om effekterna på den friställdes egen lön 
eller inkomst. Även om studierna som fokuserar på egen lön eller inkomst har 
haft en central roll i litteraturen, så kan familjeinkomst i många avseenden vara 
ett bättre mått på ekonomiskt välstånd (Björklund och Palme 2000; Seitchik 
1991). Två amerikanska studier har dock undersökt effekten även på familje-
inkomsten. Stephens (2001) visade att den sammanräknade familjeinkomsten 
var mer stabil än mannens inkomst efter att ha blivit friställd och således även 
att ett ensidigt fokus på individens inkomst kommer att överskatta den faktiska 
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effekten på dennes ekonomiska situation. I en tidigare studie fann Seitchik 
(1991) att åtminstone en del av mannens inkomstbortfall kompenserades både 
av ett ökat arbetsutbud från kvinnans sida och av transfereringar. 

Den här studien skiljer sig i flera avseenden från tidigare studier på området. 
För det första så studeras enbart friställningar i samband med arbetsplatsned-
läggningar. I viss utsträckning kan en arbetsplatsnedläggning betraktas som ett 
”naturligt experiment” i och med att samtliga anställda sägs upp oberoende av 
vilka individuella egenskaper de besitter. På så sätt är det mer troligt att ett 
skattat samband utgör en kausal effekt och inte en selektionseffekt. För det 
andra så studeras inte bara hur mannens jobbförlust påverkar familjeinkomsten 
utan även i vilken utsträckning inkomstbortfallet kompenseras av ökade in-
komster från kvinnans sida och från parets utnyttjande av arbetslöshets-
ersättning, sjukförsäkring, förtidspension och socialbidrag. Det finns också 
anledning att tro att effekterna av att förlora ett jobb i Sverige skiljer sig från de 
man har funnit i t.ex. USA bland annat i och med ett mer generöst välfärds-
system i Sverige. Att kvinnor i Sverige också i högre utsträckning är förvärvs-
arbetande, och att båda makarna i ett äktenskap antas vara självförsörjande, 
skulle kunna innebära att gifta kvinnor här är mindre benägna att anpassa sitt 
arbetsbud som en respons till förändringar i mannens inkomst. 

2 Den svenska arbetsmarknaden och trygg-
hetssystemet 

2.1 Den svenska arbetsmarknaden 1983–19991 
De friställningar som kommer att studeras här skedde 1987 i en period av på-
fallande låga arbetslöshetsnivåer. Mellan 1983 och 1989, så föll arbetslösheten 
oavbrutet till som lägst 1,5 procent medan sysselsättningen samtidigt ökade 
från 79 till 83 procent. Under åren som följde upplevde Sverige den värsta eko-
nomiska krisen sedan 1930-talet. Arbetslösheten sköt i höjden och var 1993 
uppe i drygt 8 procent, en nivå som den sedan låg kvar på fram till 1997. Under 
samma år föll sysselsättningen med 10 procentenheter till knappt 73 procent. 
Således mötte de som friställdes 1987 en mycket god arbetsmarknad och det är 
rimligt att anta att de också hade goda förutsättningar att snabbt finna nya jobb 
innan krisen slog till. 

                                                      
1 Se Holmlund (2003) för en mer utförlig genomgång av 1990-talets ekonomiska kris. 
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2.2 Det svenska trygghetssystemet2 
Utformningen av socialförsäkringssystemet är av potentiell betydelse både för 
arbetsutbudet bland de kvinnor vars män här förlorade jobben och för den 
totala effekten på parens ekonomiska situation. Socialförsäkringssystemet 
innehåller fyra delar av särskild vikt för friställda i arbetsför ålder: arbetslös-
hetsförsäkringen, sjukförsäkringen, förtidspension och socialbidrag.3 

Arbetslöshetsförsäkringen är förstås den huvudsakliga källan till inkomst-
kompensation för dem som har förlorat ett jobb. Den innebär inte bara ett redu-
cerat inkomstbortfall under en period av arbetslöshet utan kan även ha en posi-
tiv effekt på längre sikt i och med att den tillåter de arbetslösa att söka efter ett 
nytt jobb som motsvarar deras kvalifikationer under längre tid än vad annars 
skulle vara möjligt.  

Av minst två skäl kan även förtidspension vara en viktig inkomstkälla för 
dessa personer. Först och främst så beviljades förtidspension inte bara av hälso-
skäl under den aktuella perioden. Fram till 1991 kunde personer som var minst 
60 år beviljas förtidspension enbart av arbetsmarknadsskäl, mellan 1991 och 
1997 kunde den beviljas för en kombination av hälso- och arbetsmarknadsskäl, 
medan uteslutande medicinska skäl till en nedsatt arbetsförmåga godtogs efter 
1997. För det andra så visar omfattande forskning på ett samband mellan en 
jobbförlust, och framförallt arbetslöshet, och ohälsa.4 Av den senare anled-
ningen kan även sjukförsäkringen vara ytterligare en del i socialförsäkrings-
systemet som kan tänkas utnyttjas i större omfattning av personer som har bli-
vit friställda.   

Slutligen är socialbidrag att betrakta som ett sista skyddsnät för dem som 
inte kan försörja sig på annat sätt. Åtminstone på kort sikt borde man dock för-
vänta sig att endast mycket få av personerna i den här studien inte klarade sin 
försörjning genom antingen eget arbete eller någon eller några av de andra 
delarna i socialförsäkringssystemet som diskuterades ovan. 
Utöver dessa delar i socialförsäkringssystemet så finns det även ett antal kom-
pletterande försäkringar som berör personer som har blivit friställda. Initialt så 
har en anställd enligt lag rätt till fortsatt lön under en uppsägningsperiod. Så är 
även fallet om det inte längre finns något arbete att utföra eller om arbets-
platsen läggs ned helt. I de fall då arbetsgivaren inte kan betala ut lön under 
                                                      
2 Se Bergmark och Palme (2003) eller Sjögren Lindquist och Wadensjö (2006) för en mer 
utförlig beskrivning av socialförsäkringssystemets olika delar och dess utveckling över tiden. 
3 Arbetslöshetsförsäkringen är i Sverige egentligen inte en del av socialförsäkringssystemet utan 
ligger under arbetsmarknadspolitiken. 
4 Se Kasl och Jones (2000) för en översikt av denna litteratur. 
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hela uppsägningsperioden så täcks den istället av den statliga lönegarantin. Det 
finns även ett antal avtalsförsäkringar som berättigar de friställda till avgångs-
vederlag. Utöver dessa ersättningar bestämda genom antingen lag eller avtal 
mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer, så erbjuder 
många fackförbund sina medlemmar både kollektiva och individuella tilläggs-
försäkringar.  

Ingen av de kompletterande ersättningarna ovan kommer uttryckligen att 
inkluderas i den efterföljande analysen på grund av de svårigheter som är för-
knippade med att identifiera sådana utbetalningar i data. Det är dock oundvik-
ligt att åtminstone några av dem ändå kommer att inkluderas då de inte går att 
särskilja från löneutbetalningar. Därför är det troligt att skattningarna av jobb-
förlustens effekt på den egna löneinkomsten är underskattad. Vidare så ska den 
del av inkomstbortfallet som kompenseras av olika ersättningar därför ses som 
den del som är från det offentliga socialförsäkringssystemet.   

3 Data, metod och skattningar 

3.1 Data 
I den följande analysen använder jag data från ett flertal av SCB:s register. 
Genom att varje person som arbetar kan kopplas till ett visst arbetsställe är det 
möjligt att identifiera samtliga arbetsplatser som läggs ned och de individer 
som drabbas. Studien är dock begränsad till gifta män som förlorade jobbet 
under 1987 i samband med en arbetsplatsnedläggning. Det innebär att dessa 
män och de kvinnor de var gifta med vid tillfället, samt en kontrollgrupp, 
kunde följas under 4 år före jobbförlusten och sen under 13 efterföljande år. I 
sex steg beskrivna nedan konstruerades en studiegrupp bestående av 1 122 gifta 
par och en kontrollgrupp bestående av 29 934 par. 
Steg 1: Samtliga arbetsställen med minst tio anställda som lades ned under 
1987 och 1988 identifierades i data genom att deras identitetsnummer försvann 
från ett år till ett annat.5  

                                                      
5 Ett problem med att identifiera arbetsplatsnedläggningar på sådant sätt i administrativ data är att 
identitetsnumret även kan försvinna på grund av till exempel sammanslagningar av arbetsställen, 
ägarbyte, eller felkodning. I den här studien har detta problem eliminerats genom att SCB 
genomförde undersökningar riktade till samtliga arbetsställen vars identitetsnummer försvann för 
att på så sätt klargöra den verkliga orsaken. 
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Steg 2: Längden på varje enskild nedläggningsprocess bestämdes. I de flesta 
fall bedömdes nedläggningsprocessen vara kortare än ett kalenderår, men i en 
del fall bedömdes den sträcka sig över både två och tre kalenderår.  
Steg 3: Samtliga anställda som separerade från ett arbetsställe mellan novem-
ber 1986 och november 1987 under en pågående nedläggningsprocess (såsom 
definierat i steg 2) identifierades.  
Steg 4: En jämförelsegrupp konstruerades bestående av ett slumpmässigt urval 
av 200 000 personer som var anställda i november 1986, på arbetsställen med 
minst tio anställda, men som inte var på gång att läggas ned såsom definierat i 
steg 1. 
Steg 5: Alla gifta män som identifierades i steg 3 och 4 valdes ut och länkades 
till den kvinna de var gift med och på så sätt kunde samma registerinformation 
erhållas för båda makarna. 
Steg 6: Slutligen begränsades urvalet till de par där båda makarna var i åldern 
25–51 år och hade varit gifta i minst fyra år i slutet av 1986, samt hade full-
ständig bakgrundsinformation rörande samtliga relevanta variabler.6 

3.2 Metod7 
För att korrekt kunna skatta effekterna av att förlora ett jobb är det nödvändigt 
att kunna kontrollera för skillnader som finns mellan studiegruppen och kon-
trollgruppen. Sett till samtliga personer som förlorat ett jobb så finns det anled-
ning att anta att dessa i högre utsträckning än andra har egenskaper som gör att 
de har en besvärligare framtida arbetsmarknadssituation. Om man inte kan 
kontrollera för dessa skillnader i egenskaper så kommer man därför att över-
skatta de negativa effekterna. Genom att endast studera jobbförluster i samband 
med arbetsplatsnedläggningar är det dock troligt att man minskar dessa poten-
tiella skillnader. Man kan argumentera för att en arbetsplatsnedläggning kan 
betraktas som ett ”naturligt experiment” i och med att samtliga anställda skiljs 
från sina arbeten. Det sker med andra ord ingen selektering av vilka anställda 
som lämnar med avseende på individuella egenskaper eller beteenden. Fullt ut 
kan man dock inte betrakta det som ett naturligt experiment i och med att 
arbetsplatsnedläggningar är mer vanligt förekommande i vissa regioner och 

                                                      
6 Åldersrestriktionen innebär att båda makar var av arbetsför ålder under hela uppföljnings-
perioden. Restriktionen avseende äktenskapets längd försäkrar att all bakgrundsinformation avser 
dem båda som par. 
7 En utförligare metodbeskrivning finns i Eliason (2009) som är den ursprungliga engelska och 
mer tekniska versionen av den här rapporten. 
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inom vissa branscher. Därför krävs det att man ändå kontrollerar för skillnader 
i bakgrundskaraktäristika mellan studie- och kontrollgruppen.  

I många tidigare studier så har man skattat effekterna av friställningen både 
under ett antal år före den faktiskt inträffar och för en längre efterföljande 
period, med en regressionsmodell med så kallade fixa individeffekter (se t.ex. 
Jacobson m.fl. 1993; Margolis 1999; Huttunen m.fl. 2006). Med hjälp av de 
fixa individeffekterna kontrolleras för samtliga faktorer, både observerbara och 
icke observerbara, som har en konstant effekt över tid. Metoden tar dock inte 
hänsyn till att skillnader i bakomliggande faktorer kan ge upphov till olika 
trender, varför den här kommer att kombineras med en viktning av kontroll-
gruppen i syfte att konstruera en pseudo-kontrollgrupp med samma, eller 
åtminstone nästintill samma, fördelning av observerbara karaktäristika.  

För att inte underskatta effekten av mannens friställning är det viktigt att 
även ta hänsyn till att en del äktenskap upplöses under uppföljningsperioden 
och att det är troligt att friställningen just bland dessa par krävde störst anpass-
ning. För att ta hänsyn till detta använder jag mig dessutom av en likartad vikt-
ningsprocedur för att ge de par vars äktenskap upplöstes under studieperioden 
en högre vikt för att kompensera för att de senare försvinner från skattningarna.  

3.3 Deskriptiv statistik 
Innan vi går till resultaten finns det anledning att studera den deskriptiva stati-
stiken och särskilt i vilken utsträckning som studie- och kontrollgruppen är 
jämförbara med avseende på en rad bakgrundsvariabler. Att man verkligen 
jämför jämförbara personer har visat sig vara av stor betydelse i utvärderings-
forskning (Heckman mfl. 1999). För att undersöka detta har ett standardiserat 
mått på skillnaden i medelvärden mellan grupperna beräknats för varje bak-
grundsvariabel.8 9 

I Tabell A1 presenteras medelvärdena för samtliga bakgrundsvariabler i de 
båda grupperna, både före och efter viktning, tillsammans med den standardise-
rade skillnaden i medelvärden. Som vi kan se i tabellen skiljer sig studie- och 
kontrollgruppen, före viktningen, mest åt med avseende på vilken bransch som 
mannen var sysselsatt i. Som väntat var männen i studiegruppen i lägre ut-
sträckning sysselsatta inom samhälleliga, sociala och personliga tjänster, som 

                                                      
8 Det standardiserade måttet beräknas som skillnaden i medelvärden för en variabel mellan de två 
grupperna i procent av den gemensamma standardavvikelsen (före viktning) för samma variabel. 
9 Andra test har också föreslagits i litteraturen (Smith och Todd 2005) med det råder ingen 
konsensus beträffande vilket som skall användas. 
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innefattar en stor del av den offentliga sektorn, medan de oftare var sysselsatta 
inom byggverksamhet, finansiell verksamhet, fastighets- och uthyrningsverk-
samhet samt företagstjänster. Andra tydliga skillnader är att männen i studie-
gruppen hade lägre inkomster och i större utsträckning hade varit arbetslösa. 
Däremot var skillnaderna mellan kvinnorna i studie- och kontrollgruppen 
väsentligt mindre. 

Om man studerar det standardiserade måttet på skillnaden i medelvärden, så 
är det något oklart vad som är ett stort respektive ett litet värde, men i Rosen-
baum och Rubin (1985) betecknades ett värde större än 20 som stort, medan ett 
värde mindre än 10 betecknades som litet i Normand m.fl. (2001). Här finner 
man att det genomsnittliga värdet före viktningen är 7, men att det efter vikt-
ningen minskar väsentligt och då bara är 0,4. Det största enskilda värdet för 
någon bakgrundsvariabel minskar också betydligt från 39 till 1,8. Således 
skulle man kunna sammanfatta med att studie- och kontrollgruppen i den här 
undersökningen inte var så olika varandra före viktningen, men att viktningen 
gjorde dem i det närmaste identiska. 

4 Resultat 

4.1 Effekten av mannens friställning på kvinnans löne-
inkomst 

En naturlig startpunkt för den empiriska analysen är att först visa att jobb-
förlusten faktiskt innebar en betydande ekonomisk chock för dem som drabba-
des. I den vänstra kolumnen i Tabell 1 presenteras den skattade effekten av 
jobbförlusten på männens egna årliga inkomst i tusental kronor.10 

I likhet med vad som har presenterats i tidigare studier (t.ex. Jacobson m.fl. 
1993) så återfinns en relativ nedgång (dock ej statistiskt signifikant skild från 
noll) redan året före jobbförlusten. Som väntat följer sedan ett stort fall i 
inkomst under nästkommande år motsvarande drygt 9 000 kronor som sedan 
faller ytterligare till mer än 13 000 kronor under det följande året. Även om den 
negativa effekten ser ut att minska under nästa år, så är denna återhämtning 
bara tillfällig. Under de nio följande åren ligger det årliga inkomstbortfallet på 
lite drygt 14 000 kronor. Det större årliga bortfallet på lång sikt skulle kunna 
förklaras av 1990-talets ekonomiska kris under vilken det har hävdats att de 

                                                      
10 Samtliga inkomster och transfereringar har deflaterats med KPI till 1999 års värde.  
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som tidigare hade blivit av med ett jobb också var mer benägna att återigen bli 
friställda (Eliason och Storrie 2006).11   
Tabell 1. Skattad genomsnittlig effekt (med standardfel inom parentes), i 
tusental kronor, på årlig löneinkomst. 

Antal år före/efter jobbförlusten 
Mannens  

löneinkomst 
 Kvinnans  

löneinkomst 
 

Tre år före 0,056 (1,877)  0,083 (1,083)  
Två år före 0,155 (2,040)  -0,071 (1,407)  
Ett år före -2,142 (2,283)  0,409 (1,574)  
Samma år -9,247 (2,879)  -0,373 (1,836)  
Ett år efter -13,212 (3,201)  -1,070 (1,958)  
Tvår år efter -10,783 (3,291)  -3,546 (2,130)  
Tre år efter -12,395 (3,445)  -4,457 (2,187)  
4-12 år efter -14,200 (4,299)  -2,979 (2,340)  
 
Efter att ha visat att en jobbförlust innebar ett betydande inkomstbortfall både 
på kort och på lång sikt för de gifta män som studeras här, så går vi vidare till 
huvudsakliga delen av studien och undersöker huruvida dessa inkomstbortfall 
kompenserades för på något sätt. En möjlighet är att kvinnan ökade sitt arbets-
utbud för att kompensera för inkomstbortfallet orsakat av mannens jobbförlust. 
Även om man i data inte kan observera antalet arbetade timmar, så kan man 
observera kvinnornas årliga inkomst. Förändringar i årlig inkomst motsvarar i 
och för sig endast approximativt förändringar i arbetade timmar, men att stu-
dera inkomstdata kan kanske besvara den viktigare frågan huruvida kvinnorna 
faktiskt lyckades kompensera för männens inkomstbortfall.  

Resultaten av skattningarna av effekten av mannens jobbförlust på kvinnans 
årliga inkomst presenteras också i Tabell 1. De flesta av dessa skattade effekter 
är inte statistiskt skilda från noll på 95 procents säkerhetsnivå och från det 
andra året efter mannens jobbförlust och framöver tyder de på att kvinnans 
inkomst om något faktiskt påverkas negativt, vilket är motsatt vad vi skulle 
förvänta oss. Man kan alltså dra slutsatsen att de kvinnor som var gifta med de 
män som här förlorade sina jobb, i genomsnitt, inte lyckades kompensera alls 
för det inkomstbortfall som de drabbades av genom männens friställningar. Att 
kvinnornas relativa inkomstfall under det andra året efter mannens jobbförlust 
sammanfaller med en återhämtning, om än temporär, av männens inkomster 
skulle kunna innebära en anpassning från parets sida på något sätt som innebar 

                                                      
11 Det har även visats i en amerikansk studie (Stevens 1997) att huvudorsaken till de långsiktiga 
inkomsteffekterna av att förlora ett jobb är återupprepade jobbförluster. 
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att mannens inkomst förbättrades på bekostnad av kvinnans inkomst. En sådan 
möjlig anpassning skulle kunna vara att de flyttade för att mannen skulle kunna 
maximera sin inkomstpotential och att kvinnan därmed lämnade sitt jobb för att 
flytta med.   

4.2 Effekten av mannens friställning på parets utnyttjande 
av trygghetssystemet 

I och med att inkomstbortfallet som de gifta männen drabbades av inte ser ut att 
ha kompenserats av att deras kvinnor började arbeta eller arbetade mer, så blir 
den naturliga följdfrågan i vilken utsträckning dessa par istället utnyttjade 
socialförsäkringssystemet för att täcka mannens inkomstbortfall. I det här 
avsnittet presenteras därför resultaten av en analys som undersöker effekten av 
jobbförlust bland gifta män på det gifta parets utnyttjande av fyra social-
försäkringar: arbetslöshetsersättning, sjukförsäkring, förtidspension och social-
bidrag. Även om socialförsäkringssystemet också inbegriper andra försäkringar 
så borde dessa betraktas vara av mindre betydelse för par där båda är i arbetsför 
ålder. Däremot så finns det tilläggsförsäkringar som har karaktäriserats som 
betydande element i den svenska välfärdsstaten (Sjögren Lindquist och Waden-
sjö 2006) vilka inte kommer att inkluderas här av orsaker diskuterade i avsnitt 
2.2. 
Tabell 2. Skattad genomsnittlig effekt (med standardfel inom parentes), i 
tusental kronor, på det årliga utnyttjandet av arbetslöshetsersättningen. 

Antal år före/efter jobbförlusten 
Mannens  

arbetslöstersättning 
 Kvinnans  

arbetslöstersättning 
 

Tre år före -0,054 (0,422)  -0,018 (0,319)  
Två år före -0,038 (0,508)  0,028 (0,378)  
Ett år före 1,177 (0,522)  0,468 (0,445)  
Samma år 6,406 (0,783)  1,091 (0,555)  
Ett år efter 3,939 (0,729)  0,237 (0,488)  
Tvår år efter 1,578 (0,586)  -0,133 (0,493)  
Tre år efter 1,385 (0,560)  -0,043 (0,403)  
4-12 år efter 4,611 (0,884)  0,767 (0,631)  
 
Om vi startar med utnyttjande av arbetslöshetsersättning, så kan vi i Tabell 2 se 
att det som väntat var en stor ökning av beloppet som mannen erhöll under 
samma år som jobbförlusten relativt männen i kontrollgruppen. Under detta år 
erhölls i genomsnitt 6 400 kronor mer vilket motsvarar ungefär 70 procent av 
inkomstförlusten vi såg tidigare. Under de nästföljande tre åren så minskade 
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dock utnyttjandet kraftigt, men därefter låg utnyttjandet av arbetslöshets-
ersättning återigen på en högre motsvarande omkring 4 600 kronor per år.  

Även om det är möjligt att den höga ersättningsgraden på kort sikt var en 
orsak till att kvinnorna till dessa män inte försökte att kompensera för deras 
mäns inkomstbortfall, så är det inte troligt att det är förklaringen till att vi inte 
heller på längre sikt kunde se någon anpassning av kvinnornas arbetsutbud som 
resulterade i en högre inkomst. Som kan ses i Tabell 2 så beror det inte heller 
på att också kvinnorna utnyttjade arbetslöshetsersättningen i en högre utsträck-
ning. 

Ett stort antal tidigare studier har visat på ett samband mellan att förlora 
jobbet och ohälsa. Att förlora ett jobb är inte bara stressfyllt på grund av den 
ekonomiskt försämrade situationen utan även för att förlusten av ett jobb till 
exempel kan innebära även en förlust av sociala kontakter och tidsstruktur, 
försämrad självkänsla och självförtroende, förändrade familjerelationer och 
ökade påfrestningar i dessa relationer. En del stress förknippad med att förlora 
ett jobb har också visat sig överföras till andra familjemedlemmar.12  Därför är 
det naturligt att även söka efter en förklaring, till männens långvariga inkomst-
bortfall och kvinnornas uteblivna anpassning, i ett högre utnyttjande av 
antingen sjukförsäkring eller förtidspension.  

Som kan ses i de vänstra kolumnerna i Tabell 3 och 4 så var det ingen 
omedelbar effekt på utnyttjandet av vare sig sjukförsäkring eller förtidspension. 
Det är förstås ett förväntat utfall när det handlar om förtidspension, men om 
man tror att en jobbförlust har en negativ påverkan på hälsan så skulle man 
kanske förväntat sig en effekt på utnyttjandet av sjukförsäkringen. Det kan 
dock inte tolkas som att en jobbförlust inte har några negativa hälsokonse-
kvenser i och med att det kan vara så att de som är arbetslösa helt enkelt inte 
bryr sig om att rapportera att de är sjuka. På längre sikt däremot så finns det 
åtminstone en tendens till ett högre utnyttjande av förtidspension bland de män 
som förlorade jobben. I genomsnitt fick de knappt 1 300 kronor mer utbetalt i 
förtidspension per år. Även om möjligheten att bli beviljad förtidspension av 
arbetsmarknadsskäl försvann 1997, så borde detta ändå ha varit en möjlighet 
för en del. Således kan en högre utnyttjandegrad inte heller enbart tolkas i ter-
mer av försämrad hälsa utan också som långvariga problem på arbetsmark-
naden av andra orsaker. Vad gäller kvinnornas utnyttjande av sjukförsäkring 
och förtidspension så skiljde sig detta inte nämnvärt åt mellan studie- och 
kontrollgruppen.  
                                                      
12 Se Jones (1992) eller Ström (2003) för en översikt av denna litteratur. 
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Tabell 3. Skattad genomsnittlig effekt (med standardfel inom parentes), i 
tusental kronor, på det årliga utnyttjandet av sjukförsäkringen. 

Antal år före/efter jobbförlusten 
Mannens  

sjukpenning 
 Kvinnans  

sjukpenning 
 

Tre år före -0,023 (0,365)  0,011 (0,340)  
Två år före -0,027 (0,532)  -0,001 (0,409)  
Ett år före 0,918 (0,678)  0,255 (0,503)  
Samma år -0,245 (0,798)  0,616 (0,694)  
Ett år efter -0,424 (0,878)  0,553 (0,777)  
Tvår år efter -0,029 (0,914)  1,016 (0,859)  
Tre år efter 1,213 (1,057)  0,352 (0,861)  
4-12 år efter 0,714 (0,571)  -0,290 (0,457)  

Tabell 4. Skattad genomsnittlig effekt (med standardfel inom parentes), i 
tusental kronor, på det årliga utnyttjandet av förtidspension. 

Antal år före/efter jobbförlusten 
Mannens  

förtidspension 
 Kvinnans  

förtidspension 
 

Tre år före  0,013 (0,021)  0,006 (0,120)  
Två år före -0,004 (0,029)  0,009 (0,173)  
Ett år före 0,039 (0,111)  -0,137 (0,220)  
Samma år -0,012 (0,204)  -0,162 (0,275)  
Ett år efter 0,025 (0,339)  -0,211 (0,321)  
Tvår år efter -0,045 (0,441)  0,075 (0,448)  
Tre år efter -0,287 (0,706)  0,068 (0,642)  
4-12 år efter 1,434 (0,870)  0,179 (0,669)  
 
Den sista formen av socialförsäkring som studeras här kan betraktas som det 
yttersta skyddsnätet för dem som inte kan försörja sig på annat sätt. Även om 
det totala utnyttjande av socialbidrag ökade dramatiskt under 1990-talet, så 
borde man inte förvänta sig att denna källa till inkomst skulle ha varit domine-
rande i ett urval av personer som samtliga haft en anställning. Eftersom social-
bidrag kan ses som ett officiellt mått på ekonomisk utsatthet (Stenberg 1998) är 
det, hursomhelst, intressant att ändå undersöka i vilken grad en jobbförlust 
ledde till ett högre socialbidragstagande.13 

Resultaten presenterade i Tabell 5 tyder dock endast på ett något, och inte 
heller statistisk säkerställt, högre utnyttjande av socialbidrag bland de par där 
mannen förlorat jobbet. Således verkar det inte som att en jobbförlust, även om 

                                                      
13 Eftersom den skam och det sociala stigma som är associerat med att erhålla socialbidrag 
innebär att inte alla som är berättigade till socialbidrag faktiskt ansöker om det, så är alla matt 
baserad på att man erhåller socialbidrag troligen underskattningar av den verkliga graden av 
ekonomisk utsatthet (Stenberg 1998). 
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den innebar ett långvarigt inkomstbortfall, ledde till någon utbredd ekonomisk 
utsatthet bland de män som blev av med jobben och deras familjer. 
Tabell 5. Skattad genomsnittlig effekt (med standardfel inom parentes), i 
tusental kronor, på parets utnyttjande av socialbidrag och deras sammanräk-
nade årliga inkomst. 

Antal år före/efter jobbförlusten Parets socialbidrag 
 Parets samman-

räknade inkomst 
 

Tre år före  0,022 (0,172)  0,096 (2,184)  
Två år före 0,040 (0,235)  0,090 (2,495)  
Ett år före 0,273 (0,265)  1,261 (2,721)  
Samma år 0,212 (0,220)  -1,713 (3,132)  
Ett år efter 0,407 (0,223)  -9,754 (3,562)  
Tvår år efter 0,259 (0,224)  -11,607 (3,779)  
Tre år efter 0,143 (0,292)  -14,022 (3,832)  
4-12 år efter 0,139 (0,286)  -9,625 (4,498)  
 
Avslutningsvis, och till viss del sammanfattningsvis, så presenteras i den högra 
delen i Tabell 5 effekterna av de gifta männens jobbförluster på årlig samman-
räknad familjeinkomst.14 Även om den omedelbara effekten är begränsad, tack 
vare att stora delar av inkomstbortfallet kompenseras av arbetslöshetsersätt-
ning, så ser mannens jobbförlust ut att ha en långvarig ekonomisk påverkan 
även när vi har inkluderat kvinnans inkomst, och inkomst från arbetslöshetser-
sättning, sjukförsäkring, förtidspension och socialbidrag. Från året efter jobb-
förlusten och till slutet av uppföljningsperioden, 11 år senare, är det årliga 
inkomstbortfallet mer än 9 600 kronor. 

5 Sammanfattning 
Den här studien har undersökt i vilken utsträckning gifta mäns inkomstbortfall i 
samband med en friställning har kompenserats antingen genom en ökad in-
komst från kvinnans sida eller genom transfereringar från det offentliga social-
försäkringssystemet. Tidigare empiriska studier på detta område är få även om 
det finns ett stort antal studier som slår fast att en jobbförlust innebär inte bara 
ett omedelbart inkomstbortfall under en efterföljande period av arbetslöshet 
utan även ett långvarigt inkomstbortfall.   

                                                      
14 Sammanräknad inkomst är inte detsamma som disponibel inkomst utan det är summan av båda 
makarnas löneinkomst och de transfereringar som har studerats här. 
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Även resultaten i den här studien tyder på att en jobbförlust genererar bety-
dande inkomstbortfall både på kort och på lång sikt. Det borde innebära att det 
finns anledning för de kvinnor gifta med dessa män att öka sitt arbetsutbud för 
att uppväga dennes inkomstbortfall. Resultaten tyder dock på att en sådan 
anpassning av kvinnornas arbetsutbud och inkomst inte sker, utan att om något 
så är även deras inkomster lägre framöver.  

I tidigare litteratur finner man ett antal förklaringar till att den förväntade 
effekten uteblir. Dessa är till exempel att behovsprövade socialförsäkringar 
verkar som en hämsko, att båda makarna är mer benägna att förlora jobbet på 
grund av att de har liknande egenskaper, att båda har begränsade möjligheter 
eftersom de delar samma arbetsmarknad, och att de värdesätter gemensam fri-
tid (Doris 1999; Prieto-Rodríguez och Rodríguez-Gutiérrez 2000). De flesta av 
dessa förklaringar kan dock förkastas i det här fallet. Arbetslöshetsersättningen 
är i Sverige individualiserad och inte heller behovsprövad. Inte heller kompen-
serade några transfereringar för männens inkomstbortfall på längre sikt. Att 
enbart studera jobbförluster i samband med arbetsplatsnedläggningar såsom 
gjorts i den här studien borde rimligen också utesluta som möjlig förklaring att 
både mannen och kvinnan besitter liknande egenskaper som gör dem båda mer 
benägna att bli uppsagda. En möjlig förklaring, som inte är explicit nämnd i 
tidigare litteratur, är att mannens friställning kan påverka inte bara dennes egen 
hälsa utan även kvinnans hälsa och då särskilt i form av psykologiska problem 
såsom depression, vilket skulle kunna påverka hennes arbetsutbud, produk-
tivitet och sjukfrånvaro. Även om denna förklaring inte kan uteslutas här, så 
stöds den åtminstone inte av ett ökat utnyttjande av sjukersättning.  

Kvinnors arbetsutbud verkar således inte som en försäkring mot gifta mäns 
inkomstbortfall vid en jobbförlust och inte heller kompenserar socialförsäk-
ringssystemet för en majoritet av detta bortfall. Dessa par har under många år, 
kanske även permanent, en sammanräknad årlig inkomst som är ungefär 10 000 
kronor lägre än vad den annars skulle ha varit. I och med att effekten på egna 
löneinkomster (vilket är det mest vanligt förekommande måttet i tidigare stu-
dier) inte nödvändigtvis återspeglar den totala ekonomiska effekten, så bidrar 
den här studien till en bättre kunskap om välfärdskostnaderna av att förlora ett 
jobb både på individ- och familjenivå. För övrigt så innebar inte jobbförlusten 
bara ett högre utnyttjande av arbetslöshetsersättning utan det finns åtminstone 
en indikation på att även utnyttjandet av förtidspension ökade på lång sikt. 
Även om många studier har funnit negativa hälsokonsekvenser till följd av en 
jobbförlust, så kan inte det högre utnyttjande av förtidspension tolkas i termer 
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av negativa hälsoeffekter i och med att förtidspension under större delen av 
perioden som här studerades även beviljades av arbetsmarknadsskäl.  

Däremot visar resultaten inte på ett högre utnyttjande av socialbidrag, vilket 
skulle kunna tyda på att en jobbförlust i Sverige under dessa år åtminstone inte 
innebar någon utbredd risk att hamna i allvarliga ekonomiska svårigheter. Det 
skall dock påpekas att de gifta män som i den här studien hade förlorat sina 
jobb inte gjorde det på grund av misskötsel eller personliga egenskaper utan av 
orsaker utanför deras kontroll. Även om strukturomvandling, med nedlagda 
arbetsplatser och förlorade jobb som en oundviklig konsekvens, är en grund för 
ekonomisk tillväxt och ökad välfärd i stort, så tyder resultaten i den här rap-
porten på att de friställda och deras familjer får bära kostnaden för en ökad 
välfärd för alla. 
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Appendix 
Tabell A1. Deskriptiv statistik, för studie- (D=1) och kontrollgrupp (D=0) före 
och efter viktning, samt test av jämförbarhet (|d|). 

 Oviktat urval  
(andel/medelvärde)

Viktat urval 
(andel/medelvärde) 

Bakgrundsvariabler D=1 D=0 |d|  D=1 D=0 |d|
Demografiska variabler (1986)         
Mannens ålder (år) 40,7 40,9 3,8 40,7 40,7 0,1
Kvinnans ålder (år) 38,3 38,8 7,5 38,3 38,3 0,2
Mannen ej född i Sverige (%) 15,1 9,9 15,6 15,1 15,2 0,4
Kvinnan ej född i Sverige (%) 15,5 10,8 14,0 15,5 15,7 0,5
Barn i åldern 0-6 år (antal) 0,5 0,5 1,6 0,5 0,5 0,5
Barn i åldern 7-17 år (antal) 0,8 0,8 1,4  0,8 0,8 0,2
Mannens utbildning 1986 (%)         
Okänd utbildningsnivå  5,1 3,4 8,6 5,1 5,1 0,2
Grundskola < 9 år 24,2 20,5 8,9 24,2 24,3 0,1
Grundskola 9 år 10,2 9,4 2,4 10,2 10,2 0,2
Gymnasium < 3 år 26,9 23,2 8,7 26,9 27,0 0,1
Gymnasium 3-4 år 14,0 16,5 7,0 14,0 14,0 0,1
Högskola < 3 år 10,4 10,2 0,9 10,4 10,4 0,1
Högskola 3+ år 8,5 15,0 20,4 8,5 8,5 0,0
Forskarutbildning 0,5 1,7 11,4  0,5 0,5 0,0
Kvinnans utbildning 1986 (%)         
Okänd utbildningsnivå  6,1 3,7 10,8 6,1 6,2 0,5
Grundskola < 9 år 18,4 16,1 5,9 18,4 18,3 0,1
Grundskola 9 år 13,7 13,7 0,1 13,7 13,6 0,3
Gymnasium < 3 år 34,7 33,8 1,8 34,7 34,6 0,2
Gymnasium 3-4 år 7,9 7,0 3,4 7,9 7,9 0,1
Högskola < 3 år 10,4 12,5 6,6 10,4 10,5 0,1
Högskola 3+ år 8,5 12,5 13,2 8,5 8,5 0,1
Forskarutbildning 0,4 0,5 1,6 0,4 0,4 0,4
Mannen anställd 1986 inom:  (%)         
Ej känt eller ej anställd 0,2 0,2 1,1 0,2 0,2 0,4
Fiske, jord- och skogsbruk 4,1 1,2 18,5 4,1 4,0 0,9
Utvinning av mineral 0,0 0,7 11,8 0,0 0,0 0,0
Tillverkning 37,7 36,4 2,8 37,7 37,7 0,1
El-, gas-, och vattenförsörjning 1,7 2,0 2,0 1,7 1,7 0,0
Byggverksamhet 12,8 8,0 15,9 12,8 12,9 0,2
Handel, restaurang, och hotell 13,3 10,5 8,6 13,3 13,4 0,2
Transport, magasinering, och kommunikation 8,5 9,1 2,1 8,5 8,5 0,0
Finansiell, försäkrings-, fastighetsverksamhet 12,2 8,4 12,6 12,2 12,3 0,4
Samhälleliga, sociala, och personliga tjänster 9,5 23,7 38,8  9,5 9,5 0,1
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Tabell A1. Fortsättning. 

 Oviktat urval  
(andel/medelvärde)

Viktat urval  
(andel/medelvärde) 

Bakgrundsvariabler D=1 D=0 |d|  D=1 D=0 |d|
Kvinnan anställd 1986 inom:  (%)         
Ej känt eller ej anställd 13,7 11,4 7,0 13,7 13,7 0,0
Jordbruk, fiske, och skogsbruk 0,9 0,6 3,5 0,9 0,9 0,1
Utvinning av mineral 0,3 0,1 3,0 0,3 0,3 0,4
Tillverkning 11,2 10,8 1,5 11,2 11,2 0,1
El-, gas-, och vattenförsörjning 0,0 0,3 8,2 0,0 0,0 0,0
Byggverksamhet 1,6 1,0 5,8 1,6 1,7 0,4
Handel, restaurang och hotell 10,6 10,2 1,3 10,6 10,6 0,1
Transport, magasinering, och kommunikation 4,0 3,6 2,0 4,0 4,0 0,1
Finansiell, försäkrings-, fastighetsverksamhet 6,9 6,8 0,2 6,9 6,9 0,1
Samhälleliga, sociala, och personliga tjänster 50,8 55,2 8,8  50,8 50,9 0,1
Bostadslän 1986 (%)         
Stockholms län 17,3 17,2 0,3 17,3 17,5 0,6
Uppsala län 3,0 3,4 1,9 3,0 3,0 0,1
Södermanlands län 2,5 3,0 2,9 2,5 2,5 0,0
Östergötlands län 3,8 5,0 5,7 3,8 3,9 0,1
Jönköpings län 1,7 4,1 14,6 1,7 1,7 0,0
Kronobergs län 2,0 2,4 3,1 2,0 1,9 0,4
Kalmar län 1,9 2,9 6,9 1,9 1,9 0,2
Gotlands län 0,1 0,5 8,0 0,1 0,1 0,0
Blekinge län 3,1 2,1 6,6 3,1 3,1 0,1
Skåne län 9,0 13,0 12,7 9,0 9,0 0,1
Hallands län 5,3 3,1 10,9 5,3 5,3 0,2
Västra Götalands län 20,7 17,2 8,9 20,7 20,7 0,2
Värmlands län 2,5 3,1 3,8 2,5 2,4 0,4
Örebro län 5,1 3,2 9,4 5,1 5,1 0,0
Västmanlands län 5,2 3,4 8,8 5,2 5,2 0,1
Dalarnas län 5,3 3,1 10,9 5,3 4,9 1,8
Gävleborgs län 3,7 3,3 2,0 3,7 3,7 0,2
Västernorrlands län 0,6 3,1 18,3 0,6 0,6 0,0
Jämtlands län 0,4 1,0 7,5 0,4 0,4 0,0
Västerbottens län 2,1 2,8 4,2 2,1 2,1 0,2
Norrbottens län 4,9 3,2 8,4  4,9 5,0 0,3
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Tabell A1. Fortsättning. 

 Oviktat urval  
(andel/medelvärde)

Viktat urval  
(andel/medelvärde) 

Bakgrundsvariabler D=1 D=0 |d|  D=1 D=0 |d|
Mannens arbetsmarknadshistoria 1983         
Sysselsatt (%) 97,7 99,1 11,7 97,7 97,5 1,6
Erhållen löneinkomst (1 000 SEK) 198,6 210,4 11,8 198,6 198,4 0,2
Arbetslös (%) 11,1 5,3 21,3 11,1 11,4 0,9
Erhållen arbetslöshetsersättning (1 000 SEK) 3,1 1,4 14,4 3,1 3,2 0,8
Sjukskriven (%) 61,1 62,1 2,2 61,1 60,7 0,6
Erhållen sjukpenning (1 000 SEK) 4,4 4,4 0,4 4,4 4,4 0,3
Förtidspensionerad (%) 0,1 0,2 1,8 0,1 0,1 0,1
Erhållen förtidspension (1 000 SEK) 0,0 0,1 2,4  0,0 0,0 0,0
Kvinnans arbetsmarknadshistoria 1983         
Sysselsatt (%) 88,3 90,2 6,1 88,3 88,2 0,4
Erhållen löneinkomst (1 000 SEK) 91,1 96,4 8,2 91,1 91,0 0,2
Arbetslös (%) 9,6 6,9 9,8 9,6 9,7 0,2
Erhållen arbetslöshetsersättning (1 000 SEK) 2,4 1,8 5,7 2,4 2,4 0,2
Sjukskriven (%) 64,2 61,6 5,2 64,2 64,0 0,3
Erhållen sjukpenning (1 000 SEK) 4,3 4,1 2,2  4,3 4,3 0,3
Förtidspensionerad (%) 1,0 0,9 0,6 1,0 1,0 0,0
Erhållen förtidspension (1 000 SEK) 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,0
Mannens arbetsmarknadshistoria 1984         
Sysselsatt (%) 97,9 99,4 13,6 97,9 97,6 2,0
Erhållen löneinkomst (1 000 SEK) 202,7 216,1 13,3 202,7 202,4 0,3
Arbetslös (%) 8,7 4,0 19,3 8,7 8,8 0,7
Erhållen arbetslöshetsersättning (1 000 SEK) 2,9 1,2 16,0 2,9 3,1 1,2
Sjukskriven (%) 60,0 60,4 0,9 60,0 59,8 0,3
Erhållen sjukpenning (1 000 SEK) 5,0 4,6 3,2 5,0 5,0 0,0
Förtidspensionerad (%) 0,1 0,2 3,1 0,1 0,1 0,0
Erhållen förtidspension (1 000 SEK) 0,0 0,1 3,4  0,0 0,0 0,0
Kvinnans arbetsmarknadshistoria 1984         
Sysselsatt (%) 91,1 91,5 1,5 91,1 90,9 0,5
Erhållen löneinkomst (1 000 SEK) 96,3 100,8 7,1 96,3 96,2 0,1
Arbetslös (%) 9,0 6,8 8,1 9,0 8,9 0,2
Erhållen arbetslöshetsersättning (1 000 SEK) 2,6 1,8 6,9 2,6 2,6 0,0
Sjukskriven (%) 61,8 61,4 0,9 61,8 61,8 0,0
Erhållen sjukpenning (1 000 SEK) 4,7 4,4 3,2  4,7 4,7 0,3
Förtidspensionerad (%) 1,2 1,1 0,7 1,2 1,2 0,0
Erhållen förtidspension (1 000 SEK) 0,8 0,8 0,4 0,8 0,8 0,0

 

22 IFAU – Inkomster efter en jobbförlust 



IFAU – Inkomster efter en jobbförlust 23 

Tabell A1. Fortsättning. 

 Oviktat urval 
(andel/medelvärde)

Viktat urval 
(andel/medelvärde) 

Bakgrundsvariabler D=1 D=0 |d|  D=1 D=0 |d|
Mannens arbetsmarknadshistoria 1985         
Sysselsatt (%) 99,2 99,7 6,3 99,2 99,1 1,8
Erhållen löneinkomst (1 000 SEK) 208,9 220,8 11,6 208,9 208,7 0,2
Arbetslös (%) 8,1 2,9 23,3 8,1 8,3 1,0
Erhållen arbetslöshetsersättning (1 000 SEK) 2,8 0,8 19,4 2,8 3,0 1,4
Sjukskriven (%) 61,3 64,2 6,0 61,3 61,4 0,1
Erhållen sjukförsäkring (1 000 SEK) 6,1 5,3 5,3 6,1 6,1 0,1
Förtidspensionerad (%) 0,1 0,3 4,0 0,1 0,1 0,0
Erhållen förtidspension (1 000 SEK) 0,0 0,2 4,3  0,0 0,0 0,0
Kvinnans arbetsmarknadshistoria 1985         
Sysselsatt (%) 92,1 92,6 2,1 92,1 92,0 0,4
Erhållen löneinkomst (1 000 SEK) 98,7 103,6 7,7 98,7 98,8 0,2
Arbetslös (%) 8,8 6,6 8,2 8,8 8,8 0,2
Erhållen arbetslöshetsersättning (1 000 SEK) 2,4 1,8 5,8 2,4 2,3 0,5
Sjukskriven (%) 65,4 65,1 0,6 65,4 65,3 0,2
Erhållen sjukförsäkring (1 000 SEK) 5,0 4,8 1,1  5,0 4,9 0,2
Förtidspensionerad (%) 1,2 1,3 1,6 1,2 1,2 0,1
Erhållen förtidspension (1 000 SEK) 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,0
Parets tillgångar 1983         
Socialbidragstagare (%) 3,2 2,2 6,1 3,2 3,4 1,3
Erhållet socialbidrag (1 000 SEK) 0,8 0,3 8,1 0,8 1,0 2,6
Skattepliktig förmögenhet (%) 6,8 8,4 6,2 6,8 6,8 0,1
Taxerad förmögenhet (1 000 SEK) 65,0 88,6 5,8  65,0 65,0 0,0
Parets tillgångar 1984         
Socialbidragstagare (%) 4,3 2,5 10,1 4,3 4,5 1,3
Erhållet socialbidrag (1 000 SEK) 1,1 0,4 9,9 1,1 1,2 2,1
Skattepliktig förmögenhet (%) 3,8 4,8 4,7 3,8 3,8 0,0
Taxerad förmögenhet (1 000 SEK) 47,6 59,5 3,1 47,6 48,3 0,2
Parets tillgångar 1985         
Socialbidragstagare (%) 4,2 2,3 10,7 4,2 4,4 1,2
Erhållet socialbidrag (1 000 SEK) 1,0 0,4 8,4 1,0 1,1 1,8
Skattepliktig förmögenhet (%) 4,9 6,0 4,7 4,9 4,9 0,2
Taxerad förmögenhet (1 000 SEK) 80,6 71,0 1,3  80,6 63,6 2,3
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