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F inlandssvenskar är i flera avseenden oli-
ka finskspråkiga i Finland. Det är all-
mänt känt att de lever längre (Sauli,

1979; Valkonen, 1982a; 1982b; Finnäs, 1986;
Lönnqvist och Salovainio, 1990; Salminen et
al., 1996; Valkonen et al., 1990; 1992; Koski-
nen, 1994; Martelin, 1994). Det finns också
studier som indikerar att de har bättre hälsa
(Hyyppä och Mäki, 1997a; 1997b; 2001a;
2001b; Suominen et al., 2000; Saarela och
Finnäs, 2002a; 2002b). Svenskspråkiga ten-
derar därtill att vara gynnade på arbets-
marknaden, eftersom de har en lägre arbets-
löshet och kortare arbetslöshetsperioder än
finskspråkiga (Saarela och Finnäs; 2001;
2002c). 

Man har inte lyckats förklara ovannämn-
da skillnader med hjälp av traditionella socio-
ekonomiska faktorer såsom ålder, utbildning,

kön och boendeort. Det finns inte heller nå-
gra bevis för att det skulle finnas genetiska
skillnader mellan språkgrupperna (Nevanlin-
nna 1973; Virtaranta-Knowles et al., 1989;
1991). En bakomliggande orsak tros därför
vara att svenskspråkiga har bättre och mer
omfattande sociala nätverk än finskspråkiga
(se t.ex. Saarela och Finnäs, 2002d). 

Hyyppä och Mäki (2001a; 2001b) har å sin
sida argumenterat att orsaken står att finna i
skillnader i det som man inom statsveten-
skap och sociologi kallar för socialt kapital.

Detta är också en förklaring som har rönt ett
relativt stort allmänintresse. En ekonomisk
motsvarighet till detta begrepp är etniskt ka-

pital (Borjas, 1992), vilket åsyftar den kultu-
rella (etniska) miljö i vilken en person är
uppvuxen. Språkgruppstillhörighet skulle, i
detta hänseende, fungera som en positiv ex-
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ternalitet i produktionsfunktionen för hu-
mankapital, och innebära att skillnader i för-
måga och möjligheter manifesteras över ge-
nerationer. Skillnader i utfall, som inte kan
förklaras av observerbara faktorer, skulle då
återspegla olikheter i etniskt kapital mellan
språkgrupper. Det finns emellertid ingen en-
tydig definition av hur detta begrepp ska
kvantifieras i empirisk analys, annat än
genom att betrakta språkgruppstillhörighet
som en nivåindikator. 

En aspekt som emellertid inte nämnvärt
har beaktats i jämförelser av språkgrupperna
i Finland är att det kan finnas skillnader i ett
strikt ekonomiskt hänseende, d.v.s. i fråga
om inkomst och (eller) förmögenhet. Flerta-
let internationella studier har visat att högre
inkomst resulterar i bättre hälsa och lägre
dödlighet (se t.ex. Ettner, 1996; Pritchett
och Summers, 1996). Det finns också indika-
tioner på att denna effekt är oberoende,
d.v.s. att den inte är direkt kopplad till socio-
ekonomisk och genetisk bakgrund, eller till
det faktum att dålig hälsa försämrar arbets-
produktiviteten (Lindahl, 2002). Andra stu-
dier indikerar att faktorer som förklarar skill-
nader i sysselsättningsmöjligheter mellan
grupper delvis kan vara de samma som de
som förklarar skillnader i inkomst (se t.ex.
Blackaby et al., 1998; Leslie och Lindley,
2001). Det är sålunda möjligt att inkomst-
skillnader mellan språkgrupperna kan vara
en orsak till skillnader i arbetslöshet, dödlig-
het och hälsa.

Syftet med denna studie är att analysera
huruvida det finns skillnader i utkomst-
stödstagande mellan svenskspråkiga arbets-
lösa och finskspråkiga arbetslösa. Eftersom
utkomststöd (socialbidrag i Sverige) ges till
familjer med otillräckliga inkomster, d.v.s. till
dem som på basis av ansökan ligger under ni-
vån för att trygga en erforderlig utkomst,
skulle skillnader i utkomststödstagande tyda
på underliggande skillnader i inkomst och
(eller) förmögenhet. 

Det finns, mig veterligen, inga tidigare
analyser som explicit går in för att jämföra

svenskspråkiga och finskspråkiga bosatta på
samma geografiska område (d.v.s. Svenskfin-
land), i fråga om deras ekonomiska förutsätt-
ningar. Denna studie kommer därför att ge
en fingervisning för framtida analyser.

DATA
Data som används består av alla personer, i
Vasa stad, som har varit arbetslösa (registre-
rade som arbetssökande vid Arbetskraftsby-
rån) någon gång under tiden första januari
till artonde september 1996. Jag känner till
när man blev arbetslös, både i det fall man
blev arbetslös innan första januari och i det
fall man blev arbetslös första januari eller se-
nare. Jag känner också till när man har av-
brutit sin arbetslöshet, ifall detta har skett
senast den artonde september. Information
om hur länge respektive person har varit ar-
betslös (fram till artonde september) är så-
lunda tillgänglig.

Dessa data har kopplats till uppgifter om
utkomststödstagande. Denna information
gäller antalet, dock inte vilka specifika, må-
nader en familj innehållande en av ovan-
nämnda arbetslösa har erhållit utkomststöd
under år 1996.1

En diskrepans finns sålunda mellan ob-
servationsperioden för arbetslöshet (årets
första nio och en halv månader) och obser-
vationsperioden för utkomststödstagande
(årets alla månader). Det finns dock ingen
orsak att tro att den skulle inverka på jämfö-
relsen av språkgrupperna.

Information om personernas modersmål,
ålder, kön, utbildning, antal barn under 17 år,
arbetsmarknadsstatus innan arbetslöshet,
senaste arbetes natur (sektor och ansvarsni-
vå), samt typ av arbetslöshetsersättning (in-
komstrelaterad eller icke-inkomstrelaterad
dagpenning) är också tillgänglig. Dessa fak-
torer kommer, tillsammans med arbetslöshe-
tens längd, att fungera som kontrollvariabler
i analysen.

Personer med annat modersmål än sven-
ska eller finska utesluts (fyra procent av

1  Totalbeloppet av utkomststöd som har erhållits under året finns också tillgängligt. Det finns emellertid inget i data som

tyder på att språkgruppstillhörighet skulle inverka på det genomsnittliga erhållna beloppet av utkomststöd.
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alla). Jag har också valt att utesluta de som
inte får någon arbetslöshetsersättning över-
huvudtaget (26 procent av alla), eftersom
det är tvetydigt hur dessa ska hanteras i ana-
lysen. De kan knappast ses som arbetslösa i
den mening som här åsyftas. Flertalet av dem
verkar ha registrerat sig som arbetssökande
därför att de närmar sig slutet på sina studier
eller därför att de står inför hotet av att snart
bli utan jobb. 

Därtill utesluts personer som har varit ar-
betslösa längre än ett och ett halvt år (17
procent av alla), då de kan anses vara en re-
lativt selektiv grupp av arbetslösa. Denna
uteslutning har som fördel att jag inte be-
höver beakta vad som händer då en person,
vid 700 dagar som arbetslös, inte längre är
berättigad till inkomstrelaterad dagpenning
(se Saarela, 2000). 

Efter ovannämnda begränsningar inne-
håller det datamaterial som analyseras 906
svenskspråkiga och 3625 finskspråkiga per-
soner. 

Det bör påpekas att nämnda data inte in-
nehåller uppgifter om inkomst. Detta kan
uppfattas som ett problem, med tanke på att
direkta villkor för både inkomst och förmö-
genhet ingår i reglerna för utkomststöd. Å
andra sidan finns det inga registerdata i Fin-
land som innehåller ”fortlöpande” (current)
inkomstuppgifter, utan enbart årliga obser-
vationer. Befintliga inkomst- och förmögen-
hetsuppgifter skulle sålunda inte kunna an-
vändas på ett optimalt sett i detta avseende.
Därtill bör det betonas att jag har uppgifter
om de mest väsentliga individuella egenska-
perna i sammanhanget.

Tabell 1 beskriver fördelningen av de va-
riabler som används, för svenskspråkiga re-
spektive finskspråkiga. Det framkommer
tydligt att andelen finskspråkiga arbetslösa
som har lyft utkomststöd är mycket större än
motsvarande andel bland svenskspråkiga ar-
betslösa; 38 procent mot 23 procent. Därtill
är perioden, d.v.s. antalet månader, med ut-
komststöd (givet att utkomststöd har erhål-
lits) kortare bland svenskspråkiga än bland
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Tabell 1. Fördelning av variabler i data (%) för
svenskspråkiga respektive finskspråkiga.

Svensk- Finsk-
språkiga språkiga

Antal månader med utkomststöd, 0 76,7 62,1
1–3 10,2 14,8
4–6 4,5 8,7
7–9 4,9 7,5
10–12 3,6 7,0

Arbetslöshetens längd, 0–3 månader 38,5 35,9
4–6 28,1 25,1
7–9 13,2 15,5
10–12 8,7 9,9
13–15 7,4 9,3
16–18 4,0 4,2

Arbetslöshetsersättning, Inkomstrelaterad 56,3 60,8
Icke inkomstrelaterad 43,7 39,2

Ålder, <25 år 26,7 28,1
25–34 33,2 28,4
35–44 15,1 19,6
45–54 16,9 16,1
>54 8,1 7,7

Kön, Man 48,8 48,4
Kvinna 51,2 51,6

Utbildning, Grundnivå 21,3 27,8
Mellannivå 56,7 61,4
Lägsta på högre nivå 11,0 5,9
Kandidatnivå eller högre 10,9 5,0

Antal barn under 17 år, 0 65,5 61,7
1 15,6 16,9
2 13,4 13,3

>2 5,6 8,1

Tidigare situation, I arbete 55,2 52,7
Utanför arbetskraften 44,8 47,3

Senaste jobb inom offentlig sektor, Ja 34,4 42,6
Nej 65,6 57,4

Förmansuppgifter på senaste jobb, Ja 28,7 21,8
Nej 71,3 78,2

n 906 3625
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finskspråkiga: 5,1 månader i genomsnitt,
jämfört med 5,4 månader. 

Det är möjligt att ovanstående skillnader
är ett utfall av den bättre arbetsmarknadssi-
tuationen bland svenskspråkiga (Saarela och
Finnäs, 2001; 2002c). Deras generellt sett
kortare arbetslöshetsperioder innebär att
andelen svenskspråkiga i data är lägre än i
populationen som helhet: 20 procent jämfört
med 25 procent (i Vasa stad). Denna selek-
tion kan jag inte ta i beaktande på annat sätt
än genom att kontrollera för hur länge re-
spektive person har varit arbetslös.

En jämförelse mellan språkgrupperna
med avseende på hur de övriga variablerna
fördelar sig tyder på att skillnaden i ut-
komststödstagande delvis kan bero på för-
delningen av socioekonomiska egenskaper
inom respektive grupp. Det kan exempelvis
vara så att den genomsnittligt högre utbild-
ningsnivån bland svenskspråkiga arbetslösa
reflekterar ett lägre utkomststödsbehov. Den
ekonometriska analysen kommer därför att
rikta in sig på att visa hur stora språkgrupps-
skillnaderna är efter en standardisering,
d.v.s. när jag har tagit i beaktande skillnader i
fördelningen av socioekonomiska egenska-
per mellan grupperna. Den kvarvarande
skillnaden är en följd av olika avkastning på
dessa (observerbara) egenskaper.

METODER OCH RESULTAT 
Eftersom jag inte känner till den eller de ex-
akta månader när utkomststöd har erhållits
kan jag inte anpassa en durationsmodell till
data. Jag studerar därför i stället utkomst-
stödstagande som ett binärt utfall (ja eller
nej) i en logitmodell, och använder den tota-
la observerade tiden i arbetslöshet som en av
kontrollvariablerna. 

Jag känner också antalet månader med
utkomststöd (0, 1, 2,..., 12). Detta analyseras
därför, separat, med hjälp av en binomial-
modell. 2

Analysresultaten antyder att socioekono-
miska faktorer inverkar på utkomststödsta-
gande, men att de inte lyckas förklara språk-
gruppstillhörighetens stora betydelse i sam-
manhanget.3 Oddsen för att erhålla utkomst-
stöd är, enligt logitmodellen, nästan 50
procent lägre om man är svenskspråkig än
om man är finskspråkig, oberoende av om
man inkluderar socioekonomiska faktorer i
modellen eller inte. Resultaten av de slutliga
modeller som har använts finns återgivna i
Appendix. 

Det är emellertid möjligt att språkgrupps-
skillnader i fördelningen av socioekonomiska
faktorer inverkar på resultaten. Genom att
göra en s.k. dekomposition kan jag separera
inverkan av fördelningen av variabler från in-
verkan av variablernas effekter (se t.ex.
Drinkwater och O’Leary, 1997). Detta inne-
bär att jag tar i beaktande effekten av att va-
ra svenskspråkig respektive effekten av att
vara finskspråkig på den predikterade ge-
nomsnittliga sannolikheten för utkomst-
stödstagande, dels i den svenskspråkiga be-
folkningen, dels i den finskspråkiga be-
folkningen. Det är alltså fråga om en standar-
disering, där jag kontrollerar för skillnader i
fördelningen av socioekonomiska faktorer
mellan de två grupperna. 

Resultatet av beräkningarna, baserade på
resultaten av logitmodellen, finns återgivet i
Tabell 2. Respektive kolumn återger utfallet
när man anpassar data enligt svenskspråki-
gas nivå respektive finskspråkigas nivå för
utkomststödstagande, d.v.s. på basis av den
estimerade effekten för ”Svenskspråkig” re-
spektive den estimerade effekten för ”Finsk-

2  Binomialmodellen utgår ifrån att sannolikheten för en händelse, vid upprepning av ett slumpmässigt försök, är oförän-

drad, d.v.s. att sannolikheten för utkomststödstagande är densamma under varje potentiell månad. Jag har använt mig

av en logistisk transformering för att koppla variabler till binomialfördelningen. 

Eftersom fokus i studien är på övergripande skillnader i utkomststödstagande mellan språkgrupperna, inte på ”för-

längt” utkomststödstagande bland den grupp av individer som har lyft utkomststöd åtminstone en månad, har jag valt

att estimera logitmodellen och binomialmodellen separat. Det är alltså inte fråga om en tvåstegsmodell där det andra

steget (binomialmodellen) anpassas till enbart de med positivt antal utkomststödsmånader, vilket annars skulle kunna

anses vara befogat, med tanke på den rikliga förekomsten av ”noll månader med utkomststöd” i data. 

3  Estimatet för ”Svenskspråkig” minskar från -0,69 till -0,66 när man i logitmodellen inkluderar samtliga

socioekonomiska variabler. Motsvarande resultat för binomialmodellen är en förändring från -0,63 till -0,52.
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språkig”. Raderna återger respektive popula-
tion, d.v.s. den svenskspråkiga befolkningen
och den finskspråkiga befolkningen i data. 
Tabellen visar att skillnaden mellan språk-
grupperna i den genomsnittliga predikterade
sannolikheten (uttryckt i procent), att er-
hålla utkomststöd är –15 (23–38). Skillnaden
till följd av socioekonomisk fördelning är en-
dast –3 (23–26 eller 35–38; vilkendera man
väljer är godtyckligt). Skillnaden i nivå, d.v.s.
i effekten av de socioekonomiska egenska-
perna, är –12 (23–35 eller 26–38). Fördel-
ningen av socioekonomiska faktorer verkar
sålunda inte vara orsaken till att svensksprå-
kiga har en lägre sannolikhet att erhålla ut-
komststöd; skillnaden är dryga 30 procent ef-

ter ovannämnda standardisering. 
Motsvarande beräkningar har gjorts utgå-

ende från resultaten av binomialmodellen.
Standardiseringen, vars resultat är återgivna
i Figur 1, har skett på basis av den finsksprå-
kiga befolkningen i data.4

Figuren visar att när man tar i beaktande
skillnader i fördelningen av socioekonomiska
egenskaper mellan språkgrupperna, är skill-
naden i utkomststödstagande fortfarande
stora. Den predikterade genomsnittliga
sannolikheten för att en svenskspråkig ar-
betslös lyfter utkomststöd en månad under
året är visserligen 27 procent, i jämförelse
med 24 procent för en finskspråkig. Trenden
är dock den motsatta om vi studerar sanno-

4  En standardisering på basis av den svenskspråkiga befolkningen ger ett motsvarande resultat.
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Tabell 2. Dekomposition, predikterad genomsnittlig sannolikhet (procent) för socialbidragstagande. 

Nivå

Svensk Finsk

Population
Svensk 23,40 34,65

Uträkningarna är baserade på logitmodellens
Finsk 26,22 37,90 resultat (se Tabell A.1 i Appendix).

Figur 1. Predikterad genomsnittlig sannolikhet (procent) för att erhålla utkomststöd olika
antal månader för svenskspråkiga respektive finskspråkiga, efter standardisering.

Uträkningarna är baserade på binomialmodellens resultat (se Tabell A.2 i Appendix).
Standardiseringen har skett på basis av den finskspråkiga befolkningen i data.
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likheten för att lyfta utkomststöd mer än en
månad. För finskspråkiga är sannolikheten
att lyfta utkomststöd under, exempelvis, to-
talt fem månader under året nästan dubbelt
större än för svenskspråkiga: 5,0 procent mot
2,7 procent. Inte heller språkgruppsskillna-
der i hur länge man har lyft utkomststöd kan
sålunda förklaras av skillnader i fördelningen
av socioekonomiska egenskaper.

KONKLUSIONER
Denna studie av arbetslösa i Vasa stad anty-
der att utkomststödstagande är betydligt lä-
gre bland svenskspråkiga än bland finsksprå-
kiga, samt att denna språkgruppsskillnad in-
te beror på skillnader i fördelningen av socio-
ekonomiska egenskaper. Sannolikheten för
att en person i data har lyft utkomststöd nå-
gon gång under året, efter att skillnader i
socioekonomisk fördelning har beaktats, är
ungefär 25 procent för svenskspråkiga, i jäm-
förelse med ungefär 35 procent för finsksprå-
kiga. 

Genom att också analysera antalet måna-
der med utkomststöd har jag kunnat visa att
sannolikheten för att finskspråkiga lyfter ut-
komststöd under längre perioder (mer än en
månad) är betydligt större än för svensksprå-
kiga.

Den skillnad som kvarstår efter standar-
disering, och som beror på språkgruppsskill-
nader i effekten av de observerade socioeko-
nomiska egenskaperna, kan tolkas på olika
sätt. Eftersom utkomststöd ges till familjer
med otillräckliga inkomster är det sannolikt
att den beror på skillnader i inkomst och (el-
ler) förmögenhet. Dessa kan i sin tur vara be-
roende av språkkunskaper, sociala nätverk
och annat.

Ett annat sätt att tolka ovannämnda skill-
nad på är att hänföra den till diskriminering
(se Blinder, 1973; Oaxaca, 1973). Om detta
är fallet skulle en finskspråkig person ha svå-
rare att få jobb och (eller) en lägre inkomst
än en svenskspråkig p.g.a. att det är känt att
han eller hon har finska som modersmål. Det
är också möjligt, men föga troligt, att grup-

perna behandlas olika när de söker om ut-
komststöd. 

En alternativ tolkning är att språkgrup-
perna, till följd av skillnader i sociala normer
(se Moffitt, 1983), skiljer sig åt i fråga om be-

nägenheten att söka om utkomststöd. Detta
kan vara fallet om beteendet i respektive
språkgrupp är styrt av den kulturella (etnis-
ka) tillhörigheten. 

Jag har ingen möjlighet att explicit stude-
ra hur stort värde respektive av ovanstående
förklaringar har. Analysresultaten ger dock
antydningar om att det kan finnas betydande
skillnader mellan språkgrupperna i ekono-
miskt hänseende. Svenskspråkiga tenderar
sålunda att ha underliggande egenskaper
som gör att de har en högre inkomst- och (el-
ler) förmögenhetsnivå och därmed ett lägre
behov av utkomststöd. 

Två följdfrågor är huruvida språkgrupps-
skillnader i utkomststödstagande i Vasa går
att generalisera till hela landet, samt huruvi-
da språkgruppskillnader i utkomststödsta-
gande bland arbetslösa går att generalisera
till alla personer, d.v.s. till också icke-arbets-
lösa. 

Vasa är, i fråga om arbetsmarknadssitua-
tion och befolkningens demografiska egen-
skaper, relativt representativt för Svenskfin-
land (Saarela och Finnäs, 2002c), om man
överhuvudtaget, för ett så heterogent områ-
de, kan tala om enskilda orters representati-
vitet. Huruvida språkgruppsskillnader i ut-
komststödstagande i Vasa är representativa
för Svenskfinland kan jag, i brist på data, inte
säga. I en jämförelse med hela landet är ut-
komststödstagarna i Vasa till större andel
unga personer som bor ensamma, vilket till
stora delar kan förklaras av den relativt höga
andelen studerande. Det är emellertid svårt
att tro att språkgruppsskillnaderna i Vasa
skulle vara avsevärt olika de i övriga Svensk-
finland.

I data som jag har tillgång till finns uppgif-
ter om alla utkomststödstagare i Vasa under
1996. Jag har dock inte tillgång till uppgifter
om modersmål för de som inte är arbetslösa,
och kan därför inte med säkerhet säga hur
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det förhåller sig med språkgruppsskillnader i
utkomststödstagande i hela populationen.
Det kan däremot påpekas att arbetslöshe-
tens varaktighet har en tendens att öka san-
nolikheten för att en person lyfter ut-
komststöd (se Appendix och Saarela, 2002).
Därtill är arbetslöshetsgraden bland finsk-
språkiga högre än bland svenskspråkiga.
Dessa två faktorer talar för att språkgrupps-
skillnader i utkomststödstagande i befolk-
ningen som helhet skulle kunna vara lägre än
bland arbetslösa, men det är dock mycket
osannolikt att de helt och hållet skulle kunna
bortförklara de stora skillnader mellan grup-
perna som här har observerats. 

Studien poängterar att det finns starka
skäl för fortsatta jämförelser av språkgrup-
perna med avseende på inkomst och förmö-
genhet. Det är möjligt att dylika potentiella
skillnader delvis är orsaken till att de två
grupperna skiljer sig åt i fråga om arbetslös-
het, hälsa och dödlighet. Det skulle innebära
att det är kapitalet, inte det sociala kapita-

let, som är av betydelse.
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APPENDIX

Tabell A.1. Resultat från estimering av binär logit-
modell för utkomststödstagande.
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Koefficient Medelfel

Modersmål, Finska – –
Svenska –0,6584 0,0932

Arbetslöshetens längd, 0–3 månader – –
4–6 0,1889 0,0896
7–9 0,2815 0,1073
10–12 0,2340 0,1288
13–15 0,0975 0,1352
16–18 0,7259 0,1795

Arbetslöshetsersättning, Inkomstrelaterad – –
Icke inkomstrelaterad 1,3017 0,0811

Ålder,  <25 år –0,2795 0,1029
25–34 – –
35–44 –0,0930 0,1065
45–54 –0,5996 0,1182

>54 –1,5849 0,2155

Kön, Man 0,0623 0,0712
Kvinna – –

Utbildning, Grundnivå 0,5611 0,0846
Mellannivå – –
Lägsta på högre nivå –0,6310 0,1617
Kandidatnivå eller högre –0,9534 0,1972

Antal barn under 17 år, 0 – –
1 0,5776 0,1054
2 0,6227 0,1153

>2 0,8262 0,1379

Tidigare situation, Arbete – –
Utanför arbetskraften 0,4049 0,0753

Senaste jobb inom offentlig sektor, Ja –0,2924 0,0739
Nej – –

Förmansuppgifter på senaste jobb, Ja –0,5014 0,0976
Nej – –

Intercept –1,2369 0,1148

Log likelihood –2460,8433

n 4531
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Tabell A.2. Resultat från estimering av binomial-
modell för utkomststödstagande.

Resultatet återger det logaritmerade oddset för att lyfta utkomst-
stöd en månad, av de möjliga utfallen 0, 1, 2,..., 12. 
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Koefficient Medelfel

Modersmål, Finska – –
Svenska –0,5179 0,0145

Arbetslöshetens längd, 0–3 månader – –
4–6 0,2292 0,0142
7–9 0,4352 0,0158
10–12 0,5032 0,0179
13–15 0,4121 0,0184
16–18 0,9380 0,0222

Arbetslöshetsersättning, Inkomstrelaterad – –
Icke inkomstrelaterad 1,3552 0,0115

Ålder, <25 år –0,3608 0,0151
25–34 – –
35–44 –0,1164 0,0152
45–54 –0,1756 0,0165

>54 –1,2410 0,0328

Kön, Man –0,0558 0,0105
Kvinna – –

Utbildning,  Grundnivå 0,5151 0,0112
Mellannivå – –
Lägsta på högre nivå –0,5954 0,0283
Kandidatnivå eller högre –1,0350 0,0382

Antal barn under 17 år, 0 – –
1 0,5153 0,0147
2 0,6024 0,0159

>2 0,6803 0,0182

Tidigare situation, Arbete – –
Utanför arbetskraften 0,3343 0,0109

Senaste jobb inom offentlig sektor, Ja –0,3317 0,010
Nej – –

Förmansuppgifter på senaste jobb, Ja –0,4062 0,0148
Nej – –

Intercept –2,6047 0,0183

Log likelihood –13166,2877

n 4531
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