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Inledning

Denna studie har som mål att påvisa vilka
empiriska problem som kan uppstå, då man
för att analysera arbetslösa individers beteen-
de, använder tvärsnittsdata. Ett sådant mått på
arbetslöshetens varaktighet (längd) anger hur
länge personen hittills, m.a.o. fram till denna
tidpunkt, har varit arbetslös.

Tvärsnittsstatistik används i många officiel-
la sammanhang. Exempelvis Työpoliittinen
Aikakauskirja (1996; 2000) anger antalet ar-
betslösa enligt ovannämnda mått på arbetslös-
hetens varaktighet. Sådan tvärsnittsstatistik

innehåller ett s.k. bortfallsfel (length bias), vil-
ket också påpekas. Det uppstår till följd av att
sannolikheten att en arbetslöshetsperiod finns
med i tvärsnittet ökar med dess längd (Lancas-
ter 1990, 95). Kortare perioder är sålunda un-
derrepresenterade. En dylik redovisning åter-
ger därför inte processens dynamik på ett till-
fredsställande sätt.

Studier gjorda av Kaitz (1970) och Salant
(1977) visade redan tidigt att tvärsnittet, d.v.s.
längden på en avbruten arbetslöshetsperiod, är
en missvisande skattning av den egentliga
(fullständiga) perioden. Nutida prognostice-
rande analyser undviker därför att utnyttja
tvärsnittsdata. I viss mån har dock åsikterna
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om vilken typ av data som kan användas gått
isär, se t.ex. Layard (1981).

Faktum är att det går att använda tvärsnitts-
data för att erhålla tillförlitliga estimat. Det
kräver att man har en fullständig bild av hela
inflödet för respektive kohort, samt att data ger
en historisk bild av inträdet som en funktion
både av kalendertid och de använda förklaran-
de variablerna (Nickell 1979; Lancaster
1979). Detta kommer jag emellertid inte att
behandla här.

Jag vill i stället påvisa vad som kan hända,
när man vid användningen av tvärsnittsdata
försöker estimera hur variabler, såsom t.ex. ut-
bildning, inverkar på individers möjligheter att
avbryta sin arbetslöshet. Tanken är alltså att
betona det olämpliga i att använda tvärsnitt
med avseende på exempelvis prognosticering.
Jag framhärdar dock inte att det är något som
är vanligt i dagens arbetsmarknadspolitiska
forskning. Denna studie fungerar därför när-
mast som en pekpinne för att man inte ska dra
alltför långtgående slutsatser, överlag, basera-
de på tvärsnittsstatistik.

Föreliggande studie är bara ett enkelt exem-
pel på hur man kan hantera och påvisa empi-
riska problem vid användning av tvärsnittsda-
ta. Det finns säkert andra, potentiellt mer
fruktbara, sätt att studera problemet på. Det
bör också påpekas att de erhållna estimaten är
specifika för den period och lokala arbets-
marknad som studeras. Problemen kan därför
ta andra utryck då situationen på arbetsmark-
naden är en annan.

Teori

I det fall arbetsmarknaden befinner sig i ett sta-
tionärt tillstånd är det möjligt att erhålla tillför-
litliga analysresultat vid användning av tvär-

snittsdata. Stationäritet råder dock endast i en
situation då inflödet i arbetslöshet och arbets-
löshetens varaktighet är tidsmässigt oföränd-
rade. Det innebär att den process som genere-
rar arbetslöshetens varaktighet har ett medel-
värde och en varians som inte förändras över
tiden (Greene 2000, 528). En dylik situation
förekommer sällan i verkligheten.

Ett tvärsnitt av arbetslöshetens varaktighet
ger upphov till två typer av fel, det tidigare
nämnda bortfallsfelet samt ett avbrytningsfel
(interruption bias). Avbrytningsfelet är en
följd av att tvärsnittet skär av pågående arbets-
löshetsperioder (Salant 1977). De två typerna
av fel arbetar i motsatta riktningar. Bortfallsfe-
let överskattar arbetslöshetens varaktighet i
jämförelse med det verkliga värdet, medan av-
brytningsfelet underskattar den. Endast i ett
stationärt tillstånd tar dessa två typer av fel ut
varandra, och endast då kan man anta att tvär-
snittet är en rimlig approximation av halva
den egentliga längden, eftersom arbetslös-
hetsperioderna ”i genomsnitt” har blivit av-
brutna i mitten av sin längd.

Stationäritet innebär att sannolikheten för
utträde ur arbetslöshet inte beror på hur länge
man har varit arbetslös, d.v.s. att inget dura-
tionsberoende förekommer. Teoretiska och
empiriska studier har dock visat att sådana ten-
denser finns (Jovanovic 1979; Narendranathan
& Stewart 1993). Också i detta avseende är
tvärsnittet sålunda väldigt restriktivt.

Trots att ett stationärt tillstånd råder kan det
emellertid uppstå problem. Detta är fallet om
det förekommer tidsmässig variation i den un-
dersökta populationens sammansättning (Er-
iksson 1986; Salant 1977), t.ex. med avseende
på andelen högutbildade personer som ström-
mar in i arbetslöshetsregistret. Ju större denna
heterogenitet är, desto mer missvisande blir
tvärsnittet.
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Data och metod

Det datamaterial som här utnyttjas består av
alla de 3419 personer som har varit registrera-
de som arbetslösa vid Arbetskraftsbyrån i Vasa
stad den 1 januari 1996. Datum för inträde i
arbetslöshet, respektive eventuellt utträde, är
kända. Den observationsperiod som utnyttjas i
analysen sträcker sig sålunda från den 1 janua-
ri till den 18 september, men jag känner också
till när personerna har blivit arbetslösa (d.v.s.
innan den 1 januari). Bakgrundsvariabler, så-
som bl.a. ålder, kön, utbildning, barn, och
modersmål, är inkluderade. De används som
förklarande variabler i analysen.

Det restriktiva antagande som krävs för att
tvärsnittsdata ska resultera i tillförlitliga resul-
tat är att stationäritet råder. Det innebär att det
egentligen inte finns några, endogena eller ex-
ogena, faktorer som inverkar på inträde eller
utträde ur arbetslöshet, utan tiden man befin-
ner sig i arbetslöshet är i det närmaste en
slumpmässig process med tidsmässigt kon-
stant risk för utträde. I en sådan situation är det
så, att tar man ett tvärsnitt av arbetslösa vid en
tidpunkt, så befinner de sig, approximativt, i
mitten av sin arbetslöshet. Det innebär alltså
att de, enligt antagandet om stationäritet, i ge-
nomsnitt (väntevärdesmässigt) måste till-
bringa en lika lång tid till i arbetslöshet innan
de utträder. Tiden i arbetslöshet efter tvär-
snittsdatumet (den 1 januari) ska sålunda, i
genomsnitt, vara lika lång som den upplevda
tiden i arbetslöshet fram till detta tvärsnittsda-
tum.

Det jag gör är en jämförelse av vad som i
verkligheten sker med de personer som är ar-
betslösa den 1 januari, med vad som sker med
dem, om man utgående från deras arbetslös-
hetstid fram till 1 januari, gör en prognostice-

ring för hur länge de kommer att vara arbetslö-
sa under antagandet om stationäritet.

Figur 1 återger exempel på hur ovanstående
argumentation tar sig uttryck vid användning-
en av föreliggande data. Vi tänker oss fyra per-
soner, som alla är arbetslösa den 1 januari.
Övre delen av figuren återger, att enligt anta-
gandet om stationäritet så är tiden i arbetslös-
het efter tvärsnittsdatumet lika lång som den
som passerat innan detta datum. Det är alltså
arbetslöshetstiden från den 1 januari fram till
och med att arbetslösheten antas ha blivit av-
bruten som utnyttjas i termer av tvärsnittsmåt-
tet. Om arbetslösheten antas sträcka sig längre
än observationsintervallet (längre än den 18
september) så antas perioden vara icke-avslu-
tad vid observationsperiodens utgång (höger-
censurerad, Person 1).

Figur 1. Exempel på hur föreliggande data har
utnyttjats

Artikkeleita



50

Työpoliittinen Aikakauskirja 3 / 2001

Den nedre halvan av tabellen återger den
verkliga situationen för samma personer. På
motsvarande sätt som ovan, så betraktas en ar-
betslöshetsperiod som sträcker sig längre än
den 18 september som icke-avslutad vid ob-
servationsperiodens utgång (högercensurerad,
Person 2 och Person 4).

Den del av en (verklig eller antagen) arbets-
löshetsperiod som utnyttjas är den som finns
inom observationsintervallet, d.v.s. den 1 ja-
nuari till den 18 september. Tvärsnittsmåttet
ställs sålunda i relation till den verkliga situa-
tionen.

Eftersom den del av respektive arbetslös-
hetsperiod som analyseras börjar den 1 januari
kan ”arbetslöshetens längd” i detta fall återges
i termer av kalenderveckor under 1996. Ge-
nom att analysera endast denna del så undviks
bortfallsfelet (Korpi 1995).

Det kan nämnas att icke-stationäritet verkar

vara fallet för den situation som här studeras,
eftersom den totala stocken av arbetslösa ökar
under observationsperioden. Det verkar också
vara så att det inte förekommer någon bety-
dande tidsmässig variation i den undersökta
populationens sammansättning, eftersom res-
pektive förklarande variabels fördelning över
observationsperioden är i det närmaste kon-
stant (Saarela 2001).

Baserat på föreliggande data verkar det så-
lunda vara möjligt att dra slutsatser om vilka
empiriska problem användningen av tvär-
snittsdata kan ge upphov till då icke-stationä-
ritet råder.

Resultat

Överensstämmelsen mellan tvärsnittsmåttet
och den verkliga situationen visar sig vara då-

Figur 2. Andelen avslutade arbetslöshetsperioder per vecka under 1996 enligt tvärsnittsmåttet
respektive i verkligheten, personer som har varit arbetslösa den 1 januari 1996
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lig. Andelen arbetslöshetsperioder som avslu-
tats inom samma 30-dagars intervall enligt
båda måtten (tvärsnittet och verkligheten) är
endast ca 6 procent (ej visat här). Detta indike-
rar att användningen av tvärsnittsdata kan ge
upphov till mycket missvisande analysresul-
tat.

Figur 2 återger, för tvärsnittsmåttet respek-
tive den verkliga situationen, andelen utträden
under en vecka, givet att man har varit arbets-
lös ända upp till denna vecka. Som vi kan se är
skillnaderna mellan de två måtten stora under
vecka 1 (i januari) och under vecka 35 (i bör-
jan av hösten), men också under flertalet andra
veckor. Tvärsnittsmåttet lyckas alltså inte åter-
ge säsongeffekter, till följd av antagandet om
stationäritet. Som figuren visar, så överskattar
tvärsnittsmåttet överlag sannolikheten att av-
bryta arbetslösheten.(Figur 2)

När effekten av förklarande variabler beak-
tas med hjälp av en s.k. bitvis konstant expo-
nentiell hasard modell (Blossfeld & Rohwer
1995), ser andelen utträden på basis av tvär-
snittsmåttet överlag ut att vara mindre än en-
ligt det verkliga värdet (Tabell 1). Detta beror
emellertid endast på den i modellen valda refe-
renskategorin för respektive variabel (se fotno-
terna i tabellen). Något tydligare är i alla fall
det, att skillnaderna mellan tvärsnittet och den
verkliga situationen är störst i början och i slu-
tet av observationsperioden, vilket också re-
sultaten i Figur 2 indikerar. (Tabell 1)

Effekten av en förklarande variabel (nedre
delen av tabellen) är redovisad på det sätt, att
den återges av andelen personer med en viss
egenskap (t.ex. kvinnor) som enligt modellen
har avslutat sin arbetslöshet då juni har passe-
rat. Andelen motsvarande utträden för perso-
ner i referenskategorin (män) kan utläsas ur
övre delen av tabellen vid Juni.

Skillnaden mellan andelen utträden enligt
tvärsnittet och den verkliga situationen är

minst vid utgången av juni månad (13,0 pro-
cent mot 12,9 procent, i övre delen av tabel-
len). Detta innebär att differensen mellan de
två måtten, gällande variabeleffekterna, är
ännu större i de övriga tidsintervallen (måna-
derna). Motsvarande beräkningar på basis av
de andra månaderna i modellen skulle sålunda
accentuera de felaktigheter som tvärsnittet ger
upphov till.

Som tabellen visar, resulterar användningen
av tvärsnittsmåttet i missvisande tolkningar av
effekterna av förklarande variabler. Om vi ex-
empelvis studerar effekten av utbildning kan
vi se att, enligt modellen har 10,6 procent av
alla personer med utbildning på grundnivå ut-
trätt ur arbetslöshet på basis av tvärsnittsmåt-
tet, medan den egentliga andelen är bara 7,0
procent. Därtill är det så att tvärsnittsmåttet
underskattar betydelsen av utbildning på uni-
versitetsnivå (13,9 procent jämfört med 15,7
procent).

Om vi också studerar andelen utträden en-
ligt utbildningsnivå, så ser vi att tvärsnittet
inte heller i detta avseende lyckas återge varia-
belns betydelse på ett tillförlitligt sett. Ande-
len personer med utbildning på grundnivå,
mellannivå respektive universitetsnivå som
enligt tvärsnittet utträtt ur arbetslöshet (vid ut-
gången av juni månad) är 10,6, 13,0 och 13,9
procent. Motsvarande andelar enligt det verk-
liga värdet är 7,0, 12,9 och 15,7. Tvärsnittet
underskattar sålunda de stora skillnaderna
mellan olika utbildningsnivåer, i fråga om de-
ras effekt på möjligheten att utträda ur arbets-
löshet.

Fingervisningar för hur exempelvis arbets-
marknadspolitiska åtgärder borde riktas, på
basis av användning av tvärsnittsdata, skulle
därför bli mycket missvisande. Det datamate-
rial som här har utnyttjats indikerar att effek-
ten av ”gynnsamma” egenskaper såsom att ha
barn, hög utbildning, ingen arbetslöshetser-
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Tabell 1. Tvärsnittsmåttet i jämförelse med den verkliga situationen, baserat på estimeringar av
hasard modeller, personer som har varit arbetslösa den 1 januari 1996

Fotnoter: Jämförelsen är baserad på estimeringsresultat av bitvis konstanta exponentiella hasard mo-
deller, utförda med programmet TDA 6.3a. De använda tidsintervallen är 0-30, 31-60, 61-90, 91-120,
121-150, 151-180, 181-210, 211-240, och 241-261 dagar. Arbetslöshetsperioderna är högercensurera-
de efter 261 dagar. Ålder har använts som en kontinuerlig variabel i estimeringarna (för beräkningarna
i den övre halvan av tabellen är den satt till värdet noll). Referenskategorierna för de övriga, kategori-
serade, variablerna är Man, Inga barn, Utbildning på mellannivå, Modersmål finska, Erhåller inkomst-
relaterad arbetslöshetsersättning, Har inte fått arbetsanvisning via Arbetskraftsbyrån under perioden 1
januari till 18 september, Senaste näringsgren sekundärindustri, Senaste jobb ej privat sektor, Senaste
företag ej =50 anställda, Senaste jobb ej högre tjänsteman, Ej avbrutit senaste jobb på egen begäran.
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sättning, att tidigare ha varit högre tjänsteman,
samt att ha avbrutit sitt senaste jobb på egen
begäran, underskattas. Effekten av ”mindre
gynnsamma” egenskaper såsom hög ålder, an-
nat modersmål än finska eller svenska, samt
att ha erhållit arbetsanvisning via Arbetskrafts-
byrån (vilka ofta ges till specifika grupper av
individer) underskattas. Att utgående från
tvärsnittsdata försöka finna och hjälpa arbets-
sökande som antas ha problem skulle följaktli-
gen leda till direkt felaktiga åtgärder.

Konklusioner

Denna studie visar att användningen av tvär-
snittsdata för att dra slutsatser om arbetslösa
individers beteende orsakar stora problem.
Tvärsnittsmåttet av arbetslöshetens längd
lyckas inte ta i beaktande förekomsten av tids-
mässiga variationer, orsakade av bl.a. säsong-
effekter. Om få personer blir arbetslösa exem-
pelvis strax innan tvärsnittet tas, så återger
tvärsnittsmåttet detta i termer av att att det fö-
rekommer få utträden ur arbetslöshet strax ef-
ter tvärsnittsdatumet.

Därtill visar det sig att effekten av fördelak-
tiga personliga egenskaper, som t.ex. hög ut-
bildning underskattas, medan effekten av fak-
torer som försvårar möjligheten att hävda sig
på arbetsmarknaden, som t.ex. hög ålder, un-
derskattas. Om personer med högre utbildning
de facto får jobb snabbare än de med lägre ut-
bildning, så lyckas inte tvärsnittsmåttet heller i
detta fall återge det verkliga scenariot på ett
tillförlitligt sätt.

Estimeringar av arbetslöshetens varaktighet
baserade på tvärsnittsdata respektive motsva-
rande verkliga data tyder på att de felaktighe-
ter som uppstår vid utnyttjande av tvärsnitts-
data är betydande. Problemen är så omfattan-
de att analysresultat baserade på tvärsnittsdata

generellt sett inte kan användas som grund till
beslut för riktade arbetsmarknadspolitiska åt-
gärder. Det är därför problematiskt att, på ba-
sis av officiella arbetslöshetsuppgifter som
återger tvärsnittsstatistik, dra långtgående
slutsatser om vad som bör göras för att, exem-
pelvis, sänka arbetslöshetsgraden. En aspekt
som starkt bör poängteras är därför vikten av
att återge verklighetens dynamiska process på
ett tillräckligt trovärdigt sätt.
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