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Förord 

Strukturomvandling är ett nödvändigt inslag i en dynamisk och växande ekonomi. Sam-

tidigt som strukturomvandling bidrar till ökad tillväxt och välfärd totalt sett för den också 

med sig kostnader. På individnivå kan strukturomvandlingen innebära att intäkter och 

kostnader inte fördelas jämnt över befolkningen. Alla konsumenter kan dra nytta av ett mer 

varierat utbud av varor och tjänster till lägre priser. Men strukturomvandlingens kostnader 

drabbar vissa grupper hårdare än andra. Det gäller inte minst de individer som förlorar 

jobben då företag minskar sin produktion eller helt lägger ned sin verksamhet. 

I den här studien riktas uppmärksamheten mot de friställningar som ägde rum under 1990-

talskrisen och de senaste årens finanskris. Det här är två av de allvarligaste kriserna som 

drabbat svensk ekonomi. Båda kriserna utlöste betydande vågor av varsel och uppsäg-

ningar. Studiens huvudsyfte är att analysera omfattning, orsaker till och effekter av friställ-

ningar under dessa båda krisförlopp. Arbetet har utförts inom ramen för ett jämförande 

projekt om friställningar mellan olika länder som initierats av OECD. Studien utgör en 

delrapport i det uppdrag som regeringen har gett Tillväxtanalys för att öka kunskapen om 

strukturförändringar och effekter av den senaste finanskrisen. 

Rapporten är skriven av Kent Eliasson vid Tillväxtanalys. 
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Sammanfattning 

Strukturomvandling är ett nödvändigt inslag i en dynamisk och växande ekonomi. En fort-

gående strukturomvandling som innebär att produktionsresurser förs över till mer produk-

tiva delar av ekonomin bidrar till att skapa ekonomisk tillväxt och ökat välstånd. Samtidigt 

som strukturomvandlingen i ekonomin bidrar till ökad tillväxt och välfärd totalt sett för 

den också med sig kostnader. På individnivå kan strukturomvandlingen innebära att intäk-

ter och kostnader inte fördelas jämnt över befolkningen. Alla konsumenter kan dra nytta av 

ett mer varierat utbud av varor och tjänster till lägre priser. Men strukturomvandlingens 

kostnader drabbar vissa grupper hårdare än andra. Det gäller inte minst de individer som 

förlorar jobben då företag minskar sin produktion eller helt lägger ned sin verksamhet. 

Effekterna av en jobbförlust kan komma på kort sikt och vara övergående. Men erfaren-

heter från tidigare studier inom området tyder på att friställning också kan ge upphov till 

mycket varaktiga negativa konsekvenser. 

I den här studien riktar vi uppmärksamheten mot de friställningar som ägde rum under 

1990-talskrisen och de senaste årens finanskris. Det här är två av de allvarligaste kriserna 

som drabbat svensk ekonomi. Genomslaget på arbetsmarknaden skiljer sig dock markant 

åt. Effekterna av 1990-talskrisen var både djupare och mer långvariga. Finanskrisens åter-

verkningar var betydligt lindrigare och tycks ha blåst över förhållandevis snabbt. I båda 

fallen utlöste dock kriserna betydande vågor av varsel och uppsägningar. Studiens huvud-

syfte är att analysera omfattning, orsaker till och effekter av de friställningar som ägde rum 

under 1990-talskrisen och finanskrisen. Arbetet har utförts inom ramen för ett jämförande 

projekt om friställningar mellan olika länder som initierats av OECD. Studien utgör en 

delrapport i det uppdrag som regeringen har gett Tillväxtanalys för att öka kunskapen om 

strukturförändringar och effekter av den senaste finanskrisen. 

Analysen visar att de något yngre på arbetsmarknaden är särskilt utsatta i bemärkelsen hög 

risk för jobbförlust i kombination med låg sannolikhet att finna nytt arbete efter friställ-

ning. Detsamma gäller utlandsfödda och särskilt personer födda utanför Norden. Vi finner 

också att personer med något kortare utbildning har en mer besvärlig situation på arbets-

marknaden. De tenderar att ha en högre risk för jobbförlust och lägre sannolikhet att hitta 

nytt jobb efter friställning. Vidare kan vi konstatera att en svag position på arbetsmark-

naden i termer av tidigare erfarenhet av arbetslöshet och kort anställningstid ökar risken för 

jobbförlust och minskar sannolikheten att hitta nytt arbete efter friställning. Resultaten 

indikerar också att sysselsatta på små arbetsställen tycks ha en något mer osäker ställning 

på arbetsmarknaden. I samtliga fall rör det sig om effekter som tenderar att gälla i båda de 

studerade perioderna.  

Analysen av effekterna av jobbförlust på årsbruttolönen visar på stora löneförluster under 

de första åren efter friställning. Det gäller både för dem som förlorade jobbet under 1990-

talskrisen och under finanskrisen. Erfarenheterna från 1990-talskrisen tyder vidare på 

mycket bestående löneförluster till följd av friställning, förluster som är skönjbara mer än 

tio år efter friställning. Vi finner också stora skillnader i effekter av jobbförlust för olika 

grupper på arbetsmarknaden. Personer med kort utbildning, personer sysselsatta inom till-

verkningsindustri samt personer sysselsatta på små arbetsställen hör till dem som uppvisar 

både relativt stora och förhållandevis varaktiga löneförluster till följd av friställning. 

Det faktum att ofrivilliga jobbförluster tycks leda till stora och varaktiga negativa effekter 

indikerar att det finns betydande potential för verkningsfull politik. Insatser som främjar 
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flexibilitet och anpassningsförmåga på arbetsmarknaden skulle kunna bidra till att reducera 

såväl de individuella som de samhälleliga kostnaderna av friställningar. Åtgärder som un-

derlättar geografisk rörlighet och särskilda utbildnings- och omskolningsinsatser är exem-

pel på insatser som skulle kunna övervägas. 

Både ur effektivitets- och rättviseperspektiv är det viktigt att åtgärderna riktas mot de 

grupper som drabbas hårdast av ofrivilliga jobbförluster. Två grupper som framstår som 

särskilt hårt drabbade under 1990-talskrisen och finanskrisen är personer med kort utbild-

ning och personer sysselsatta på små arbetsställen. Det här är individer som uppvisar den 

olyckliga kombinationen av en förhöjd risk att förlora jobbet, lägre sannolikhet att hitta 

nytt arbete efter jobbförlust och jämförelsevis stora och bestående löneförluster i samband 

med friställning. 

I rapportens slutdiskussion konstateras att små företag ofta har sämre förutsättningar att 

hjälpa berörda anställda i samband med rationaliseringar och neddragningar. Det kan röra 

sig både om begränsade möjligheter att erbjuda andra arbetsuppgifter och knappa ekono-

miska resurser för att hjälpa drabbade anställda in i ny verksamhet. Mot den bakgrunden 

kan det finnas anledning att särskilt uppmärksamma anställda på mindre företag vid ut-

formning av offentliga politikinsatser som syftar till att underlätta omställning i samband 

med friställning av arbetskraft.  

Studien avslutar med att konstatera att i dagsläget finns relativt lite forskningsbaserad kun-

skap om effekter av åtgärder som vidtagits i samband med friställningar. De utvärderingar 

som genomförts pekar på att utbildning kan vara ett verkningsfullt medel för att öka 

sysselsättningsutsikterna och minska löneförlusterna för friställda. De positiva effekterna 

av utbildning tenderar dock att uppträda först på längre sikt. 
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1 Inledning 

Strukturomvandling är ett nödvändigt inslag i en dynamisk och växande ekonomi. En fort-

gående strukturomvandling som innebär att produktionsresurser förs över till mer produk-

tiva delar av ekonomin bidrar till att skapa ekonomisk tillväxt och ökat välstånd. På före-

tagsnivå innebär strukturomvandling att företag som tillhandahåller attraktiva varor och 

tjänster till konkurrenskraftiga priser vinner marknadsandelar på bekostnad av företag med 

högre produktionskostnader och mindre attraktiva produkter. Strukturomvandlingens driv-

krafter är flera och i praktiken svåra att skilja åt. Faktorer som förändrade konsumtions-

mönster, teknisk utveckling och internationell handel med varor och tjänster påverkar om-

fattningen av och inriktningen på strukturomvandlingen. Under senare år är det framför allt 

konsekvenser av ekonomins tilltagande globalisering som rönt stor uppmärksamhet bland 

forskare och debattörer. Det råder knappast något tvivel om att den fortgående globali-

seringen av ekonomin – i termer av handel, investeringar och integration av finansiella 

marknader – påskyndar takten i strukturomvandlingen och gör beroendet av omvärlden 

större. Den senaste finanskrisen och dess följdverkningar i ekonomier runt om i världen 

understryker detta. 

Samtidigt som strukturomvandlingen i ekonomin bidrar till ökad tillväxt och välfärd totalt 

sett för den också med sig kostnader för individer, företag och samhälle. På individnivå 

kan strukturomvandlingen innebära att intäkter och kostnader inte fördelas jämnt över be-

folkningen. Alla konsumenter kan dra nytta av ett mer varierat utbud av varor och tjänster 

till lägre priser. Men strukturomvandlingens kostnader drabbar vissa grupper hårdare än 

andra. Det gäller inte minst de individer som förlorar jobben då företag minskar sin pro-

duktion eller helt lägger ned sin verksamhet. Att förlora sitt arbete på grund av friställning 

kan ge negativa ekonomiska och sociala konsekvenser för individen och dennes familj, och 

i förlängningen för samhället i stort. Effekterna av en jobbförlust kan komma på kort sikt 

och vara övergående. Men erfarenheter från tidigare studier inom området tyder på att fri-

ställning också kan ge upphov till mycket varaktiga negativa konsekvenser. 

I den här studien riktar vi uppmärksamheten mot de friställningar som ägde rum under 

1990-talskrisen och de senaste årens finanskris. Det här är två av de allvarligaste kriserna 

som drabbat svensk ekonomi. Även om genomslaget på arbetsmarknaden skiljer sig mar-

kant åt utlöste båda kriserna betydande vågor av varsel och uppsägningar. Studiens huvud-

syfte är att analysera omfattning, orsaker till och effekter av de friställningar som ägde rum 

under 1990-talskrisen och finanskrisen. 

Det finns vid det här laget en omfattande internationell litteratur som analyserar kostnader 

av friställningar.
1
 Forskningen har framför allt fokuserat på hur ofrivilliga jobbförluster 

påverkar drabbade individers lön eller inkomster. Ruhm (1991), Jacobson m.fl. (1993), 

Stevens (1997), Kletzer och Fairlie (2003) och Couch och Placzek (2010) är exempel på 

ofta citerade studier baserade på data för USA. Det är mer sparsamt med litteratur som 

analyserar effekter av friställningar i europeiska länder. Viktiga undantag är Eliason och 

                                                 
 En tidigare version av denna studie har presenterats på nationalekonomiska institutionen på Umeå 

Universitet. Författaren tackar seminariedeltagare för värdefulla kommentarer. Ett särskilt tack riktas till Pär 

Hansson vid Tillväxtanalys för konstruktiva synpunkter. 

1 Se Fallick (1996) och Kletzer (1998) för en genomgång av den amerikanska litteraturen. I OECD (2013), 

Annex 4A2, presenteras en mer aktuell litteraturöversikt som också innehåller erfarenheter från andra länder 

än USA. 
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Storrie (2006), Hijzen m.fl. (2006) och Huttunen m.fl. (2011). Dessa studier fokuserar i tur 

och ordning på jobbförluster i Sverige, Storbritannien respektive Norge. Erfarenheterna 

från den aktuella litteraturen tyder på att ofrivilliga jobbförluster ger upphov till relativt 

stora och ofta mycket långvariga negativa effekter på lön. De skattade löneförlusterna är 

särskilt stora i de amerikanska studierna. Effekterna tenderar att vara mindre i de studier 

som fokuserar på friställningar i europeiska länder. 

Eliason och Storrie (2006) analyserar långsiktiga effekter på lön för individer som drabba-

des av friställning till följd av företagsnedläggningar 1987 och 1988. Mycket av den kun-

skap som finns om effekter av friställningar i Sverige baseras på jobbförluster under dessa 

år. Eliason m.fl. (2011) presenterar vissa analyser av effekter på lön i samband med fri-

ställningar i Sverige under 1990-talskrisen. Däremot saknas kunskap om konsekvenser av 

jobbförluster under de senaste årens finanskris. 

Resultaten i denna studie visar att de något yngre på arbetsmarknaden är särskilt utsatta i 

bemärkelsen hög risk för jobbförlust i kombination med låg sannolikhet att finna nytt ar-

bete efter friställning. Detsamma gäller utlandsfödda och särskilt personer födda utanför 

Norden. Vi kan också konstatera att personer med något kortare utbildning har en mer 

utsatt situation på arbetsmarknaden. De tenderar att ha en högre risk för friställning och 

lägre sannolikhet att hitta nytt arbete efter jobbförlust. Vidare finner vi att en svag position 

på arbetsmarknaden i termer av tidigare erfarenhet av arbetslöshet och kort anställningstid 

ökar risken för jobbförlust och minskar sannolikheten att finna nytt arbete efter friställning. 

Resultaten indikerar också att sysselsatta på små arbetsställen tycks ha en något mer osäker 

ställning på arbetsmarknaden. I samtliga fall rör det sig om effekter som tenderar att gälla i 

båda de studerade perioderna.  

Analysen av effekterna av friställning på årsbruttolönen visar på stora löneförluster under 

de första åren efter jobbförlust. Det gäller både för dem som förlorade jobbet under 1990-

talskrisen och under finanskrisen. Erfarenheterna från 1990-talskrisen tyder vidare på 

mycket bestående löneförluster till följd av friställning, förluster som är skönjbara mer än 

tio år efter friställning. Vi finner också stora skillnader i effekter av friställning för olika 

grupper på arbetsmarknaden. Personer med kort utbildning, personer sysselsatta inom till-

verkningsindustri samt personer sysselsatta på små arbetsställen hör till dem som uppvisar 

både relativt stora och förhållandevis varaktiga löneförluster till följd av friställning. 

I avsnitt 2 inleder vi med att rekapitulera och diskutera hur arbetsmarknaden i stort 

påverkades under de båda kriserna. Genomgången visar att effekterna av 1990-talskrisen 

var både djupare och mer långvariga. Finanskrisens återverkningar var betydligt lindrigare 

och tycks ha blåst över förhållandevis snabbt. 

I avsnitt 3 diskuterar vi olika sätt att mäta friställningar och presenterar den metod som 

används för att identifiera friställningar i den här studien. Avsnittet redovisar också fri-

ställningarnas omfattning under de två kriserna. 

Avsnitt 4 ägnas åt en mikrodatabaserad analys över friställningarnas orsaker och arbets-

marknadsrelaterade effekter. Avsnittet inleds med att studera vilka faktorer som tycks på-

verka risken att drabbas av friställning och sannolikheten att hitta nytt arbete efter jobb-

förlust. Analysen omfattar såväl individuella egenskaper som karaktäristika kopplat till det 

arbetsställe där individen varit sysselsatt och förhållanden i den lokala och regionala om-

givningen. Därefter följer en analys av hur friställning påverkar drabbade individers års-

bruttolön på kort och längre sikt. Avsnittet avslutas med en fördjupad analys av skillnader i 

effekter av jobbförlust för olika grupper på arbetsmarkanden. 
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I avsnitt 5 avslutar vi med att sammanfatta de viktigaste resultaten. Vi diskuterar också 

potentialen för och erfarenheterna av olika politikinsatser som kan bidra till att reducera 

såväl de individuella som de samhälleliga kostnaderna av friställningar. 
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2 Arbetsmarknadsläget under de studerade 
kriserna 

Innan vi ger oss i kast med att studera omfattning, orsaker till och effekter av de friställ-

ningar som ägt rum under 1990-talskrisen och de senaste årens finanskris finns det anled-

ning att påminna om hur arbetsmarknaden i stort påverkades under dessa år. Det finns vid 

det här laget ett antal studier som beskriver de båda krisernas orsaker och förlopp och 

analyserar dem i perspektiv av tidigare kraftiga nedgångar i ekonomin.
2
 

1990-talskrien var till stor del en inhemskt skapad kris. Krisen anses ha sin upprinnelse i 

den avreglering av den inhemska kreditmarknaden som påbörjades vid mitten 1980-talet. 

Efter avregleringen följde en period med kraftig kreditexpansion, ökad skuldsättning och 

snabbt stigande priser på tillgångar som aktier och fastigheter. I slutet av 1980-talet befin-

ner sig svensk ekonomi i kraftig överhettning. Förutom avregleringen av kreditmarknaden 

anses de stora devalveringar som genomfördes i början av 1980-talet ha bidragit till över-

hettningen av ekonomin. I början av 1990-talet vänds optimism till pessimism och svensk 

ekonomi går in i en mycket djup nedgång. När tillgångsbubblan brister följer en mycket 

allvarlig finans- och fastighetskris som skapar stora återverkningar i den reala ekonomin. 

Nedgången kommer först i industrin, men sprider sig snabbt till den privata tjänstesektorn 

och drabbar efterhand också den offentliga sektorn. För att få bukt med ett skenande bud-

getunderskott och en snabbt växande statsskuld genomförs omfattande åtstramningar inom 

de offentliga verksamheterna. Krisförloppet blir mycket utdraget. BNP minskar tre år i 

följd 1991-1993 och återhämtningen därefter är mycket långsam. 

Om 1990-talskrisen till stor del var en inhemskt genererad kris kom den senaste finans-

krisen utifrån och så att säga drabbade landet. Krisen kom också en smula överraskande. 

Så sent som i september 2008 höjde Riksbanken den så kallade reporäntan i syfte att mot-

verka kostnadstrycket i ekonomin och dämpa inflationsförväntningarna. När väl krisen var 

här blev nedgången mycket djup men förloppet blev också relativt kortvarigt. Finanskrisen 

drabbade framför allt den konkurrensutsatta exportindustrin. Den inhemska privata tjänste-

sektorn och den offentliga sektorn påverkades i betydligt mindre utsträckning. Mellan 

tredje kvartalet 2008 och tredje kvartalet 2009 föll BNP med över 6 procent. Nedgången 

var än mer framträdande för industriproduktionen. Den svenska ekonomin återhämtade sig 

dock relativt snabbt. Redan 2010 befann sig BNP på en högre nivå än före finanskrisen. 

Det finns alltså fler viktiga skillnader mellan de båda kriserna när det gäller både de 

bakomliggande orsakerna och krisförloppens djup och längd. Men vilka effekter på ar-

betsmarknaden gav då kriserna upphov till? För att analysera denna frågeställning ska vi 

fokusera på två grundläggande variabler, nämligen utvecklingen av sysselsättningen och 

arbetslösheten. 

Figur 1 presenterar en sammanfattande bild av läget på arbetsmarknaden i termer av 

arbetslöshet och sysselsättningsgrad. För att få perspektiv på hur pass omvälvande effek-

terna av 1990-talskrisen var blickar vi tillbaka ända till början av 1970-talet. Perioden 1970 

till 1990 får nog betraktas som en unik era i svensk arbetsmarknadshistoria. Dessa två de-

cennier karaktäriseras av kraftigt stigande arbetskraftsdeltagande och sysselsättning i kom-

bination med en mycket låg nivå på arbetslösheten. Som ett resultat av den offentliga sek-

                                                 
2 Se till exempel Jonung (2009) och Tillväxtanalys (2013b) för ett ekonomisk historiskt perspektiv. Öhman 

(2011) presenterar en analys av arbetsmarknadsläget under kriserna ifråga. 
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torns utbyggnad är det framför allt bland kvinnorna som arbetskraftsdeltagandet och 

sysselsättningen ökar. Under perioden fluktuerar arbetslösheten runt nivån 2 till 3 procent 

och 1990 når sysselsättningsgraden sin högsta nivå någonsin (i modern tid). 

När krisen kommer slår den mycket hårt mot arbetsmarknaden. Sysselsättningsnedgången 

är av en helt unik omfattning. Antalet sysselsatta sjönk från cirka 4,5 miljoner 1990 till 

cirka 3,95 miljoner 1994. En nedgång med omkring 550 000 personer. Samtidigt ökade 

befolkningen i arbetsför ålder med cirka 100 000 personer (vilket under normala konjunk-

turförhållanden borde bidragit till en ökad syssättning med runt 80 000 personer). De här 

två skiljaktiga utvecklingsmönstren bidrog till att sysselsättningsgraden föll från 83 till 72 

procent, en minskning med 11 procentenheter. Inledningsvis var det främst inom industrin 

där sysselsättningen minskade, vilket framför allt drabbade männen. Senare föll sysselsätt-

ningen även inom privata tjänster och offentlig sektor, vilket i första hand påverkade kvin-

norna. Under samma period ökade antalet arbetslösa med cirka 360 000 personer, från en 

nivå på 110 000 år 1990 till nästan 470 000 år 1994. Räknat som andel av arbetskraften 

motsvarar detta en uppgång i arbetslöshetsnivån från 2,4 procent till 10,6 procent, en ök-

ning med över 8 procentenheter. Även efter den initiala chocken fortsätter arbetsmark-

naden att utvecklas svagt och ingen egentlig återhämtning äger rum förrän vi närmar oss 

slutet av 1990-talet. Krisen på arbetsmarknaden varade i stort sett årtiondet ut. 

 

Figur 1 Arbetsmarknadsläget i termer av arbetslöshet och sysselsättningsgrad 1970–2012. Personer i 
åldern 16–64 år. 

Anm: Arbetslöshetsnivån i procent är definierad som antalet arbetslösa i relation till arbetskraftens storlek (antalet sysselsatta + antalet 
arbetslösa). Sysselsättningsgraden i procent är definierad som antalet sysselsatta i relation till befolkningen i arbetsför ålder. I båda fallen 
fokuserar vi på personer i åldern 16-64 år. 

Källa: SCB:s Arbetskraftsundersökningar. 

När den internationella finanskrisen drabbade Sverige under hösten 2008 tecknades de 

ekonomiska utsikterna i väldigt dystra termer. Ganska snart drogs paralleller till 1990-tals-

krisens omvälvande effekter på arbetsmarknaden. Men som vi diskuterat blev krisförloppet 

relativt kortvarigt. I efterhand kan man konstatera att finanskrisens effekter på arbetsmark-
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naden också blåste över förhållandevis snabbt. På årsbasis minskade antalet sysselsatta 

med drygt 100 000 personer mellan 2008 och 2009. Samtidigt ökade antalet arbetslösa 

med lite över 100 000 personer. Det rör sig alltså om väsentligt mindre tal än under 1990-

talskrisen. Uttryckt som andel av arbetskraften steg arbetslöshetsnivån från 6,1 procent till 

8,4 procent medan sysselsättningsgraden föll från 75,7 till 73,5 procent. Det rör sig alltså 

om förändringar i storleksordningen 2 procentenheter för de båda måtten, att jämföra med 

8 respektive 11 procentenheter under 1990-talskrisen. Under senare år har läget på arbets-

marknaden förbättrats något. Det gäller framför allt i termer av antalet sysselsatta personer, 

som i skrivande stund är något högre än innan finanskrisen. Nedgången i arbetslöshet har 

däremot varit förhållandevis blygsam. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 1990-talskrisen slog betydligt hårdare mot ar-

betsmarknaden än vad finanskrisen gjort. Effekterna av 1990-talskrisen var både djupare 

och mer långvariga. Finanskrisens återverkningar var betydligt lindrigare och tycks ha 

blåst över relativt snabbt. Det här är viktigt att ha i åtanke när vi i kommande avsnitt stude-

rar omfattning, orsaker till och effekter av de friställningar som ägt rum under 1990-tals-

krisen och finanskrisen. I skrivande stund är det dock svårt att bedöma finanskrisens mer 

bestående konsekvenser för arbetsmarknaden. Bland annat är det ännu oklart hur svensk 

ekonomi och arbetsmarknad långsiktigt kommer att påverkas av de skuldproblem som följt 

i finanskrisens spår i flera europeiska länder och i USA. 
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3 Friställningsbegreppet och friställningarnas 
omfattning  

I Sverige finns ingen tillgänglig exakt statistik över personer som ofrivilligt förlorat sitt 

jobb på grund av friställning. I avsaknad av direkta källor får olika indirekta ansatser an-

vändas för att fånga denna händelse. I detta avsnitt redovisar vi den metod för att identifi-

era friställningar som används i denna studie. Avsnittet presenterar också friställningarnas 

omfattning under 1990-talskrisen. 

3.1 Definition av friställning 

För att kunna analysera omfattning och effekter av friställningar på individnivå behöver vi 

identifiera vilka personer som ofrivilligt förlorat sitt arbete till följd av en friställning. 

Nyckelordet i detta sammanhang är ofrivilligt. Det finns ett stort inslag av frivillig rörlig-

het på arbetsmarknaden där individer av olika skäl byter arbetsgivare, rör sig mellan 

sysselsättning och arbetslöshet och träder in i och ut ur arbetskraften. Den delmängd av 

dessa flöden vi försöker identifiera är ofrivilliga jobbförluster till följd av friställning. Det 

är viktigt att skilja på anställningar som avslutas frivilligt, på den anställdes begäran, och 

anställningar som avslutas ofrivilligt, mot den anställdes vilja, eftersom konsekvenserna 

kan antas variera beroende på orsaken till att en anställning upphör. 

I vissa länder finns särskilda intervju- eller enkätbaserade undersökningar som direkt foku-

serar på om den svarande drabbats av en ofrivillig jobbförlust.
3
 I avsaknad av direkt sta-

tistik över friställningar använder sig många studier av registerbaserad arbetsmarknads-

statistik och olika typer av indirekta metoder för att uppskatta ofrivilliga jobbförluster. Det 

grundläggande problemet med dessa ansatser är att på ett tillförlitligt sätt kunna skilja just 

ofrivilliga jobbförluster från frivillig arbetskraftsrörlighet. Vad man ser är vilka individer 

som lämnat ett företag eller ett arbetsställe i samband med att antalet sysselsatta minskat 

eller att verksamheten helt upphört. Definitionen av en ofrivillig jobbförlust till följd av 

friställning baseras i dessa fall alltså på anställningar som upphör i samband med neddrag-

ning eller nedläggning av verksamhet. En svårighet är dock att kunna skilja verkliga ned-

dragningar och nedläggningar från rena organisatoriska förändringar. Här spelar kontinui-

teten i de företags- och/eller arbetsställeidentiteter som förekommer i registerstatistiken en 

stor roll. Är kontinuiteten bristfällig kan organisatoriska omstöpningar som leder till för-

ändringar i företags-/arbetsställeidentiteter felaktigt klassificeras som neddragning eller 

nedläggning av verksamhet. Sådana så kallade ”falska” neddragningar och nedläggningar 

kan leda till en överskattning av antalet friställda. 

Den här studien baseras på data från Tillväxtanalys Individ- och Företagsdatabas (IFDB). 

Databasen omfattar ett stor antal av SCB:s centrala register och innehåller longitudinell 

information om samtliga individer, arbetsställen och företag i Sverige, med länkar mellan 

förvärvsarbetande individer och de arbetsställen och företag de är sysselsatta vid. 

Definitionen av ofrivilliga jobbförluster till följd av friställning utgår från verksamhets-

förändringar på arbetsställenivå. Skälet till att vi fokuserar på arbetsställen är att dessa 

utgör mer stabila enheter än företag, vilket bidrar till att minska risken för överskattningar 

av antalet friställda på grund av ”falska” neddragningar och nedläggningar av verksamhet. 

                                                 
3 Ett exempel på en sådan undersökning är Displaced Worker Survey i USA. En stor del av den rika floran av 

amerikanska studier över friställningarnas omfattning och effekter baseras på denna undersökning. 
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För att ytterligare reducera risken för överskattning begränsar vi oss till arbetsställen med 

minst 10 sysselsatta. Kontinuiteten i identitetsnumren är bättre för de något större arbets-

ställena. 

I populationen av arbetsställen med minst 10 sysselsatta år   1 identifierar vi i ett första 

steg de arbetsställen som försvunnit mellan år   1 och år   eller där antalet sysselsatta 

mellan år   1 och år   minskat med minst 30 procent och minst 5 personer. I nästa steg 

identifieras de individer vid dessa arbetsställen vars anställning upphört i samband med 

dessa verksamhetsförändringar – alltså de individer som var sysselsatta vid de aktuella 

arbetsställena år   1 men ej år  . Dessa individer klassificeras som friställda.
4,5

 Eftersom 

de aktuella uppgifterna för respektive år härrör från november månad anses friställningen i 

ha ägt rum under år t.
6
 De individer som år   1 var sysselsatta vid arbetsställen med minst 

10 sysselsatta men där arbetsställena inte försvunnit eller minskat antalet sysselsatta med 

minst 30 procent och minst 5 personer mellan år   1 och år  , klassificeras som ej fri-

ställda. Notera att vi inte betingat på individens sysselsättningsstatus år   eller senare i 

definitionerna av friställda och ej friställda. Individer som klassificeras som friställda kan 

alltså år   vara sysselsatta vid ett annat arbetsställe
7
 eller sakna sysselsättning. Personer 

som klassificeras som ej friställda kan år   vara sysselsatta vid samma arbetsställe, vid ett 

annat arbetsställe eller sakna sysselsättning. 

I vissa fall kommer vi att särredovisa uppgifter över jobbförlust till följd av neddragning 

respektive nedläggning av verksamhet. I litteraturen om arbetsmarknadsrelaterade effekter 

av friställning har fokus ofta riktats mot nedläggning av verksamhet. Det hänger samman 

med att de selektionsproblem som ofta förekommer i olika typer av effektutvärderingar 

delvis kan undvikas. En nedläggning omfattar alla anställda, oberoende av deras individu-

ella (observerbara och icke-observerbara) egenskaper. Det sker alltså inget urval, utan 

samtliga anställda berörs. Samtidigt tyder tillgänglig statistik på att ofrivilliga jobbförluster 

till följd av nedläggning utgör en förhållandevis liten och minskande andel av det totala 

antalet friställningar. Jobbförluster i samband med neddragning av verksamhet dominerar 

och tenderar dessutom att öka i betydelse över tiden.
8
 På teoretiska grunder kan man också 

förvänta sig att de arbetsmarknadsrelaterade effekterna av friställning till följd av neddrag-

ning kan bli mer kännbara än dem på grund av nedläggning.
9
 Båda dessa omständigheter 

talar för att man inte allt för ensidigt bör fokusera på nedläggningar av verksamhet utan i 

större utsträckning än hittills också bör analysera omfattning och konsekvenser av jobb-

förluster i samband med neddragningar av verksamhet. 

                                                 
4 Definitionen av friställda baseras endast på så kallade fasta arbetsställen. 
5 Notera att vår klassificering av friställda inte omfattar individer vars anställning upphört i samband med att 

arbetsställen genomgått förändringar i verksamheten enligt ovan men där individen fortsätter jobba vid ett 

annat arbetsställe inom samma företag. Dessa individer bör snarast betraktas som ”omställda” och ingår 

således inte i gruppen friställda. 
6 Alltså oavsett när under tidsintervallet december månad år t-1 till november månad år t friställningen ägt 

rum räknas denna till år t. Vi bortser alltså från den ”december-effekt” som uppstår till följd av att SCB:s 

registerbaserade arbetsmarknadsstatistik utgår från november månad som mättidpunkt. 
7 Dock alltså inte vid annat arbetsställe inom samma företag. 
8 Se t.ex. Ohlsson och Storrie (2006) och Jans (2009). 
9 Gibbon och Katz (2001) utvecklar en modell som utgår från asymmetrisk information. I de fall arbetsgivaren 

i samband med en neddragning själv kan bestämma vilka som sägs upp kommer de med lägst produktivitet att 

förlora jobbet. På en marknad med imperfekt information signalerar erfarenhet av jobbförlust i samband med 

neddragning lägre produktivitet vilket minskar individens möjligheter att finna ett nytt jobb. Vid en 

nedläggning drabbas alla anställda och därmed signaleras heller ingen lägre produktivitet. 
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3.2 Friställningarnas omfattning 

I Figur 2 redovisas antalet personer berörda av varsel om uppsägning enligt Arbetsför-

medlingens statistik för perioden 1992–2012 samt antalet friställda personer under åren 

1992–1993 och 2008–2009 enligt den i föregående avsnitt beskrivna definitionen.  

 

Figur 2 Friställda enligt egen definition och inkomna varsel om uppsägningar enligt Arbetsförmedlingen 

Källa: Egna bearbetningar av SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik och Arbetsförmedlingens 

statistik över inkomna varsel om uppsägningar. 

Av Arbetsförmedlingens statistik framgår tydligt att de två största vågorna av varsel under 

de senaste tjugo åren ägt rum just under åren 1992–1993 och 2008–2009. Vi kan konsta-

tera att överensstämmelsen mellan varselstatistiken och vår definition av friställda är för-

hållandevis god för de aktuella åren. Det här ska dock inte tas som en intäkt för att någon 

av de båda källorna ger en exakt bild över hur många personer som verkligen drabbats av 

ofrivilliga jobbförluster. Vare sig varselstatistiken eller vår definition av friställda kan göra 

anspråk på detta. 

Varselstatistiken visar hur många personer som varslas om uppsägning men innehåller 

ingen information om hur många som i slutändan faktiskt blir uppsagda. Det finns flera 

orsaker till varför det kan uppstå differenser mellan inkomna varsel och realiserade upp-

sägningar. Exempelvis kan de ekonomiska utsikterna för den arbetsgivare som varslat ha 

förbättrats efter det att varslen annonserats. Arbetsgivaren kan också ha överdrivit det upp-

skattade antalet varsel för att stärka förhandlingspositionen gentemot de fackliga organi-

sationerna. Det här gör att det finns en inneboende tendens till att antalet varsel överskattar 

de ofrivilliga jobbförlusterna. Genomförda analyser tyder på en fullföljandegrad (reali-

serade uppsägningar som andel av inkomna varsel) på 50–75 procent.
10

 Det finns också en 

                                                 
10 I en uppföljning av varsel lagda i Södermanlands och Östergötlands län 1992–1993 finner Jans (2002) att 

fullföljandegraden uppgick till omkring 60–70 procent. I en liknande uppföljning av varsel för hela riket för 

åren 2002-2007 bedömer Jans (2009) att omkring hälften resulterade i uppsägningar. 
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inneboende undertäckning i varselstatistiken i så motto att arbetsgivare endast är skyldiga 

att anmäla varsel som omfattar fem eller flera anställda. 

I vår definition av friställda finns också en okänd grad av övertäckning i förhållande till det 

faktiska antalet ofrivilliga jobbförluster. Som vi tidigare berört kan detta bero på ett visst 

inslag av frivillig jobbrörlighet bland de individer vars anställning upphör i samband med 

att arbetsställen lägger ned eller kraftigt drar ned på verksamheten. Ett annat skäl till över-

täckning är kvarvarande problem med ”falska” nedläggningar och neddragningar i regis-

terstatistiken. Eftersom vår klassificering av friställda endast utgår från arbetsställen med 

minst 10 sysselsatta och dessutom begränsar sig till mer omfattande verksamhetsneddrag-

ningar (eller nedläggningar) finns också en inneboende undertäckning.  

Dessa reservationer till trots kan vi ändå konstatera att överensstämmelsen mellan de båda 

källorna är förhållandevis bra för de aktuella åren. 

En annan slutsats som följer av Figur 2 är att de flesta jobbförlusterna uppstår som en följd 

av neddragning av verksamhet. 1992–1993 utgjorde andelen friställda i samband med ned-

dragning 70 procent av det totala antalet friställningar. 2008–2009 hade denna andel ökat 

till 73 procent. De här resultaten stämmer alltså väl överens med bilden att jobbförluster i 

samband med neddragning av verksamhet dominerar och dessutom tenderar att växa i be-

tydelse över tiden. Det understryker vikten av att också inkludera jobbförluster till följd av 

neddragningar i analysen av friställningarnas orsaker och arbetsmarknadsrelaterade effek-

ter. 
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4 Ekonometrisk analys av friställning, 
återanställning och effekter på lön 

I det här avsnittet studerar vi orsaker till och effekter av friställning på individnivå. Vi är 

intresserade av att undersöka vilka faktorer som tycks påverka risken att drabbas av en 

ofrivillig jobbförlust. Vi studerar också vilka faktorer som verkar påverka sannolikheten att 

hitta nytt jobb efter friställning. Analysen baseras på ett omfattande datamaterial som in-

kluderar såväl individuella egenskaper som karakteristika kopplat till det arbetsställe där 

individen varit sysselsatt och förhållanden i individens lokala och regionala omgivning. 

I analysen av friställningarnas arbetsmarknadsrelaterade effekter uppmärksammar vi hur 

en ofrivillig jobbförlust påverkar individens årsbruttolön. För dem som förlorade jobbet i 

samband med finanskrisen fokuserar vi på effekter på kort sikt, ett till två år efter friställ-

ning. För dem som blev friställda under 1990-talskrisen kan vi studera effekter både på 

kort och längre sikt, som längst upp till arton år efter jobbförlust. 

4.1 Urvalet för analysen 

Utgångspunkten för analysen är de individer som klassificeras som friställda respektive ej 

friställda enligt definitionen i avsnitt 3.1. Vi avgränsar oss till personer som året före en 

eventuell friställning (  1) är i åldern 16–64 år, är sysselsatta som anställda (egna företa-

gare är alltså exkluderade) och arbetar inom andra branscher än primärnäringarna (syssel-

satta inom jordbruk, skogsbruk och gruvindustri är alltså undantagna). Vidare begränsar vi 

oss till personer som varit anställda på samma arbetsställe i minst ett år. Skälet till detta är 

att vi vill undvika tillfälliga anställningar som upphör planenligt eller korta anställningar 

som avbryts på grund av dålig matchning. Bland de personer som uppfyller dessa grund-

läggande villkor har vi för var och en av perioderna 1992–1993 och 2008–2009 dragit ett 

slumpmässigt urval på cirka 300 000 personer. Det motsvarar ett urval på 7 procent för 

respektive årpar. Av dessa klassificeras omkring 14 300 (4,7 procent) som friställda 1992–

1993 och ungefär 7 250 som friställda 2008–2009 (2,5 procent). Av de friställda i de båda 

perioderna är det omkring 11 300 (79 procent) respektive 6 150 (85 procent) som erhållit 

nytt jobb vid utgången av friställningsåret. Det är dessa urval som ligger till grund för den 

empiriska analysen. 

4.2 Faktorer som påverkar friställning och återanställning 

Vi börjar med att studera vilka faktorer som tycks påverka dels risken att drabbas av en 

ofrivillig jobbförlust, dels sannolikheten att hitta nytt jobb efter friställning. För att under-

söka detta använder vi en jämförelsevis omfattande uppsättning förklarande variabler. Det 

rör sig om variabler som på teoretiska och empiriska grunder visat sig ha betydelse både 

för risken friställning och för möjligheten att finna nytt jobb. 

Vi använder en så kallad probitmodell för att skatta effekten av de förklarande variablerna 

på risken att bli friställd respektive sannolikheten att hitta nytt jobb. I det första fallet antar 

den beroende variabeln värdet 1 om individen klassificeras som friställd mellan år   1 

och år  , och 0 annars. I det andra fallet antar den beroende variabeln värdet 1 om indivi-

den klassificeras som friställd mellan år   1 och år   och år   har erhållit nytt jobb på ett 

annat arbetsställe och företag, och 0 annars. Modellen inkluderar följande förklarande vari-

abler: kön, ålder (5 åldersgrupper), gift/sambo, hemmavarande barn (antal barn och barn i 

3 åldersgrupper), födelseland (3 grupper), utbildningsnivå (4 grupper), utbildningsinrikt-
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ning (6 grupper), indikatorer för incidens av arbetslöshet
11

 och kort anställningstid
12

, 

arbetsställets sektor (2 grupper), arbetsställets bransch (11 grupper), andel sysselsatta med 

förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning på arbetsstället, antal sysselsatta på 

arbetsstället, regionfamiljetillhörighet för den lokala arbetsmarknad där individen är bosatt 

(9 grupper), arbetslöshetsnivå på den lokala arbetsmarknad där individen är bosatt samt 

dummy för friställningsår. Om inget annat anges avser de förklarande variablerna situa-

tionen året före en eventuell friställning (alltså år   1). 

Skattningsresultaten presenteras i Tabell 1. De baseras på personer som är i åldern 20–64 

år vid utgången av året för en eventuell friställning. Om vi först betraktar effekterna av de 

olika demografiska attributen framgår att det föreligger en tydlig skillnad mellan män och 

kvinnor. Män löper högre risk att drabbas av jobbförlust, men har å andra sidan en högre 

sannolikhet att finna nytt jobb efter friställning. Det gäller i båda perioderna. När det gäller 

effekten av ålder finner vi att risken för jobbförlust faller med stigande ålder, medan san-

nolikheten att hitta nytt arbete efter friställning uppvisar ett icke-linjärt samband med ålder. 

Personer i åldersgruppen 30–44 år utgör jämförelsegrupp. Vi kan konstatera att individer i 

de två yngre åldersgrupperna har en högre risk för jobbförlust och en lägre sannolikhet att 

finna nytt jobb efter friställning jämfört med jämförelsegruppen. Personer i de två äldre 

åldersgrupperna tenderar att ha lägre risk för jobbförlust, men samtidigt också en lägre 

sannolikhet att hitta nytt jobb efter friställning. Mönstret är i stort sett detsamma i båda 

perioderna. Resultaten tyder alltså på att de något yngre på arbetsmarknaden är särskilt 

utsatta i bemärkelsen hög risk för jobbförlust i kombination med låg sannolikhet att finna 

nytt arbete efter friställning. 

När det gäller effekten av födelselandsbakgrund indikerar resultaten att personer födda 

utanför Sverige har en mer osäker position på arbetsmarknaden. Utlandsfödda har en högre 

risk för jobbförlust och en lägre sannolikhet att hitta nytt jobb efter friställning jämfört med 

personer födda i Sverige. Det gäller särskilt personer födda utanför Norden. Mönstret är 

också något mer uttalat under 1990-talskrisen jämfört med under finanskrisen. 

Om vi betraktar effekten av utbildningsnivå tyder resultaten på att personer med något 

kortare utbildning har en mer besvärlig situation på arbetsmarknaden. Under 1990-tals-

krisen uppvisar personer med förgymnasial eller gymnasial utbildning högre risk för jobb-

förlust och lägre sannolikhet att hitta nytt jobb efter friställning än individer med lång 

eftergymnasial utbildning (tre år eller längre) som utgör jämförelsegrupp. För personer 

med kort eftergymnasial utbildning föreligger ingen skillnad i risk för jobbförlust, däremot 

har de lägre sannolikhet att hitta nytt arbete efter friställning. Under finanskrisen uppvisar 

personer med gymnasial eller kort eftergymnasial utbildning högre risk för jobbförlust och 

lägre sannolikhet att hitta nytt jobb efter friställning jämfört med jämförelsegruppen. Där-

emot finns det ingen skillnad mellan personer med förgymnasial utbildning och jämförel-

segruppen. 

De variabler som på olika sätt försöker beskriva individens ställning på arbetsmarknaden 

visar tydligt att en svag position på arbetsmarkanden ökar risken för att drabbas av jobb-

förlust och minskar sannolikheten att hitta nytt jobb efter friställning. Både tidigare erfa-

renhet av arbetslöshet och kort anställningstid ökar risken för jobbförlust och minskar san-

nolikheten att hitta nytt arbete efter friställning. Det gäller i båda perioderna.  

                                                 
11 Dummyvariabel som indikerar att individen någon gång under år   2 erhållit ersättning från 

arbetslöshetskassa. 
12 Dummyvariabel som indikerar att individens anställningstid hos den nuvarande arbetsgivaren är kortare än 

två år (men längre än ett år). 



EKONOMISKA KRISER OCH FRISTÄLLNING AV ARBETSKRAFT 

21 

Tabell 1 Skattning av risken för friställning och sannolikheten för nytt jobb för personer i åldern 20–64 år 

 1992–1993  2008–2009 

 Friställning Nytt jobb  Friställning Nytt jobb 

Demografiska attribut          

Man 0,0343 *** 0,1314 *** 
 

0,0460 *** 0,1445 *** 

20–24 år 0,0831 *** -0,3406 *** 
 

0,1375 *** -0,3853 *** 

25–29 år 0,0504 *** -0,1539 *** 
 

0,0671 *** -0,2008 *** 

45–59 år -0,0334 *** -0,0694 ** 
 

-0,0566 *** -0,1563 *** 

60–64 år -0,0107 
 

-1,0253 *** 
 

-0,0399 * -0,8528 *** 

Född i övriga Norden 0,0566 *** -0,2650 *** 
 

0,0064 
 

-0,4389 *** 

Född utanför Norden 0,0717 *** -0,5341 *** 
 

0,0958 *** -0,4205 *** 

Förgymnasial utbildning 0,0771 *** -0,2521 *** 
 

-0,0035 
 

-0,1143 
 

Gymnasial utbildning 0,0729 *** -0,2534 *** 
 

0,0322 * -0,2031 *** 

Kort eftergymnasial utbildning -0,0043 
 

-0,1894 *** 
 

0,0556 *** -0,1882 ** 

Arbetsmarknadsställning          

Incidens av arbetslöshet 0,1047 *** -0,4996 *** 
 

0,1311 *** -0,2613 *** 

Kort anställningstid 0,1651 *** -0,1723 *** 
 

0,2301 *** -0,2191 *** 

Arbetsställeattribut          

Privat sektor 0,2507 *** -0,2939 *** 
 

0,3721 *** 0,2037 *** 

Byggverksamhet 0,2697 *** 0,0766 
  

-0,0253 
 

0,4725 *** 

Handel -0,0150 
 

0,3913 *** 
 

-0,1552 *** 0,1544 ** 

Hotell och restaurang 0,1898 *** 0,2467 *** 
 

-0,0265 
 

-0,0133 
 

Transport och kommunikation 0,0455 ** 0,3287 *** 
 

0,0036 
 

0,4584 *** 

Finansiell verksamhet 0,0382 
 

0,6237 *** 
 

-0,2109 *** 0,3753 * 

Företagstjänster 0,2556 *** 0,2768 *** 
 

0,2116 *** -0,0831 
 

Utbildning -0,3821 *** 0,1886 
  

-0,3513 *** 0,0500 
 

Hälso- och sjukvård 0,3223 *** 0,1594 ** 
 

-0,0851 *** 0,0151 
 

Offentlig förvaltning -0,2131 *** -0,0658 
  

0,2440 *** -0,2899 *** 

Andra samh. och pers. tjänster -0,0280 
 

0,3911 *** 
 

-0,0488 * -0,0148 
 

Antal sysselsatta -0,0002 *** 0,0002 *** 
 

-0,0002 *** -0,0001 *** 

Regionala attribut          

Göteborg -0,0583 *** -0,0424 
  

-0,0269 
 

-0,2764 *** 

Malmö -0,0792 *** 0,0460 
  

-0,1253 *** -0,3025 *** 

Regionala centra – norr -0,0664 *** -0,0543 
  

-0,1225 *** -0,2222 ** 

Regionala centra – söder -0,1349 *** -0,0279 
  

-0,1713 *** -0,2163 *** 

Lokala centra – norr -0,0744 ** 0,0054 
  

-0,2535 *** -0,0821 
 

Lokala centra – söder -0,1752 *** -0,0215 
  

-0,1972 *** -0,1964 ** 

Småregioner – norr 0,0023 
 

0,1358 
  

-0,1545 *** -0,2675 ** 

Småregioner – söder -0,1100 *** 0,0491 
  

-0,0834 *** -0,1243 
 

Arbetslöshet i LA -0,0167 *** -0,0451 ** 
 

0,0414 *** -0,0221 
 Antal observationer 307 452  14 288   295 995  7 244  

Anm: Modellen är skattad med robusta standardfel. ***,**, * indikerar signifikans på 1-, 5- respektive 10-procentsnivån. Modellen omfattar 
även följande icke-redovisade variabler: gift/sambo, hemmavarande barn (antal barn och barn i 3 åldersgrupper), utbildningsinriktning (6 
grupper), genomsnittlig utbildningsnivå på arbetsstället (3 grupper), dummy för friställningsår.  
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Förutom olika individuella egenskaper omfattar de modeller vi skattat också ett antal ka-

raktäristika kopplade till det arbetsställe där individen varit sysselsatt. Vi kan bland annat 

konstatera att personer som är sysselsatta i privat sektor löper större risk att förlora jobbet. 

Det gäller i båda perioderna. Men medan personer som tidigare varit sysselsatta i privat 

sektor har lägre sannolikhet att hitta nytt jobb efter friställning under 1990-talskrisen är 

sannolikheten högre under finanskrisen. 

Det finns också flera intressanta resultat vad gäller arbetsställets branschtillhörighet. Per-

soner sysselsatta på arbetsställen inom tillverkningsindustrin utgör jämförelsegrupp. Under 

1990-talskrisen kan vi konstatera att sysselsatta inom byggverksamhet, hotell och restau-

rang, transport och kommunikation, företagstjänster och hälso- och sjukvård uppvisar 

högre risk för jobbförlust än jämförelsegruppen. I de flesta fall uppvägs dock den högre 

friställningsrisken delvis av en högre sannolikhet att finna nytt arbete efter friställning. 

Byggverksamhet utgör ett undantag. Resultaten tyder alltså på en särskilt utsatt position för 

sysselsatta inom byggverksamhet under 1990-talskrisen. Den lägsta risken för friställning 

under perioden uppvisar sysselsatta inom utbildning. Sysselsatta inom offentlig förvaltning 

har också en jämförelsevis låg risk för friställning. 

När det gäller finanskrisen tyder resultaten på en förhållandevis besvärlig situation för 

sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Det är endast inom två branscher som sysselsatta 

uppvisar en högre risk för jobbförlust, nämligen företagstjänster och offentlig förvaltning. 

I det senare fallet är också sannolikheten att hitta nytt arbete efter friställning låg, vilket 

tyder på en särskilt utsatt position på arbetsmarknaden för denna grupp under finanskrisen. 

Den omvända situationen gäller för sysselsatta inom handel och, något överaskande, finan-

siell verksamhet. Sysselsatta inom dessa båda branscher delar den gynnsamma kombina-

tionen av låg risk för jobbförlust och hög sannolikhet att hitta nytt jobb efter friställning. 

Sysselsatta inom utbildning uppvisar återigen den lästa risken för jobbförlust. Även syssel-

satta inom hälso- och sjukvård har en relativt låg risk för jobbförlust. Läget för denna 

grupp är alltså mindre besvärligt under finanskrisen jämfört med under 1990-talskrisen. 

När det gäller karaktäristika kopplade till det arbetsställe där individen varit sysselsatt kan 

vi slutligen konstatera att risken för friställning minskar med antalet sysselsatta på arbets-

stället. Det gäller i båda perioderna. Under 1990-talskrisen finner vi också att sannolik-

heten att hitta nytt jobb efter friställning ökar med antalet sysselsatta på arbetsstället. Un-

der finanskrisen gäller det omvända. Även om resultaten inte är entydiga verkar sysselsatta 

på små arbetsställen ha en något mer osäker position på arbetsmarknaden. 

I modellerna har vi också inkluderat en uppsättning regionala attribut. Det rör sig om indi-

videns boenderegion och arbetslöshetsnivån på den lokala arbetsmarknad där individen är 

bosatt.
13

 Boenderegion utgörs av lokala arbetsmarknader grupperade i så kallade region-

familjer och vi använder Stockholms lokala arbetsmarknad som jämförelsegrupp.
14

 Vi 

koncentrerar oss på just Stockholms lokala arbetsmarknad eftersom de största skillnaderna 

föreligger mellan denna region och övriga regioner. Under 1990-talskrisen uppvisar perso-

ner bosatta på Stockholms lokala arbetsmarknad en högre risk för jobbförlust jämfört med 

personer bosatta i övriga regioner (småregioner norr utgör undantaget). Däremot är det 

ingen skillnad mellan Stockholm och övriga regioner vad gäller sannolikheten att hitta nytt 

                                                 
13 De lokala arbetsmarknaderna är funktionella arbetsmarknadsområden som bygger på statistik över 

arbetspendling mellan kommuner. Vi använder oss av en indelning av landet i 89 lokala arbetsmarknader 

baserad på pendlingsstatisk för år 2000. 
14 Grupperingen av lokala arbetsmarknader i regionfamiljer utgår från på de lokala arbetsmarknadernas 

befolkningsmässiga storlek och deras geografiska lokalisering. 
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jobb efter friställning. Under finanskrisen finner vi återigen att personer bosatta på Stock-

holms lokala arbetsmarknad har högre risk för friställning jämfört med personer bosatta i 

övriga regioner (Göteborgs lokala arbetsmarknad utgör undantaget). Men i det här fallet 

uppvisar personer bosatta på Stockholms lokala arbetsmarknad också en högre sannolikhet 

att finna nytt arbete efter jobbförlust jämfört med personer bosatta i övriga regioner (lokala 

centra norr och småregioner söder utgör undantagen). Detta förhållande, hög risk för jobb-

förlust men också hög sannolikhet att hitta nytt arbete, avspeglar att omsättningshastig-

heten på jobb är högre i stora regioner. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att effekten av arbetslöshetsnivån på den lokala arbets-

marknaden skiljer sig i de båda perioderna. Under 1990-talskrisen minskar både risken för 

friställning och sannolikheten att hitta nytt arbete efter jobbförlust med arbetslöshetsnivån. 

Under finanskrisen ökar risken för jobbförlust med arbetslöshetsnivån. Däremot tycks inte 

arbetslöshetsnivån påverka sannolikheten att hitta nytt arbete efter friställning under denna 

period. 

Sammanfattningsvis visar analysen på en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Män 

löper högre risk att drabbas av jobbförlust, men har å andra sidan en högre sannolikhet att 

hitta nytt arbete efter friställning. Resultaten indikerar vidare att de något yngre på arbets-

marknaden är särskilt utsatta i bemärkelsen hög risk för jobbförlust i kombination med låg 

sannolikhet att finna nytt arbete efter friställning. Detsamma gäller utlandsfödda och sär-

skilt personer födda utanför Norden. Vi kan också konstara att personer med något kortare 

utbildning har en mer besvärlig situation på arbetsmarknaden. De tenderar att ha en högre 

risk för jobbförlust och lägre sannolikhet att hitta nytt jobb efter friställning. Vi finner 

också att en svag position på arbetsmarknaden i termer av tidigare erfarenhet av arbetslös-

het och kort anställningstid ökar risken för jobbförlust och minskar sannolikheten att hitta 

nytt arbete efter friställning. Resultaten indikerar också att sysselsatta på små arbetsställen 

tycks ha en något mer osäker ställning på arbetsmarknaden. Ovanstående effekter tenderar 

att gälla i båda de studerade perioderna. När det gäller skillnader mellan sysselsatta inom 

olika branscher kan vi konstatera att 1990-talskrisen var särskilt besvärlig för sysselsatta 

inom byggverksamhet. Under finanskrisen var sysselsatta inom tillverkningsindustrin, 

offentlig förvaltning och företagstjänster extra utsatta. I båda perioderna uppvisar syssel-

satta inom utbildning den lägsta risken för friställning. Avslutningsvis finner vi att perso-

ner bosatta på Stockholms lokala arbetsmarknad tenderar att ha en högre risk för jobbför-

lust jämfört med personer bosatta i övriga regioner. Under finanskrisen uppvägs dock den 

högre friställningsrisken delvis av en högre sannolikhet att finna nytt arbete efter jobbför-

lust. 

4.3 Effekter av friställning på årsbruttolön 

Att förlora sitt arbete på grund av friställning kan ge negativa ekonomiska och sociala kon-

sekvenser för individen och dennes familj, och i förlängningen för samhället i stort. Tidi-

gare studier visar att effekterna av friställning kan komma på kort sikt och vara över-

gående. Men av befintlig forskningen framgår också att ofrivilliga jobbförluster kan leda 

till mer varaktiga negativa konsekvenser. I den internationella litteraturen används ofta 

begreppen ”bruises” (blåmärken) och ”scars” (ärr) för att beskriva mer tillfälliga respektive 

bestående effekter av ofrivilliga jobbförluster. 

Om vi avgränsar oss till effekter av friställning på drabbade individers arbetsinkomster 

finns det flera förklaringar till varför inkomsten kan påverkas både på kort och längre sikt. 

En ofrivillig jobbförlust kan leda till en kortare eller längre period av arbetslöshet innan 
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den friställde finner nytt arbete. Den friställde riskerar vidare att förlora fördelar av speci-

fika kunskaper och färdigheter som användes i den tidigare anställningen (förlust av yr-

kes-, företags- eller branschspecifikt humankapital). Den friställde löper också risk att 

tappa fördelar av en lång anställningstid (förlust av senioritet). Det bör noteras att de se-

nare effekterna kan uppstå även om individen hittar ett nytt arbete efter jobbförlust, utan 

mellanliggande period av arbetslöshet. En friställning riskerar dessutom att leda till uppre-

pade jobbförluster och potentiellt återkommande perioder av arbetslöshet. Det finns en del 

som talar för att de turordningsregler (sist-in-först-ut) som tillämpas på svensk arbetsmark-

nad förstärker problemet. Men fenomenet med upprepade jobbförluster har observerats 

även i länder med andra institutionella förhållanden på arbetsmarknaden.
15

 Det är viktigt 

att understryka att trots att de negativa effekterna av friställningar framför allt bärs av 

drabbade individer (och deras familjer) rör det sig om effekter som i förlängningen påver-

kar produktivitet och tillväxt för samhället som helhet. 

I det här avsnittet ska vi undersöka hur de friställningar som inträffade under 1990-tals-

krisen och finanskrisen påverkade drabbade personers arbetsinkomster på kort och längre 

sikt. Mer specifikt försöker vi besvara frågan: Vad är effekten av en friställning på indivi-

dens årsbruttolön jämfört med vad som skulle ha hänt om individen inte blivit friställd? 

I den internationella utvärderingslitteraturen kallas denna effekt för ”average treatment 

effect on the treated”,    . Den genomsnittliga behandlingseffekten för behandlade är en 

direkt svensk översättning, där ordet behandling används i generell mening. I vårt fall ut-

görs behandlingen alltså av en ofrivillig jobbförlust till följd av friställning. Ett grundläg-

gande problem när vi försöker skatta effekten av friställning på lönen är att vi inte vet vil-

ken lön en friställd person hade fått om personen inte förlorat jobbet – det så kallade 

kontrafaktiska utfallet. Eftersom detta utfall inte kan observeras använder vi lönen för jäm-

förbara ej friställda personer som en uppskattning av det kontrafaktiska utfallet. 

Mer specifikt använder vi en typ av matchningsmetod som på engelska går under beteck-

ningen ”conditional difference-in-differences matching”. Denna ansats har lanserats av 

Heckman m.fl. (1997, 1998). Metoden går ut på att vi för friställda personer beräknar 

skillnaden i lön före och efter tidpunkten för friställning och jämför den med motsvarande 

skillnad för jämförbara ej friställda personer (härav beteckningen difference-in-diffe-

rences). Den eventuella skillnad i lönens utveckling över tid som observeras mellan fri-

ställda och jämförbara ej friställda personer kan under vissa förutsättningar betraktas som 

en kausal effekt av friställning. Följande ekvationer ger en mer formell beskrivning av 

intuitionen bakom metoden: 

            |                |               ̅  (1) 

            |                |           ̅ (2) 

                 ̅   ̅      (3) 

där    och    betecknar perioder före respektive efter tidpunkten för eventuell friställning 

som antas äga rum i  ,      indikerar att individen blivit friställd och      indikerar 

att individen inte blivit friställd,    representerar lön i händelse av friställning och    repre-

senterar lön i frånvaro av friställning,   betecknar en uppsättning observerbara faktorer 

definierade före tidpunkten   och som antas påverka både sannolikheten för friställning och 

lönen och  ̅ slutligen indikerar potentiell selektionsbias i skattningen av    . 

                                                 
15 Se t.ex. Stevens (1997). 



EKONOMISKA KRISER OCH FRISTÄLLNING AV ARBETSKRAFT 

25 

Ekvation (1) representerar en traditionell matchningsestimator för effekten av friställning 

på lönen efter det att friställning ägt rum. Denna ekvation vilar på antagandet att så länge 

vi betingar på samtliga faktorer som påverkar både sannolikheten för friställning och lönen 

kan vi använda lönen för ej friställda personer som en uppskattning av den lön friställda 

personer skulle ha fått om de inte hade förlorat jobbet. Men om det finns skillnader mellan 

friställda och ej friställda personer i icke-observerbara faktorer som påverkar både sanno-

likheten för friställning och lönen gäller inte detta antagande, och ekvation (1) ger då en 

inkorrekt skattning av    . Av ekvation (2) följer att om vi skapar en matchningsestimator 

för effekten på lönen före friställning skulle vi endast få bias till följd av icke-observerbara 

skillnader mellan friställda och ej friställda personer (effekten av friställning kan alltså inte 

uppträda innan det att friställning ägt rum). Ekvation (3) visar att om vi tar differensen 

mellan den skattade effekten efter och före tidpunkten för friställning kan vi eliminera den 

tidskonsistenta delen av bias i skattningen av    . 

Fördelen med den beskrivna identifikationsstrategin är att den inte bara hanterar potentiell 

bias till följd av observerbara skillnader mellan friställda och ej friställda personer utan 

också tar hand om eventuell bias till följd av tidskonsistenta icke-observerbara skillnader 

mellan de båda grupperna. Studier inom den arbetsmarknadspolitiska programutvärde-

ringslitteraturen som jämfört skattade resultat baserade på denna typ av ansats med resultat 

från randomiserade experiment tyder på att metoden fungerar förhållandevis bra.
16

 

Den beroende variabeln i analysen är årlig kontant bruttolön (fastprisberäknad till 2011 års 

priser med KPI som deflator). Årsbruttolönen kan betraktas som en funktion av lönen per 

timma, antalet arbetade timmar per vecka och antalet arbetade veckor per år. Årsbrutto-

lönen fångar därmed de totala kostnaderna av friställning i termer av såväl lägre lön som 

färre arbetade timmar och perioder utan sysselsättning. I differentierad form är vår ut-

fallsvariabel specificerad som                          där     betecknar individens 

årsbruttolön ett godtyckligt år efter tidpunkten för eventuell friställning. Vi låter alltså ge-

nomsnittet av årsbruttolönen år     och   2 representera lönen före året för eventuell 

friställning och beräknar skillnaden mellan denna lön och lönen efter eventuell friställning 

och jämför skillnaden i lönens utveckling över tid mellan friställda och jämförbara ej fri-

ställda personer. Klassificeringen av friställda och ej friställda följer den definition som 

presenterats i avsnitt 3.1.
17

 

Vi följer det vanliga förfarandet i litteraturen och baserar matchningen på något som på 

engelska går heter propensity score (Rosenbaum och Rubin, 1983). Propensity score er-

hålles genom att skatta en probitmodell över sannolikheten för friställning, där de obser-

verbara variabler som antas påverka både friställning och lönen ingår som förklarande 

variabler. Fördelen med att använda propensity score är att vi kan identifiera jämförbara 

personer med utgångspunkt från värdet på en enda variabel i stället för med hänsyn till alla 

underliggande variabler, som potentiellt kan omfatta ett oändligt antal kombinationer av 

värden. 

Följande variabler används i skattningen av propensity score (om ej annat anges avses 

situationen året före tidpunkten för eventuell friställning, dvs.    ): kön, ålder (5 grup-

                                                 
16 Se t.ex. Heckman m.fl. (1998) och Smith och Todd (2005). 
17 Vi påminner om att vi i definitionen av friställda och ej friställda inte betingningar på individens 

sysselsättningsstatus år   eller senare. Sådana betingningar riskerar att ge olika typer av bias i resultaten, 

något som avsevärt försvårar möjligheterna att göra kausala tolkningar av resultaten. Om vi till exempel skulle 

betinga på att ej friställda individer är sysselsatta år t och efterföljande år riskerar vi att få en positivt 

selekterad jämförelsegrupp och därmed att överskatta eventuella negativa effekter av friställning på lönen. 
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per), gift/sambo, hemmavarande barn (antal barn och barn i 3 åldersgrupper), födelseland 

(3 grupper), utbildningsnivå (5 grupper), utbildningsinriktning (6 grupper), anställningstid 

på nuvarande arbetsställe (3 grupper), arbetsställets bransch (27 grupper), arbetsställets 

sektor (2 grupper), andel sysselsatta med förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial ut-

bildning på arbetsstället, arbetsställets storlek, bostadsregion (9 grupper), arbetslöshetsnivå 

på den lokala arbetsmarknad där individen är bosatt, friställningskohort. Dessutom ingår 

information om individens sysselsättningsstatus för vart och ett av åren   6 till     

samt information om förekomsten av och storleken på följande inkomstrelaterade variabler 

för vart och ett av åren   6 till   2: årsbruttolön, arbetslöshetsersättning, sjukpenning, 

föräldrapenning och förtidspension/ aktivitetsersättning. 

De skattade effekterna på årsbruttolönen baseras på den beskrivna matchningsmetoden och 

omfattar personer som är i åldern 22–46 år vid utgången av året för eventuell friställning. 

Vi följer dessa personer under sex år före och som mest upp till arton år efter denna tid-

punkt. Analysen omfattar alltså personer som är i förvärvsarbetande ålder under hela upp-

följningsperioden.  

Vi börjar med att redovisa de generella effekterna på årsbruttolönen av friställning under 

1990-talskrisen och finanskrisen. Det är alltså resultat som baseras på samtliga personer i 

åldern 22–46 år i de båda samplen. Resultaten sammanfattas i Figur 3. I Tabell 8 i bilagan 

redovisas mer detaljerade resultat. Av Figur 3 framgår att under perioden före en eventuell 

friställning (  6 till    ) är de skattade skillnaderna i årsbruttolön mellan friställda och 

ej friställda personer mycket små. Det här är ett tecken på att den använda matchnings-

metoden lyckats identifiera friställda och ej friställda personer som är väl jämförbara både 

vad gäller observerbara och icke-observerbara egenskaper. Detta får också stöd i de så 

kallade balanseringstest som redovisas i Tabell 8 i bilagan.  

Av Figur 3 framgår att både för dem som förlorade jobbet under krisen 1992–1993 och 

under finanskrisen 2008–2009 faller årsbruttolönen dramatiskt i samband med friställ-

ningsåret  .18
 I det förra fallet rör det sig om löneförluster på cirka 25 000 kronor eller 13 

procent (uttryckt i relation till den genomsnittliga årsbruttolönen för friställda år     och 

  2). Den initiala löneförlusten är något mindre för friställda under finanskrisen, cirka 

22 000 kronor eller 8 procent, men i det fallet fortsätter lönetappet ytterligare något och 

förlusten stannar vid omkring 11 procent år    . Därefter sker en viss återhämtning, men 

trots detta uppgår löneförlusten två år efter friställningsåret till runt 9 procent. Det gäller 

både för dem som blev friställda under 1990-talskrisen och dem som förlorade jobbet un-

der finanskrisen 2008–2009. 

                                                 
18 Lönetappet börjar redan år   1. Tendenser till löneförluster före friställning ägt rum har observerats i ett 

flertal internationella studier. Se t.ex. Jacobson m.fl. (1993), Carneiro och Portugal (2006) och Couch och 

Placzek (2010). En orsak till att lönen börjar falla redan innan friställning inträffat är att denna föregås av 

tillfälliga permitteringar och möjligen också lönesänkningar. I vårt fall är förklaringen snarast den 

”december-effekt” som uppstår till följd av att SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik utgår från 

november månad som mättidpunkt. Det innebär att friställningar som tillskrivs år   i själva verket kan ha ägt 

rum redan i december månad år   1. Jämför diskussionen i Eliason och Storrie (2006). 
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Figur 3 Skattade effekter på årsbruttolön av friställning för personer i åldern 22–46 år 

Anm: Baseras på estimat rapporterade i Tabell 8 i bilagan där mer detaljer finns redovisade. 

Resultaten så här långt tyder alltså på att de kortsiktiga effekterna på årsbruttolönen av 

friställning är förhållandevis lika under de båda krisperioderna. Tidsmönstret skiljer sig 

något åt, men detta förklaras sannolikt av skillnader i den tidsmässiga tyngdpunkten i de 

båda krisförloppen.
19

 De skattade effekterna är ungefär i samma storleksordning som 

resultaten i Eliason och Storrie (2006). De analyserar friställningar i Sverige som äger rum 

1987 och finner initiala effekter på årsbruttolönen på cirka 10 procent.
20

 

För dem som förlorade jobbet i samband med 1990-talskrisen har vi möjlighet att studera 

mer långsiktiga effekter på årsbruttolönen av friställning. Av Figur 3 framgår att det sker 

en successiv återhämtning av lönen och att denna utveckling pågår till runt det tionde året 

efter jobbförlust. Men efter det sker ingen märkbar förbättring utan löneförlusten ligger 

kvar på en nivå omkring 2 procent fram till det artonde året efter friställning. Det bör note-

ras att vissa av punktskattningarna under perioden      till      inte är statistiskt 

signifikanta på vedertagna nivåer (se Tabell 8 i bilagan). Erfarenheterna från 1990-tals-

krisen tyder alltså på mycket varaktiga löneförluster till följd av friställning. Fortfarande 

tio år efter jobbförlust har de friställda personerna lägre årsbruttolöner än jämförbara per-

soner som inte förlorade jobbet i samband med krisen 1992–1993. Det finns tendenser till 

att de negativa effekterna dröjer sig kvar ännu längre än så och är mätbara till och med 

femton till sjutton år efter jobbförlust. 

                                                 
19 Om vi studerar Arbetsförmedlingens statistik över varsel framgår att antalet inkomna varsel per månad 

fördelade sig tämligen jämnt under 1992 och började falla trendmässigt från och med våren 1993. När det 

gäller finanskrisen ökade varselvolymerna först från och med september 2008 och låg kvar på en 

förhållandevis hög nivå till juni 2009. Varselvågens tyngdpunkt låg alltså förhållandevis tidigt under perioden 

1992–1993, medan den infann sig något senare under perioden 2008–2009. 
20 Egna beräkningar baserade på rapporterade effekter i kronor uttryckt i relation till genomsnittlig 

årsbruttolön för friställda två år före friställning. 
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Som vi tidigare diskuterat finns det ett antal studier inom friställningslitteraturen där man 

valt att enbart studera effekter av jobbförluster i samband med nedläggningar av företag 

eller arbetsställen. Forskningens intresse för nedläggningar beror framför allt på att det är 

en händelse som drabbar alla anställda, oberoende av deras individuella (observerbara och 

icke-observerbara) egenskaper. Det faktum att det inte sker något urval bland anställda, 

såsom vid neddragningar, bidrar sannolikt till att minska eventuella problem med selek-

tionsbias i skattade effekter av friställning. På teoretiska grunder finns det anledning att 

förvänta sig att effekterna av friställning till följd av nedläggning är mindre än dem till 

följd av neddragning. Skälet är att jobbförlust till följd av neddragning är mer utpekande 

och kan sända en negativ signal till potentiella framtida arbetsgivare.
21

 

I Figur 4 redovisas skattade effekter på årsbruttolönen till följd av nedläggning respektive 

neddragning för dem som blev friställda i samband med 1990-talskrisen. Uppdelningen 

efter orsak gör att skattningarna blir mer osäkra (ej statistiskt signifikanta efter     för 

nedläggning respektive   6 för neddragning). Resultaten tyder dock snarast på att 

löneförlusterna är något större för dem som förlorar jobbet till följd av nedläggning. 

Mönstret är alltså tvärtemot vad som kan förväntas på teoretiska grunder. Det bör noteras 

att den teoretiska modellen utgår från en situation där arbetsgivaren (vid en neddragning) 

fritt kan välja vilka personer som ska sägas upp. På svensk arbetsmarknad regleras möjlig-

heten att säga upp anställda av lagen om anställningsskydd och gällande turordningsregler. 

Även om arbetsgivare och fackliga företrädare kan förhandla om avsteg från dessa regler 

innebär regelverket att arbetsgivare trots allt inte fritt kan välja vilka personer som ska 

sägas upp. 

Vi har också skattat separata effekter av friställning till följd av nedläggning respektive 

neddragning för dem som förlorade jobbet under finanskrisen. Här tyder resultaten på initi-

alt större förluster vid friställning till följd av neddragning (ej redovisade i figur eller ta-

bell). Uppföljningsperioden är dock så pass kort att resultaten bör tolkas med försiktighet. 

Den sammanvägda bedömningen av dessa separata skattningar är att effekterna på års-

bruttolönen av jobbförlust till följd av nedläggning respektive neddragning inte skiljer sig 

åt på något markant eller entydigt sätt. I den fortsatta analysen kommer vi därför inte sär-

redovisa effekterna av de båda händelserna. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att både för dem som blev friställda under krisen 

1992–1993 och under finanskrisen 2008–2009 har jobbförlust lett till stora fall i årsbrutto-

lönen under de första åren efter friställning. Erfarenheterna från 1990-talskrisen tyder vi-

dare på mycket bestående löneförluster till följd av friställning, förluster som är skönjbara 

mer än tio år efter jobbförlust. Resultaten i denna studie bekräftar därmed med tendensen 

till mycket långvariga negativa effekter av friställning som rapporterats i tidigare forsk-

ning.
22

 

  

                                                 
21 Se kommentarerna till Gibbon och Katz (2001) i fotnot 9. 
22 Se Eliason och Storrie (2006) för tidigare svenska erfarenheter. 
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Figur 4 Matchningsestimat av effekt på årsbruttolön av friställning 1992–1993 till följd av nedläggning 
respektive neddragning för individer i åldern 22–46 år 

Anm: Se Tabell 8 för detaljer rörande matchningen. 

4.4 Effekter på årsbruttolön för olika undergrupper 

I detta avsnitt ska vi analysera skillnader i effekter av friställning på årsbruttolönen med 

avseende på både individuella egenskaper och arbetsställerelaterade förhållanden. Fokus 

riktas mot dels i vilken utsträckning effekterna varierar mellan de studerade grupperna, 

dels i vad mån mönstret skiljer sig åt mellan de båda krisperioderna. 

Det finns både teoretiska förklaringar och tidigare empiriska erfarenheter som talar för att 

effekterna av ofrivilliga jobbförluster skiljer sig åt mellan olika grupper på arbetsmark-

naden. Att konsekvenserna av en friställning varierar mellan individer har bland annat sin 

grund i olika kostnader för anpassning och omställning. Det kan exempelvis röra sig om 

kostnader för jobbsökande, kostnader för rörlighet mellan yrken, branscher och regioner 

samt kostnader för omskolning och vidareutbildning. Med kostnader avses i detta sam-

manhang inte bara pekuniära kostnader utan också andra typer av kostnader som beror på 

faktiska skillnader i förutsättningar och förmåga. 

För att effektivt kunna utforma olika politikinsatser som syftar till att lindra de negativa 

effekterna av friställning är det viktigt att identifiera eventuella skillnader mellan olika 

grupper på arbetsmarknaden. I den mån bördorna bärs olika är det av både effektivitets- 

och rättviseskäl också motiverat att rikta särskild uppmärksamhet mot de grupper som 

drabbas hårdast. 

Resultaten baseras på samma matchningsmetod som beskrevs i föregående avsnitt och 

avser personer i åldrarna 22–46 år. Indelningen i olika undergrupper baseras genomgående 

på förhållanden definierade i    . Vi inleder med att studera effekter av friställning på 

årsbruttolönen för män och kvinnor. Av Tabell 2 framgår att de initiala löneförlusterna är 

större för män än för kvinnor i båda de studerade perioderna. Skillnaderna är särskilt stora 
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under krisen 1992–1993. Resultaten för denna period visar också att de negativa effekterna 

för män är betydlig mer varaktiga och dröjer sig kvar så länge som upp till fjorton år efter 

friställning. För kvinnor finns inga statistiskt säkerställda effekter efter det sjätte året efter 

jobbförlust. 

Tabell 2 Skattade genomsnittliga årliga effekter på årsbruttolön av friställning för män och kvinnor 
(procent) 

 Män Kvinnor 

2008–2009   

t till t+2 -10,2 -7,2 

1992–1993   

t till t+2 -14,0 -7,8 

t+3 till t+6 -8,5 -3,8 

t+7 till t+10 -4,2 (-1,9) 

t+11 till t+14 -3,6 (0,1) 

t+15 till t+18 (-3,3) (-0,4) 

Anm: Baseras på estimat rapporterade i Tabell 9 i bilagan där mer detaljer finns redovisade 

 

Tabell 3 avslöjar att det finns stora skillnader i effekter av friställning för personer i olika 

åldersgrupper. I båda perioderna har yngre personer betydligt större initiala löneförluster 

än övriga individer. Erfarenheterna från 1990-talskrisen tyder dock på att det rör sig om 

relativt kortvariga negativa effekter. En stor det av det inledande lönetappet har hämtats 

upp redan efter tre till sex år och efter detta uppträder inga statistiskt säkerställda effekter. 

För personer i åldern 30–39 år är den initiala löneförlusten betydligt mindre och resultaten 

för perioden 1992–1993 visar också på en relativt snabb återhämtning. För den äldsta 

gruppen är det initiala lönetappet relativt stort, större än för mellangruppen i båda peri-

oderna. Enligt resultaten för perioden 1992–1993 rör det sig också om mycket varaktiga 

negativa effekter som dröjer sig kvar under hela uppföljningsperioden på arton år.
23

 En viss 

inledande återhämtning kan observeras men denna tycks avstanna helt efter det sjätte året 

efter jobbförlust. Med tanke på att den äldsta gruppen i samplet ända får betraktas som 

förhållandevis ung sett ur ett yrkeslivsperspektiv är resultaten tankeväckande. Den fråga 

som omedelbart dyker upp är hur friställning påverkar personer som befinner sig längre 

fram i arbetslivet. 

Tabell 3 Skattade genomsnittliga årliga effekter på årsbruttolön av friställning för personer i olika 
åldersgrupper (procent) 

 22–29 år 30–39 år 40–46 år 

2008–2009    

t till t+2 -16,7 -8,6 -9,2 

1992–1993    

t till t+2 -14,6 -7,8 -11,3 

t+3 till t+6 -5,4 -4,5 -7,4 

t+7 till t+10 (-3,1) (-1,2) -4,8 

t+11 till t+14 (-1,6) (0,8) -5,0 

t+15 till t+18 (-3,3) (0,2) -4,3 

Anm: Baseras på estimat rapporterade i Tabell 10 i bilagan där mer detaljer finns redovisade.  

                                                 
23 Eliason och Storrie (2006) studerar också skillnader i effekter av jobbförlust med avseende på de friställdas 

ålder. Även de finner att äldre personer(41–50 år) tycks drabbas hårdare av jobbförlust. 
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Tabell 4 redovisar effekter av friställning för personer med olika utbildningsnivå. Kontras-

ten är slående. För personer med endast förgymnasial utbildning medför en jobbförlust 

stora negativa effekter på lönen. Erfarenheterna från 1990-talskrisen indikerar också att det 

handlar om förhållandevis varaktiga löneförluster. För personer med lång eftergymnasial 

utbildning finner vi däremot inga signifikanta effekter på lönen av friställning under denna 

period, vare sig på kort eller längre sikt. Resultaten för den senaste krisen tyder dock på ett 

visst lönetapp av jobbförlust för gruppen högutbildade. Men effekten är betydligt mindre 

än för personer med kortare utbildning. 

Tabell 4 Skattade genomsnittliga årliga effekter på årsbruttolön av friställning för personer med olika 
utbildningsnivå (procent) 

 
Förgymnasial 

 
Gymnasial och kort 

eftergymnasial 
Lång eftergymnasial 

 

2008–2009    

t till t+2 -15,0 -10,2 -4,2 

1992–1993    

t till t+2 -18,4 -10,5 (0,8) 

t+3 till t+6 -10,0 -5,2 (-0,8) 

t+7 till t+10 -5,8 (-2,2) (-4,1) 

t+11 till t+14 (-2,9) (-0,9) (-3,6) 

t+15 till t+18 (-1,6) (-1,0) (-9,1) 

Anm: Baseras på estimat rapporterade i Tabell 11 i bilagan där mer detaljer finns redovisade. 

 

Ser vi till effekterna av jobbförlust för personer sysselsatta på arbetsställen i olika 

branscher finner vi flera intressanta mönster. Av Tabell 5 framgår att det klart största löne-

tappet har personer som förlorat jobbet inom tillverkningsindustri. Löneförlusten är särskilt 

stor under 1990-talskrisen. Erfarenheterna från denna period visar också på att det rör sig 

om mycket varaktiga negativa effekter. För personer som blivit friställda inom bransch-

gruppen utbildning, hälso- och sjukvård verkar en jobbförlust däremot inte leda till några 

negativa effekter på lönen, vare sig på kort eller längre sikt. För personer som förlorat job-

bet inom branschgrupperna handel, hotell och restaurang samt övriga branscher visar re-

sultaten på ett visst lönetapp. Jämfört med friställning inom tillverkningsindustrin är för-

lusterna dock betydligt mindre och heller inte lika bestående. För branschgruppen finansi-

ell verksamhet och företagstjänster finner vi en intressant skillnad mellan de båda peri-

oderna. Medan effekterna av friställning på lönen i huvudsak tycks ha uteblivit under 

1990-talskrisen verkar den senaste finanskrisen ha resulterat i förhållandevis stora inle-

dande löneförluster.  



EKONOMISKA KRISER OCH FRISTÄLLNING AV ARBETSKRAFT 

32 

Tabell 5 Skattade genomsnittliga årliga effekter på årsbruttolön av friställning för personer sysselsatta i 
olika branscher (procent) 

 

Tillverkning 
 
 

Handel, hotell 
och restaurang 

 

Finansiell 
verksamhet och 
företagstjänster 

Utbildning, 
hälso- och 

sjukvård 

Övriga 
branscher 

 

2008–2009 

     t till t+2 -14,2 -4,7 -10,8 (-3,3) -6,9 

1992–1993 

     t till t+2 -21,0 -12,7 (-6,5) (-1,9) -11,8 

t+3 till t+6 -12,7 -7,2 -7,7 (0,4) -5,6 

t+7 till t+10 -7,4 (-5,0) (-2,4) (1,2) (-1,7) 

t+11 till t+14 -6,1 (-1,3) (1,4) (1,9) (-2,4) 

t+15 till t+18 (-4,3) (-2,1) (-1,9) (2,8) (-2,6) 

Anm: Baseras på estimat rapporterade i Tabell 12 i bilagan där mer detaljer finns redovisade. 

 

Tabell 6 redovisar effekter av jobbförlust för personer sysselsatta på arbetsställen i olika 

storleksklasser. Resultaten tyder på att löneförlusterna är större och mer varaktiga för per-

soner som friställs på små arbetsställen. De som friställs på de allra största arbetsställena 

tycks endast drabbas av mindre och mer kortvariga löneförluster. 

Tabell 6 Skattade genomsnittliga årliga effekter på årsbruttolön av friställning för personer sysselsatta på 
olika stora arbetsställen (procent) 

 10–49 sysselsatta 50–199 sysselsatta 200+ sysselsatta 

2008–2009 

   t till t+2 -9,9 -11,2 -7,8 

1992–1993 

   t till t+2 -15,4 -11,0 -4,2 

t+3 till t+6 -8,5 -4,6 (-2,4) 

t+7 till t+10 -5,5 (0,6) (-1,9) 

t+11 till t+14 (-3,1) (0,8) (-1,6) 

t+15 till t+18 -5,0 (1,8) (-2,1) 

Anm: Baseras på estimat rapporterade i Tabell 13 i bilagan där mer detaljer finns redovisade. 

 

Tabell 7 redovisar skillnader i effekter av friställning för personer bosatta i olika region-

typer. Resultaten indikerar att löneförlusternas storlek och varaktighet tilltar ju mindre 

bostadsregionen är. För personer bosatta i storstadsregioner tycks en jobbförlust leda till 

relativt sett små och förhållandevis kortvariga löneförluster. Detta avspeglar sannolikt en 

hög omsättningshastighet på jobb i stora regioner. Risken för friställning är hög men detta 

vägs upp av att det är relativt lätt att hitta nytt arbete efter jobbförlust. Vi kan också skönja 

att för personer som inte bor i storstadsregioner verkar de negativa effekterna av jobbför-

lust vara något större och mer varaktiga i landets södra delar. 
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Tabell 7 Skattade genomsnittliga årliga effekter på årsbruttolön av friställning för personer bosatta i olika 
regioner (procent) 

 

Storstads- 
regioner 

 

Regionala 
centra 
söder 

Regionala 
centra 

norr 

Mindre 
regioner 

söder 

Mindre 
regioner 

norr 

2008–2009 

     t till t+2 -6,7 -10,5 -10,3 -14,9 -12,7 

1992–1993 

     t till t+2 -8,7 -13,4 -11,9 -15,2 -13,4 

t+3 till t+6 -5,0 -7,8 -4,5 -7,4 -6,1 

t+7 till t+10 (-2,5) -4,6 (2,0) -5,0 (-3,2) 

t+11 till t+14 (-1,0) -4,2 (2,1) (-4,7) (-1,4) 

t+15 till t+18 (-1,2) (-3,9) (0,9) (-4,6) (-1,6) 

Anm: Baseras på estimat rapporterade i Tabell 14 i bilagan där mer detaljer finns redovisade.  
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5 Avslutande kommentarer 

Ser vi tillbaka i historien har svensk ekonomi drabbats av ett flertal djupa ekonomiska kri-

ser. I en översikt som blickar tillbaka ända till mitten av 1600-talet konstaterar Jonung 

(2009) att åtminstone tio större kriser inträffat under de senaste 350 åren. Fem av dessa har 

ägt rum under 1900-talet och två under de senaste tjugo åren. Kriserna tycks alltså upp-

träda med allt tätare intervall. Gemensamt för de mer allvarliga ekonomiska kriserna är att 

dessa slagit både mot det finansiella systemet och mot den reala ekonomin. Orsakssam-

banden har gått i bägge riktningar. Den utlösande faktorn är ofta kraftigt fallande priser på 

tillgångar som aktier, obligationer och fastigheter. Fallande tillgångspriser skapar problem 

i det finansiella systemet, som i sin tur påverkar den reala ekonomin i form av minskad 

produktion och sysselsättning, vilket sätter ytterligare press på det finansiella systemet. 

Den här rapporten har fokuserat på arbetsmarknadsrelaterade effekter av de två senaste 

djupa kriserna i svensk ekonomi – 1990-talskrisen och de senaste årens finanskris. Vi har 

studerat vilka faktorer som påverkar risken att bli friställd och sannolikheten att hitta nytt 

arbete efter jobbförlust. Vi har också analyserat effekterna av friställning på årsbruttolön 

på kort och längre sikt. Erfarenheterna från tidigare forskning tyder på att friställning inte 

bara skapar kortsiktiga anpassningsproblem utan också riskerar att leda till mycket varak-

tiga negativa effekter. Även om kostnaderna av ofrivilliga jobbförluster framför allt bärs av 

de drabbade individerna (och deras familjer) är det viktigt att poängtera att det rör sig om 

effekter som i förlängningen påverkar produktivitet och tillväxt för samhället som helhet. 

Analysen av effekterna av jobbförlust på årsbruttolönen visar på stora löneförluster under 

de första åren efter friställning. Det gäller både för dem som förlorade jobbet under 1990-

talskrisen och under finanskrisen. Erfarenheterna från 1990-talskrisen tyder vidare på 

mycket varaktiga löneförluster. Fortfarande mer än tio år efter jobbförlust uppvisar de fri-

ställda personerna lägre årbruttolöner än jämförbara personer som inte förlorade jobbet i 

samband med krisen 1992–1993. Resultaten i denna studie bekräftar därmed tendensen till 

mycket långvariga negativa effekter av friställning som rapporterats i tidigare forskning. 

Det är alltjämt för tidigt att uttala sig om de långsiktiga effekterna för dem som blev fri-

ställda under finanskrisen. Resultaten från 1990-talskrisen indikerar att det skulle kunna 

röra sig om högst bestående konsekvenser. Men utfallet är naturligtvis beroende av hur 

arbetsmarknaden utvecklas framöver. I skrivande stund är det svårt att bedöma hur svensk 

ekonomi och arbetsmarknad långsiktigt kommer att påverkas av de skuldproblem som följt 

i finanskrisens spår i flera europeiska länder och i USA. 

Det faktum att ofrivilliga jobbförluster tycks leda till stora och varaktiga negativa effekter 

indikerar att det finns betydande potential för verkningsfull politik. Insatser som främjar 

flexibilitet och anpassningsförmåga på arbetsmarknaden skulle kunna bidra till att reducera 

såväl de individuella som de samhälleliga kostnaderna av friställningar. Men det är viktigt 

att det rör sig om åtgärder som inte hindrar en nödvändig strukturomvandling och låser fast 

arbetskraft i lågproduktiva företag och branscher. Erfarenheterna från olika typer av 

sysselsättningsbevarande insatser under tidigare decenniers teko-, varvs- och stålkriser 

avskräcker. 

Eftersom de tillgängliga resurserna för offentliga insatser vanligtvis är starkt begränsade är 

det också viktigt att de riktas mot de grupper som drabbas hårdast av ofrivilliga jobbför-
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luster. Både ur effektivitets- och rättviseperspektiv är det motiverat att koncentrera åtgär-

derna till dessa grupper. 

Två grupper som framstår som särskilt hårt drabbade under 1990-talskrisen och finanskri-

sen är personer med kort utbildning och personer sysselsatta på små arbetsställen. Det här 

är individer som uppvisar den olyckliga kombinationen av en förhöjd risk att förlora job-

bet, lägre sannolikhet att hitta nytt arbete efter jobbförlust och jämförelsevis stora och be-

stående löneförluster i samband med friställning. Resultaten tyder också på att äldre perso-

ner, när de blir friställda, drabbas av betydande och mycket långvariga löneförluster.  

Med utgångspunkt i ett komparativt projekt om omfattning och konsekvenser av friställ-

ningar i ett stort antal länder diskuterar OECD (2013) lämpliga policyåtgärder för att hjälpa 

dem som drabbas av ofrivilliga jobbförluster. I studien konstateras att löneförluster i sam-

band med friställning till stor del förklaras av att friställda personer genomgår perioder 

utan sysselsättning efter jobbförlust. OECD lyfter därför fram betydelsen av insatser som 

underlättar en snabb övergång till nytt arbete. I svensk arbetsmarknadspolitik har vi under 

senare år sett ett ökat inslaget av olika typer av coachnings- och matchningstjänster som 

bland annat syftar till att påskynda övergången från arbetslöshet till sysselsättning. Det här 

är självfallet en viktig aspekt i omställningsarbetet i samband med friställningar. Men det 

finns en risk att jakten på snabb omställning och korta övergångstider går ut över kvali-

teten på matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb. 

OECD konstaterar också att en stor del av omställningsarbetet i samband med friställ-

ningar numera hanteras av företagen själva, arbetsmarknadens parter och olika typer av 

privata aktörer som arbetar på uppdrag av företag eller arbetsmarknadens parter. OECD 

varnar dock för att i allt för stor utsträckning förlita sig på icke-offentliga insatser. Risken 

med detta upplägg är att hjälpen inte når de grupper som drabbas hårdast av jobbförlust 

och därmed är särskilt betjänta av omställningsstöd. 

Även i Sverige har vi sett en tydlig tendens till att företagen själva tar en allt större roll i 

omställningsarbetet. Det gäller inte minst de större företagen. I samband med rationa-

liseringar och neddragningar har större företag bättre möjligheter att erbjuda berörda an-

ställda arbete inom andra delar av organisationen. Om det ändå visar sig bli nödvändigt att 

friställda arbetskraft har de större företagen i allmänhet bättre ekonomiska resurser för att 

hjälpa drabbade anställda in i ny verksamhet. Det kan handla om hjälp med att hitta nytt 

jobb, stöd till utbildning eller stöd för att starta eget företagande. För de mindre företagen 

är förutsättningarna ofta sämre. Det kan vara svårt att erbjuda annan sysselsättning i sam-

band med rationaliseringar och neddragningar. Ofta saknas också ekonomiska resurser för 

att på olika sätt stötta berörda anställda om friställning visar sig bli nödvändig. Mot denna 

bakgrund kan det alltså finnas anledning att särskilt uppmärksamma anställda på mindre 

företag vid utformning av offentliga politikinsatser som syftar till att underlätta omställ-

ning i samband med friställning av arbetskraft. 

Det finns flera olika typer av insatser som potentiellt skulle kunna bidra till ökad flexibili-

tet och anpassningsförmåga i samband med friställningar. Åtgärder som underlättar geo-

grafisk rörlighet är ett exempel på insatser som skulle kunna övervägas. Redan idag finns 

subventioner för geografisk rörlighet i form av skatteavdrag för arbetsresor och omkostna-

der för arbete på annan ort. Detta är dock generella stöd som inte sätts in specifikt vid fri-

ställningar. Skatteavdrag för arbetsresor utgår dessutom som en permanent subvention. En 

alternativ användning av dessa resurser är att sätta in dem tillfälligt och i samband med 

friställningar. Andra åtgärder som skulle kunna övervägas är särskilda utbildnings- och 
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omskolningsinsatser. Sådana åtgärder kan underlätta övergången till ett nytt arbete och 

också bidra till ökad rörlighet mellan yrken och branscher i samband med friställningar.  

Alldeles oavsett vilka insatser som sätts in är det viktigt att noga utvärdera effekterna av 

insatserna ifråga. Det finns i dagsläget relativt lite forskningsbaserad kunskap om effekter 

av åtgärder som vidtagits i samband med friställningar. Ett viktigt undantag är Ohlsson och 

Storrie (2012) som studerar effekter av särskilda insatser riktade mot anställda som fick 

lämna LKAB och Uddevallavarvet i början av 1980-talet. De finner inga kortsiktiga ef-

fekter av de vidtagna åtgärderna, men på lång sikt uppvisar de tidigare LKAB- och Udde-

vallaanställda både bättre sysselsättnings- och inkomstutveckling än en jämförelsegrupp av 

friställda som endast fick ta del av den ordinarie arbetsmarknadspolitiken. Även om det 

inte direkt kan beläggas i studien talar det mesta för att de långsiktiga positiva effekterna 

var en följd av omfattande utbildningsinsatser på gymnasienivå.
24

 

Tillväxtanalys (2013a) är ytterligare ett kunskapsunderlag. I denna studie presenteras en 

kartläggning av de särskilda insatser som vidtogs i samband med finanskrisen 2008–2009. 

När det gäller mer konkreta åtgärder för omställning i samband med de omfattande friställ-

ningar som ägde rum lyfts regeringens varselsamordningsuppdrag fram som en särskilt 

betydelsefull insats. Inom ramen för detta uppdrag mobiliserades och koordinerades resur-

ser inom både arbetsförmedlingen och utbildningssystemets aktörer i form av vuxenutbild-

ning, yrkeshögskolor och högskolor. 

                                                 
24 Jacobson m.fl. (2005a, 2005b) är två internationella studier som finner positiva långsiktiga effekter av 

utbildningsinsatser för friställda. I det här fallet rör det sig om studier baserade på data för USA och effekter 

av collegeutbildning för friställda. 
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Bilaga 

Tabell 8 Skattade effekter på årsbruttolön av friställning för personer i åldern 22–46 år 

 

1992–1993 

 

2008–2009 

 

SEK Std. Err. % 

 

SEK Std. Err. % 

t-6 -94 1 016 0,0 

 

-895 2 323 -0,3 

t-5 -116 919 -0,1 

 

-290 2 100 -0,1 

t-4 -274 757 -0,1 

 

-1 045 1 735 -0,4 

t-3 102 377 0,1 

 

-247 845 -0,1 

t-2 -102 377 -0,1 

 

247 845 0,1 

t-1 -6 966 818 -3,6 

 

-6 640 1 818 -2,5 

t -24 784 1 384 -12,7 

 

-22 408 2 714 -8,3 

t+1 -22 149 2 252 -11,4 

 

-30 633 2 744 -11,4 

t+2 -18 037 1 616 -9,3 

 

-24 208 2 727 -9,0 

t+3 -15 289 1 358 -7,8 

    t+4 -12 119 1 476 -6,2 

    t+5 -11 970 1 592 -6,1 

    t+6 -8 348 2 249 -4,3 

    t+7 -8 519 2 285 -4,4 

    t+8 -6 684 2 493 -3,4 

    t+9 -5 862 2 201 -3,0 

    t+10 -4 646 2 215 -2,4 

    t+11 -5 048 2 195 -2,6 

    t+12 -3 466 2 320 -1,8 

    t+13 -4 024 2 517 -2,1 

    t+14 -1 920 2 715 -1,0 

    t+15 -5 205 2 662 -2,7 

    t+16 -4 689 2 692 -2,4 

    t+17 -5 247 2 627 -2,7 

    t+18 -3 632 2 824 -1,9 

            

Balanseringstest        

Medelbias före 6,5    9,5   

Medelbias efter 0,4    0,7   

Pseudo R2 före 0,073    0,079   

Pseudo R2 efter 0,001    0,001   

        

Behandlade på 
support 164 837    152 063   

Icke-behandlade 
på support 8 618    4 543   

Anm: De skattade effekterna är baserade på en så kallad conditional difference-in-differences propensity score matchningsestimator. Se 
avsnitt 4.3 för detaljer om vilka variabler som ingår i propensity score. 
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Till varje friställd person har vi matchat de 5 mest jämförbara ej friställda personerna (på basis av propensity score). För att undersöka hur 
pass robusta erhållna resultat är har vi laborerat med flera alternativa matchningsalgoritmer. Bland annat att till varje friställd person 
matcha de 1, 3 respektive 10 mest jämförbara ej friställda personerna. Vi har också testat att matcha med en Epanechnikov kernel med 
bandbredderna 0,01, 0,005 och 0,0001. Skillnaderna i skattade effekter med de olika matchningsalgoritmerna är förhållandevis små. I 
samtliga redovisade matchningsanalyser har vi valt att hålla fast vid den först beskrivna matchningsalgoritmen då denna både ger en bra 
balansering av observerbara egenskaper mellan friställda och matchade ej friställda personer och dessutom är praktiskt möjlig att hantera 
med hänsyn till erfordrad beräkningstid. 

Effekt i procent är beräknad som skattad effekt i kronor i relation till genomsnittet av årsbruttolönen år     och   2 för friställda.  

De redovisade balanseringstesten mäter skillnader i värden på variablerna i propensity score före och efter matchning. Syftet är att 
undersöka om matchningen har varit (tillräckligt) framgångsrik i att jämna ut skillnader mellan friställda och ej friställda personer. 
Testvärdena tyder på att skillnaderna minskat avsevärt efter matchning (i inget fall föreligger statistiskt säkerställda skillnader på 
vedertagna nivåer). 
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Tabell 9 Skattade genomsnittliga årliga effekter på årsbruttolön av friställning för män och kvinnor 
(procent) 

 

Män 

 

Kvinnor 

 

SEK % 

 

SEK % 

2008–2009 

    t till t+2 -30 069 -10,2 

 

-16 264 -7,2 

 

(3 160) 

  

(3 421) 

 

      1992–1993 

    t till t+2 -33 228 -14,0 

 

-11 616 -7,8 

 

(2 932) 

  

(1 320) 

 t+3 till t+6 -20 205 -8,5 

 

-5 690 -3,8 

 

(2 501) 

  

(1 610) 

 t+7 till t+10 -9 848 -4,2 

 

-2 791 -1,9 

 

(3 477) 

  

(1 991) 

 t+11 till t+14 -8 445 -3,6 

 

85 0,1 

 

(3 879) 

  

(2 371) 

 t+15 till t+18 -7 889 -3,3 

 

-604 -0,4 

 

(4 301) 

  

(2 802) 

 Anm: Standardfel inom parenteser. 

 

Tabell 10 Skattade genomsnittliga årliga effekter på årsbruttolön av friställning för personer i olika 
åldersgrupper (procent) 

 

22–29 år 

 

30–39 år 

 

40–46 år 

 

SEK % 

 

SEK % 

 

SEK % 

2008–2009 

       t till t+2 -29 952 -16,7 

 

-24 399 -8,6 

 

-31 488 -9,2 

 

(3 670) 

  

(3 656) 

  

(5 057) 

 

         1992–1993 

       t till t+2 -22 843 -14,6 

 

-15 405 -7,8 

 

-26 931 -11,3 

 

(1 787) 

  

(3 522) 

  

(2 247) 

 t+3 till t+6 -8 537 -5,4 

 

-8 934 -4,5 

 

-17 723 -7,4 

 

(2 236) 

  

(2 535) 

  

(2 748) 

 t+7 till t+10 -4 809 -3,1 

 

-2 443 -1,2 

 

-11 421 -4,8 

 

(2 992) 

  

(3 745) 

  

(3 799) 

 t+11 till t+14 -2 524 -1,6 

 

1 518 0,8 

 

-12 060 -5,0 

 

(3 734) 

  

(3 885) 

  

(4 161) 

 t+15 till t+18 -5 170 -3,3 

 

344 0,2 

 

-10 170 -4,3 

 

(4 253) 

  

(4 161) 

  

(4 853) 

 Anm: Standardfel inom parenteser. 
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Tabell 11 Skattade genomsnittliga årliga effekter på årsbruttolön av friställning för personer med olika 
utbildningsnivå (procent) 

Anm: Standardfel inom parenteser. 

 

Tabell 12 Skattade genomsnittliga årliga effekter på årsbruttolön av friställning för personer sysselsatta i 
olika branscher (procent) 

 

Tillverkning 
 
 

 

Handel, hotell 
och restaurang 

 

 

Finansiell 
verksamhet och 
företagstjänster 

 

Utbildning, 
hälso- och 
sjukvård 

 

Övriga 
branscher 

 

 

SEK % 

 

SEK % 

 

SEK % 

 

SEK % 

 

SEK % 

2008–2009 

             t till t+2 -40 121 -14,2 

 

-11 786 -4,7 

 

-32 219 -10,8 

 

-6 230 -3,3 

 

-18 077 -6,9 

 

(3 813) 

  

(4 977) 

  

(6 081) 

  

(5 381) 

  

(4 393) 

 

               1992–1993 

             t till t+2 -42 270 -21,0 

 

-24 420 -12,7 

 

-15 391 -6,5 

 

-2 697 -1,9 

 

-26 104 -11,8 

 

(2 218) 

  

(2 876) 

  

(9 749) 

  

(1 589) 

  

(2 317) 

 t+3 till t+6 -25 629 -12,7 

 

-13 833 -7,2 

 

-18 405 -7,7 

 

616 0,4 

 

-12 305 -5,6 

 

(2 678) 

  

(3 777) 

  

(8 036) 

  

(1 939) 

  

(3 000) 

 t+7 till t+10 -14 890 -7,4 

 

-9 597 -5,0 

 

-5 759 -2,4 

 

1 707 1,2 

 

-3 650 -1,7 

 

(3 283) 

  

(5 113) 

  

(11 584) 

  

(2 483) 

  

(3 806) 

 t+11 till t+14 -12 319 -6,1 

 

-2 433 -1,3 

 

3 361 1,4 

 

2 687 1,9 

 

-5 186 -2,4 

 

(3 946) 

  

(6 125) 

  

(10 856) 

  

(2 928) 

  

(4 519) 

 t+15 till t+18 -8 652 -4,3 

 

-4 145 -2,1 

 

-4 470 -1,9 

 

3 991 2,8 

 

-5 832 -2,6 

 

(4 645) 

  

(7 047) 

  

(11 459) 

  

(3 306) 

  

(5 397) 

 Anm: Standardfel inom parenteser. 

 

 

Förgymnasial 

 

Gymnasial och kort eftergym 

 

Lång eftergymnasial 

 

SEK % 

 

SEK % 

 

SEK % 

2008–2009 

       t till t+2 -31 773 -15,0 

 

-26 438 -10,2 

 

-13 817 -4,2 

 

(6 329) 

  

(2 445) 

  

(6 380) 

 

         1992–1993 

       t till t+2 -33 429 -18,4 

 

-19 657 -10,5 

 

2 355 0,8 

 

(2 275) 

  

(1 247) 

  

(16 050) 

 t+3 till t+6 -18 127 -10,0 

 

-9 824 -5,2 

 

-2 384 -0,8 

 

(2 595) 

  

(1 605) 

  

(7 799) 

 t+7 till t+10 -10 624 -5,8 

 

-4 063 -2,2 

 

-11 892 -4,1 

 

(3 167) 

  

(2 147) 

  

(12 862) 

 t+11 till t+14 -5 261 -2,9 

 

-1 632 -0,9 

 

-10 657 -3,6 

 

(3 704) 

  

(2 360) 

  

(15 700) 

 t+15 till t+18 -2 905 -1,6 

 

-1 790 -1,0 

 

-26 779 -9,1 

 

(4 387) 

  

(2 658) 

  

(19 245) 
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Tabell 13 Skattade genomsnittliga årliga effekter på årsbruttolön av friställning för personer sysselsatta på 
olika stora arbetsställen (procent) 

 

10–49 

 

50–199 

 

200+ 

 

SEK % 

 

SEK % 

 

SEK % 

2008–2009 

       t till t+2 -25 516 -9,9 

 

-29 922 -11,2 

 

-23 265 -7,8 

 

(3 234) 

  

(4 653) 

  

(5 687) 

 

         1992–1993 

       t till t+2 -31 291 -15,4 

 

-21 004 -11,0 

 

-7 787 -4,2 

 

(3 343) 

  

(2 053) 

  

(1 799) 

 t+3 till t+6 -17 234 -8,5 

 

-8 897 -4,6 

 

-4 524 -2,4 

 

(2 686) 

  

(2 769) 

  

(2 421) 

 t+7 till t+10 -11 130 -5,5 

 

1 079 0,6 

 

-3 606 -1,9 

 

(3 788) 

  

(3 813) 

  

(3 324) 

 t+11 till t+14 -6 194 -3,1 

 

1 626 0,8 

 

-2 929 -1,6 

 

(4 003) 

  

(3 986) 

  

(3 952) 

 t+15 till t+18 -10 175 -5,0 

 

3 396 1,8 

 

-3 866 -2,1 

 

(4 240) 

  

(4 746) 

  

(5 439) 

 Anm: Standardfel inom parenteser. 

 

Tabell 14 Skattade genomsnittliga årliga effekter på årsbruttolön av friställning för personer bosatta i olika 
regioner (procent) 

 

Storstads- 
regioner 

 

 

Regionala 
centra 
söder 

 

Regionala 
centra 
norr 

 

Mindre 
regioner 
söder 

 

Mindre 
regioner 

norr 

 

SEK % 

 

SEK % 

 

SEK % 

 

SEK % 

 

SEK % 

2008–2009 

             t till t+2 -19 192 -6,7 

 

-26 354 -10,5 

 

-25 563 -10,3 

 

-37 627 -14,9 

 

-30 475 -12,7 

 

(3 616) 

  

(3 902) 

  

(6 805) 

  

(5 406) 

  

(7 714) 

 

               1992–1993 

             t till t+2 -18 192 -8,7 

 

-25 030 -13,4 

 

-22 304 -11,9 

 

-26 149 -15,2 

 

-23 579 -13,4 

 

(3 110) 

  

(2 025) 

  

(3 275) 

  

(2 804) 

  

(3 623) 

 t+3 till t+6 -10 427 -5,0 

 

-14 519 -7,8 

 

-8 398 -4,5 

 

-12 829 -7,4 

 

-10 770 -6,1 

 

(2 503) 

  

(2 479) 

  

(3 993) 

  

(3 315) 

  

(4 033) 

 t+7 till t+10 -5 237 -2,5 

 

-8 537 -4,6 

 

3 680 2,0 

 

-8 655 -5,0 

 

-5 573 -3,2 

 

(3 700) 

  

(3 105) 

  

(5 038) 

  

(3 997) 

  

(4 939) 

 t+11 till t+14 -2 115 -1,0 

 

-7 775 -4,2 

 

4 002 2,1 

 

-8 067 -4,7 

 

-2 402 -1,4 

 

(4 202) 

  

(3 671) 

  

(5 909) 

  

(4 627) 

  

(5 813) 

 t+15 till t+18 -2 442 -1,2 

 

-7 195 -3,9 

 

1 777 0,9 

 

-7 856 -4,6 

 

-2 805 -1,6 

 

(4 619) 

  

(4 292) 

  

(6 837) 

  

(5 396) 

  

(6 758) 

 Anm: Standardfel inom parenteser. 
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