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-ABSTACT- 

 

Denna uppsats analyserar matchningseffektiviteten mellan lediga jobb (vakanser) och 

arbetslösa. Det faktum att den svenska Beveridgekurvan skiftat utåt under 1990-talet är en  

indikation på att de arbetslösa inte lika effektivt ”matchas” ihop med de lediga jobb som 

skapas. I uppsatsen identifieras två faktorer som påverkar matchningseffektiviteten; 

sökbeteendet hos arbetsgivarna och de arbetslösa, samt regionala obalanser mellan utbud och 

efterfrågan på arbetskraft. Sammanfattningsvis kan sägas att båda faktorerna tycks bidragit till 

sämre matchningseffektivitet under 1990-talet. 

 

Nyckelord: Arbetslöshet; Matchningseffektivitet; Regionala obalanser. 
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1. Inledning 

 

 

 

Under 1990-talskrisen ökade arbetslösheten i Sverige dramatiskt. 1993 var den öppna 

arbetslösheten över 8 %. Den kraftiga ökningen av arbetslösheten i början av nittiotalet 

utlöstes av makroekonomiska chocker (se t.ex. Holmlund 2003). Erfarenheten sedan dess är 

att arbetslösheten inte gått ner till de låga nivåer som rådde under decennierna innan krisen. 

Detta har fått ekonomer att undersöka om de institutioner som påverkar 

jämviktsarbetslösheten i ekonomin har försämrats. 

 

I denna uppsats riktas intresset mot matchningsprocessen mellan vakanser och arbetslösa och 

på vilket sätt effektiviteten i matchningsprocessen påverkar jämviktsarbetslösheten. Särskilt 

studeras obalanser mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft mellan olika regioner. Om det 

råder brist på arbetskraft i en region samtidigt som det är överflöd av arbetskraft i en annan, 

existerar arbetslöshet på grund av att de arbetslösa inte är perfekt rörliga mellan regioner. I 

uppsatsen görs uppdelningen av regioner länsvis. Mitt syfte är att mäta dessa regionala 

obalanser mellan 1983-2004 och undersöka om de har försämrat/förbättrat arbetsmarknadens 

funktionssätt. Min analys begränsas till de obalanser som uppkommer på grund av att 

arbetskraften och jobben inte är perfekt rörliga mellan regioner, därav bortses från de 

obalanser som orsakas av andra typer av heterogenitet på arbetsmarknaden. De metoder jag 

presenterar kan dock i många fall generaliseras. Med bakgrund av den högre 

arbetslöshetsnivån som observerats under 1990 och 2000 talet, är min hypotes att de regionala 

obalanserna har försämrat matchningseffektiviteten. 

 

För att undersöka om matchningseffektiviteten mellan vakanser och arbetslösa har förändrats 

mellan 1983 och 2004 skattas en Beveridgekurva för dessa år. Skift av Beveridgekurvan kan 

härstamma från en förändring i matchningseffektiviteten. Teoriavsnittet föreslår ett antal 

skiftande variabler som inkluderas i regressionen tillsammans med ett mått på de regionala 

obalanserna för att avgöra om de påverkat matchningseffektiviteten. 

 

Den höga arbetslösheten som drabbade många länder i Europa under 1980 talet och det 

samtida skiftet av dessa länders Beveridgekurvor medförde att ett flertal studier genomfördes 
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för att undersöka om utbuds och efterfrågeobalanser på arbetskraft mellan regioner, 

näringsgrenar, yrken mm. kunde förklara den högre arbetslöshetsnivån genom sämre 

matchningseffektivitet1. Sammanfattningsvis visade dessa studier att de olika typer av 

obalanser som nämndes ovan, om överhuvudtaget något, inte nämnvärt bidragit till sämre 

matchningseffektivitet. 

 

Trots det tydiga skiftet i den svenska Beveridgekurvan som inträffade samtidigt som 

arbetslöshetsnivån steg, har inte obalanser mellan regioner studerats som en möjlig orsak till 

den högre arbetslöshetsnivån i Sverige. Att inta detta perspektiv för att söka potentiella 

förklaringar till varför arbetslösheten inte sjunker till tidigare nivåer, kan förhoppningsvis 

komplettera rådande teorier. 

  

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Inledningsvis presenteras kortfattat begreppet 

jämviktsarbetslöshet, samt de viktigaste faktorerna bakom denna. Därefter följer en mer 

ingående beskrivning av arbetslöshetens dynamiska struktur och matchningsprocessen. I 

avsnitt 3 presenteras en metod för att kvantifiera (regionala) obalanser och 

strukturomvandlingen. I avsnitt 4 preciseras den ekonometriska modellen och resultat från 

regressionen presenteras samt diskuteras. Avsnitt 5 sammanfattar uppsatsen. 

 

                                                 
1 Dessa studier finns sammanfattade i Padoa-Schioppa (1991). 
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2. Teori 

 

 

 

2.1 Arbetslöshet 

På arbetsmarknaden möts individer som är beredda att utbjuda sin tid mot en viss 

kompensation (lönen) och arbetsgivare som behöver arbetskraft för att producera varor och 

tjänster. Hur många timmar individen är beredd ge upp av sin fritid för att arbeta är beroende 

av individens preferenser. Både fritid och inkomster (konsumtion) ökar individens nytta och 

därför står individen inför en ”trade off” mellan fritid och inkomst. Det aggregerade 

arbetskraftsutbudet i ekonomin utgörs av summan av alla individers arbetsutbud. 

Arbetsgivarna antas vilja uppnå maximal vinst från sin produktion av varor och tjänster. De 

måste då se till att minimera sina kostnader. Det gäller då att hitta en optimal kombination av 

arbetskraft och andra insatsfaktorer som ger en viss produktionsnivå till lägsta kostnad. 

 

Då utbudet och efterfrågan på arbetskraft möts på en marknad som karaktäriseras av perfekt 

konkurrens uppstår en jämviktsrelation mellan lönen och antalet sysselsatta. I en sådan 

situation värderar de individer som inte arbetar fritiden högre än marknadslönen och därför 

existerar ingen ofrivillig arbetslöshet. För att förstå uppkomsten av arbetslöshet är det 

grundläggande att känna till hur ekonomins många institutioner påverkar utbud och 

efterfrågan på arbetskraft, lönesättningen och effektiviteten i matchningsprocessen. Eftersom 

exempelvis lagar och regleringar påverkar pris och lönesättningen (genom t.ex. kollektiva 

förhandlingar) kommer lönesättningen att skilja sig från den som skulle uppkomma på en 

perfekt konkurrensmarknad. Även det faktum att matchningen mellan arbetssökande och 

vakanser tar tid gör att en viss ”friktionsarbetslöshet” uppstår. Den arbetslöshetsnivå som 

uppkommer givet ekonomins institutioner kallas jämviktsarbetslöshet. Det är den 

arbetslöshetsnivå som ekonomin skulle konvergera mot i avsaknad av cykliska störningar och 

alltså den nivå som är förenlig med stabil inflationstakt (NAIRU). Eftersom utbud och 

efterfrågan ständigt fluktuerar går det aldrig att direkt observera storleken på 
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jämviktsarbetslösheten2. Nedan diskuteras några av de faktorer som påverkar 

jämviktsarbetslösheten. 

2.1.1 Lönebildning och arbetslöshet 

Det är viktigt att slå fast att individer, fackföreningar och företag är intresserade av reallöner 

(W) snarare än nominella löner. Då priserna stiger ökar 

kraven från arbetarna och fackföreningarna på nominella 

löneökningar för att reallönen ska vara oförändrad. Det 

utgås därför från reallönen i diskussionen nedan. 

Sambandet mellan reallön och sysselsättning illustreras i 

figur 2.1. LF står för arbetskraften och E för 

sysselsättning. Efterfrågan på arbetskraft (D) är 

neråtlutande och visar på avtagande 

marginalproduktivitet. Efterfrågekurvan illustrerar också 

prissättningsbeteendet hos företagen. Då 

lönekostnaderna stiger så höjer företagen priset på varan/tjänsten för att inte vinsten ska 

sjunka. Utbudet på arbetskraft (LS) visar individernas arbetsutbud vid olika lönenivåer. 

Lönesättningskurvan (WS) visar hur pressen på löneökningar stiger med högre sysselsättning. 

Jämvikten mellan antalet sysselsatta och reallön bestäms av skärningspunkten mellan D och 

WS kurvan. Jämviktsarbetslösheten (U) illustreras som avståndet mellan WS och LS kurvan 

vid jämviktslönen. Utseendet på WS kurvan kan härledas utifrån olika lönesättningsteorier. 

De tre centrala är förhandlingsmodeller, effektivitetslönesättning och insider-outsider teorin 

som nedan återges kortfattat. 

• Om lönen sätts i förhandlingar mellan företag (eller arbetsgivarorganisationer) och 

fackföreningar är det rimligt att lönepressen ökar ju bättre arbetsmarknadsläget är (hög 

sysselsättning). Facket vill ju öka lönerna för sina medlemmar men samtidigt inte göra 

dem arbetslösa, vilket är lättare att göra då arbetsmarknadsläget gynnsamt. 

• Om företagen styr lönesättningen är de intresserade av att attrahera kompetent och 

lojal arbetskraft som inte byter arbetsgivare. Detta kan de göra genom att betala högre 

lön till sina anställda. Om sysselsättningsläget är gynnsamt, är det lätt för de anställda 

                                                 
2 Konjunkturinstitutet försöker skatta den långsiktiga jämviktsarbetslösheten för Sverige. Under åren 1999-2003 

skattades jämviktsarbetslösheten till 4,2% (Konjunkturinstitutet, 2004). 
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att byta arbetsgivare och företagen kan då tvingas höja lönerna för att motivera de 

anställda att stanna kvar. 

• Insider-outsider teorin belyser de ojämna styrkeförhållandena som råder mellan de 

anställda (insiders) och de arbetslösa (outsiders). Eftersom en anställning är 

förknippad med fasta arbetskraftskostnader kan de anställda begära högre lön än den 

lön de arbetslösa är beredda att jobba till, utan att förlora sin anställning. 

 

Dessa tre lönesättningsmodeller hjälper till att förklara förekomsten av en lönesättningskurva 

(WS) som skiljer sig från den individuella utbudskurvan (LS). Eftersom individer genom 

kollektivavtal och minimilöner ofta är hindrade från att underbjuda jämviktslönen finns inga 

incitament att minska arbetslösheten från jämviktsnivån. 

2.1.2 Arbetslösheten dynamiska struktur 

För att studera hur matchningen mellan arbetslösa och vakanser påverkar arbetslösheten 

underlättar det att beskriva arbetslöshet och sysselsättning genom flöden och bestånd. Hur 

flöden och bestånd av arbetskraft ger en viss nivå av arbetslöshet och sysselsättning 

presenteras på ett likartat sätt i de nationalekonomiska läroböckerna (se t.ex. Björklund et al 

2000, kap.8). 

 

På arbetsmarknaden skapas och försvinner jobb kontinuerligt och i stora mängder. Om flöden 

från individer utanför arbetskraften undantas kan förändringen i antalet arbetslösa (U) skrivas 

som skillnaden mellan inflödet (S) (separations) och utflödet (H) (hirings) till och från 

arbetslöshet. 

∆U = S-H 

Då antalet anställningar (H) är lika med antalet avgångar (S) (”steady state”) kan antalet 

arbetslösa i tidpunkt t skrivas som 

 Ut = St·DUt (1) 

där DUt = (Ut/St) betecknar den genomsnittliga arbetslöshetstiden, i den tidsenhet vi mäter St. 

Eftersom vi har att S = H, innebär det att vi antar ett konstant antal individer som är arbetslösa 

i DU perioder. För att se att (1) gäller kan vi konstatera att sannolikheten att vara kvar i 

arbetslöshet (kvarstannandesannolikhet) i en given period (pt) är (1 - Ht/Ut) för alla individer. 

Denna sannolikhet antas vara konstant (p). Sannolikheten att lämna arbetslöshet är därför (1 - 

p). Vidare betecknar vi inflödet av en kohort till arbetslöshet i period 1 som Sk1. Vi kan nu 

finna ett uttryck för hur många individer från denna kohort som befinner sig i arbetslöshet i 
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varje period: Sk1 + Sk1·p1 + Sk1·p1·p2 + ... där den första termen motsvarar initialt inflöde, den 

andra termen period 1 osv. Om inflödet till arbetslöshet i alla andra perioder är noll, 

representerar denna summa arbetslösheten i respektive period. Den genomsnittliga 

arbetslöshetstiden för denna kohort är ett vägt genomsnitt av sannolikheterna för att stanna 

kvar i arbetslöshet: DUk = 1 + p1 + p1·p2 + p1·p2·p3 + … (se t.ex. Zetterberg, 1999, s.11). 

”Steady state” antagandet innebär att om St individer blir arbetslösa i period t och om 

sannolikheten att lämna arbetslöshet är konstant3, kan arbetslösheten i period t skrivas som Ut 

= St + St·p + St·p
2 + St·p

3 + … eller som i (1); Ut = St·DUt. Detta gäller eftersom utflödet ur 

arbetslösheten antas vara exakt lika med inflödet. Om exempelvis inflödet/utflödet till 

arbetslöshet är 100 individer per vecka och p = 0.8 ger detta: DU = 1 + 0.8
1 + 0.82 + 0.83 +… + 

0.8∞ = 5, vilket betyder fem veckors genomsnittlig arbetslöshetstid. Arbetslösheten i period t 

är då 500 individer (100·5). 

 

I detta fall innebär ”steady state” antagandet att en approximation av arbetslöshetstiden kan 

göras, vilket gör det möjlig att konstruera ekvation 1 för att ge en bild av 

arbetslöshetsstockens sammansättning. Över konjunkturcykeln kommer självklart S och H 

variera vilket gör att ”steady state” antagandet inte är lämpligt att göra när det gäller att 

analysera kortsiktiga variationer i variablerna (Zetterberg, 1999, s.12). En bestående 

förändring av S och H indikerar däremot att de faktorer som bestämmer nivån på S och H och 

därmed arbetslösheten har förändrats. På flera ställen i uppsatsen kommer en relation mellan 

olika variabler bygga detta ”steady state” antagande. Eftersom intresset för denna uppsats är 

den långsiktiga utvecklingen innebär ”steady state” antagandet att det är möjligt att undersöka 

arbetslöshetsstocken och andra variablers struktur över tiden.   

  

Det är intressant att skilja på inflödet i arbetslöshet och arbetslöshetstid eftersom det visar hur 

omsättningen i arbetslöshetsstocken ser ut. Stora inflöden och kort varaktighet tyder på rörlig, 

medan små flöden och långa arbetslöshetstider tyder på en trögrörlig arbetslöshetsstock. 

Kunskap om vilka faktorer som påverkar arbetslöshetstidens längd studeras inom sökteorin 

(se t.ex. Borjas, 2005, s.487). Faktorer som påverkar sannolikheten för att en individ lämnar 

arbetslöshet är förutom arbetsmarknadsläget den arbetslöses intensitet i sökandet och hur 

stora lönekrav som ställs (reservationslönen). De förväntade intäkterna av att söka efter ett 

arbete med högre lön samt arbetslöshetsersättningens storlek och varaktighet är faktorer som 

                                                 
3 Detta är ekvivalent med att S = H i varje period. 
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påverkar reservationslönen. Även arbetsmarknadspolitikens utformning påverkar individens 

sökbeteende (Björklund et al 2000, s.293). Ett system där de arbetslösa som är på väg att 

mista sin arbetslöshetsersättning har rätt till att placeras i arbetsmarknadspolitiska program 

(som är kvalifikationsgrundande för fortsatt ersättning) sänker troligtvis sökintensiteten. 

 

För att beskriva hur flödena till och från arbetslöshet bestämmer dess storlek definierar jag 

anställningskvoten (h) som andelen arbetslösa som lämnar arbetslöshet (h=H/U) och 

avgångskvoten (s) som andelen sysselsatta som lämnar sin anställning (s=S/E) i en viss 

period, där E är antalet sysselsatta. Förändringen i arbetslöshetsstocken i en period kan då 

skrivas som 

 ∆U = sE-hU 

Då ∆U = 0 fås ett utryck för arbetslöshen som råder i ”steady state” 

 U = sE/h (2) 

Eftersom E = LF-U kan (2) skrivas i termer av det relativa arbetslöshetstalet (u)4 

 u = s/(h+s) (3) 

Ekvation (3) visar hur arbetslösheten ges av anställnings och avgångskvoten, då inflödet och 

utflödet balanserar varandra (”steady state”). För att återknyta till distinktionen mellan flöden 

och varaktighet så kommer anställningskvoten (h) att öka och således arbetslöshetstalet (u) att 

minska, då arbetslöshetstidens genomsnittliga längd (DU) faller vid konstant avgångskvot (s). 

 

Det bör dock poängteras att anställnings och avgångskvoten inte är strukturella parametrar 

som direkt bestämmer jämviktsarbetslösheten (Farm, 1996, s.32). De är som ovan beskrivits 

definierade utifrån flöden till och från arbetslöshet och sysselsättning. Eftersom det är utbudet 

och efterfrågan på arbetskraft som bestämmer arbetslöshetens och sysselsättningens storlek, 

är anställnings och avgångskvoten endogena variabler av utbud och efterfrågan på arbetskraft. 

 

Ekvation (3) visar arbetslösheten som råder i ”steady state”. Jämviktsarbetslösheten 

definierades inledningsvis som den arbetslöshetsnivå som ekonomin skulle konvergera mot i 

avsaknad av cykliska störningar. ”Steady state” relationen (H = S) som ger arbetslösheten 

enligt (3), är uniform med jämviktsarbetslösheten då variablerna s och h motsvarar det 

förhållande mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft som råder givet ekonomins 

institutioner, utan inverkan från konjunkturella störningar. Det är därför intressant att se vad 

                                                 
4 Eftersom U/LF = s[(LF-U)/LF]/h ; u = s(1-u)/h = s/(s+h) 
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som ligger bakom s och h. Avgångskvoten (s) varierar med konjunkturen men har även en 

strukturell komponent (Burda och Wyplosz, 2005, s.91). Den strukturella har att göra med hur 

lätt det är för arbetsgivarna och arbetstagarna att avsluta en anställning. På arbetsmarknader 

som karaktäriseras av en restriktiv lagstiftning och starka fackliga arbetstagarorganisationer 

kommer (s) att vara lägre. På en sådan arbetsmarknad kommer dock arbetsgivarna att vara 

mera försiktiga att anställa (h lägre). Därför är trygghetslagstiftningens effekt på 

arbetslöshetsnivån oklar. 

 

Anställningskvoten (h) påverkas av effektiviteten i matchningsprocessen (ibid. s.92). Att 

ingående beskriva matchningsprocessen är viktigt för att vara på det klara med att regionala 

obalanser mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft är en av processens 

bestämmelsefaktorer, och påverkar således arbetslöshetsnivån genom (h). Därför diskuteras 

detta utförligt i nästa avsnitt. 

2.1.3 Beveridgekurvan och matchningsfunktionen 

Bevridgekurvan visar relationen mellan vakans- och arbetslöshetskvoten över tiden och kan 

användas för att identifiera förändringar i matchningseffektiviteten. För att förstå relationen 

mellan vakanser, arbetslösa och matchningar inleder jag detta avsnitt med en diskussion kring 

matchningsfunktionen. I framställningen bortses från flöden utanför arbetskraften. 

 

Arbetssökande och arbetsgivare som vill anställa är involverade i en tidskrävande 

matchningsprocess med friktionsarbetslöshet som följd. Matchningsprocessen beskrivs i den 

ekonomiska litteraturen med en matchningsfunktion. Denna visar hur arbetslösa som söker 

arbete och arbetsgivare som har lediga jobb ”matchas” ihop i en anställning. 

 H = h(U,V)     hU>0,  hV>0  (4) 

Antalet anställningar beror positivt av antalet arbetslösa (U) och vakanser (V), vilket är 

intuitivt eftersom då antalet individer som söker arbete och antalet arbetsgivare som vill 

nyanställa ökar kommer antalet ”matchningar” att öka ceteris paribus. Matchningsfunktionen 

antas vanligtvis vara konkav och homogen av grad 15, vilket har stöd i en rad empiriska 

studier (Petrongolo och Pissarides, 2001). Ekvation (4) kan då skrivas som en Cobb-Douglas 

funktion 

                                                 
5 Multiplikation av U och V med en positiv faktor t, kommer att multiplicera värdet av H() med faktor tK. K 

anger graden av homogenitet. Grad 1 innebär konstant skalavkastning (se t.ex. Sydæter och Hammond, 2002). 
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 H = A[Uγ·V1-γ]     0 < γ < 1 (5) 

Där A är en strukturell parameter som avspeglar effektiviteten i matchningen, dvs. hur väl de 

arbetslösa matchas mot vakanserna. För att se på vilket sätt matchningsfunktionen är relaterad 

till arbetslöshetskvoten som råder i ”steady state” och hur detta kan visas med hjälp av 

Beveridgekurvan följer jag i framställningen i Björklund et al (2000, s.287f). För att få 

matchningsfunktionen i samma termer som i ”steady state” förhållandet i (3), kan (5) skrivas i 

termer av anställningskvoten (h)  

 h = H/U =  A[Uγ·V1-γ]/U (5’) 

och eftersom γ ligger mellan (0,1) kan U och V uttryckas som andelar av arbetskraften (LF), 

(5’) kan efter förenklingar skrivas som 

 h = A(v/u)1-γ (6) 

där v=V/LF är vakanskvoten och u=U/LF är arbetslöshetstalet. Vi har då ett uttryck för hur 

relationen mellan vakanser och arbetslöshet tillsammans ger anställningskvoten. Vad säger då 

ekvation 6? 

 

Ovan definierades anställningskvoten (h) som andelen arbetslösa som lämnade arbetslöshet. I 

(6) ser vi att det är arbetskraftsefterfrågan (uttryckt som vakans och arbetslöshetstal) som 

bestämmer h. Eftersom (v/u) förväntas öka om efterfrågan på arbetskraft stiger kommer 

andelen av de arbetslösa som får arbete (h) att öka vid ökad arbetskraftsefterfrågan. 

Parametern A beskriver hur effektiv denna process är. 1-γ visar att h ökar men är avtagande i 

(v/u). 

 

Genom att sätta in (6) i ekvation (3) fås ett utryck för den relation som råder mellan 

arbetslöshetskvoten och vakanskvoten i ”steady state”6 

 u = s(1-u)/ A(v/u)1-γ  (7) 

För att se på sambandet som det illustreras i Beveridgekurvan löser jag ut v. Efter 

förenklingar ger det 

 v = (s/A)1/1-γ · (1-u)1/1-γ · u-γ /1-γ (8) 

Flera saker är värda att notera. ∂v/∂u < 0 vilket implicerar en neråtlutande kurva. I en 

konjunkturnedgång ökar arbetslöshetstalet samtidigt som vakanskvoten sjunker. Detta 

motsvarar en rörelse längs med kurvan. Eftersom (8) visar tillståndet då antalet anställningar 

är lika med antalet avgångar (”steady state”) kan vi i likhet med ovan tolka Beveridgekurvan 

                                                 
6 s antas vara exogent given.  
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Figur 2.2          Beveridgekurvan, γ = 0,35
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som relationen mellan 

vakanskvoten och 

arbetslöshetskvoten vi observerar 

på längre sikt. Rörelser längs med 

kurvan kan därför tolkas som 

fluktuationer kring 

jämviktsarbetslösheten. 

Parametrarna s och A bestämmer 

läget på kurvan. Det är därför 

intressant att närmare analysera 

dessa parametrar för att hitta 

förklaringar till vad som påverkar arbetslöshetsnivån. Jag har tidigare refererat till A som en 

effektivitetsparameter. I (8) illustreras hur A påverkar Beveridgekurvans läge. Ett exempel 

kan vara då matchningen mellan arbetssökande och vakanser går snabbare genom ett ökat 

användande av platsannonser via Internet (A ökar). Detta ökar andelen arbetslösa som får 

anställning (h) enligt (6). Då Beveridgekurvans läge i ekvation (8) speglar ”steady state”, 

innebär ökad effektivitet i matchningen att Beveridgekurvan skiftar inåt. Detta är tydligt i 

ekvation (8) eftersom parametern A hittas i nämnaren, dvs. vakanskvoten kan vara lägre utan 

att minska anställningskvoten. 

 

Beveridgekurvan i (8) illustreras i figur 2.2. Jag låter arbetslösheten variera mellan 1-10 % 

och ser hur detta påverkar vakanskvoten då γ sätts till 0,35 och den faktor som skiftar kurvan 

sätts till 1 (hög matchningseffektivitet) respektive 1,7 (låg matchningseffektivitet). Vi ser att 

kurvan är konvex mot origo och konvexiteten bestäms av parametern γ. Eftersom 

parametrarna s och A skiftar kurvan ska jag nedan analysera dessa parametrar närmare. 

 

Definitionen av avgångskvoten (s) känner vi till från diskussionen ovan. I härledningen av 

Beveridgekurvan antas den vara exogen och förekommer därför som en konstant som inte 

varierar med konjunkturen. Denna tolkning kan vara problematiskt då en empirisk 

Beveridgekurva ska analyseras, se vidare i den ekonometriska analysen. Antagandet är dock 

nödvändigt för att kunna härleda uttrycket i (8). Eftersom ekvation (8) grundas på ”steady 

state” antagandet är det tydligt att Beveridgekurvan måste skifta utåt då avgångskvoten ökar 

(fler vakanser och arbetslösa måste till för att öka anställningskvoten, annars håller ej ”steady 

state”). 
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En ökning av (s), och därmed ett förändrat ”steady state” förhållande kan dock ha en naturlig 

förklaring. Då flödena av individer mellan arbetslöshet och sysselsättning ökar kommer 

vakanskvoten, arbetslöshetskvoten och avgångskvoten att öka. Detta skiftar Beveridgekurvan 

utåt. En potentiell orsak till större flöden är en högre strukturomvandlingstakt i ekonomin. 

Strukturomvandlingen och dess konsekvenser för Beveridgekurvan och 

matchningseffektiviteten får vi andledning att återkomma till. Innan dess är det viktigt att 

identifiera vilka faktorer som påverkar den andra skiftande parametern, A. Det är ju dessa 

faktorer som avgör hur effektiv matchningen mellan vakanser och arbetslösa är, detta 

diskuteras nedan.  

 

Individers sökbeteende på arbetsmarknaden spelar en viktig roll för effektiviteten i 

matchningsprocessen. Som ovan nämnts påverkar intensiteten i sökandet samt 

reservationslönen den arbetssökandes chanser att hitta ett jobb. Då intensiteten i sökandet 

minskar skiftar Beveridgekurvan utåt. Liksom de arbetssökandes sökbeteende påverkar även 

arbetsgivarnas rekryteringsbeteende matchningen. Arbetsgivarna står inför ett beslut hur 

mycket tid och kostnader som är optimalt att satsa på att hitta en lämplig sökande. Då 

arbetsgivarna ökar sina krav för att rekrytera en arbetssökande, leder detta till att 

matchningsprocessen tar längre tid. Vid givet antal arbetssökande (arbetslösa) ökar 

vakanstiderna och därmed vakanskvoten, Beveridgekurvan skiftar utåt.  

 

Något som kan tänkas påverka arbetsgivarnas och de arbetslösas sökbeteende är 

arbetslöshetstidens längd. Detta brukar benämnas negativt varaktighetsberoende och 

uppkommer då lång arbetslöshetsperiod minskar sannolikheten att lämna arbetslöshet, vilket 

kan ha flera förklaringar. En förklaring är att lång arbetslöshetsperiod kan leda till att den 

arbetssökande tappar motivation till att fortsätta arbetssökandet vilket leder till lägre 

sökintensitet. Samtidigt är ofta arbetslöshetsförsäkringen utformad så att ersättningsgraden är 

avtagande, alternativt finns en gräns för hur länge den arbetslöse omfattas av försäkringen. 

Detta leder sannolikt till att reservationslönen sänks med arbetslöshetstiden, vilket ökar 

chansen att få jobb. Om den förstnämnda effekten dominerar förväntar vi oss att 

Beveridgekurvan skiftar utåt då arbetslöshetsperioderna blir längre. Långa 

arbetslöshetsperioder leder även till humankapitalförluster. Företagen kan då uppleva 

svårigheter att rekrytera arbetslösa som lever upp till de krav som ställts. Detta resulterar i 
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längre vakanstider, vilket skiftar Beveridgekurvan utåt. Den sammanlagda effekten av längre 

arbetslöshetsperioder förväntas därför skifta Beveridgekurvan utåt. 

 

Även matchningsteknologin och obalanser på arbetsmarknaden påverkar effektiviteten i 

matchningen (Petrongolo och Pissarides, 2001, s.399). Förändringar i matchningsteknologin 

har att göra med hur lätt det är för arbetssökande och företag som vill nyanställa att få kontakt 

och att skriva kontrakt med varandra. Ökad användning av persondatorer med uppkoppling 

mot Internet är en sådan teknologisk faktor som kan tänkas påverka matchningsprocessen.7 

Obalanser på arbetsmarknaden kan uppkomma då utbud och efterfrågan på arbetskraft skiljer 

sig åt för olika regioner. Normalt sett utjämnas dessa skillnader eftersom arbetskraft och jobb 

är rörliga mellan regioner. Då rörligheten hindras på grund av t.ex. höga flyttkostnader eller 

kunskapsbarriärer kan obalanserna bestå även på längre sikt och öka arbetslöshetsnivån. 

Ökade obalanser innebär färre ”matchningar” vid givet antal vakanser och arbetslösa, vilket 

implicerar ett skift utåt av Beveridgekurvan. De arbetssökandes och arbetsgivarnas 

sökbeteende, matchningsteknologin samt obalansernas effekt på matchningsfunktionen ryms i 

parametern A. 

 

De ovan nämnda faktorerna spelar också en viktig roll för lönesättningsbeteendet. Om 

exempelvis sökintensiteten är hög hos de arbetslösa, kan arbetsgivarna hitta arbetskraft lätt 

utan att behöva erbjuda höga löner. Hög sökintensitet ökar också konkurrensen om jobben, 

vilket reducerar lönen. I figur 2.1 illustreras detta med att WS kurvan skiftar nedåt, i rörelse 

mot LS kurvan. För en utförlig diskussion om kopplingen mellan matchningseffektivitet och 

lönesättning hänvisas till Layard et al (1991, kap.5 och 6). 

 

Genom att empiriskt studera Beveridgekurvan kan vi analysera hur effektiviteten i 

matchningsprocessen har utvecklats över tiden. Eftersom vi även identifierat några av 

matchningseffektivitetens bestämmelsefaktorer kan vi även försöka finna orsaker till att 

effektiviteten i matchningen förändas, detta görs i avsnitt 4. För att göra detta är det först 

viktigt att känna till vad som orsakar obalanser mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft, 

vilket diskuteras nedan. 

                                                 
7 Enligt Harkman et al (2003) leder arbetsförmedlingens Internettjänster till ökad matchningseffektivitet. 
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2.2 Strukturomvandling och rörlighet på arbetsmarknaden 

Inom nationalekonomin analyseras normalt arbetskraftens rörlighet med utgångspunkt från 

humankapitalteorin. Beslut om migration mellan yrken eller regioner ses som ett 

investeringsbeslut där individen antas vilja maximera nuvärdet av sin nytta över livscykeln 

(ev. livsinkomst). Individen överväger då vilka intäkter och kostnader som är förknippade 

med att flytta eller byta yrke. Inom makroekonomin betonas betydelsen av god rörlighet för 

att allokeringen av resurser ska vara effektiv. I denna uppsats avses rörlighet mellan 

geografiska områden. Denna typ av rörlighet är viktig för att inte arbetslösheten ska öka då 

utbud och efterfrågemönster på arbetsmarknaden förändras. 

 

En redogörelse för de intäkter och kostnader som är förknippade med ett migrationsbeslut ges 

inte här, men studeras exempelvis i Björklund et al (2000, kap.6). Det är dock viktigt att 

känna till hur kostnaderna för migrationsbeslutet ser ut för att förstå att det kan ligga olika 

förklaringsfaktorer bakom en trögrörlig arbetskraft.  

• Rörlighet mellan olika näringsgrenar försvåras på grund av det industrispecifika 

humankapital individen i en viss näringsgren besitter genom utbildning och erfarenhet. 

Att omskola sig tar tid och är förknippat med kostnader. Då de olika regionerna 

(länen) har olika näringsgrensstruktur kan detta påverka obalanserna mellan regioner. 

• Den geografiska rörligheten har ett starkt samband med det regionala 

arbetsmarknadsläget (Westerlund, 2001). Därav utgör god vakanstillgång och höga 

löner i andra regioner incitament att flytta. Men migration mellan länsgränser är 

förknippat med kostnader, vilket gör att obalanser kan bestå över en längre tid. Här 

spelar arbetsmarknadspolitiken, genom exempelvis flyttbidrag, 

arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten en viktig roll för de kostnader och 

intäkter som är förknippade med migration. 

  

Strukturomvandlingen är en orsak till att rörligheten på arbetsmarknaden är viktig. 

Omvandlingen pågår ständigt i ekonomin och har effekter på många områden. Den förändrar 

förutsättningarna för den ekonomiska politiken genom dess påverkan på arbets- och 

kapitalmarknaderna och den skapar behov av nya regler och institutioner i ekonomin. 

Omvandlingen av ekonomin innebär att det skapas nya jobb inom lönsamma företag och 

branscher, medan mindre lönsamma företag minskar eller lägger ned verksamheten. Den 

arbetskraft som frigörs från de tillbakagående företagen kan anställas inom de mera 
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produktiva företagen och branscherna, på detta sätt ökas tillväxten i ekonomin. I denna 

uppsats analyseras endast strukturomvandlingens effekter på flödena av individer mellan 

arbetstillfällen och på arbetsmarknadens rörlighet. 

 

Strukturomvandlingen i en öppen ekonomi drivs bland annat av den internationella handeln. 

Den internationella handeln kan gynna tillväxten i den inhemska ekonomin om landet kan 

upprätthålla en god konkurrenskraft, men innebär också att landet inte kan behålla resurser 

(arbete och kapital) i de branscher som slås ut av den internationella konkurrensen. En 

genomgående trend för den industrialiserade västvärlden är att sysselsättningen inom 

tillverkningsindustrin har minskat i förhållandet till andra sektorer i takt med att konkurrensen 

från industrialiserade länder i öst har ökat. I figur 2.3 visas antalet sysselsatta inom 

tillverkningsindustrin på vänstra axeln och antalet sysselsatta inom finansiella tjänster (bank 

och försäkringsinstitut mm.) på högra axeln, i Sverige mellan åren 1976-2004. Som synes 

gäller även denna trend Sverige. 

 

Strukturomvandlingen drivs även 

av tekniska framsteg. Nya 

innovationer leder till teknologisk 

förändring som ger upphov till nya 

produktionsprocesser och 

produkter. Denna typ av 

omvandlingen ställer krav på nya 

kunskaper hos anställda i 

produktionen av varor och tjänster. 

 

Ett historiskt exempel är de 

tekniska framstegen inom motor- 

och maskinteknik under 1920-30 talen, som tillsammans med den ”fordistiska” 

arbetsorganisationen revolutionerade billtillverkningen. Arbetsprocessen för tillverkningen av 

bilar förändrades genom att de tidigare hantverksskickliga industriarbetarna byttes ut mot 

ingenjörer som underhåll och utvecklade produktionstekniken och enkelt skolade arbetare 

som utförde standardiserade arbetsmoment kring löpande bandet. (Schön, 2000, s.329). 
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På liknande sätt bidrar idag teknisk utveckling till förändrade krav på arbetskraften. Vi kan 

tänka oss att informationsteknologins utveckling förändrar mönstret för humankapitalets 

sammansättning i produktionen genom ökat behov av högutbildad arbetskraft. 

 

Strukturomvandlingen har i huvudsak två följder för resonemanget kring 

matchningseffektivitet och Beveridgekurvan. 1) Omvandlingen ställer krav på 

arbetsmarknadens rörlighet mellan näringsgrenar och mellan regioner. Om arbetskraften eller 

jobben är trögrörliga försämras matchningseffektiviteten, vilket skiftar Beveridgekurvan utåt. 

2) En ökning av omvandlingstakten innebär större flöden av individer till och från 

arbetslöshet vilket ökar antalet individer som är arbetssökande (se ekvation 1). Detta leder till 

fler vakanser och fler arbetslösa, vilket också skiftar Beveridekurvan utåt. 

 

Detta får avsluta den teoretiska diskussionen. De viktigaste insikterna sammanfattas här: 

• Jämviktsarbetslösheten och därmed arbetslöshetsnivån påverkas bland annat av hur 

effektiv matchningen mellan vakanser och arbetslösa är. Genom att specificera denna 

matchningsprocess med en matchningsfunktion kan vi härleda en Beveridgekurva. 

Med hjälp av denna kan vi identifiera förändringar i matchningseffektiviteten. Ett skift 

utåt av kurvan speglar sämre matchningseffektivitet och/eller förändrat ”steady state” 

förhållande. 

• Om vissa regioner (län) upplever stor arbetskraftsefterfrågan, medan andra regioner 

erfar ett överskott på arbetskraft, existerar regionala obalanser. Dessa obalanser 

försvårar matchningen mellan de jobb som finns vakanta och det arbetskraftsutbud 

som finns, eftersom varken arbetskraften eller jobben är perfekt rörliga mellan 

regionerna (länen). 

• Arbetsgivarnas och de arbetslösas sökbeteende påverkar matchningseffektiviteten. Att 

studera arbetslöshetstidernas längd kan ge information om sökbeteendet. 

• Snabbare strukturomvandlingstakt ställer krav på arbetsmarknadens rörlighet, vilket 

påverkar de regionala obalanserna. Omvandlingen ökar även omallokeringen av 

arbetskraft på arbetsmarknaden, med fler antalet anställningar och avgångar. Detta 

påverkar Beveridgekurvans läge. 
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3. Metod 

 

 

 

Det är nödvändigt att starta detta avsnitt med en genomgång av det datamaterial som används. 

Inledningsvis är det viktigt att definiera begreppet vakans såsom det används i denna uppsats. 

En vakans anses här uppkomma då företaget som vill anställa inleder en rekryteringsprocess. 

Detta innebär att antalet rekryteringsprocesser (V) i en viss tidpunkt motsvarar de antal jobb 

som varit tillsatta om matchningen mellan arbetssökanden och vakanser inte hade tagit någon 

tid.  

 

För att uppskatta antalet vakanser används statistik från AMS över antalet inrapporterade 

lediga platser. Antalet platser som rapporteras in under en period multipliceras med den 

genomsnittliga vakanstiden, vilket ger antalet vakanser under perioden (notera likheten med 

ekvation 1). En justering måste dock göras. Alla vakanser anmäls inte till AMS. För att ta 

hänsyn till detta divideras antalet lediga platser med AMS marknadsandel för lediga jobb. 

Antalet vakanser kan således uppskattas genom 

 Vt = (INt·DVt)/Wt (9) 

där INt är ackumulerade inkommande lediga platser, DVt är den genomsnittliga vakanstiden 

för de vakanser som rapporteras till AMS och Wt är AMS marknadsandel för lediga platser, i 

period t. 

 

AMS marknadsandel hämtas från uppföljningar av avrapporterade platser, vilka görs årsvis 

från 19908. Under 1980 talet har det inte gjorts regelbundna undersökningar om 

marknadsandelen. Marknadsandelen visar dock en klar neråtgående trend från 1990. Denna 

trend används för att beräkna marknadsandelarna ”bakåt” i tiden (till 1983). Att använda 

ekvation (9) för att uppskatta antalet vakanser innebär att vi antar att vakanstiden för AMS 

                                                 
8 Metoden för att uppskatta AMS marknadsandelar ändrades 1994. I Harkman et al (2003, s.73) presenteras 

överlappande serier mellan 1994 och 1998, vilket har används föra att korrigera marknadsandelarna efter 1998 så 

att de kan jämföras med tidigare år. Marknadsandelar för åren 2003 och 2004 saknas, istället har 2002 års 

marknadsandelar används för dessa år. 
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rekryteringar är representativa för alla rekryteringar. Detta ger troligtvis en överskattning av 

antalet vakanser eftersom vakanstiden för informella kanaler sannolikt är kortare. 

 

Vakansstatistik från AMS åren fram till 1988 finns endast som pappersprodukt och redovisas 

månadsvis. Då jag beräknar index för regionala obalanser (avsnitt 3.1) behövs uppskattning 

av antalet vakanser för alla län årsvis. För att kunna använda vakansstatistiken mellan 1983 

och 1988 har jag valt att uppskatta antalet vakanser för denna period genom att beräkna ett 

genomsnitt av de vakanser som rapporterats till AMS under april och oktober. Detta 

genomsnitt är således en approximation för respektive år 1983-1988. 

3.1 Metod för att kvantifiera obalanser 

För att undersöka hur de regionala obalanserna har utvecklats, beräknar jag ett index (MM) 

som introducerades av Jackman och Roper (1987). Det syftar till att mäta de obalanser som 

uppstår då den arbetslöses egenskaper (såsom industrispecifikt humankapital eller bostadsort) 

skiljer sig från de vakanser som finns. Eftersom uppsatsen avser att mäta regionala obalanser, 

fokuseras på detta i diskussionen nedan. Inledningsvis presenteras två alternativa mått på 

regionala obalanser, därefter görs ett försök att ge en intuitiv tolkning av dessa mått. Slutligen 

visas den formella härledningen av dessa två index, såsom det presenteras i Jackman och 

Roper (1987). 

 

Med regionala obalanser menas en situation där den arbetslöses bostadsort skiljer sig från de 

jobb som är tillgängliga. Detta innebär att regionala obalanser existerar, då det är möjligt att 

minska den totala arbetslösheten genom att flytta arbetslösa individer från en region till en 

annan, givet vakanstillgången (jmf Jackman och Roper, 1987, s.11) Två alternativa index för 

att kvantifiera dessa obalanser är: 

 MM = 0.5·∑|u’i – v’i| (10) 

och 

 MM’ = 0.5·U/LF·∑|u’i – v’i| (10’) 

där u’i är region i’s andel av total arbetslöshet (Ui/U) och v’i är region i’s andel av totala 

antalet vakanser (Vi/V). Index MM visar hur stor andel av arbetslöshetsstocken som behöver 

flyttas till en annan region för att de regionala obalanserna ska elimineras. Index MM’ visar 

istället hur stor andel av arbetskraften som behöver flyttas för att eliminera de regionala 

obalanserna. För att se att detta är fallet behöver vi anta att utseendet på de regionala 

Beveridgekurvorna är lika. För att resultatet ska gälla krävs också att de identiska regionala 
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Beveridgekurvorna är konvexa och uppvisar 

konstant skalavkastning. Ett exempel på en 

sådan Beveridgekurva illustreras i figur 3.1. 

Kurvan är identisk för två regioner, A och B. 

För att illustrationen ska vara enkel antar vi att 

regionerna är lika stora. I region A, som 

befinner sig i punkt A, råder brist på 

arbetskraft, vilket gör att v/u kvoten är 5. I 

region B däremot är arbetslösheten stor och 

vakanserna få, v/u kvoten är 0.2. Den aggregerade v/u kvoten är ett vägt genomsnitt av de 

regionala v/u kvoterna. Den aggregerade v/u kvoten hittas i punkt C, där v/u kvoten är 1. I 

denna punkt är vakanskvoten och arbetslöshetskvoten 4.5 %. Eftersom Beveridgekurvan är 

konvex är det uppenbart från figur 3.1 att punkt D ger en lägre vakans och arbetslöshetskvot, 

ca 3 %. Observera att den aggregerade v/u kvoten är lika i punkt C och D, och längs hela H 

linjen. Punkt D kan nås om v/u kvoten i region A och B är lika (v/u kvot 1 i detta fall). Detta 

kräver att Beveridgekurvan är identisk i region A och B. Eftersom u och v mäter 

arbetslösheten och vakanserna som andelar av arbetskraften, är index MM’ helt enkelt halva 

det horisontella avståndet mellan punkt A och B i figuren och visar alltså hur stor del av 

arbetskraften som måste flyttas från region B till region A för att utjämna v/u kvoterna. Index 

MM mäter avståndet mellan punkt A och B i proportion till den totala arbetslöshetsstocken.  

 

Ett eget konstruerat exempel gör förhoppningsvis resonemanget ovan klarare. Om den totala 

arbetskraften (LF) uppgår till 1000 individer, (500 i region A och 500 i region B), är antalet 

arbetslösa (U) och antalet vakanser (V) som följer: region A (UA = 7.5, VA = 37.5) region B 

(UB = 37.5, VB = 7.5), totalt (U = 45, V = 45). Från ekvation 10 och 10’ kan MM och MM’ 

beräknas till 0.67 respektive 0.03. Detta kan även beräknas från figur 3.1, där halva det 

horisontella avståndet mellan punkt B och A är 0.5·(0.075-0.015) = 0.03, vilket ger index 

MM’. Här framgår tydligt att vi måste multiplicera med 0.5 för att undvika dubbelräkning. 

Eftersom figuren utrycker arbetslösheten och vakanserna som andelar av arbetskraften måste 

vi multiplicera avståndet mellan punkt A och B med 1/U/LF för att få avståndet som andelar 

av arbetslöshetsstocken9: MM’·(1/U/LF) = 0.67. Index (MM’) tenderar att öka då den 

aggregerade arbetslösheten ökar (Jackman och Roper, 1987, s.14). Eftersom vi är intresserade 

                                                 
9 Detta framgår genom att jämföra ekvation 10 och 10’. 
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av hur de regionala obalanserna utvecklas oberoende av arbetslösheten, fokuseras på MM i 

fortsättningen. 

 

För att konstruera figur 3.1 har jag varit tvungen att anta det exakta utseendet på 

Beveridgekurvan10. Index MM förutsätter dock inte exakt kännedom om utseendet på 

Beveridgekurvan. Förutom att kurvan måste vara konvex mot origo och den bakomliggande 

matchningsfunktionen antas uppvisa konstant skalavkastning, så kan Beveridgekurvans 

parametrar anta vilka värden som helst. Utan exakta värden kan vi dock inte som i figur 3.1 

veta hur mycket arbetslöshetskvoten går ned, om de regionala obalanserna elimineras genom 

att flytta arbetslösa individer mellan regioner. Vi får genom MM endast en uppskattning om 

hur stort problem de regionala obalanserna utgör. 

 

Antagandet om likvärdiga matchningsfunktioner är troligtvis inte helt uppfyllt. Vi kan tänka 

oss att matchningsfunktionen skiljer sig åt mellan olika näringsgrenar. Ett exempel är då 

andelen högutbildad personal i en näringsgren är högre än i andra. Högutbildade har i 

genomsnitt högre lön än lågutbildade yrkesgrupper, vilket innebär att de förlorar mer då de är 

arbetslösa. Det är därför troligt att sökbeteendet (matchningsfunktionen) mellan 

näringsgrenarna inte är identiska. Om detta är fallet kommer inte den lägsta aggregerade 

arbetslöshetskvoten att uppkomma då alla v/u kvoter är utjämnade. Eftersom 

näringsgrensstrukturen i de olika länen skiljer sig åt, kan detta vara ett problem då de 

regionala obalanserna beräknas. Detta till trots uppfattar jag MM som ett effektivt index över 

de regional obalanserna på arbetsmarknaden. 

 

Den formella härledningen av (10) och (10’) i Jackman och Roper (1987) presenteras nedan 

för fullständighetens skull. Inledningsvis utgås från matchningsfunktionen som den 

specificeras i ekvation (4) 

 H = h(U,V)     hU>0,  hV>0  (4) 

där matchningsfunktionen antas vara lika i alla regioner. Därtill antas att 

matchningsfunktionen är en konvex funktion med konstant skalavkastning. 

Matchningsfunktionen kan då skrivas som 

 Hi = Vi h(Ui /Vi)    h’> 0, h’’< 0 (11) 

                                                 
10 Beveridgekurvan i figur 3.1 motsvaras av ekvation (8) då parametrarna är satta till: γ = 0,45 och s/A1/1-γ = 

0,0022. 
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Vi antar nu att arbetslösa individer kan flyttas mellan regioner, vilket gör att vi vill hitta en 

sammansättning av regionala arbetslöshetskvoter som maximerar antalet nyanställningar vid 

en given regional spriding av vakanserna. Det formella optimeringsproblemet skrivs i 

Jackman och Roper, (1987, s. 11) som: 

 max ∑ Hi = ∑ Vi h(Ui / Vi)   s.t ∑ Ui = U = konstant (12) 

Första ordningens villkor ger h’(Ui /Vi) = konstant, vilket visar att antalet anställningar 

maximeras (och antalet arbetslösa minimeras) då Ui /Vi är lika i alla regioner. Antalet 

individer som måste flyttas från en region till en annan för att maximala antalet anställningar 

är då  

 0.5 ∑| Ui – (U/V)Vi| 

vilket även kan skrivas som 

 0.5 · U ∑|u’i – v’i| (13) 

där u’i är sektor i’s andel av total arbetslöshet (Ui/U) och v’i är sektor i’s andel av totala 

antalet vakanser (Vi/V). Om vi normaliserar (13) som andelar av arbetslösheten (U) fås (10) 

 MM = 0.5 · ∑|u’i – v’i| (10) 

om vi normaliserar (13) som andelar av arbetskraften (LF) fås (10’) 

 MM’ = 0.5 · U/LF · ∑|u’i – v’i| (10’) 

3.2 Att mäta strukturomvandlingen 

Att uppskatta takten i strukturomvandlingen är svårt. Det är omöjligt att helt korrekt urskilja 

strukturomvandlingens påverkan på olika makroekonomiska variabler från de cykliska 

fluktuationerna i dessa. Det ”mått” på strukturomvandlingen som presenteras nedan relaterar 

spridningen i jobbtillväxt mellan olika näringsgrenar till den genomsnittliga aggregerade 

jobbtillväxten och introducerades först av Lilien (1982, s.787). Detta spridningsmått har 

används flitigt i studier om obalanser sedan dess. 

 σt = [ ∑ (xit/Xt) · (∆ ln xit - ∆ ln Xt)
2 ]1/2     i = 1,2,3,..,n (14) 

där xit är sysselsättningen i näringsgren i och Xt är total sysselsättning i period t. Ekvation (14) 

beräknas på årlig data. Då strukturomvandlingstakten ökar tvingas vissa näringsgrenar 

tillbaka medan andra expanderar vilket ger utslag i högre σt. Även om (14) har en intuitiv 

koppling till omvandlingstakten finns problem. Teknologisk utveckling kan medföra att 

strukturomvandlingen pågår inom en näringsgren (i likhet med biltillverkningens utveckling 

på 1930-talet), vilket inte får utslag i (14). Vidare varierar spridningsmåttet troligtvis med 

konjunkturen. Om näringsgrenarna är olika känsliga för en konjunkturförändring kommer σt 

variera med konjunktursvängningarna (Abraham och Katz, 1986, s.510). Det sistnämnda 
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problemet går att åtgärda genom att analysera trenden i σt över konjunkturcykeln. Det 

förstnämnda är dock svårt att korrigera för, vilket är värt att hålla i minnet när resultaten 

presenteras. 

 

Eftersom strukturomvandlingen har två olika effekter på obalanserna; 1) ökat krav på 

rörlighet samt 2) större flöden av individer, måste karaktären på de olika näringsgrenarna 

väljas efter vilken effekt som studeras. Då vi är intresserade av att undersöka om ökad 

strukturomvandlingstakt har försvårat matchningen mellan de nya jobb som skapas och de 

arbetssökanden, måste näringsgrenarna väljas så att de utgör olika exempel på 

industrispecifikt humankapital. I uppsatsen använder jag för detta ändamål ISIC-rev.3 

(International Standard Industrial Classification of Economic Activities) som används av ILO 

(International Labour Organization). Mellan 1980-1987 har den tidigare versionen, ISIC-rev.2 

används. Klassificeringen av näringsgrenarna skiljer sig något mellan de olika versionerna, 

den senare versionen innehåller en mer detaljerad indelning. Hur användningen av två de 

olika klassificeringssystemen påverkat σt är oklart. Det kan alltså vara missvisande att tolka σt 

som en sammanhängande tidsserie, även om klassificeringen i stort sett är densamma. För att 

få en uppfattning hur näringsgrenarna är indelade, listas de i tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1. Klassificering av näringsgrenar, ISIC-Rev.3 

     

Jordbruk, Jakt, Skogsbruk & Fiske Transport & Kommunikationsindustri 

Tillverkningsindustri & Gruvindustri Finansiell verksamhet  

Elektricitet, El & Vattenförsörjning Företagstjänster & Fastighetsförvaltning 

Byggindustri Utbildning    

Handel & Reparationer Hälsovård    

Hotell & Resturang    

     

Källa: ILO    

 

Om vi däremot är intresserade av att undersöka om strukturomvandlingen orsakat större 

flöden av arbetslösa och vakanser måste vi beräkna (14) över ett större antal 

näringsgrensklassificeringar. Vi vill nu beräkna alla nyskapade och nedlagda jobb som sker 

mellan tillbakagående branscher och expanderande tillföljd av strukturomvandlingen. Därför 

använder jag klassificeringen i AKU, SNI92 (2-siffernivå), vilket omfattar ca.50 
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näringsgrenar, och som är mer detaljerade indelningar av de grova klassificeringarna i tabell 

3.1. Mellan 1980-1987 har jag använt AKU, SNI69 (2-siffernivå), klassificeringarna är något 

olika i SNI69 och SNI92. Eftersom det finns överlappande serier mellan 1987-1994 för SNI69 

och SNI92, har σt beräknats för båda klassificeringssystemen dessa år. Resultaten visar 

nästintill exakt lika beräkningar av σt. Det bör därför vara någorlunda säkert att analysera σt 

(då den baseras på AKU, 50 industrier) över hela perioden 1980-2004. 

 

I detta metodavsnitt har det presenterats ett mått för att kvantifiera regionala obalanser och ett 

mått för att mäta strukturomvandlingstakten. Dessa två mått används i nästa avsnitt för att 

empiriskt utvärdera de samband mellan strukturomvandlingen, regionala obalanser och 

matchningseffektivitet som teoriavsnittet föreslår.  
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Källa: AKU, SCB och AMS. 

Figur 4.1  Beveridgekurvan 1983-2004
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4.1 En översikt 1983-2004 

Vi börjar detta avsnitt med att ge en överblick över hur de faktorer som enligt teoriavsnittet 

påverkar matchningseffektiviteten utvecklats under de senaste decennierna. Vi inleder med att 

se om vi kan spåra skift i Beveridgekurvan genom enkel ”ögonekonometri”. Figur 4.1 visar 

vakans och arbetslöshetskvoten 

mellan 1983 och 2004. I början av 

nittiotalet steg arbetslösheten 

samtidigt som vakanskvoten sjönk. 

Detta är synligt som en rörelse 

utmed Beveridgekurvan. Från 1993 

steg dock vakanskvoten stadigt, 

medan arbetslösheten inte sjönk till 

de nivåer som rådde innan 

nedgången. Det är tydligt från figur 

4.1 att eventuell försämring i 

matchningsprocessen ägt rum 

mellan 1993 och 1997 då 

arbetslöshetskvoten i stort sett varit konstant, samtidigt som vakanskvoten mer än 

fördubblades. 

 

En potentiell förklaring till detta skift, är att större flöden av individer växlar mellan arbeten. 

Om detta är fallet bör avgångskvoten och anställningskvoten ligga på en högre nivå efter 

1993. Detta skulle då innebära att ”steady state” förhållandet ändrats. Eftersom dessa 

variabler är starkt konjunkturkänsliga måste vi vara försiktiga med att tillskriva en ökning i 

dessa variabler ett skift i ”steady state” förhållandet. Om vi däremot kontrollerar för 

förändringar i konjunkturen underlättar detta för skilja ut denna effekt, detta diskuteras vidare 

i den ekonometriska analysen. 

 



 27

Figur 4.2. Avgångskvoten 1980-
2004
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Källa: AKU, SCB. 

Figur 4.2 visar avgångskvoten över tiden. Nittiotalkrisen illustreras med en kraftig ökning av 

avgångskvoten, men det framgår även tydligt att nivån på avgångskvoten är högre efter 1991. 

Tyvärr finns ingen officiell statistik över antalet nyanställda i ekonomin, vilket gör att vi inte 

kan beräkna anställningskvoten. 

 

Ett större inflöde av arbetslösa har i uppsatsen 

tillskrivits en snabbare takt i strukturomvandlingen. 

Innan uppskattningen av strukturomvandlingstakten 

presenteras bör även andra förklaringar beaktas. 

Ökad användning av tidsbegränsade kontrakt kan 

vara en förklaring till ökad avgångskvot. Andelen 

tidsbegränsade anställningar ökade, från 11 % år 

1992 till 14.3 % år 2000 för män samt från 14.8 % 

till 15.8 % för kvinnor, (Storrie, 2003, s. 157). 

Samtidigt behöver inte alla tidsbegränsade 

anställningar var korta anställningar. År 2000 varade 26-28 % av alla tidsbegränsade 

anställningar mer än 1 år (ibid. s.149). I AKU redovisas statistik över orsaken till varför en 

individ blivit arbetslöshet. Här inbegrips de individer som blivit arbetslösa på grund av att det 

tillfälliga kontraktet tog slut i klassificeringen ”åtaget arbete slut”. Andelen av de arbetslösa 

som blivit arbetslösa enligt denna klassificering följer en svag uppåtgående trend sedan 1980 

(30 %), 2004 (37 %). Denna svaga trend är inte tillräcklig för att förklara ökningen i 

avgångskvoten. 

 

En möjlig förklaring till varför avgångskvoten ligger på en högre nivå än tidigare är en 

snabbare strukturomvandlingstakt. I figur 4.3 presenteras beräkningarna av σ (ekvation 14), 

mellan åren 1980 och 2004. Tydligt från figur 4.3 är att strukturomvandlingstakten har varit 

hög under 1990 talet. Detta resultat stämmer väl överens med tidigare studier (Anderson et al, 

1997, s.10). Den positiva trenden från 1980 till 2004 är signifikant, p-värde 0.0496 (11 

industrier) och p-värde 0.0047 (50 industrier). Figurerna pekar på att strukturomvandlingen 

ägt rum mellan de grovt indelade näringsgrenarna (se tabell 3.1) såväl som inom dessa 

näringsgrenar. Figur 4.3 (b) gör klart att strukturomvandlingen mycket väl kan ha orsakat att 

avgångskvoten ligger på en högre nivå under 1990 talet än tidigare. Detta förutsätter självklart 

att ökningen i σi inte är en följd av konjunktursvängningarna 
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Källa: ISIC, ILO Källa: AKU, SCB 

Figur 4.3. Strukturomvandlingstakten 
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Figur 4.3 (a) indikerar att det pågått en stor omallokering av arbetskraft mellan industrier där 

det troligtvis innebär problem att röra sig från en industri till en annan, på grund av 

industrispecifikt humankapial. Detta ökar de regionala obalanserna om näringsgrensstrukturen 

skiljer sig mellan länen. 

 

Vi riktar därför uppmärksamheten mot de regionala obalanserna. I tabell 4.1 visas 

beräkningarna av obalans index MM (ekvation 10). I tabellen redovisas även antal arbetslösa 

(i tusental) och arbetskraftefterfrågan som andel av arbetskraften11. En första anblick i 

kolumnen MM i tabell 4.1 antyder att obalanserna inte har ökat förvånansvärt sedan 1980 

talet. Intressant är dock att under de år med stark högkonjunktur var arbetskraftsefterfrågan 

större än det samlade arbetskraftsutbudet (undantag för de latent arbetssökande). Tydligt är att 

MM stiger mellan 1983 och 1986 då arbetskraftsefterfrågan ökar, detta kommer utav att de 

flesta vakanserna uppstår i de expanderande regionerna, vilket ökar obalanserna. Ett tydligt 

fall i MM sker mellan 1990 och 1993 då arbetskraftefterfrågan sjunker och arbetslösheten 

stiger. Detta kommer utav att vakanskvoten sjunker kraftigt i de regioner som expanderade 

under högkonjunkturen, detta utjämnar skillnaderna i v/u kvoterna mellan länen, vilket 

minskar MM. Då arbetskraftefterfrågan återhämtar sig något under mitten och slutet av 1990-

talet stiger MM kraftigt, trots att arbetskraftefterfrågan inte är lika hög som under mitten av 

1980 talet. Detta kan ha skiftat Beveridgekurvan utåt. 

                                                 
11 Arbetskraftefterfrågan (LD) är LD = E + V och arbetskraften (LF) är LF = E + U. 
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Tabell 4.1. Obalanser, arbetskraftefterfrågan, 
arbetslöshet (tusental), 1983-2004 

    

År MM LD/LS Arbetslösa 
1983 0.15 0.97 151 
1984 0.17 0.98 136 
1985 0.20 0.98 125 
1986 0.23 0.98 117 
1987 0.20 0.99 94 
1988 0.17 1.01 77 
1989 - 1.01 67 
1990 0.21 1.00 75 
1991 0.17 0.98 134 
1992 0.08 0.95 233 
1993 0.07 0.92 356 
1994 0.12 0.93 340 
1995 0.15 0.93 333 
1996 0.22 0.93 347 
1997 0.21 0.93 342 
1998 0.23 0.95 276 
1999 0.21 0.96 241 
2000 0.26 0.98 203 
2001 0.22 0.98 175 
2002 0.16 0.98 176 
2003 0.13 0.97 217 

2004 0.09 0.96 246 

Källa: AKU, SCB & AMS  

Anm: Vakansdata 1989 saknas.  

 

Tabell 4.1 räcker således inte för att dra slutsatsen att de regionala obalanserna inte har 

försämrat matchningen mellan vakanser och arbetslösa under dessa år. Istället måste vi 

kontrollera för vakanskvoten mm. för att se effekten av de regionala obalanserna på 

matchningen. Detta görs i den ekonometriska analysen nedan. 

 

Förutom regionala obalanser är arbetsgivarnas och de arbetslösas sökbeteende viktigt för 

matchningseffektiviteten, detta diskuterades i avsnitt 2.1.3. Även om sökbeteendet inte är 

direkt observerbart, föreslogs att långa arbetslöshetsperioder försvårar matchningen. 

Utvecklingen av andelen arbetslösa som varit arbetslösa längre än ett halvår ökade dramatiskt 

under mitten av 1990 talet. Från att andelen låg runt 25 % under 1980 talet till runt 45 % 

under mitten av 1990 talet (beräkningar från AKU, SCB). Att arbetslöshetsperioderna 
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förlängs under en svår lågkonjunktur är inte konstigt eftersom det blir svårare för de 

arbetslösa att finna arbete. Men den genomsnittliga arbetslöshetstiden var under 

lågkonjunkturen kortare än ett halvår12. Dessutom håller sig denna höga andel kvar till 2004. 

Att en stor del av de arbetslösa individerna upplever långa arbetslöshetsperioder även i slutet 

av 1990 talet och under 2000 talet kan vara en konsekvens av den djupa krisen under 1990 

talet. Detta blir fallet om arbetsgivarna är restriktiva med att anställa individer som varit 

långtidsarbetslösa. Detsamma inträffar om individerna tappar motivation till att forstsätta sitt 

arbetssökande då sökandet inte ger resultat. Detta har i den ekonomiska litteraturen benämnts 

”persistens” eller ”hysteresis”. Förändrat sökbeteende är också en potentiell förklaring till 

skiftet i Beveridgekurvan. 

 

4.2 Den ekonometriska modellen 

Diskussionen ovan motiverar att förhållandet mellan vakans och arbetslöshetskvoten såsom 

det framställs i Beveridgekuvan i figur 4.1 analyseras närmare i en ekonometrisk modell. Det 

är naturligt att en sådan modell ska försöka ge svar på om de faktorer som diskuterats ovan 

kan ha orsakat att arbetslöshetskvoten har hållits kvar på en högre nivå givet vakanskvoten. 

För att göra detta utgår jag från matchningsfunktionen i ekvation (5)  

 H = A[Uγ·V1-γ]     0 < γ < 1 (5) 

Liksom i övriga uppsatsen antar vi här att ”steady state” relationen håller (H = S). Vi kan 

normalisera (5) som andelar av arbetskraften, vilket gör att vi kan skriva 

 H/LF = S/LF = A[(Uγ/LF)·(V1-γ/LF)] (15) 

Då vi tar den naturliga logaritmen av (15) fås 

 ln(s) = ln(A) + γ·ln(u) + (1-γ)·ln(v) (16) 

Vi kan omformulera (16) så att det negativa förhållandet mellan vakans och 

arbetslöshetskvoten framgår tydligt: 

 ln(u) = (1/γ)·ln(s) – (1/γ)·ln(A) – [(1-γ)/γ]·ln(v) (17) 

Termerna ln(s) och ln(A) bestämmer Beveridgekurvans läge, dessa är skiftande variabler. Då 

jag ställer upp min ekonometriska modell ersätter jag de skiftande variablerna med en trend 

av ln(u). Om denna trend är positiv har Beveridgekurvan skiftat utåt. Jag får då följande 

ekonometriska modell att starta med 

 ln(ut) = α0 + α1·ln(ut-1) + α2·ln(vt) + trend + εt  (18) 

                                                 
12 Den genomsnittliga arbetslöshetstiden har beräknats genom ekvation 1, källa: AKU, SCB. 
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där α0 är intercept och α2 är koefficienten för -[(1-γ)/γ]. Variabeln trend fångar upp de faktorer 

som skiftar Beveridekurvan. Varför jag inkluderar en laggad beroende variabel i regressionen 

diskuteras nedan. En skattning av modellen i ekvation (18) ger följande resultat: 

 

 

T värden för estimaten redovisas inom parantes. Statistisk signifikans på 10 % nivån utmärks 

i tabell 4.2 och i fortsättningen med *. Notera att trenden är positiv vilket implicerar skift. En 

naturlig fortsättning är därför att byta ut variabeln trend mot de variabler som enligt 

teoriavsnittet ovan skiftar kurvan. De relevanta variablerna är förutom vakanser (v) andelen 

långtidsarbetslösa (LU), avgångskvoten (s) och ett index för obalanser (MM)13. Variablerna s, 

LU och MM skiftar kurvan och (v) förväntas fånga rörelser utmed kurvan. LU avses fånga 

förändringar i sökintensitet hos arbetslösa och arbetsgivare som rekryterar och MM obalanser 

mellan regioner. Då dessa variabler sätts in i (18) istället för variabeln trend ger det 

 ln(ut) = α0 + α1·ln(ut-1) + α2·ln(vt) + α3·ln(MMt) + α4·ln(LUt) + α5·ln(st) + εt (19) 

                                                 
13 Avgångskvoten (s) beräknas som antal individer som varit arbetslösa mindre än en vecka (inflödet i 

arbetslöshet), dividerat med arbetskraften (LF), enligt AKU, SCB. LU beräknas som andelen arbetslösa som 

varit arbetslösa mer än 6 månader, enligt AKU, SCB. 1999 ändrade SCB definitionen av arbetslöshet. 

Arbetslöshetstiderna enligt den nya definitionen har inte reviderats för att kunna jämföras med tidigare år. Därför 

har andelen för 1999 satts till 1998 års andel, därefter har den årliga procentuella förändringen av denna andel 

använts för att beräkna s och LU mellan 2000 och 2004. Variablerna v och MM beräknas genom ekvation (9) 

respektive (10) med hjälp av data från AMS och SCB. 

Tabell 4.2. Skattning av Beveridgekurvan, 1983-2004 

    

Beroende variabel: ln(ut)  

Oberoende variabler:   

        

Konstant  -3.609  
  (-10.870)*  

ln(vt)  -0.546  
  (-5.597)*  

ln(ut-1)  0.643  
  (13.332)*  
trendt  0.016  

  (4.007)*  

    
R2  0.977  
R2 (justerat)  0.973  
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Modell (19) är ett alternativ till (18), som med större precision visar vad som skiftat 

Beveridgekurvan. Om vi även inkluderar variabeln trend och denna inte längre är signifikant 

då modellen skattas, har de skiftande variablerna förklarat skiftet i Beveridgekurvan. 

 

Det kan vara nödvändigt att diskutera om variablerna s och LU ska inkluderas i modellen. 

Som modellen är specificerad i (19) påverkas arbetslöshetskvoten då andelen 

långtidsarbetslösa (mer än ett halvår) förändras. Variabeln är tänkt att fånga upp förändringar 

i sökbeteendet hos arbetsgivare och arbetslösa, som gör det svårare att matcha ihop vakanser 

och arbetssökanden, dvs. ökar arbetslöshetskvoten vid given vakanskvot. Det finns dock en 

risk att LU kommer att mäta en annan effekt. Att arbetslöshetstiderna blir längre då 

konjunkturen går ned och arbetslöshetskvoten ökar är självklart, men det är inte denna effekt 

som variabeln förväntas fånga. Kritiskt för om LU är lämplig att inkludera i modellen är 

huruvida de individer som varit arbetslösa mer än ett halvår försvårar matchningsprocessen. 

Om de genomsnittliga arbetslöshetstiderna understiger 6 månader, väljer jag att inkludera 

variabeln LU. Detta eftersom då LU ökar betyder det att stocken av individer i arbetslöshet 

blir mer ”polariserad”, dvs. det finns många individer med korta arbetslöshetsperioder (under 

6 månader) men samtidigt fler individer som är arbetslösa längre. Eftersom den 

genomsnittliga arbetslöshetstiden under perioden understiger 6 månader under perioden 

inkluderas LU. 

 

I många ekonometriska analyser av Beveridgekurvan väljer man att exkludera 

avgångskvoten/anställningskvoten. Då en modell liknande (19) skattas, antas att ”steady 

state” förhållandet råder. Genom att exkludera avgångskvoten/anställningskvoten antas att 

detta förhållande vara konstant över tiden. Då s inkluderas i skattningarna nedan avser 

variabeln fånga förändringar i ”steady state”. Då denna tolkning kan vara problematisk 

eftersom (s) varierar med konjunkturen, redovisas även resultat utan (s) i modellen. 

 

Det är nödvändigt att fortsätta den ekonometriska analysen med att testa om variablerna är 

stationära. Eftersom regression med icke-stationära tidsserievariabler kan leda till 

nonsensregression, med missvisande test statistiker (se exempelvis Kennedy, 2003, kap.18). 

Variablerna har därför testats för enhetsrot, se tabell 4.3. Om variabeln har en enhetsrot 

innebär detta att serien är icke-stationär. En icke-stationär variabel kan ofta göras stationär 

genom att ta första eller andra differens. Om förstadifferensen av en variabel är stationär sägs 
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variabeln vara integrerad av order 1, I(1), om det krävs att ta andradifferensen av en variabel 

sägs den vara integrerad av order 2, I(2), (Verbeek, 2004, s.267). En stationär variabel är  

 

därav I(0). I tabell 4.3 visas resultaten av ett test för enhetsrot14, om en variabel är icke-

stationär, visas även om den är I(1) eller I(2). Eftersom LU är I(1), används ∆ln(LUt) istället 

för ln(LUt), och eftersom s är I(2), används ∆2ln(st) i stället för s i regressionen. Detta gör att 

modellen i (19) istället skrivs som 

 ln(ut) = α0 + α1·ln(ut-1) + α2·ln(vt) + α3·ln(mmt) + α4·∆ln(LUt) + α5·∆
2ln(st) + εt  (20) 

 

Den dynamiska specifikationen i (20), (att inkludera en laggad term av den beroende 

variabeln ln(ut)), kallas partial-adjustment model (Kennedy, 2003, s.165). Detta är en 

autoregressiv modell, vilket innebär att ln(ut-1) är korrelerad med alla tidigare slumptermer 

(ε). Detta gör att OLS antagandet om att de oberoende variablerna inte är slumpmässiga ej 

håller (ibid. s.164). Vi kan då inte matematiskt härleda en väntevärdesriktig OLS estimator. 

Om vi däremot antar att ln(ut-1) är oberoende av slumptermen i samma period (εt) 

(”contemporaneous uncorrelated”), och att slumptermen är oberoende av tiden (ingen 

autokorrelation) och identisk fördelad (ingen heteroskedasticitet15), kan OLS estimatorn 

användas med hänvisning till dess asymptotiska egenskaper. Det kan nämligen visas att OLS 

estimatorn är konsistent och därmed asymptotiskt väntevärdes riktig, om ln(ut-1) och εt är 

”contemporaneous uncorrelated” (se t.ex. Verbeek, 2004, s.33). Detta antagande måste dock 

testas för att motivera användningen av OLS. Om slumptermerna i (20) visar sig vara 

                                                 
14 För en beskrivning av Dickey-Fuller testet, se t.ex. Verbeek (2004, kap.8) 
15 Vi kan tillåta för heteroskedasticitet då vi ersätter OLS kovariansmatris med White robust standard errors 

(Verbeek, 2004, s.124). 

Tabell 4.3. Test för enhetsrot.   

    
Augmented Dickey-Fuller test.  

Kritiskt värde: -2.65. (10 %).  
    

Variabel Test statistik Resultat Integrerad 

ln(v)  -2.82* Förkastar enhetsrot I(0) 

ln(u)  -2.65* Förkastar enhetsrot I(0) 
ln(mm)  -2.73* Förkastar enhetsrot I(0) 
ln(s)  -1.24 Förkastar ej enhetsrot I(2) 

ln(lu)  -1.29 Förkastar ej enhetsrot I(1) 
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autokorrelerade, kommer inte ln(ut-1) och εt att vara ”contemporaneous uncorrelated”, vilket 

gör att OLS estimatorn inte längre är asymptotiskt väntevärdes riktig (Verbeek, 2004, s.126). 

Det är således viktigt att testa för autokorrelation och heteroskedatsticitet i modellerna. Att 

inkludera ln(ut-1) i (20) kan härledas och motiveras med följande: 

 

På grund av trygghetslagstiftning anpassas inte arbetslöshetstalen direkt efter förändringar i 

konjunkturläget. I en konjunkturnedgång förväntar vi oss att vakanskvoten går ned direkt, 

tillföljd av minskad arbetskraftsefterfrågan. Då företagen minskat sin personalrekrytering kan 

det vara nödvändigt att ej förnya anställningskontrakt, göra uppsägningar mm. för att anpassa 

verksamheten till det nya konjunkturläget. Om uppsägningar vidtas, följer ofta en icke 

obetydlig uppsägningsperiod. Sammantaget innebär detta att arbetslöshetskvoten påverkas 

efter en viss tid från det att vakanstalet anpassats till konjunkturförändringen. En modell som 

beskriver det ”riktiga” sambandet som vi vill skatta kan matematiskt utryckas som 

 ln(ut)* = β0 + β2·ln(vt) + β3·ln(mmt) + β4·∆ln(LUt) + β5·∆
2ln(st) + ηt (21) 

där ln(ut)* visar det ”riktiga” förhållandet mellan arbetslöshetskvoten och de oberoende 

variablerna, termen ηt är residualen. Benämningen ”riktigt” betyder inte att sambandet är 

definitivt sant, detta är en skattning vilket belyses med slumptermen ηt. Observera att i denna 

modell ingår inte den beroende variabeln på höger sida i regressionen. Vi skulle därför vilja 

skatta ekvation (21) men det ”sanna” arbetslöshetskvoten, ln(ut)*, kan inte observeras i period 

t. Detta löses i partial-adjustment model genom att anta att det tar tid för arbetslöshetskvoten 

att anpassas, vid en förändring i de oberoende variablerna. Anpassningen specificeras enligt 

en regel. Den regel som gör det möjligt att skatta ekvation (20) skrivs  

 ln(ut) - ln(ut-1) = θ·[ln(ut)* - ln(ut-1)] + xt (22) 

där xt är feltermen, E(xt) = 0. Om anpassningen är direkt skulle den ”riktiga” modellen i (21) 

vara samma som modellen i (20), utan den laggade beroende variabeln, se Appendix A.1 för 

bekräftelse. I diskussionen ovan slogs dock fast att detta inte är sannolikt på grund av 

trygghetslagstiftning mm. För att korrigera för tröghet i anpassning av ln(ut) substituerar vi in 

den ”riktiga” modellen (21) i uttrycket som beskriver den dynamiska anpassningen (22), 

vilket efter omskrivning (se Appendix, A.2) ger modellen i (20): 

 ln(ut) = α0 + α1·ln(ut-1) + α2·ln(vt) + α3·ln(mmt) + α4·∆ln(LUt) + α5·∆
2ln(st) + εt  (20) 

där koefficienterna är: 
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α0 = β0·θ α1 = (1 – θ) α2 = β2·θ α3 = β3·θ α4 = β4·θ α5 = β5·θ εt= θ·ηt + xt 

 

Det är nödvändigt att såsom ovan illustrera härledningen av modellen i (20) för att korrekt 

kunna tolka parametrarna. Vi ser att den totala effekten på arbetslöshetskvoten utav en ökning 

av exempelvis vakanskvoten kommer att ges av β2·θ. θ visar att hela effekten på 

arbetslöshetskvoten inte får utslag samma år som ökningen sker, istället får en viss del av 

ökningen effekt nästa år. Största fördelen med härledningen är att den explicit visar att 

slumptermen, εt, kommer från två ursprung. En del kommer från att anpassningen till ln(ut)* 

inte kan förutsägas exakt, xt, och en ordinär slumpterm ηt. 

Liknande modeller som (20) har används för att hitta förklaringar till skift i Beveridgekurvan 

för Tyskland 1967-1988 (Franz, 1991) och för Japan 1969-1987 (Brunello, 1991). Under 

dessa år skiftade både den tyska och den japanska Beveridgekurvan. Inte i någon av dessa 

studier kunde det påvisas att regionala obalanser bidragit till skiftet. Däremot visade sig 

andelen långtidsarbetslösa ha ökat arbetslöshetskvoten vid givna vakanstal i den tyska 

studien, vilket indikerar att sökbeteendet hos de arbetslösa och arbetsgivare försvårat 

matchningen (Franz, 1991, s.130). I den Japanska studien framhävdes det högre kvinnliga 

arbetskraftsdeltagandet som enligt författaren kan ha ökat avgångskvoten och minskat 

sökeffektiviteten hos de arbetslösa (Brunello, 1991, s.172).  

 

I tabell 4.4, kolumn 1 redovisas resultaten från modell (20). I kolumn 2 har variabeln trend 

inkluderats för att korrigera för andra oidentifierade skiftande variabler. I kolumn 3 har 

modellen skattats utan avgångskvoten. Test av residualerna för autokorrelation, 

heteroskedasticitet och icke-normalitet har gjorts för samtliga skattningar. 

 

Durbin-Watson testet är inte användbart för att testa för autokorrelation då vi inkluderar en 

laggad beroende variabel i regressionen (Kennedy, 2003. s.149). I stället rekommenderas ett 

LM test (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test) som är tillförlitligt då en autoregressiv 

modell skattas (ibid. s.149). Testet utförs i två steg. Först skattas respektive modell och 

slumptermerna sparas. Därefter sätts en hjälpregression upp för respektive modell, där de 

sparade slumptermerna är beroende variabler och som förklarande variabler inkluderas en 

eller två laggade termer av slumptermen samt alla oberoende variabler (dvs. ln(ut-1), ln(vt) 

osv.). Förklaringsgraden, R2, från denna hjälpregression gånger antalet observationer minus 
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ett, ger teststatistiken (se t.ex. Verbeek, 2004, s.101). Om R2 är nära noll betyder det att de 

laggade slumptermerna inte kan förklara variationen i slumptermen, detta resulterar i en liten 

teststatistik, vilket indikerar att ingen autokorrelation existerar. Under nollhypotesen att 

slumptermerna inte är autokorrelerade, har denna teststatistik en chi-två fördelning med en 

frihetsgrad. Då vi har beräknat test statistiken, kan vi enkelt räkna ut ett p-värde, resultatet 

presenteras på de två sista raderna i tabell 4.4. Upp till två laggade slumptermer inkluderas i 

testet. Med signifikansnivå 10 % kan vi ej förkasta nollhypotesen, att slumptermerna inte är 

autokorrelerade, dvs. ingen autokorrelation kan påvisas för någon av modellerna. Detta är ett 

viktigt resultat eftersom det innebär att OLS esimatorn bevarar egenskapen att vara 

asymptotiskt väntevärdes riktig. 

 

LM (1) p-värde 0.551 0.419 0.647 

 

Test för heteroskedasticitet har gjorts med en variant av Whites test (ej rapporterade resultat). 

Jag har skattat de kvadrerade slumptermerna från modellerna [1]-[3] med alla oberoende 

variabler och alla oberoende variabler kvadrerade som förklarande variabler. Ett F-test har 

därefter utförts, med nollhypotesen om att alla förklarande variabler (utom interceptet) är lika 

med noll. Inte i något fall kan vi förkasta nollhypotesen, vilket indikerar homoskedastiska 

slumptermer för samtliga modeller. Test för normalfördelade slumptermer har gjorts genom 

Tabell 4.4. Skattning av Beveridgekurvan, 1983-2004 

     
Oberoende variabler: Beroende variabel: ln(ut) 
    [1] [2] [3] 
Konstant  -2.230 -3.143 -3.550 
  (-4.593)* (-7.267)* (-7.733)* 
ln(ut-1)  0.751 0.634 0.592 
  (14.471)* (12.777)* (11.022)* 
ln(vt)  -0.400 -0.526 -0.563 
  (-3.906)* (-6.432)* (-6.130)* 
ln(MMt)  0.141 0.227 0.182 
  (1.138) (2.462)* (1.755) 
∆ln(LUt)  0.709 0.569 0.349 
  (2.128)* (2.339)* (1.339) 
∆2ln(st)  0.229 0.180  
  (1.974)*  (2.115)* 
trendt   0.014 0.018 
   (3.600)* (4.384)* 
     
R2  0.973 0.987 0.980 
R2 (justerat) 0.962 0.980 0.973 

LM (2) p-värde 0.624 0.126 0.318 
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Figur 4.4  Beveridgekurvan 1983-2004
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ett Jarque-Bera test (ej rapporterade resultat). Detta test indikerar att slumptermerna är 

normalfördelade, för samtliga modeller i tabell 4.4. Innebörden av detta är att de beräknade T-

värdena är korrekta.  

4.3 Diskussion 

Tolkningen av resultaten i tabell 4.4 är som följer: I samtliga skattningar visar sig ln(vt) stå i 

negativt förhållande till ln(ut). Detta bekräftar det negativa förhållandet mellan vakans och 

arbetslöshetskvoten som förväntas enligt den teoretiska diskussionen. Det kan vara intressant 

att illustrera hur skattningarna av 

Beveridgekurvan ser ut i ett 

diagram liknande figur 4.1. I figur 

4.4 visas den skattade 

Beveridgekurva då 

arbetslöshetskvoten beräknats för 

olika värden på de oberoende 

variablerna som motsvarar kolumn 

[1] i tabell 4.4. Figuren ger en 

indikation hur pass väl de 

inkluderade variablerna lyckats 

fånga skiftet av Beveridgekurvan. 

En jämförelse med figur 4.1 visar 

att modellen tämligen väl lyckats fånga detta skift. Variabeln trend är dock fortfarande 

signifikant vilket kan avläsas i kolumn [2] i tabell 4.4, vilket indikerar att ytterligare faktorer 

skiftat kurvan. Frågan är om variabeln MM platsar i modellen då [1] i tabell 4.4 skattas. MM 

är inte statistiskt signifikant på 10 % nivån. Då MM tas bort från [1] är justerat R2 nästintill 

oförändrat (0.96) vilket inte ger någon vägledning. Variabeln har dock en stark ekonomisk 

signifikans, dessutom är MM signifikant då variabeln trend (oidentifierade skiftande 

variabler) inkluderas i modellen. Eftersom skattningen av MM i modell [1] sannolikt inte är 

väntevärdes riktig på grund av felaktigt utelämnade variabler, bör de regionala obalansernas 

inverkan på skiftet av Beveridgekurvan analyseras från modellen i kolumn [2] i tabell 4.4. I 

kolumn [3] har MM ett p-värde på 0.10. Detta motiverar att de regionala obalanserna har 

skiftar Beveridgekurvan och därmed försämrat matchningseffektiviteten under perioden 1983-

2004. 
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Att variabeln ln(ut-1) har en positiv koefficient och är statistiskt signifikant var förväntat och 

bekräftar tidigare studier (se t.ex. Edin och Holmlund, 1991). Trögheten för 

arbetslöshetskvoten att anpassas till konjunktursvängningarna tar sig i utryck som motsols 

loopar i figur 4.4, vilket kan urskiljas mellan åren 1984-1986 och mellan 1994-1996. 

 

Effekten av den högre andelen långtidsarbetslösa har ökat arbetslöshetskvoten ceteris paribus. 

Effekten är statistiskt signifikant i skattningarna [1] och [2] men inte i [3] där ∆ln(LUt) har p-

värde 0.202. Då ∆ln(LUt) exkluderas från modellen i [3], sjunker justerat R2 från 0.973 till 

0.972, detta indikerar att ∆ln(LUt) även platsar i [3]. Sammantaget innebär detta att effekten 

av försämrat humankapital och lägre motivation till att söka arbete överväger effekten av 

sänkt reservationslön då arbetslöshetsperioden blir lång, vilket har skiftat Beveridgekurvan. 

  

Variabeln ∆2ln(st) har klart ökat arbetslöshetskvoten under perioden. Frågan är vilket effekt 

som detta speglar. Kan vi tolka detta som att ”steady state” förhållandet har tenderat gå mot 

ökade antal avgångar och antalet nyanställningar, vilket skiftat Beveridgekurvan. Detta kan 

hävdas vara fallet eftersom vakanskvoten avser fånga konjunktursvängningarna. Eftersom 

ingen tillförlitlig information finns om antalet nyanställningar är det dock svårt att fastställa 

detta. Därför har antagandet att ”steady state” relationen varit oförändrad gjorts i skattningen 

[3] i tabell 4.4. Denna skattning visar att slutsatsen, att Beveridgekurvan har skiftat utåt och 

att en del av skiftet lyckats förklaras genom LU och MM inte är känsligt för att exkludera 

avgångskvoten. 

 

Eftersom alla variabler inkluderas i (naturlig) logaritmisk form visar koefficienterna framför 

de förklarande variablerna den procentuella ökningen i arbetslöshetskvoten, utav en ökning i 

den förklarande variabeln med en procent, i den period som ökningen sker. Tolkning kan vara 

lite problematisk då första och andra differens av en variabel inkluderas. En ökning av 

∆ln(LUt) visar den procentuella ökningen av arbetslöshetskvoten i period t (ca 0.57 %), då 

tillväxttakten av andelen långtidsarbetslösa ökar med 1 %. Ökning av ∆2ln(st) visar den 

procentuella ökningen av arbetslöshetskvoten i period t (ca 0.18 %), då den logaritmiska 

tillväxttakten av avgångskvoten ökar med 1 %.  

 

Vi kan dra oss till minnes att då vi härledde koefficienterna i partial-adjustment model, 

visades att en del av effekten får utslag på arbetslöshetskvoten i nästföljande period. Det är 

därför även intressant att beräkna den långsiktiga elasticiteten mellan arbetslöshetskvoten de 
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förklarande variablerna. Speciellt intressant är elasticiteten mellan arbetslöshetskvoten och 

vakanskvoten. För att beräkna denna kan vi skriva ut kolumn [2] i tabell 4.4 i ekvationsform: 

 

ln(ut) = -3.14+0.63·ln(ut-1)-0.53·ln(vt)+0.23·ln(mmt)+0.57·∆ln(LUt)+0.18·∆
2ln(st)+0.01·trendt  

 

För att få elasticiteten tar vi ∂ln(ut)/∂ln(vt). I period t ger detta -0.53, men en förändring av 

ln(vt) ger även effekt i nästa period (t+1). Denna effekt ges av ∂ln(ut+1)/∂ln(vt) = -0.53·0.63. 

Effekten i period t+2 är ∂ln(ut+2)/∂ln(vt) = -0.53·0.63
2. Detta kan fortsätta i oändlighet, vilket 

gör att via kan finna ett utryck för den samlade effekten: -0.53·(1 + 0.63 + 0.632 +…+0.63∞), 

detta kan även skrivas som -0.53/(1-0.63) (se t.ex. Verbeek, 2004, s.311). Då den långsiktiga 

elasticiteten beräknas, ger detta -1.43. Detta säger att en ökning av vakanskvoten med en 

procent minskar (långsiktigt) arbetslöshetskvoten med 1.43 %. Detta är tolkningen om vi tror 

att effekten är kausal. En rimligare tolkning är: Då arbetskraftefterfrågan ökar är förhållandet 

mellan vakans och arbetslöshetskvot sådant att en ökning av vakanskvoten med 1 % innebär 

att arbetslösheten samtidigt minskar med 0.53 %. Om det visar sig att den ökade 

arbetskraftsefterfrågan är permanent, ger 1 % högre vakanskvot en långsiktig minskning av 

arbetslöshetskvoten med 1.43 %. En intressant iakttagelse är att Beveridgekurvan är ”flatare” 

mellan 1983 och 2004 än mellan 1970 och 1986, då den långsiktiga elasticiteten beräknades 

till -0.67 (Edin och Holmlund, 1991, s.415). 
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5. Slutsats 

 

 

 

Denna uppsats visar ett antal intressanta resultat som sammanfattas nedan. Först och främst 

kan det konstateras att det mått som används för att kvantifiera de regionala obalanserna 

mellan 1983 och 2004, varit i genomsnitt 0.17. Detta innebär att i genomsnitt ca 17 % av 

arbetslöshetsstocken under dessa år, skulle ha behövts flytta till en annan region, för att 

eliminera de regionala obalanserna. De regionala obalanserna utgör alltså en väsentlig del av 

arbetslösheten, vilket motiverar att större uppmärksamhet bör läggas på att kartlägga hur de 

regionala obalanserna ser ut och vad som kan göras för att minska dem.  

 

De höga regionala obalanserna som följde nittiotalskrisen försvårade troligtvis matchningen 

mellan de arbetslösa och de nya jobb som skapades efter krisen. Detta tycks ha varit en del 

förklaring till att Beveridgekurvan skiftat utåt och arbetslösheten inte sjönk då vakanskvoten 

ökade. Det framgår dock av analysen ovan att även andra faktorer bidragit till detta skift. 

 

En annan intresseväckande iakttagelse är den ökade andelen långtidsarbetslösa efter 

nittiotalskrisen. En möjlig förklaring till att denna andel ökat så kraftigt är minskad 

motivation till att söka arbete. Det verkar dock inte troligt att endast minskad motivation hos 

de arbetssökande ökat denna andel så mycket. En annan viktig förklaring kan vara 

arbetsgivarnas rekryteringsbeteende. Då arbetskraft ska rekryteras är det viktigt för 

arbetsgivaren att hitta kompetent sådan. Att finna ”den rätta” arbetssökande är kostsamt, 

vilket sannolikt föranleder arbetsgivare att sortera bort arbetssökanden med långa 

arbetslöshetsperioder. Då andelen långtidsarbetslösa ökar blir det svårare och ännu mer 

kostsamt att rekrytera, vilket leder till högre arbetslöshetsnivå, eventuellt påverkar detta också 

lönesättningsbeteendet (jmf insider-outsider teorin, avsnitt 2.1.1). Detta gör att 

Beveridgekurvan skiftar utåt på grund av ”hysteresis” fenomenet. Att andelen 

långtidsarbetslösa, LU, verkar kunna förklara en del av skiftet i den svenska Beveridgekurvan  

mellan 1983 och 2004, kan tas som ett tecken på att ”hysteresis” fenomenet försämrat 

matchningseffektiviteten och ökat arbetslöshetsnivån under dessa år. 
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En tredje tänkbar orsak till Beveridgekurvans skift är större flöden av individer mellan jobb. 

Att Beveridgekurvan skiftat på grund av att fler anställningar äger rum i ekonomin betyder 

inte att matchningseffektiviteten blivit sämre. Eftersom osäkerheten är stor om avgångskvoten 

(s) verkligen mäter denna effekt är det oklart om ett förändrat ”steady state” förhållande har 

skiftat Beveridgekurvan. Den ökade strukturomvandlingstakten kan vara en indikator på att 

fler avgångar och anställningar verkligen ägt rum under 1990 och 2000 talet. 

 

Den ökade strukturomvandlingstakten kan även lyftas fram som en möjlig orsak till det 

generellt sett sämre funktionssättet på arbetsmarknaden. I uppsatsen har det argumenterats för 

att ökad strukturomvandlingstakt kan snedvrida arbetskraftsefterfrågan mellan olika regioner 

och därmed öka de regionala obalanserna, då inte arbetskraften är perfekt rörlig. Men 

strukturomvandlingen kan också innebära att gamla institutioner som lagar och regler, 

lönesättningsprinciper mm måste anpassas till den nya situationen. Om inte denna anpassning 

sker finns en risk att omvandlingen får arbetsmarknaden att fungera sämre. Detta viktiga 

ämne har inte behandlats i uppsatsen, men resultatet att strukturomvandlingen tycks gå i 

snabbare takt sedan slutet av 1980 talet (enligt figur 4.3), bör kunna vara en del av 

förklaringen till Beveridgekurvans skift utåt. Vilka övriga faktorer som strukturomvandlingen 

i så fall påverkat och som eventuellt bidragit till skiftet i Beveridgekurvan lämnas till framtida 

studier att försöka besvara. 

 

Till sist kan sägas att ett genomgående problem i analysen ovan är osäker vakansdata. I denna 

uppsats har antalet vakanser uppskattats från rapporterade lediga platser till 

arbetsförmedlingen. Detta kan innebära problem om exempelvis AMS marknadsandel inte är 

korrekt beräknad, eller om den skiljer sig mellan regioner. Då samma vakanta lediga jobb 

anmäls två gånger till AMS fås också en felaktig uppskattning av antalet lediga jobb. Mer 

tillförlitlig vakansstatistik kan fås då antalet vakanser uppskattas genom en statistisk 

undersökning, om arbetsgivares behov av att rekrytera. En sådan undersökning påbörjades år 

2000 av SCB och genomförs kvartalsvis, vilket gör det möjligt att uppskatta storleken på den 

otillfredsställda arbetskraftsefterfrågan på samma sätt som antalet arbetslösa mäter 

otillfredsställt utbud på arbetskraft (Farm, 2003). SCB:s undersökning ger en mer tillförlitlig 

bild av antalet vakanta jobb, vilket gör att undersökningen kommer att vara ett viktigt 

underlag för framtida studier om matchningseffektivitet. 
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Appendix. Den ekonometriska modellen 

 

 

 

För att underlätta framställningen i appendix skrivs ln(ut) som ut, ln(vt) som vt osv. 

A.1 Modellen vid direkt anpassning 

Regeln för hur arbetslöshetstalet anpassas är: 

 ut - ut-1 = θ·(ut* - ut-1) + xt  (A.1) 

xt är residualen. E(xt) = 0 

Vid direkt anpassning är:  ut - ut-1 = θ·(ut* - ut-1) 

Detta sker då: θ = 1 

Den ”riktiga” modellen ges av 

 ut*= β0 + β2·vt + β3·mmt +β4·∆LUt +β5·∆
2st + ηt   (A.2) 

ηt är residualen. E(ηt) = 0. Substituera in (A.2) i (A.1) med villkoret att θ = 1: 

 ut - ut-1 = θ·[β0 + β2·vt + β3·mmt + β4·∆LUt +β5·∆
2st + ηt - ut-1] + xt  

Eftersom θ = 1 och ut-1 försvinner från ekvationen då vi flyttar över från vänstra till högra 

sidan. kan vi skriva 

 ut = β0 + β2·vt + β3·mmt + β4·∆LUt +β5·∆
2st + ηt + xt  (A.3) 

vilket är ekvivalent med modellen i (20) utan ut-1 som oberoende variabel, eftersom ηt och xt 

är residualen (εt). 

A.2 Partial-adjustment model 

I likhet med ovan sätts (A.2) in i (A.1) men utan villkoret att θ = 1: 

 ut - ut-1 = θ·[β0 + β2·vt + β3·mmt + β4·∆LUt +β5·∆
2st + ηt - ut-1] + xt  

Detta ger efter omskrivning: 

 ut = θ·β0 + (1 - θ)·ut-1 + θ·β2·vt + θ·β3·mmt + θ·β4·∆LUt + θ·β5·∆
2st + (θ·ηt + xt) (A.4) 

Vi sätter koefficienterna från modell (20) till: 

α0 = β0·θ α1 = (1 – θ) α2 = β2·θ α3 = β3·θ α4 = β4·θ α5 = β5·θ εt= θ·ηt + xt 

 

Vi ser nu att modellen i (A.4) är ekvivalent med (20), med ovanstående tolkning av 

koefficienterna. 
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