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Erkännande: 

 

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till min handledare Johan Holmberg för hjälp och stöd 

under skrivandet av denna uppsats. 

  



 

ii 

Sammanfattning: 

 

Matchning på arbetsmarknaden är av intresse att analysera då eventuella problem kan vara 

tecken på friktioner på arbetsmarknaden. En väl fungerande matchning ger högre 

sysselsättning, lägre arbetslöshet och kortare arbetslöshetstider. Som utgångspunkt för en 

empirisk analys tillåter matchning oss analysera dessa friktioner med en relativt liten adderad 

komplexitet. Strävan med uppsatsen var att estimera den relativa matchningseffektiviteten i 

Sveriges län. Genom data från arbetsförmedlingen mellan åren 2006–2018 användes stokastisk 

frontanalys för ändamålet. Studien finner att andelen utrikesfödda och andelen arbetslösa som 

deltar i arbetsmarknadsprogram påverkar effektiviteten negativt. Det verkar som att 

urbaniserade län generellt är mindre effektiva än rurala områden. Vidare pekar resultaten på, 

likt tidigare studier i Sverige, att matchningseffektiviteten har försämrats sedan finanskrisen.  
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1. Introduktion 
 

Arbetsmarknaden är något som studerats länge inom nationalekonomi. Exempelvis vilka 

determinanter det finns till arbetslöshet, jämförelser av arbetslöshet mellan olika grupper eller 

analys av löner. I samhället diskuteras ämnet ofta och det finns mängder av åsikter kring vad 

som behöver göras, eller vad som borde ha gjorts. Att det finns mycket åsikter är att se som ett 

tecken på att arbetsmarknaden berör många och att det är något som människor tycker är 

viktigt. Något som innebär att ämnet ur forskningssynpunkt är intressant att studera.   

 

Matchning är något som används allt oftare för att studera arbetsmarknaden. Generellt handlar 

matchning om allokeringen på arbetsmarknaden – hur väl efterfrågan och utbud möts. Sett över 

hela landets ekonomi leder en effektiv matchningsprocess till lägre jämviktsarbetslöshet och 

ökad produktivitet. Ur arbetsgivares perspektiv handlar det om hur snabbt de hittar en individ 

som möter deras kvalifikationskrav i tider när nya eller befintliga tjänster ska tillsättas. Ur 

arbetssökares perspektiv handlar det om hur de lyckas finna en arbetsplats så snabbt som 

möjligt och hur väl de upplever att arbetsbeskrivningen passar deras kunskaper. Att hitta ett 

arbete så snabbt som möjligt, och ett jobb som möter de önskningar individer har, innebär inte 

bara en fördel ekonomiskt utan det medför också en tillfredställelse som kommer av att arbeta 

med något som man verkligen vill göra (Karlsson och Skånberg, 2012). 

 

Ineffektiv matchning talar för att det föreligger friktioner på arbetsmarknaden. Friktioner som 

leder till att arbetslösheten är högre än vad den skulle kunna vara, givet sammansättningen av 

lediga jobb och arbetssökare. Ur ett vetenskapligt perspektiv är matchning praktiskt att 

analysera eftersom det krävs relativt sett få variabler för att undersöka problem som annars är 

väldigt komplexa (Petrongolo och Pissarides, 2001). En effektivare process mellan 

sysselsättningar leder till kortare arbetslöshetstider, högre sysselsättningsgrad och lägre 

arbetslöshet (Håkanson, 2014). 

 

Att andelen äldre i befolkningen ökar är en av de demografiska utmaningarna som Sverige står 

inför då det innebär att fler kommer behöva bli försörjda av färre. En diskuterad lösning är att 

fler behöver arbeta till högre ålder, men det krävs mer. För att bibehålla en bra 

produktionsutveckling i den svenska ekonomin krävs att matchningen på arbetsmarknaden 

fungerar effektivt (Karlsson och Skånberg, 2012).  
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Sverige består av en mängd olika lokala arbetsmarknader. Av den orsaken är det troligt att det 

finns regionala skillnader i utbud och efterfrågan på arbetskraft och att matchningsproblem i 

särskilda regioner kan skapa problem i lönesättning och tillväxt för landet som helhet (Aranki 

och Löf, 2008). 

 

Med grund i detta syftar uppsatsen till att jämföra den relativa matchningseffektiviteten mellan 

olika län i Sverige. Studien avser att bidra till att utöka det relativt skrala utbudet av 

matchningsstudier i Sverige. Genom att använda en metod som sällan använts på svenska data, 

tillåts vi inte bara jämföra effektivitet mellan regioner och över tid. Det är också möjligt att 

förklara vad ineffektiviteten beror på – vad det är som gör att vissa regioner verkar prestera 

bättre än andra. När ineffektiviteten inte bara går att mäta, utan också analysera utifrån vilka 

faktorer som är bidragande, är det möjligt att finna policyimplikationer för vad som skulle 

kunna göras för att förbättra matchningseffektiviteten i svenska regioner.  
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2. Tidigare studier och teorigenomgång  

 

Med detta delkapitel är avsikten att översiktligt göra läsaren bekant med matchning och olika 

angreppssätt att studera ämnet på. Därefter presenteras en del svenska och internationella 

studier som gjorts på matchning på regional nivå. Till sist redovisas hur tidigare studier valt att 

gå tillväga för att finna sina resultat, samt en genomgång över variabler som har använts i 

tidigare studier för att förklara ineffektivitet. 

 

 

2.1 Matchningsfunktionen 

 

I grunden av matchningsstudier ligger ofta en så kallad matchningsfunktion. Den enklaste 

formen kan beskrivas med ekvation (1). Där U är antal arbetslösa, V är antal vakanser och M 

är antal matchningar.  

 

                                                                    𝑀 = 𝑚(𝑈, 𝑉)                                                             (1)   

 

Petrongolo & Pissarides (2001) summerar fyra sätt att studera matchningsfunktionen. Ett sätt 

är att estimera Beveridgekurvor. Författarna förklarar att med hjälp av arbetslöshet och 

vakanser estimeras ofta ett negativt samband, som visar arbetsmarknaden i jämvikt. Jämvikt i 

denna kontext innebär att separationer från arbetsmarknaden är lika med inflödet. Här används 

aggregerade data på stocken av arbetslöshet och vakanser. Om arbetslösheten är låg, måste 

vakanserna vara många för jämvikt. Det motsatta gäller förstås också. Rörelser längst med 

kurvan brukar sägas bero på konjunkturcykler medan skift av kurvan istället är synonymt med 

förändringar av matchningseffektiviteten. Skiftar kurvan utåt krävs fler vakanser vid en given 

nivå på arbetslösheten för att arbetsmarknaden ska vara i jämvikt, vilket innebär sämre 

matchning. 

 

Ett problem med studier av kurvan är att det är svårt att skilja på om skift av kurvan gäller 

strukturella variabler som visar på matchningsfriktioner eller om det beror på att kurvan skiftar 

över en konjunkturcykel. Det vill säga, konjunkturförändringar behöver inte vara rörelser 

längst med kurvan, de kan också skifta kurvan. Således kan studier över Beveridgekurvor skapa 
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en del förvirring kring vad det är som gjort att matchningen verkar ha förändrats (Wall och 

Zoega, 2002).  

 

Ett annat angreppssätt är att använda aggregerade data på flöden av arbetslöshet och vakanser 

för att estimera en matchningsfunktion, vanligtvis för hela ekonomin. Att utgångspunkten för 

tidiga studier utgick från stockar snarare än flöden, är beroende på att det har varit lättare att 

hitta data på stockar i jämförelse med flöden (Petrongolo och Pissarides, 2001). 

 

Tredje alternativet är istället att estimera en matchningsfunktion för regionala arbetsmarknader, 

för att på så sätt dela upp länder i mindre marknader. Här används oftast panel- eller tidsserie-

data (Petrongolo och Pissaride, 2001). Coles och Smith (1996) argumenterar i deras studie av 

Wales och England att det i matchningsstudier är viktigt att ta hänsyn till att länder är uppdelade 

i flera arbetsmarknader. Det på grund av att matchning oftare sker inom regioner än över hela 

landet. De beskriver det som att det är populationsdensiteten, inte storleken, som spelar roll för 

friktioner på arbetsmarknaden.  

 

Ett fjärde alternativ skulle vara att estimera hazardfunktioner med individ-data. Inom denna 

litteratur används sannolikheten att matchas, 𝑚(𝑈, 𝑉)/U, och med hazardfunktioner estimeras 

exempelvis sannolikheten att matchas över tid, givet individuella karakteristika. Med 

angreppsättet studeras alltså olika durationer, till exempel hur lång tid det tar för en person som 

blir arbetslös att hitta ett jobb eller hur lång tid det tar för ett företag att hitta en anställd givet 

en nyligen annonserad vakans (Petrongolo och Pissarides, 2001). 

 

Ofta antas funktionen (1) ha konstant skalavkastning. Vanligt är att funktionen estimeras i log-

log-form. Genom att studera koefficienterna, vilka visar elasticiteter, kan externaliteter mätas. 

Ju större koefficienter tillhörande elasticiteterna, desto större positiva externaliteter. Vidare 

betyder en skalavkastning större än 1, att det kan finnas fler än en jämvikt som en följd stora 

positiva externaliteter (Petrongolo och Pissarides 2001). I de fallen när regioner aggregeras är 

det möjligt att skalavkastningen kan verka lägre än vid disaggregerade studier. Det på grund 

av att tilltagande skalavkastning enbart bör uppstå när interaktion mellan olika marknader 

tillåts. Aggregerar vi över ett helt land, kan inte det tas hänsyn till på samma sätt (Coles och 

Smith ,1996). I denna studie kommer skalavkastning att presenteras för alla specifikationer, 

men då huvudfokuset ligger på effektivitetsanalys kommer inte dessa att analyseras djupare.  
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2.2 Tidigare studier 

Ilmakunnas och Pesola (2003) är en ofta citerad studie som genom stokastisk frontanalys (SFA) 

med data på finska regioner finner en nedåtgående trend i matchningseffektiviteten. De kopplar 

majoriteten av ineffektiviteten till perioder där ekonomin befunnit sig i botten på en 

konjunkturcykel. Även Hynninen (2008) erhåller med hjälp av SFA liknande resultat på finska 

data där en stor del av hela landets arbetslöshet kopplas till specifika regioner där 

matchningseffektiviteten är sämre. Här är det främst heterogeniteten i stocken arbetslösa som 

visar sig ha störst påverkan på effektiviteten. Ibourk et al (2004) påträffar försämrad effektivitet 

i Frankrike där en tredjedel av försämringen beror på förändring i sammansättning av stocken 

arbetslösa. De finner regionala skillnader som inte verkar förändras över tid då sämre och bättre 

regioner inte tenderar att konvergera i termer av matchningseffektivitet.  

 

Istället för SFA använder Kano och Ohta (2005) OLS. De finner regionala skillnader där den 

främsta upptäckten är att det, olikt tidigare teori, verkar som att urbana regioner med högre 

befolkningsdensitet generellt har lägre matchningseffektivitet i jämförelse med regioner där 

befolkningsdensiteten är lägre.  

 

När det kommer till studier i Sverige konstaterar Skånberg och Karlsson (2012) att mängden 

forskning är förvånansvärt skral, med tanke på tillgången av data. Den vanligaste metodiken i 

svenska studier verkar vara att använda traditionell OLS. Antingen på aggregerade data eller 

studier på regionala data där OLS med fixa effekter istället är det vanliga. Två tidiga studier är 

Edin och Holmlund (1991) samt Hallgren (1996) där båda använder tidsseriedata. 

Huvudsakliga resultaten är att programdeltagare och individer med lönesubvention inte bidrar 

positivt till matchningseffektiviteten, till och med sämre än öppet arbetslösa. Håkanson (2014) 

visar att matchningseffektiviteten försämrats efter finanskrisen. En del går att koppla till att 

effektiviteten naturligt bör gå ned under en konjunkturnedgång, men det verkar som det finns 

andra orsaker. En sådan orsak är exempelvis en större sammansättning av grupper som står 

längre ifrån arbetsmarknaden och att effektiviteten försämrats i takt med att dessa ökat. Även 

Fransson (2009) finner att matchningen försämrats och även här koppas nedgången till det 

naturliga i en konjunkturnedgång. Då arbetsförmedlingens data används går en del av 

nedgången att koppla till faktorer utanför förmedlingens kontroll. Exempelvis problem med 

vakansstatistikrapporteringen och att andelen som använder arbetsförmedlingens tjänster 

minskat.   
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Den studie som mest liknar denna studie ur ett svenskt perspektiv är Aranki och Löf (2008) 

som finner att matchningen försämrats i Sverige, men framförallt finner de regionala skillnader. 

De använder sig av OLS med fixa effekter. Studien är en av få i Sverige som redovisar konkreta 

estimat på effektivitet. Vid en grafisk överblick ser den genomsnittliga effektiviteten ut att vara 

omkring 20 procent. Likt Kano och Ohta (2005) uppvisar Sverige liknande mönster vad gäller 

kopplingen mellan befolkningsdensitet och matchningseffektivitet. Exempelvis uppvisar 

Stockholms län den lägsta effektiviteten medan Jämtland hade högst effektivitet. De menar att 

en tänkbar förklaring till det är att nya arbeten som efterfrågas av arbetsgivare i mer 

tätbefolkade svenska regioner inte matchar de kunskaper som finns hos de arbetssökande. 

Tidigare teori, som Coles och Smith (1996), menade att en högre befolkningsdensitet innebär 

en större arbetsmarknad på mindre yta, vilket borde innebära lägre sökkostnaderna och 

därigenom bättre effektivitet. Kano och Ohta (2005) argumenterar likt Aranki och Löf och 

hävdar att anledningen till att högre befolkningsdensitet är negativt för matchningen är att 

arbetsmarknaden blir mer heterogen. Det ställs mer krav på kvalifikationer från arbetsgivares 

sida. Kvalifikationer som arbetssökande inte har. Jämförs det med mindre befolkningstäta län 

är det troligare att kraven på kunskap i större utsträckning matchar den kunskap som finns att 

tillgå.  

 

 

2.3 Slumpmässig eller stock-flödesmatchning. 

När produktionsfunktionen ska specificeras måste hänsyn tas till hur sökningen fungerar. De 

två vanligaste sätten att använda är att antingen utgå ifrån slumpmässig matchning eller stock-

flödesmatchning. Med slumpmässig matchning antas att brist på relevant information rörande 

kompetens och tillgängliga jobb är det som reducerar matchningens effektivitet. Stock-

flödesmatchning antar istället att information finns hos agenterna på marknaden vilket leder 

till att jobben som söks är de som sökaren antar att hen har tillräckliga kvalifikationer till 

(Karlsson och Skånberg, 2012). Synsättet kan tolkas som att de som flödar till arbetslöshet 

söker bland alla tillgängliga vakanser. Matchas inte dessa den första perioden, kommer de i 

framtiden enbart söka bland inflödet av vakanser. Stock-flödesmatchning betyder också att en 

försämrad matchningseffektivitet främst beror på heterogenitet i form av att utbudet inte 

matchar efterfrågan snarare än att huvudorsaken är informationsbrist (Håkanson, 2014). 
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Fransson (2009), Aranki och Löf (2008) och framförallt Forslund och Johansson (2007) finner 

alla att stock-flödesmatchning beskriver den svenska situationen på arbetsmarknaden bäst.  

 

 

2.4 Variabler som kan påverka effektivitet 

Arbetsförmedlingen nämner fyra grupper som är extra utsatta på arbetsmarknaden: Dessa 

grupper är de som: 

• Enbart har förgymnasial utbildning,  

• Är födda utanför Europa  

• Är mellan 55–64 år  

• har ett funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga 

Andelen inskrivna hos arbetsförmedlingen som tillhör en utsatt grupp har gått från att vara färre 

än de icke-utsatta till att vara en majoritet. En region med stor andel inskrivna som tillhör någon 

av de listade grupperna, bör ha större problem med matchning, vilket innebär att det är av 

intresse att kontrollera för dessa grupper (Håkanson, 2014). 

 

Ilmakunnas och Pesola (2003) använder andelen arbetslösa yngre än 35 och argumenterar för 

att arbetsgivare kan tänkas föredra yngre anställda, samtidigt som yngre bör ha bättre 

möjligheter att flytta för att få ett jobb. Hur människor flyttar eller inte är en fråga som rör hur 

mobil den regionala arbetsmarknaden är, varför de tar med andelen ägda hem som en proxy för 

individers vilja att flytta. De inkluderar utbildningsvariabler då de anser att tidigare studier 

visat att högre utbildade inte fastnar i arbetslöshet på samma sätt som de med lägre utbildning. 

De inkluderar även långtidsarbetslösa, eftersom en lång tid utanför arbetsmarknaden bör 

innebära att personer tappar färdigheter som krävs, samtidigt som intensiteten i sökandet bör 

avta med tiden. Utöver det kontrollerar författarna för arbetslöshet i närliggande regioner 

eftersom det bör innebära ökad trängsel bland de sökande. Till sist lägger de även till BNP för 

att kontrollera för ekonomisk aktivitet inom regionerna. 

 

Hynninen (2008) använder liknande variabler för att fånga upp strukturer hos arbetslösa. 

Istället för andelen arbetslösa yngre än 35 år, används andelen yngre än 24 år. Arbetssökande 

med nuvarande anställning används då de bör förbättra effektiviteten i och med att de är inne i 

arbetslivet på ett annat sätt, än övriga arbetssökande. Ett problem med arbetssökande med 
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nuvarande anställning som använder arbetsförmedlingen är att gruppen troligtvis inte 

återspeglar en genomsnittlig arbetare som söker ny anställning vilket gör tolkning av resultaten 

till hela populationen svåra (Hynninen, 2008).  Utöver ovan nämnda strukturella variablerna, 

använder Ibourk et al (2004) något som de kallar för ”skilled workers”. Till det används 

arbetssökandes förra jobb som definition och avser att försöka kontrollera för arbetssökandes 

intensitet samt deras vilja att ta tillfälliga jobb. 

 

Fransson (2009) inkluderar arbetsförmedlingens marknadsandel eftersom andelen vakanser 

som anmäls tenderar att öka i en högkonjunktur beroende på att arbetsgivare har svårare att 

hitta anställda under dessa perioder. Arbetsförmedlingens marknadsandel är positivt korrelerad 

med VU-kvoten, antalet vakanser per arbetslös. Hon menar att om inte detta tas hänsyn till, 

kan matchningen uppfattas som sämre enbart på grund av att antalet vakanser som anmäls ökar 

samtidigt som utflödet är konstant.  Fahr och Sunde (2005) använder samma kvot, men menar 

istället att den kan verka som en proxy för arbetsgivares konkurrens om arbetstagare. Är 

konkurrensen hög bör arbetsgivares sökintensitet öka och av den orsaken påverka effektiviteten 

positivt. Här beror det på vilken datakälla som används. Att använda arbetsförmedlingen 

innebär att de tar över processen, vilket innebär att sökintensiteten sannolikt inte förbättras på 

samma sätt som om sökandet enbart sköttes av arbetsgivarna själva. 

 

Vidare inkluderar Fransson (2009) andelen som överförs till arbetsmarknadsprogram eftersom 

det bör försämra matchningen då sökintensiteten minskar under denna period. Med vissa 

program, som subventionerad anställning, är tanken att programmet ska övergå till en vanlig 

anställning. För deltagare i arbetsmarknadsutbildning är det rimligt att anta att vänta med 

sökande av nya jobb till utbildningen är klar. Sedan finns vissa program som praktik, där det 

bör vara rimligt att fortsätta söka även under tiden som programmet fortlöper. Ibourk et. al 

(2004) ansåg motsatsen. De menar att då programmen är utformade för att förbättra 

matchningen bör de påverka effektiviteten positivt. I Sverige däremot, är det visat att 

programdeltagare upplever att de har mindre tid till att söka jobb. Ett annat problem med 

programmen är när deltagarna inte blir matchade under eller efter programmet då deltagandet 

gjort att arbetslöshetstiden förlängts (Forslund och Johansson, 2007).  
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3. Metod och modell 

 

SFA som estimeras med maximum likelihood användes i denna uppsats. Det är viktigt att 

poängtera att det finns fler tillvägagångssätt för att estimera effektivitet. Exempelvis 

fördelningsfria metoder som kräver färre antaganden vilket ibland kan vara en fördel. Dessa 

alternativa metoder kommer att diskuteras under delkapitel 3.3. För att göra läsaren bekant med 

SFA kommer dock metodiken presenteras först, då det kan underlätta förståelsen för alternativa 

metoderna.  

 

 

3.1 SFA 

En av de tidiga studierna som avhandlar stokastisk frontmodell är Aigner, Lovell och Schmidt 

(1977). Målet med metoden är att finna någon typ av standard som tillåter oss att göra 

jämförelser och på så sätt mäta (in)effektivitet. Genom att estimera en produktionsfront som är 

en funktion vars output är maximerad för givna värden på insatsfaktorerna kan det genomföras. 

Effektivitet eller ineffektivitet mäts sedan genom avståndet mellan estimerade 

produktionsfronten och observerade produktionen. Det betyder alltså att med effektivitet 

menas relativ effektivitet. Det hela bygger på en funktion med en tvådelad felterm. Feltermen 

tillåter oss att skilja på slumpmässiga chocker som gör att någon enhet avviker från fronten, 

och avvikelser som härrör från ineffektivitet.  

 

Utvecklingen av metoden har skett under många år efter 1977 där nya steg har tagits i takt med 

att statistiska metoderna blivit allt mer sofistikerade. Från att estimera producenters effektivitet 

baserat på enstaka observationer utvecklades metoder för att använda tvärsnitt-och paneldata 

tillsammans med SFA. På 90-talet utvidgades traditionella paneldatametoderna och 

metodutvecklingen tillät att äldre antaganden som att effektivitet är konstant över tid kunde 

släppas. Att effektivitet skulle vara konstant över tid blir givetvis mer orimligt när längre 

tidsspann används (Kumbakhar och Lovell, 2000, s. 11–12). 

 

När effektiviteten inte bara kunde skilja sig mellan producenter utan också över tid, uppdagades 

ett intresse av att finna variabler som kunde förklara dessa skillnader. I tidigaste skedet gjordes 

det i två steg, där (in)effektivitetsmått i ett första steg kunde estimeras. Sedan användes dessa 

mått som beroende variabel där en vektor med förklaringsvariabler användes för att förklara 



 

10 

 

måtten estimerade i första steget. Problemet är att det krävs ett strikt antagande att variablerna 

i produktionsfunktionen är helt okorrelerade med variablerna som förklarar (in)effektivitet. Är 

så inte fallet, blir första stegets estimat felaktiga på grund av utelämnade variabler, vilket 

innebär att även andra stegets estimat blir felaktiga. Av den orsaken tog studier som Battese 

och Coelli (1995) fram en metod där vektorn med förklaringsvariabler tilläts användas direkt i 

ineffektivitetsfeltermen. För detta brukar antingen medelvärdet eller variansen av feltermen 

antas vara en funktion av dessa variabler (Kumbhakar och Lovell, 2000, s. 11.) I sin enklaste 

form kan SFA beskrivas på följande vis: 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑓(𝑥𝑖𝑡, 𝛽) +  𝜀𝑖𝑡 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 , 𝑇 = 1, … , 𝑇                                   (2) 

 

Här är 𝑓(𝑥𝑖𝑡, 𝛽) den estimerade produktionsfronten, x är en vektor med insatsfaktorer och 𝛽 är 

en vektor med parametrar att estimera. 𝜀𝑖𝑡 är den tvådelade feltermen. Den definieras som: 

 

𝜀𝑖𝑡 =  𝑣𝑖𝑡 − 𝑢𝑖𝑡                                                                 (3) 

 

De ”traditionella” slumpfelen 𝑣𝑖𝑡  antas vara oberoende, likafördelade samt följa en 𝑁(0, 𝜎𝑣
2). 

𝑢𝑖𝑡 antas vara icke-negativa slumpvariabler som associeras med ineffektivitet. De antas vara 

oberoende fördelade och följa en 𝑁(δ𝑋𝑖𝑡, 𝜎𝑢
2) trunkerad vid noll . Vidare antas dessa vara 

fördelade oberoende i förhållande till 𝑣𝑖𝑡. Ineffektivitetstermen kan specificeras tydligare på 

följande sätt (Battese och Coelli, 1995): 

 

𝑢𝑖𝑡  =  δ𝑍𝑖𝑡 +  𝑊𝑖𝑡                                                            (6)  

 

Där 𝑍𝑖𝑡 är en vektor med variabler som påverkar ineffektiviteten och δ en vektor med 

parametrar att skatta. För att tillfredsställa restriktionen att 𝑢𝑖𝑡 ska vara icke-negativa, är 

slumpvariabeln 𝑊𝑖𝑡  𝑁(0, 𝜎𝑤
2 ) fördelad trunkerad underifrån vid −δ𝑍𝑖𝑡. Det medför att  𝑊𝑖𝑡 ≥ 

−δZit, något som i sin tur innebär att 𝑢𝑖𝑡 är en icke-negativ trunkering av N(δXit, σ𝑢
2 ) (Battese 

och Coelli, 1995). 

 

Variansen för den sammanlagda feltermen tas fram genom 𝜎2 =  𝜎𝑢
2  +  𝜎𝑣

2. Vikten av 

ineffektivitetstermen är då 𝛾 =  𝜎𝑢
2 𝜎2⁄  (Battese och Coelli, 1995). 
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Andra vanliga antaganden vad gäller ineffektivitetsfeltermen är halv-normal eller 

exponentialfördelning (Aigner et al., 1997). Trots att det kan anses osäkert att göra antaganden 

för feltermen, som sällan testas, är skillnaderna mellan ineffektivitetsestimaten med olika 

antaganden rörande feltermens fördelningen små och resultaten påverkas sällan (Kumbhakar 

och Lovell, 2000, s. 90). 

 

Teknisk effektivitet tas fram genom,  

 

𝑇𝐸𝑖𝑡 = exp(−𝑢𝑖𝑡)                                                             (6) 

 

Då vi inte direkt kan observera 𝑢𝑖𝑡, baseras prediktionerna av teknisk effektivitet som dess 

betingade förväntade värde, 

 

𝑇𝐸𝑖𝑡 = 𝐸(exp(−𝑢𝑖𝑡|𝜀𝑖𝑡)                                                       (7) 

 

Det följer att 𝑇𝐸𝑖𝑡 = 1 enbart när en producerande enhet ligger på fronten, annars gäller att 

𝑇𝐸𝑖𝑡  < 1. Definitionen av effektivitet är kvoten mellan genomsnittliga produktionen (givet 

insatsfaktorerna att tillgå) i region i vid tidpunkt t och den genomsnittliga produktionen för 

samma region och tidpunkt om regionen använde insatsfaktorerna på det mest effektiva sättet. 

Måttet är output-orienterat (maximera output för en given mängd insatsfaktorer) och mäter 

maximala procentuella ökningen av output som skulle kunna göras utan att inkludera mer 

insatsfaktorer i funktionen. (Battese och Coelli, 1988, 1995). Viktigt att poängtera återigen att 

det är effektiviteten relativt den estimerade produktionsfronten som tas fram. Det betyder att 

det inte behöver finnas någon region där 𝑇𝐸𝑖𝑡 = 1. 

 

Produktionsfunktionen antas ta formen av en Cobb-Douglas när modellen estimerades. 

Nackdelen med funktionsformen är att inte är visat att den bäst beskriver en 

matchningsfunktion. Inom litteraturen är funktionsformen den som används allra flitigast då 

den är relativt enkel att arbeta med (Petrongolo och Pissarides, 2001). 
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3.2 SFA tillsammans med fixa effekter 

Estimera ineffektivitet tillsammans med icke-observerbar heterogenitet med hjälp av SFA är 

något som det finns flera olika metoder för. Schmidt och Sickles (1984) var, enligt vad jag har 

kunnat hitta, de första att applicera fixa eller slumpmässiga effekter för att mäta effektivitet. 

Att estimera ineffektivitet samtidigt som hänsyn tas till icke observerbar heterogenitet var 

självklart önskvärt. Problemet är att dessa inte gick att separera. Heterogenitet som 

producerande enheter sällan kan påverka eller vi inte tillåts mäta – förpassas till 

ineffektivitetsmåtten. Det kan skapa ineffektivitetsmått som är för höga (och effektivitetsmått 

som är för låga). I Greene (2005b) avhandlas något som kommer kallas för ”true fixed effects 

model” (TFE). I och med denna studie är det nu möjligt att kontrollera för heterogenitet mellan 

entiteter, samtidigt som separat (in)effektivitet kan estimeras. För att testa huruvida 

datamaterialet istället bör beskrivas med slumpmässiga effekter, utförs Hausmantest som 

redovisas i appendix 1.  

 

 

3.3 Estimera produktionsfronten  

Inom litteraturen är det vanligt att maximum likelihood används för att estimera 

produktionsfronten. Det kan vara av intresse att ta upp ett alternativt sätt, nämligen att använda 

fördelningsfria metoder. Här betyder fördelningsfritt att inga antaganden krävs kring 

fördelningen av 𝑢𝑖𝑡.  

 

OLS med fixa eller slumpmässiga effekter kan användas för att estimera en produktionsfront. 

Den lilla skillnaden i jämförelse med en vanlig paneldataregression är att omvandla 

regionspecifika effekter och tolka dessa som en parameter som mäter effektivitet. Här är en 

klar nackdel, som tidigare nämnt, att heterogenitet och ineffektivitet inte kan separeras och 

således enkelt blandas ihop. Det innebär att enheter kan belastas för faktorer utanför deras 

kontroll. (Kumbakhar och Lovell, 2000, s. 97,100).  

 

Ett ytterligare tillvägagångssätt är data envelopment analysis (DEA). Sheldon (2003) använder 

DEA och finner att metoden lyckas bra för att genomföra effektivitetsanalys på matchning 

mellan olika regioner i Schweiz. DEA går ut på att använda matematisk programmering för att 

estimera en front. Det behövs således inte definieras en specifik funktionsform, utan den 

bestäms istället inom ramen för programmeringen. Något som i många fall kan vara en fördel, 
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eftersom specificera en funktionsform kräver en del antaganden (Sheldon 2003). Ett problem 

med DEA är att tillvägagångssättet inte tillåter en slumpmässig felterm, utan allt klassas som 

ineffektivitet (Horrace och Schmidt, 1996). Det innebär att en stor del av ineffektiviteten som 

estimeras egentligen kan bero på slumpmässiga avvikelser som inte går att härleda till något 

som ett län kan påverka. Det finns fördelningsfria metoder som tillåter uppdelad felterm, som 

ovan nämnda fixa effekter, där problemet istället är skillnaden mellan heterogenitet och 

ineffektivitet.  Det kan vara ”säkrare” i termer av att färre antaganden krävs vid användning av 

ett fördelningsfritt synsätt, men betyder att vi ibland kan säga mindre om resultaten, 

(Kumbhakar et al., 2015, s. 49). En ytterligare fördel med maximum likelihood är, givet att 

antagandena som görs håller, att metoden utnyttjar information ifrån fördelningen som de andra 

metoderna inte kan. Jämförelser har gjorts mellan olika metoder där resultat tyder på att 

estimaten sällan skiljer sig åt i särskilt stor utsträckning (Kumbhakar och Lovell, 2000, s. 106–

107).   

 

 

3.4 Problem ur ett metodiskt perspektiv 

Med anledning av att fixa effekter används i studien kan det vara av intresse att lyfta ett välkänt 

problem med paneldata och fixa effekter. I Neyman och Scott (1948) avhandlas bland annat 

något som kallas incidental parameter problem. Vid en panel där N är stort och T är litet - en 

”kort” panel- uppstår bias vid skattningar av estimat. Greene (2005a) menar att det inte finns 

något exakt T som skulle vara ”godkänt” men för att vara säker används i denna studie 

månadsdata över åren 2006–2018, vilket betyder att T får anses tillräckligt stort i förhållande 

till N (N=21 i detta fall) för att inte bekymra sig över eventuella problemet ytterligare.  

 

Ett problem med valet av funktionsform förutom att det ibland görs utan att veta om det är den 

korrekta representationen av den studerade produktionsfunktionen är att det kan påverka 

måtten på teknisk (in)effektivitet samt vilka variabler som påverkar den samma. Det kan också 

variera inom samma funktionsform men beroende på vilka variabler som inkluderas. 

(Giannakas et al., 2003). Hynninen (2008) stöter på problemet då den skattade effektiviteten 

varierar mellan 0.47 till 0.74 mellan olika specifikationer. För att resultaten ska vara mer 

robusta bör därför antalet specifikationer helst vara stort. Då möjligheten till många 

specifikationer inte finns inom ramen för denna studie, bör läsaren vara medveten om 
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problemet med estimaten, då de skulle kunna förändras beroende på vilka specifikationer som 

inkluderas.  

 

Något som ofta förekommer inom litteraturen över SFA är diskussioner hur heteroskedastisitet 

ska hanteras. Inom SFA kan problem uppstå eftersom det kan påverka inferensen gällande 

teknisk (in)effektivitet (Kumbakhar och Lovell 2000, s. 115). Problemet kan uppstå i antingen 

slumptermen eller ineffektivitetstermen, eller båda samtidigt. En ofta använd metod för att lösa 

problemet är att anta att någon eller båda slumptermernas varians är en funktion av variabler. 

Svårigheten är att det inte är självklart vilka variabler som bör påverka variansen (Belotti et al., 

2013). Något som verkar vara genomgående inom litteraturen över matchningsstudier som 

använder SFA, är att anta att båda slumptermerna är homoskedastiska. Sällan diskuteras 

problemet över huvud taget, och när det görs används oftast robusta standardfel som en lösning. 

 

Ett annat välkänt problem vid tidsserier är autokorrelation. Det innebär att feltermen är 

korrelerad med sig själv över tid för en given entitet. Tas inte hänsyn till det underskattas 

standardfelen vilket gör att inferensen gällande koefficienter kan bli felaktig. Robusta kluster-

standardfel tar hänsyn till bägge dessa företeelser då de tillåter heteroskedastisitet och 

autokorrelation inom en entitet (Stock och Watson, 2015, s. 412–413). Av den orsaken kommer 

robusta kluster-standardfel att användas i studiens modeller.  

 

 

3.5 Modell 

Om vi antar en Cobb-Douglas produktionsfunktion och tänker oss att matchningsprocessen 

karaktäriseras av stock-flödematchning antar matchningsfunktionen, likt Aranki och Löf 

(2008), formen: 

𝑀𝑖𝑡 = 𝐴𝑖𝑡𝑈𝑡−1
𝛼1 𝑉𝑡−1

𝛽1 �̇�𝑡
𝛼2�̇�𝑡

𝛽2                                                          (4) 

 

där 𝑀𝑖𝑡 är antal matchningar i län i månad t.  𝑈𝑡−1 är stocken av arbetslösa, 𝑉𝑡−1 är stocken av 

vakanser, �̇�𝑡 är inflödet av arbetslösa och �̇�𝑡 är inflödet av vakanser. 𝛼1, 𝛽1, 𝛼2, 𝛽2 är 

matchingselasticiteten med   avseende på stocken arbetslösa, stocken vakanser, inflöde av 

arbetslösa samt inflöde av vakanser respektive. I likhet med Greene (2005b) ges den 

logaritmiska produktionsfronten, som TFE, av: 
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𝑙𝑛𝑀𝑖𝑡 = [𝜇𝑖 +  𝛼1𝑙𝑛𝑈𝑡−1 +  𝛽1𝑙𝑛𝑉𝑡−1 +  𝛼2𝑙𝑛�̇�𝑡  +  𝛽2𝑙𝑛�̇�𝑡] +  𝑣𝑖𝑡 −  𝑢𝑖𝑡              (5) 

 

Där uttrycket inom hårda parenteserna tolkas som fronten, det vill säga estimerade 

matchningsfunktionen som ger maximala antalet matchningar, för givna värden på 𝑈𝑡−1, 𝑉𝑡−1, 

�̇�𝑡 samt �̇�𝑡. Här kan vi låta heterogenitet i län i som är konstant över tid men varierar mellan 

länen vara 𝜇𝑖 samt låta ineffektivitet i län i vid tidpunkt t vara 𝑢𝑖𝑡.  Slumpmässiga avvikelser 

från produktionsfronten representeras av 𝑣𝑖𝑡. 

 

 

4. Data 

 

Data som används i studien är främst inhämtad från Arbetsförmedlingens hemsida. Genom att 

samla in månatliga data över 21 län i Sverige åren 2006–2018 skapas tillslut en fullständigt 

balanserad panel bestående av totalt 3276 observationer. En alternativ källa är Statistiska 

centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU). Fördelen med AKU är att urvalet i 

undersökningen är befolkningen i arbetsför ålder. I jämförelse med arbetsförmedlingen som 

istället enbart redovisar personer som registrerats som arbetslösa (Håkanson 2014). Att 

använda AKU kan därför ge en något mer rättvis bild av helheten på arbetsmarknaden. Däremot 

är rapporteringsfrekvensen i AKU lägre och finns därför inte som månadsdata, varför 

arbetsförmedlingens statistik istället används.  

 

En viktig fråga är huruvida län är en bra indelning i form av regionala arbetsmarknader. Troligt 

är att lokala arbetsmarknader är ännu mindre än så. Statistiska centralbyrån använder till 

exempel lokala arbetsmarknader (LA). Indelningen görs efter kommuners 

pendlingsförhållanden, där kommuner med en liten andel pendlande invånare ses som 

självständig och utgör en kärna i en lokal arbetsmarknad. Kommuner med större andel pendlare 

knyts istället ihop med den kommun dit största pendlingen sker (SCB, 2010). Detta är att se 

som en begränsning i denna studie eftersom (in)effektivitet som hittas i ett län, blir något 

svepande på grund av att den region som analyseras inte går att koppla till en specifik lokal 

arbetsmarknad.  
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4.1 Variabler i produktionsfunktionen 

Beroende variabeln 𝑀𝑖𝑡 är definierad som de som lämnat arbetslösheten till ett jobb. Dessa 

jobb följer arbetsförmedlingens definition för arbete som exempelvis är tillsvidareanställning, 

timanställning, tidsbegränsad anställning och deltidsanställning. Även kategorier som 

introduktionsjobb, nystartsjobb, yrkesintroduktion och liknande instegsprogram räknas som att 

en person fått ett jobb. Här användes utflöde från arbetslöshet till ett jobb i 

Arbetsförmedlingens mening. Värt att nämna är möjligheten att använda fyllda vakanser, eller 

totalt utflöde från arbetslösheten istället. Gottfries och Stadin (2017) visar att när fyllda 

vakanser används som beroende variabel, har arbetslösheten en liten eller obefintlig påverkan. 

Används istället utflöde från arbetslöshet har vakanser enbart en svag påverkan på takten som 

vakanser tillsätts. Vad som är rimligt att anta gällande dessa effekter på denna studie är svårt 

att säga något om, då definitionen över matchningar som används här inte exakt går att likställa 

med någon av de ovan nämnda. 

 

Arbetslösa definieras i studien som öppet arbetslösa, sökande i program samt sökande som har 

arbete utan stöd. Öppet arbetslösa är de utan anställning som aktivt söker arbete och kan 

tillsättas omgående. Sökande i program är de som deltar i exempelvis 

arbetsmarknadsutbildning eller olika typer av arbetspraktik. Sökande som har arbete utan stöd 

är de som har lägre arbetstid än de önskar, har ett tillfälligt arbete eller timanställning samt de 

som har ett fast arbete men vill byta till ett annat arbete. De två senare tas med eftersom de 

antas vara sökande trots att de har någon form av sysselsättning i nuläget. Då värden som 

arbetsförmedlingen redovisar är i slutet på respektive månad, har stocken arbetslösa 𝑈𝑡−1 

beräknats som redovisade värden månaden innan. Inflödet av arbetslösa �̇�𝑡 beräknas som 

nyinskrivna arbetslösa under månaden. Stocken vakanser 𝑉𝑡−1 är platser som inte är 

avrapporterade vid månadens slut. Då värdet som rapporteras i arbetsförmedlingens data är i 

slutet av månaden, har stocken vakanser beräknats likt stocken arbetslösa. Värdet rapporterat 

månaden innan blir nuvarande månads stock och så vidare. Inflödet av vakanser �̇�𝑡 är helt 

enkelt nya lediga platser som arbetsgivare anmält under månaden.  

 

Ett problem med vakansstatistiken är något som kommit att kallas för dubbletterna. Det innebär 

att en avanmäld vakans direkt anmäls som en ny vakans i statistiken. Runt nio procent av 

vakanserna som anmäldes i början på 2006 var dubbletter för att året efter öka till omkring 16 
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procent och gick 2008 ner till fyra procent. Det ska inte ha påverkat stocken vakanser då dessa 

korrigerades och föll bort under månaden, men de påverkade däremot inflödet av vakanser 

under dessa år (Fransson 2009).  

 

Fler bekymmer med vakansstatistiken kommer från upphävandet 2007, av lag (1976:157) om 

skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen. Det 

innebär ytterligare problem med helhetsbilden över arbetsmarknaden, vilket ger extra stöd till 

argumentet att AKU skulle kunna vara en bättre källa över vakanser. Som nämnt ovan tenderar 

anmälningar av vakanser att öka under högkonjunktur och minska under lågkonjunktur. Det är 

rimligt att anta att effekten blir ännu större i och med upphävandet av lagen. Den skulle sätta 

mer press på arbetsgivare att anmäla vakanser även under perioder då ekonomin går sämre och 

konkurrensen om arbetskraft lägre. Ett inflöde av vakanser, allt annat lika, innebär att 

matchningseffektiviteten kan framstå som sämre, utan att den faktiskt förändrats. Hon 

kontrollerar för detta med hjälp av arbetsförmedlingens marknadsandel då den är positivt 

korrelerad med VU-kvoten, samma kvot som definierar trängsel eller stramhet (Fransson, 

2009). Tyvärr har inte arbetsförmedlingens marknadsandel kunnat användas i denna studie, 

men en förhoppning är att VU-kvoten kan lyckas fånga en del av marknadsandelen och på så 

sätt kontrollera för en del av problemen med vakansdata. Det är inte självklart att kvoten löser 

problemen, så det är viktigt att ha det i bakhuvudet när (in)effektivitetsmåtten presenteras. Att 

en region framstår som ineffektiv kan till viss del bero på dubbletterna eller upphävningen av 

ovan nämnda lag och således kan en region bedömas som mer ineffektiv än vad den egentligen 

är.  

 

 

4.2 Variabler i ineffektivitetstermen 

Variabler som inkluderas här är viktiga att särskilja från de i produktionsfunktionen. Här antas 

faktorerna 𝑍𝑖𝑡 vara sådana att de inte påverkar produktionsfrontens position, utan enbart 

påverkar distansen mellan regioner och fronten och således matchningsprocessens 

(in)effektivitet. 

 

Som tidigare nämnt valdes månatliga data för att underlätta den statistiska beräkningen. Det 

var dessvärre något som ställde till en del vad gäller insamlingen av variabler utanför 

produktionsfunktionen. Inom ramen för studiens tidsomfattning har det inte varit möjligt att be 



 

18 

 

om statistik som eventuellt finns månatligt, från andra myndigheter utöver arbetsförmedlingen. 

Exempel på data som inte finns månatligt är ekonomiska samt demografiska indikatorer, som 

bruttoregionprodukt eller befolkningsdensitet. Problemet med att det är svårt att hitta fler 

exogena variabler att använda i innefektivitetsfeltermen, är att modellerna kan underskatta 

vikten av ineffektivitet på den sammanlagda variansen för hela feltermen 𝜀𝑖𝑡. Som tidigare 

nämnt kommer 𝛾 att användas som mått på detta, och det kan hända att på grund av bristen på 

förklarande variabler underskattas måttet. Vidare innebär få förklarande variabler att det kan 

bli svårt att säga något om policyimplikationer. Vad som utifrån resultaten skulle kunna göras 

utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Att månadsdata innebär en större säkerhet i den 

ekonometriska beräkningen är däremot mer betryggande än att kunna inkludera fler variabler.  

 

Precis som tidigare nämnda regionala matchningsstudierna är det önskvärt att kontrollera för 

långtidsarbetslösa (LTA). Variabeln är definierad som andelen öppet arbetslösa eller 

programdeltagare som varit arbetslösa sammanhängande i 12 månader eller längre. Likt 

tidigare studier förväntas här andelen långtidsarbetslösa att försämra matchningen i en region, 

helt enligt teorin att människor som är arbetslösa länge tappar nödvändiga kunskaper, men 

framförallt tappar sin sökintensitet. 

 

Andelen unga arbetslösa definieras som andelen öppet arbetslösa, sökande i program och 

sökande utan stöd som är 24 år eller yngre. Här förväntas andelen yngre förbättra matchningen 

eftersom de antas vara villiga att ta jobb med lägre kvalifikationer i större grad än äldre 

individer. Dessutom är det rimligt att anta att arbetsgivare är intresserade av yngre förmågor 

för dessa typer av jobb. Vidare bör sommarjobb ofta tas av unga, något som kan se ut som 

förbättrad matchning dessa månader i regioner med större andel yngre. Till sist antas yngre 

personer vara mer villiga och ha större möjlighet att flytta för att hitta ett arbete, vilket gör att 

de kan matchas över ett större område.   

 

Stramheten eller V/U kvoten tas med då inkludering förhoppningsvis kan kontrollera för en del 

av problemen som finns med rapporteringen av vakansstatistiken. Därutöver bör variabeln 

kunna förklara något om den regionala konkurrensen på arbetsmarknaden ur arbetsgivarnas 

perspektiv. Det är inte helt klart vilken effekt som är att vänta. Ett sätt att se på det är att många 

vakanser i förhållande till arbetslösa bör innebära bättre matchningseffektivitet eftersom det är 

ett tecken på att det finns mycket platser att fylla. Finns många lediga platser är det troligt att 

det innebär en större bredd av arbeten, både de som kräver högkvalificerade personer men 
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också jobb med lägre kvalifikationskrav. Är en hög V/U-kvot istället synonymt med 

högkonjunktur, vilket innebär att fler personer har ett arbete, kan det innebära att 

matchningseffektiviteten försämras. Detta då det blir svårare att hitta rätt person till rätt jobb 

helt enkelt på grund av att det finns färre att ta ifrån. Det kan framstå orimligt att effektiviteten 

ska försämras under en högkonjunktur men det beror återigen på vilken källa som används. 

Företag och myndigheter använder sig i större utsträckning av arbetsförmedlingen vid 

högkonjunktur då de upplever en svårighet att finna rätt person. Har de redan försökt på egen 

hand och sedan vänt sig till arbetsförmedlingen innebär det att förmedlingen får ta över svåra 

platser att fylla – vilket kommer vara negativt för effektiviteten.  

Andelen programdeltagare används, eftersom det skulle kunna minska sökandet under 

programmets gång. Själva syftet med arbetsmarknadsprogram bör dock vara att förbättra 

matchningsmöjligheterna, så vilken effekt variabeln bör uppvisa är inte självklart. Det skulle 

kunna vara så att variabeln uppvisar olika effekter beroende på om den laggas eller inte. Troligt 

är att de som ingår i ett program just nu, minskar sin sökintensitet, medan i nästkommande 

perioder matchas dessa mer effektivt än vad de som inte gått programmet gör. Ett problem med 

att inkludera denna variabel är att det inte är möjligt att veta vilka typer av program som 

majoriteten av deltagarna deltar i. Vissa program bör minska sökintensiteten, medan vissa inte 

bör påverka sökintensiteten.  

 

Av de enligt arbetsförmedlingen utsatta grupperna har andelen utrikes födda tagits med. Där 

definieras det som de utrikes födda utanför Europa medan andelen i denna uppsats definieras 

som alla utrikes födda som är öppet arbetslösa, sökande inom program samt arbetslösa utan 

stöd. Trots att de födda utanför Europa är de som klassas som utsatta, antas effekten av gruppen 

påverka effektiviteten negativt då det innebär en omställning att komma till ett nytt land och 

integreras för jobb. De utrikes födda inom EU som flyttar till Sverige skulle kunna påverka 

matchningen positivt då vissa förmodligen flyttar när de vet att de har god chans till att få ett 

arbete. 

 

Till sist testas andelen ombytessökande. Denna variabel definieras som andelen av samtliga 

inskrivna arbetslösa som har en nuvarande anställning men önskar byta arbete. Förväntad 

påverkan på matchingseffektiviteten är positivt på grund av att dessa individer samlat på sig 

erfarenhet från arbetslivet och knutit kontakter som kan användas vid jobbsökande. Exempelvis 

referenser vilka underlättar vid jobbsökande. Det finns även en möjlighet att effekten är negativ 
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då gruppen har lägre alternativkostnad i jämförelse med övriga arbetslösa. Att redan ha ett 

arbete att gå till innebär en möjlighet att vara mer selektiv i vilka jobb som söks och vilka jobb 

som tas. Det kan medföra att gruppen är svår att matcha. 

 

 

5. Resultat 

 

Tabell 1 redovisar studiens resultat. Alla modeller är SFA definierad som TFE. Modell 1 har 

alla variabler utom utrikes födda, modell 2 har alla utom andelen unga arbetslösa inkluderad 

medan modell 3 har alla variabler utom andelen unga och andelen ombytessökande. 

Uppdelningen beror på att andelen unga och andelen utrikes födda inte kunde inkluderas i 

samma modell, då något mellan dessa variabler skapade problem. I modell 3 togs andelen 

ombytessökande bort på grund av att den inte var signifikant i någon modell. Notera att de 

estimerade koefficienterna under ineffektivitet visar variablernas påverkan på just ineffektivitet. 

Det innebär att en negativ koefficient visar att variabeln har en negativ inverkan på 

ineffektivitet – således en positiv inverkan på effektivitet. Tolkningar som görs nedan kommer 

vara utifrån variabelns påverkan på effektivitet.  

 

Tabell 1: Resultat 

Variabler 

Beroende variabel: 𝒍𝒏 𝑴𝒊𝒕 

 

True fixed effects 1  

Modell 1 

 

True fixed effects 2 

Modell 2 

 

True fixed effects 3 

Modell 3 

𝒍𝒏 𝑼𝒕−𝟏 0.61*** 

(0.07) 

0.41*** 

(0.09) 

0.44*** 

(0.09) 

𝒍𝒏 𝑽𝒕−𝟏 0.25*** 

(0.02) 

0.25*** 

(0.03) 

0.24*** 

(0.03) 

𝒍𝒏 𝑼𝒕 0.32*** 

(0.04) 

0.37*** 

(0.04) 

0.37*** 

(0.04) 

𝒍𝒏 𝑽𝒕 0.23*** 

(0.04) 

0.22*** 

(0.03) 

0.22*** 

(0.03) 

Ineffektivitet    

Andel programdeltagare 1.99*** 

(0.26) 

1.51*** 

(0.26) 

1.66*** 

(0.25) 

V/U 1.9*** 

(0.23) 

1.46*** 

(0.18) 

1.45 

(0.18) 
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Andel LTA>12 -0.43 

(0.25) 

-2.03*** 

(0.22) 

-2.17*** 

(0.22) 

Andel utrikesfödda  1.92*** 

(0.09) 

1.95*** 

(0.06) 

Andel ombytessökande 0.36 

(0.3) 

0.35 

(0.27) 

 

Andel unga -1.21*** 

(0.34) 

  

Konstant  0.55*** 

(0.08) 

0.48*** 

(0.05) 

0.67*** 

(0.06) 

Skalavkastning Tilltagande*** Tilltagande*** Tilltagande*** 

Genomsnittlig effektivitet 0.39 0.33 0.33*** 

𝜸 0.999*** 0.09*** 0.19*** 

Log likelihood  469.46 751.11 748.37 

Observationer 3276 3276 3276 

Notera: Robusta kluster-standardfel visas i parenteser. *** visar statistiskt signifikant på 0,01%-nivå, ** på 1%-nivå och * 

på 5% nivå.  

 

Alla modeller uppvisar signifikant tilltagande skalavkastning. Då alla modeller är av log-log 

form tolkas koefficienterna som elasticiteter. Det medför exempelvis för modell 3 att om 

stocken arbetslösa ökar med 1 procent, allt annat lika, ökar genomsnittliga antalet matchningar 

med 0.44 procent. 

 

Andel programdeltagare var signifikant i alla modeller och påverkade effektiviteten negativt.  

Vad gäller den negativa effekt V/U-kvoten visar är det oklart om det är rimlig eller inte då 

åsikterna går isär kring vad denna variabel egentligen visar. Långtidsarbetslösa påverkade 

effektiviteten positivt, vilket såklart var oväntat. Andelen unga hade en positiv inverkan på 

effektiviteten medan andelen utrikes födda hade negativ inverkan i både modell 2 och 3. Att 

utrikes födda påverkar effektiviteten negativt skulle kunna vara en indikation på att regionerna 

har en del problem med integrationen för utrikes födda på arbetsmarknaden.  
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5.1 Effektivitetsanalys 

För alla modeller var 𝛾 signifikant vilket innebär att det finns ineffektivitet som gör att regioner 

avviker från fronten. Däremot verkar andelen varians som härrör från ineffektivitet variera 

mellan de olika modellerna. Exempelvis modell 1 som uppvisade att 99 procent av variansen 

härrör från effektivitet medan 19 procent av variansen kommer från ineffektivitet i modell 3.  

 

Vidare effektivitetsanalys utgår från modell 3. Det beror på att andelen unga genomgående i 

specifikationerna visade indikationer på problem. Variabeln kunde ibland påverka modellens 

konvergensmöjligheter samtidigt som riktningen på variabeln inte alltid uppvisade robusthet. 

Ytterligare indikationer på problem är att 99% av variansen härrör från ineffektivitet. Även om 

det finns studier som visar liknande mönster, är det ett resultat som inte framstår som helt 

rimligt, då majoriteten av modellerna som testades uppvisade mått mellan 10 och 30%.  

 

Den skattade genomsnittliga effektiviteten var relativt låg. Modell 3 visade att den estimerade 

relativa effektiviteten i genomsnitt var 33 procent. Konkret innebär det att regioner i genomsnitt 

skulle kunna öka sitt antal matchningar med omkring 70 procentenheter utan att inkludera fler 

resurser i produktionsfunktionen. Det är således en första indikation på att det förekommer 

problem med matchningseffektiviteten.  
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Tabell 2:  Effektivitetsmått 

Län 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Genomsnitt 

Blekinge 0.51 0.51 0.42 0.37 0.42 0.4 0.37 0.36 0.34 0.28 0.26 0.23 0.23 0.36 

Dalarna 0.45 0.48 0.44 0.42 0.42 0.41 0.38 0.35 0.31 0.25 0.24 0.22 0.22 0.35 

Gotland 0.56 0.58 0.55 0.47 0.44 0.44 0.45 0.47 0.43 0.41 0.38 0.31 0.3 0.45 

Gävleborg 0.5 0.53 0.44 0.39 0.4 0.4 0.37 0.36 0.32 0.28 0.25 0.25 0.25 0.37 

Halland 0.44 0.47 0.39 0.35 0.37 0.36 0.34 0.34 0.31 0.27 0.25 0.23 0.23 0.33 

Jämtland 0.47 0.5 0.43 0.42 0.43 0.44 0.4 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.23 0.37 

Jönköping 0.36 0.35 0.3 0.28 0.33 0.29 0.27 0.28 0.26 0.2 0.17 0.15 0.15 0.26 

Kalmar 0.46 0.47 0.39 0.33 0.37 0.35 0.33 0.31 0.28 0.24 0.2 0.18 0.2 0.32 

Kronoberg 0.41 0.41 0.32 0.29 0.33 0.31 0.28 0.28 0.24 0.19 0.17 0.15 0.15 0.27 

Norrbotten 0.48 0.38 0.47 0.42 0.44 0.42 0.38 0.36 0.34 0.3 0.28 0.26 0.26 0.38 

Skåne 0.38 0.38 0.33 0.3 0.32 0.31 0.29 0.3 0.27 0.24 0.21 0.2 0.2 0.28 

Stockholm 0.27 0.25 0.22 0.23 0.23 0.21 0.2 0.2 0.2 0.18 0.16 0.15 0.15 0.2 

Södermanland 0.46 0.47 0.42 0.36 0.38 0.36 0.33 0.31 0.29 0.24 0.22 0.22 0.21 0.33 

Uppsala 0.39 0.39 0.35 0.33 0.32 0.32 0.3 0.3 0.3 0.24 0.22 0.21 0.19 0.3 

Värmland 0.42 0.44 0.41 0.4 0.42 0.42 0.38 0.35 0.34 0.3 0.27 0.26 0.27 0.36 

Västerbotten 0.47 0.5 0.45 0.39 0.43 0.4 0.38 0.37 0.35 0.31 0.29 0.27 0.25 0.38 

Västnorrland 0.48 0.53 0.5 0.44 0.45 0.45 0.41 0.37 0.35 0.31 0.27 0.26 0.28 0.39 

Västmanland 0.4 0.41 0.38 0.32 0.36 0.34 0.32 0.31 0.3 0.26 0.24 0.21 0.21 

 

0.31 

Västra 

Götaland 

0.39 0.4 0.35 0.32 0.35 0.33 0.31 0.3 0.28 0.26 0.21 0.19 0.18 0.3 

Örebro 0.45 0.46 0.39 0.37 0.38 0.36 0.33 0.32 0.3 0.27 0.24 0.23 0.22 0.33 

Östergötland 0.47 0.49 0.43 0.4 0.39 0.37 0.34 0.33 0.31 0.27 0.24 0.21 0.2 0.34 

Genomsnitt 0.44 0.47 0.4 0.36 0.38 0.37 0.34 0.33 0.31 0.27 0.24 0.22 0.22  

 

Tabell 2 visar den estimerade genomsnittliga effektiviteten totalt per år och för respektive län. 

Vid en första överblick över tabell 2 noteras att ingen regions genomsnittliga årsvärden är 

mycket högre än någon annan. Det är ingen region som är helt överlägsen de andra. Däremot 

noteras en del skillnader. Ser vi till genomsnitten över alla 13 år var Gotland det län som lyckats 

bäst, medan Stockholm och Skåne presterat sämst. Resultaten pekar således på att urbaniserade 

regioner generellt har lägre genomsnittlig effektivitet i jämförelse med rurala områden. 

En överblick över Figur 1 tydliggör detta. 
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Figur 1: Skillnader i genomsnittlig effektivitet i förhållande till befolkningstäthet 

Figur 1 visar de tre länen med högst befolkningstäthet, Stockholm Skåne och Västra Götaland, 

jämfört med de tre länen med lägst befolkningstäthet, Västerbotten, Jämtland och Norrbotten. 

Det urskiljer sig ett mönster där länen med lägre befolkningstäthet i genomsnitt hade högre 

effektivitet än de med högre befolkningstäthet.  

 

Figur 2: Effektivitetsförändring över tid 

När årliga genomsnittet för effektivitet över alla län plottas över tid noteras en tydlig 

försämring av effektivitet från 2006 till 2018. Något anmärkningsvärt att ta med från Figur 2 

är att matchningen försämrades efter finanskrisen 2008, för att visa tendenser på att återhämta 

sig året efter och sedan åter fortsatt i negativ riktning.  
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Figur 3: Genomsnittlig effektivitet per månad. 1 = Januari osv. 

Figur 3 visar den genomsnittliga effektiviteten per månad över alla län och år. Utifrån figuren 

kan ett mönster tydas där den genomsnittliga effektiviteten förbättrats över 

vår/sommarmånaderna där maj-augusti verkar vara de månader där effektiviteten är som högst.   
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6. Diskussion 
 

Funktionen uppvisar tilltagande skalavkastning vilket stämmer överens med tidigare regionala 

studier vilka tenderat att uppvisa högre koefficientestimat. Det kan också vara en indikation på 

att det finns fler än en jämvikt på arbetsmarknaden. Genomgående har stocken och flödet av 

arbetslösheten större påverkan på antalet matchningar än stocken och flödet av vakanser. Det 

kan tyda på att användning av utflöde till jobb är synonymt med att använda totalt utflöde ur 

arbetslösheten, då studier med totalt utflöde uppvisat samma mönster. Det skulle också kunna 

bero på att arbetsförmedlingen som datakälla. Andelen arbetslösa som anmäler sig hos 

arbetsförmedlingen av hela landets totala antal arbetslösa, är troligen högre än andelen 

vakanser som anmäls till arbetsförmedlingen i jämförelse med hela landets totala antal 

vakanser. 

 

Att ålder under 24 visade positiv inverkan på effektiviteten var inte oväntat. Resultaten går i 

linje med tidigare studier som Ilmakunnas och Pesola (2003) och Hynninen (2008). Unga är 

troligtvis både mer benägna att ta ”enklare” arbeten som ställer mindre krav på kvalifikationer 

samt mer villiga (och ha större möjligheter) till att flytta för att hitta ett jobb. Tolkning av 

variabeln blir dock något problematisk. Det var problem med att inkludera den i termer av att 

modellen hade svårt att konvergera vilket är oroväckande. Vad det kan bero på är svårt att säga 

utan att genomföra en mer djupgående analys. Det skulle kunna bero på endogenitet och då 

skulle ett alternativ varit att testa med någon instrumentvariabel. Det är dessvärre inte möjligt 

inom ramen för denna studie och på grund av att ett eventuellt instrument som rapporteras i rätt 

frekvens är svårt att finna. Lösningen var helt enkelt att inte inkludera variabeln i modellen 

som användes för att estimera länens effektivitet. Noterbart är att estimerade genomsnittliga 

effektiviteten inte skiljde sig åt i särskilt stor utsträckning mellan modellerna där variabeln var 

inkluderad eller inte. 

 

Andelen långtidsarbetslösa var signifikant, men uppvisade en positiv inverkan på 

effektiviteten, vilket framstår orimligt. Det förekommer även i Ilmakunnas och Pesola (2003) 

som finner samma mönster över sina specifikationer. De förklarar att det beror på 

långtidsarbetslösas utveckling, där andelen långtidsarbetslösa ökade på grund av högre 

arbetslöshet samtidigt som antalet anställningar ökade. Det skulle kunna vara ett tecken på 

polarisering av arbetsmarknaden, då vissa grupper befinner sig långt utanför arbetsmarknaden 

samtidigt som vissa grupper har det betydligt lättare att hitta ett arbete. När korrelation mellan 



 

27 

 

andelen utrikes födda och andelen långtidsarbetslösa studeras noteras en positiv korrelation. 

Under en del av de senaste åren har invandringen till Sverige ökat och då är det rimligt att anta 

att andelen långtidsarbetslösa också ökar. Det tar troligtvis en del tid att acklimatisera sig i ett 

nytt land, lära sig språket och anpassa sig till den svenska arbetsmarknaden innan det finns en 

god möjlighet att bli anställd. Har då också antalet anställningar ökat under samma period, är 

en liknande förklaring som Ilmakunnas och Pesola (2003) applicerbar även för denna studie.  

 

Att andelen ombytessökande inte var signifikant kan vara en indikation på att de som redan är 

anställda och söker nytt jobb inte matchas mer eller mindre effektivt än någon annan grupp. 

Att de redan befinner sig i arbetslivet innebär att de har knutit kontakter och samlat på sig 

nödvändig erfarenhet är ett argument till varför de bör matchas mer effektivt. Det kan vara så 

att gruppen är mer selektiv än andra grupper, eftersom de har ett bättre alternativ. Att tacka nej 

eller avstå från att söka jobb bör vara enklare för en individ som har ett arbete att gå till, i 

jämförelse med arbetslösa. Hade inte enbart ombytessökande utan också deltidsarbetslösa och 

timanställda inkluderats hade påverkan på matchningseffektiviteten troligen varit signifikant 

och positiv. Det hade dock krävt att denna delmängd togs bort från utflöde till arbete. Att ha 

deltids- och timanställningar som en del i definitionen av att få ett jobb får dock anses rimligare 

än ovan nämnda alternativet.  

 

Programdeltagare påverkade som väntat effektiviteten negativt. Resultatet följer vad tidigare 

svenska studier visar, exempelvis Fransson (2009) samt Forslund och Johansson (2007). 

Analogt med dessa studier dras slutsatsen att sökandeintensiteten går ned under delar av de 

program som arbetsförmedlingen tillhandahåller. Förutom att sökintensiteten påverkas bör 

programdeltagare ha längre perioder som arbetslös och därför har svårt att få jobb efter avslutat 

program – helt enkelt på grund av negativa effekter kända för långtidsarbetslösa. En alternativ 

förklaring till att effekten är negativ kan bero på selektionen till dessa program. Programmen 

bör vara till för de som har svårt att hitta jobb på egen hand med deras nuvarande kunskaper 

och därför behöver någon typ av utbildning. En stor del av de antagna till programmen skulle 

därför kunna vara de som står extra långt utanför arbetsmarknaden vilket ytterligare kan 

påverka effektiviteten negativt. Utöver dessa intuitiva förklaringar till effekten av program på 

matchningseffektivitet kan effekten vara beroende av hur variabeln används i modellerna. Att 

individer går in i program en månad, kommer inte fångas upp som matchning månaden efter. 

Programmen pågår rimligtvis längre än en månad och av den orsaken bör eventuellt variabeln 

hanteras med någon form av lagg.  
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Utrikes födda är en variabel som sällan inkluderats i tidigare studier. Att den sällan använts i 

svenska studier beror sannolikt på att majoriteten av svenska studierna är något äldre och att 

arbetsförmedlingen rapporterar statistik på utrikes födda från 2003. Håkanson (2014) kopplar 

matchningsförsämringen till att andelen utsatta har ökat (där utrikes födda är en delmängd) 

vilket således styrks i och med resultaten i denna uppsats. Resultatet är inte förvånande 

eftersom utrikes födda är en av grupperna som av arbetsförmedlingen klassas som utsatta på 

arbetsmarknaden. Att komma till ett nytt land innebär en stor omställning. Lära sig ett nytt 

språk och anpassa sig till en ny arbetsmarknad tar tid, varför det är rimligt att effektiviteten 

påverkas negativt av en högre andel. 

 

Den estimerade relativa effektiviteten liknar det som Aranki och Löf (2008) fann. Det är 

intressant främst av två anledningar. För det första är den skattade effektiviteten något högre i 

denna studie. En överskådlig undersökning av tabell 2 i jämförelse med grafer i Aranki och 

Löf (2008) visar mönster på att genomsnittliga effektiviteten i denna studie ligger cirka 10 

procentenheter högre under de tidiga åren (2006 – 2012). Sedan faller effektiviteten ned på 

nivåer liknande ovan nämnda studie. Det skulle kunna bero på att användningen av OLS med 

fixa effekter är något tuffare i sin bedömning då heterogenitet som är svår att observera mellan 

län enkelt förväxlas med ineffektivitet. Sådan skulle exempelvis kunna vara kulturella 

skillnader som inställning till arbete i vissa regioner, eller ny teknik som implementerats hos 

vissa arbetsförmedlingskontor. Då vi med SFA tillsammans med maximum likelihood tillåts 

skilja på dessa, är det möjligt att relativa effektiviteten som estimeras i denna studie inte 

underskattas i samma utsträckning.  

 

Att samma mönster som Kano och Ohta (2005) samt Aranki och Löf (2008) finner angående 

sämre effektivitet i områden med högre befolkningsdensitet är inte oväntat. Då samma 

datakälla används här, som Aranki och Löf (2008) använder är det naturligt att samma mönster 

uppenbarar sig här. En förklaring är precis samma slutsats som dras i ovan nämnda studier, det 

vill säga att mer tätbefolkade regioner innebär en mer heterogen arbetsmarknad där utbud och 

efterfrågan inte möts som i glesbefolkade regioner. En alternativ förklaring kan vara att det 

finns en generell tanke hos människor som säger att tätbefolkade regioner innebär en snabbare 

väg till arbete, vilket gör att arbetslösa flyttar till dessa områden. Det är troligt att det som gör 

att utbudet inte matchar efterfrågan främst beror på att arbetsgivarna söker kompetens som inte 

finns hos arbetssökande. Flyttar arbetslösa till dessa regioner blir konkurrensen större bland de 
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jobb där utbudet redan matchar, eller är större, än efterfrågan. Det kan då ytterligare bidra till 

effektiviteten försämras. 

 

Effektivitetsmått som ökar under sommarmånaderna beror rimligtvis på att det är fler 

ungdomar som använder sig av arbetsförmedlingen för att hitta sommarjobb. Sommarjobb får 

generellt anses ha lägre kvalifikationskrav, vilket innebär att utbud och efterfrågan enklare 

möts. Utan att ha exakt data, är det troligt att många av dessa ungdomar heller aldrig varit 

inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen innan de söker och får sommarjobb. Det 

innebär i praktiken att output (anställningar) ökar utan att insatsfaktorerna ökat – vilket innebär 

en förbättrad effektivitet.  

 

En nedåtgående trend i matchningseffektiviteten är inte heller nya fynd, då liknande studier 

finner liknande mönster. I Fransson (2009) förklaras det med tidigare nämnda problem 

angående vakansstatistiken samt det faktum att andelen nyanställningar från 

arbetsförmedlingen kontra ekonomin i stort, har gått ned. Generellt är såklart vakanser bra för 

matchningen då det finns fler lediga platser, men när effektiviteten mäts kan effekterna se 

negativa ut. På grund av detta ser enligt Håkanson (2014) bilden värre ut när 

arbetsförmedlingens statistik används, i jämförelse med siffror från AKU. Hon förklarar också 

matchningsförsämringen med en större andel sökande i utsatta grupper. Dessa individer är 

svårare att matcha mot arbete av olika anledningar. Det kan vara svårt att hitta arbetsplatser 

som möjliggör för funktionshindrade eller platser där flytande svenska inte är ett fullständigt 

krav. En alternativ förklaring till att matchningen försämrats är när jobben som finns blir mer 

och mer krävande, med högre kvalifikationskrav, samtidigt som akademin inte hinner med att 

utveckla sin verksamhet. En mer heterogen arbetsmarknad ställer högre krav på att den 

utbildning som bedrivs matchar arbetsgivarnas efterfrågan. 

 

 

6.1 Framtida studiemöjligheter 

Indelning av regioner på en mer detaljerad nivå, som bättre fångar upp lokala arbetsmarknader 

hade gjort analysen mer pricksäker. Ett läns estimerade effektivitet blir som tidigare nämnt 

något övergripande eftersom ett län egentligen innehåller fler lokala arbetsmarknader. Ett 

exempel är en LA-indelning som nämns tidigare i uppsatsen. Att ha möjligheten att använda 

fler variabler till att förklara (in)effektiviteten hade inte bara ökat validiteten av studien, utan 
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det hade även gått att dra fler slutsatser. Ett exempel är att dela upp andelen programdeltagare 

på ett sätt som gör att variabeln representeras på ett mer rättvist sätt. Att dela upp programmen 

i flera variabler hade eventuellt kunnat ge resultat som kan användas när programmen 

utvärderas. Exempelvis vilka program som det bör läggas mer resurser på och vilka som bör 

förbättras. Ett annat exempel är inkludering av bruttoregionprodukt eller befolkningsdensitet 

för att kunna dra statistiskt signifikanta slutsatser kring utvecklingen av matchningen. Även 

om resultaten i denna studie visar på en nedåtgående trend är det en överblickande slutsats. För 

att ännu tydligare beskriva bilden av arbetsmarknaden skulle en indelning av vilka typer av 

jobb som matchas mer eller mindre effektivt vara intressant. Då skulle tydligare 

resursfördelningsmöjligheter uppenbara sig. Det skulle exempelvis kunna vara så att genom att 

utbilda människor mer, lossnar flaskhalsen som skapas när individer är underkvalificerade för 

jobb som är lediga, men överkvalificerade för jobben som de har i nuläget. 

 

  

6.2 Slutord 

Studien bidrar med ett tidigare sällan eller aldrig använt sätt att studera matchningseffektivitet 

på den svenska arbetsmarknaden. Resultaten tyder på att effektiviteten är långt ifrån den 

potentiella nivån, men visar samtidigt något högre resultat i jämförelse med modeller som inte 

tillåts skilja ineffektivitet ifrån heterogenitet. Det är viktigt att poängtera att statistik från 

arbetsförmedlingen är långt ifrån hela bilden, då lediga jobb som aldrig anmälts till 

arbetsförmedlingen tillsätts av individer som aldrig registrerats hos arbetsförmedlingen. 

Intressant är att matchningseffektiviteten haft en nedåtgående trend sedan finanskrisen 2008 

och visar ännu inga tecken på något i en positiv riktning. 
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Appendix 1 
 

Tabell A1.1: Hausmantest 

Modell 𝜒 2 P 

True fixed effects 1 121.11 0.0000 

True fixed effects 2 29.06 0.0006 

True fixed effects 3 35.17 0.0000 

 

 


