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Sammanfattning 
 

Uppsatsen ämnar undersöka om det finns arbetsmarknadsmässiga fördelar för tätbefolkade 

områden genom att behandla matchningen på den svenska arbetsmarknaden. Utifrån ett 

paneldata för Sveriges 21 län över tidsperioden 2007–2018 studeras sambandet mellan 

arbetslöshet och vakanser för Stockholms-, Skåne-, Blekinge- och Norrbottens län med hänsyn 

till agglomerationseffekter. Befolkningstäthet, medellöner och nettoflyttningar inkluderas som 

kontrollvariabler för att möjliggöra en analys av agglomerationseffekters inflytande på 

matchningseffektiviteten. Uppsatsen skiljer mellan inrikes- och utrikes födda för att undersöka 

om matchningseffektiviteten visar samma trend för utrikes och inrikes födda inom länen. 

 

Den ekonomiska modell som valts karaktärisera matchningseffektiviteten mellan Sveriges län 

är Beveridgekurvan. Med minsta kvadratmetoden, fixa effekter och robusta standardfel skattas 

den långsiktiga jämviktsrelationen mellan andelen arbetslösa och andelen vakanser med 

nettoflyttingar, befolkningstäthet, medellöner och säsongsvariation som kontrollvariabler. 

Regressionsresultaten indikerar högre matchningseffektivitet för svenskfödda än utlandsfödda 

för samtliga län. Matchningseffektiviteten för både utlandsfödda och svenskfödda är högre i de 

tätbefolkade länen relativt rikssnittet samtidigt som de mindre tätbefolkade länen visar lägre 

matchningseffektivitet. 
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1. Inledning 
 

Historiskt har Sverige varit ett land som utmärkts av gles bebyggelse och små städer. Idag 

koncentreras befolkningstillväxten i stor del till storstadsregioner som följd av en ökad 

urbanisering. Tätbefolkade områden, även kallade agglomerationer, attraherar högutbildade 

individer och kännetecknas av bland annat högre nominella löner, innovationer samt högre 

matchningseffektivitet. Faktum är att Sveriges enskilt största län Stockholm utgjorde 62% av 

rikets totala befolkningstillväxt i arbetsför ålder mellan åren 2007–2018. 

 

Samtidigt lever Sveriges befolkning allt längre och andelen äldre ökar. Det innebär att 

försörjningskvoten minskar och vi behöver finna lösningar för att finansiera välfärden i landet. 

Karlsson och Skånberg (2012) menar att landet behöver ha en positiv produktivitetsutveckling 

för att möjliggöra en finansiering av välfärden på sikt. Matchningen mellan utbud och 

efterfrågan på arbetsmarknaden är en central fråga för produktiviteten i landet. Med en effektiv 

matchningsprocess möts arbetskraften och lediga platser snabbare. Samhällsekonomiskt leder 

en effektiv matchningsprocess till högre produktivitet, lägre arbetslöshet och högre 

sysselsättning. 

 

Integrationen av utlandsfödd arbetskraft är i sammanhanget en aktuell fråga, där den 

utlandsfödda befolkningen växt radikalt under de senaste åren och arbetslösheten för 

utlandsfödda är fortsatt högre än för svenskfödda. För riket har arbetslösheten bland 

utlandsfödda ökat för undersökningsperioden från ungefär 7,5 procent år 2007 till drygt 15 

procent år 2018. Arbetslösheten för svenskfödda har under samma tidsperiod varierat kring 4–

5 procent. Med bakgrund till Sveriges demografiska utveckling kan den utländska arbetskraften 

betraktas som en dåligt använd resurs, vilken kan hjälpa en positiv tillväxt i landet ifall 

matchningen på arbetsmarknaden förbättras.  

 

Sveriges mest tätbefolkade län med högst arbetskraftstillväxt, Stockholm, har för 

undersökningsperioden en genomsnittlig arbetslöshet om 4,42 procent. Som motsats har det län 

med negativ arbetskraftstillväxt, Blekinge, en genomsnittlig arbetslöshet om 7,60 procent. 

Bova, Tovar Jalles och Kolerus (2018) visar att en hög arbetskraftstillväxt ökar 

matchningseffektiviteten. Med hänsyn till tidigare studier om agglomerationer och studier om 

utlandsfödda på arbetsmarknaden föreligger därför skäl att tro att matchningen skiljer sig 
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mellan tätbefolkade och växande regioner i relation till glesbyggda regioner med låg 

arbetskraftstillväxt. 

 

Matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden är ett forskningsområde med relativt 

få bidrag. Aranki och Löf (2008) visar att matchningseffektiviteten i genomsnitt är lägre i 

Sveriges storstadsregioner relativt mer glesbefolkade län. Detta ställer sig i motsats till andra 

studier om tätbefolkade områden och ger upphov till att vidare studera regional matchning på 

den svenska arbetsmarknaden med hänsyn till agglomerationseffekter. 

 

Uppsatsen ämnar skatta den långsiktiga jämviktsrelationen mellan arbetslöshet och vakanser 

för Sveriges två tätbefolkade län med hög arbetskraftstillväxt och två mindre tätbefolkade län 

med lägre arbetskrafttillväxt, med hänsyn till agglomerationseffekter. Urvalet av län för att 

empiriskt undersöka skillnader i matchningseffektiviteten i Sverige genomförs utifrån en 

granskning av deskriptiv statistik för länen1. Stockholms län och Skånes län är de två mest 

tätbefolkade länen i Sverige och har även störst befolkningstillväxt. Vidare konstateras att 

Norrbotten är det län i Sverige med lägst befolkningstäthet och Blekinge har en negativ 

befolkningstillväxt mellan 2007–2018. Blekinge är även det län med störst nettounderskott av 

flyttningar som andel av länens befolkningsstorlek. 

 

Syftet är att undersöka om regionala skillnader i arbetslöshet kan förklaras av skillnader i 

matchningseffektivitet. Med hänsyn till att skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes födda 

och utrikes födda tycks påfallande, studeras arbetslöshet och vakanser för svenskfödda och 

utlandsfödda separat. Detta för att undersöka om matchningseffektiviteten följer samma 

mönster för svenskfödda och utlandsfödda i länen. Genom att föra samman tidigare studier om 

matchningar och teorier om agglomerationer bidrar uppsatsen med insikt om regional 

matchningseffektivitet med hänsyn till agglomerationseffekter. Tidigare har inga studier 

undersökt matchningseffektivitet för inrikes och utrikes födda ur ett regionalt perspektiv. 

Genom att skilja mellan inrikes och utrikes födda ger denna uppsats nya insikter om för 

förhållandet mellan vakanser och arbetslöshet bland utlandsfödda individer med hänsyn till 

agglomeration. 

 

                                                 
1 Deskriptiv statistik återfinns i tabell 2 och 3 i avsnitt 4 
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Uppsatsens disposition är följande: i avsnitt 2 presenteras tidigare studier som behandlar 

Beveridgekurvan, agglomerationer, utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden samt 

matchningseffektivitet i Sverige. Uppsatsens teoretiska ramverk med härledningen av 

Beveridgekurvan, den valda matchningsfunktionen samt alternativa modeller för matchning 

presenteras i avsnitt 3. I avsnitt 4 introduceras data och hantering av variabler, deskriptiv 

statistik följt av den empiriska modellen. I avsnitt 5 redovisas de empiriska resultaten följt av 

diskussion av resultaten i avsnitt 6. Avsnitt 7 avslutar med slutsatser av uppsatsen. 
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2. Tidigare studier 

 

2.1 Beveridgekurvan 

Många studier med syfte att undersöka matchningseffektivitet och förhållandet mellan vakanser 

och arbetslöshet använder sig av Beveridgekurvan som empirisk ansats. Det mest 

förekommande syftet är att skatta vilka faktorer som påverkar skift av Beveridgekurvan på 

nationell nivå. Nedan presenteras ett urval av studier med tydlig relevans för uppsatsens 

frågeställning. 

 

Börsch-Supan (1991) bidrar med en bakomliggande förklaring till varför antalet matchningar 

kan skiljas mellan regioner. Han menar att produktivitet hos arbetstagare avgör antalet 

matchningar på arbetsmarknaden. Det innebär att en arbetsgivare kommer anställa en arbetare 

per en enhet kapital när arbetstagarens produktivitet överstiger arbetsgivarens 

reservationsproduktivitet. På motsvarande vis kommer en anställd att arbeta om den erbjudna 

lönen överstiger individens reservationslön, som motsats finns (eventuellt) 

arbetslöshetsersättning. Ur ett regionalt perspektiv betyder det att en region med högre 

produktivitet har lägre arbetslöshet relativt en region med låg produktivitet. Författaren studerar 

Beveridgekurvan empiriskt med hjälp av paneldata för nio regioner i Västtyskland mellan åren 

1964 och 1986. Syftet med studien är att avgöra om den strukturella arbetslösheten kan mätas 

för undersökningsperioden. Resultaten av studien visar svårigheter att ge varken teoretiskt, eller 

empiriskt bevis att skift av Beveridgekurvan måste bero på förändringar i den strukturella 

arbetslösheten. Slutsatserna är att skiften sannolikt berott på cykliska faktorer så som 

förändringar i bruttonationalprodukten. Författarna riktar därmed kritik mot antagandet att skift 

av Beveridgekurvan måste bero på förändringar i den strukturella arbetslösheten. Man menar 

att strukturella förändringar sällan har direkta effekter utan snarare ger effekter över tid och att 

skiften av kurvan därför sannolikt beroende av konjunkturella faktorer istället. 

 

Wall och Zoega (2002) studerar Beveridgekurvan i England, Skottland och Wales med hjälp 

av regionala data för vakanser och arbetslöshet under tidsperioden 1986 till 1996. Författarna 

skattar en aggregerad- samt tio regionala Beveridgekurvor. För att kontrollera för heterogenitet 

används enhetsspecifika fixa effekter för de län som inkluderas i modellen. Resultatet för den 

aggregerade Beveridgekurvan visar, likt förväntat, ett negativt samband mellan vakanser och 

arbetslöshet. Man ser även att alla regionala kurvor till stor del följer samma mönster som den 

aggregerade Beveridgekurvan. Författarna undersöker bakomliggande faktorer till 
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Beveridgekurvans skift genom att granska i vilken utsträckning hysteresis, konjunktur och 

regional missmatchning haft påverkan. Slutsatsen visar att kurvans skattade skift följer 

konjunkturella cykler, även fast dessa endast skall resultera i rörelse längs med 

Beveridgekurvan. Wall och Zoega (2002) kritiserar därför användningen av Beveridgekurvan 

för att representera arbetsmarknaden i Storbritannien för undersökningsperioden samt hänvisar 

till Blanchard och Diamond (1989) som fann resultat av samma karaktär för den amerikanska 

arbetsmarknaden. 

 

Valletta (2005) studerar förhållandet mellan vakanser och arbetslöshet i USA mellan 1976–

2005. Med data för nio regioner skapas regionala- och en aggregerad Beveridgekurva för att 

undersöka hur kurvan rört sig under undersökningsperioden. Med minsta kvadratmetoden och 

binära variabler för åren i tidsperioden kan rörelser längs med kurvan och skift identifieras. 

Resultaten visar på ett tydligt negativ förhållande mellan arbetslöshet och vakanser samt att de 

regionala kurvorna rört sig i samma mönster som den aggregerade kurvan. Författarens slutsats 

är att spridningen av sysselsättningstillväxt minskat mellan regionerna, vilket genererat ett skift 

av den aggregerade Beveridgekurvan inåt mot origo.  

 

Bova, Tovar Jalles och Kolerus (2018) studerar hur förutsättningar på arbetsmarknaden och 

politiska policyer påverkar matchningen mellan utbud av arbetskraft och efterfrågan av 

arbetskraft. Med kvartalsdata för tidsperioden 2000–2013 skattar författarna Beveridgekurvor 

för 12 olika OECD-länder. Anledningen till studien var förekomsten av hög grad arbetslöshet 

trots ökad grad vakanser, vilket motsäger det negativa sambandet mellan vakanser och 

arbetslöshet för Beveridgekurvan. Resultaten visar att en högre tillväxt av arbetskraften och 

högre andel äldre arbetslösa ger mer effektiv matchning och ökar sannolikheten för ett skift in 

av Beveridgekurvan. Samtidigt leder en högre andel långtidsarbetslösa, kvinnor och unga till 

lägre matchningseffektivitet och ett skift ut av Beveridgekurvan. 

 

2.2 Agglomeration 

För uppsatsen är agglomerationseffekter för matchningseffektiviteten mellan vakanser och 

arbetslöshet av intresse. Nedan presenteras studier som undersöker vilka effekter som påverkar 

arbetslösheten givet agglomeration. 
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Många studier om agglomeration utgår från Joseph Schumpters teori om kreativ förstörelse, där 

nya innovationer skapar konkurrensfördelar samtidigt som de ersätter tidigare kunskap med ny 

kunskap. De Castro, Marques och Viegas (2018) undersöker empiriskt Schumpeters teori om 

kreativa innovationer för regioner i Portugal. Med paneldata för 28 portugisiska regioner mellan 

2006–2009 studeras relationen mellan företags utgifter för forskning och utveckling, 

produktivitet för företagen och dess geografiska lokalisering. Resultatet av studien visar att 

regioner med högre produktivitetsnivå även visar högre grad av nyskapade företag och 

nedlagda företag. Dock kan resultaten inte styrka Schumpeters teori, då inga statistiska bevis 

för sambandet mellan produktivitet och utgifter för forskning och utveckling erhålls. 

 

Faberman (2005) undersöker dynamiken på arbetsmarknaden för storstadsområden med hjälp 

av mikro-data för jobbflödet i privat sektor i USA. Genom att studera relationen mellan 

arbetsgivares beteende och urban tillväxt i storstadsområden visar författaren betydelsen av 

regionala skillnader i tillväxt och agglomeration. Resultatet visar att växande regioner har högre 

grad av både skapande och förstörelse av jobb då koncentrationen av nya etableringar är högre 

i dessa områden. Det framgår även av resultatet att dessa regioner har en befolkning som är 

yngre och mer välutbildad än andra regioner. 

 

Francis (2009) studerar teoretiskt hur flödet av jobb och arbetslöshet skiljer sig mellan regioner 

givet agglomeration. Genom att identifiera bakomliggande faktorer till hur flödet av jobb 

varierar mellan geografiska områden skapas en bättre förståelse för regionala skillnader i 

sysselsättning. Författaren menar att befolkningstäta områden kännetecknas av kreativ 

förstörelse, där nya innovativa företag konkurrerar med etablerade företag. Flödet av jobb är 

således högre i tätare miljöer, där humankapital och innovationer är mer koncentrerade, då 

arbetskraften träder in och ut mellan konkurrerande företag. Resultatet visar att inrikes 

inflyttningar av arbetskraft till täta regioner som produkt av agglomeration leder till högre grad 

skapande och förstörelse av jobb. Inflyttningars effekt på arbetstillfällen är alltså tvåsidiga för 

en storstad. Inflyttningar ökar det reala värdet på produktion vilket följs av nya företag som 

träder in på marknaden och skapar nya arbetstillfällen. Simultant leder inflyttningar till högre 

reallöner vilket gör företag mer selektiva i val av anställda och leder till uppsägning av anställda 

med låg produktivitet. Enligt författaren är nettoeffekten av inflyttningar lägre arbetslöshet, 

vilket tyder på att effekterna av inflyttningar för skapandet av jobb är starkare än effekterna på 

förstörelse av jobb. Slutsatserna av studien är att inflyttningar till tätbefolkade områden 
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kännetecknas av högre produktivitet och lägre arbetslöshet som följd av ökad kvalitet på 

matchningar. 

 

2.3 Utrikes födda på arbetsmarknaden 

Dall Schmidt och Sandholt Jensen (2013) undersöker vilka effekter utländsk arbetskraft har på 

lönesättning och sysselsättningstillväxt i Danmark. Författarna menar att en ökad andel 

utlandsfödda påverkar den totala sysselsättningsgraden utifrån två effekter; substitutions- och 

skaleffekter. För en given produktionsnivå kan en möjlig substitutionseffekt vara att 

arbetsgivare byter ut arbetskraften från inrikes till utrikes födda då denne är billigare och 

resultera i en oförändrad sysselsättningsgrad. Effekter som är positiva för produktionen är 

minskade produktionskostnader för företag som resultat av lägre lönekostnader. Det leder i sin 

tur till ökad efterfrågan av arbetskraft då företag ökar sin produktionsvolym, liksom tidigare 

beskrivet av Börsch-Supan (1991). Humankapital presenteras som en annan påverkande faktor 

som kan resultera i en skaleffekt. Ökad heterogenitet i arbetskraften har visat en ökad 

produktivitet (BNP per capita), vilket i sin tur relaterar till många teorier om 

agglomerationseffekter. Slutsatserna i artikeln visar att en ökad utländsk arbetskraft ger större 

skaleffekter än utbyteseffekter i den regionala sysselsättningstillväxten i Danmark, och att det 

därför inte finns någon typ av ”crowd-out”-effekt utan snarare leder till högre sysselsättning. 

 

I en underlagsrapport till Socialdemokraternas forskningskommission studerar Aldén och 

Hammarstedt (2014) skillnader i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda i Sverige, och 

diskuterar eventuella bakomliggande faktorer. Författarna visar att andelen arbetslösa i 

arbetsför ålder skiljer sig mellan inrikes födda och utrikes födda för både män och kvinnor. 

Arbetslösheten för svenskfödda män uppgick år 2012 till sju procent samtidigt som 

motsvarande andel bland utlandsfödda var ungefär 17 procent. Bland svenskfödda kvinnor var 

arbetslösheten runt sex procent och bland utlandsfödda kvinnor var arbetslösheten 15 procent. 

De bakomliggande faktorer som kan ge förklaring till skillnader i arbetslösheten är bland andra 

diskriminering, språkkunskaper och bostadsort. Bostadsorten är av betydelse för utlandsfödda 

eftersom ett gott socialt nätverk visat sig ha stort inflytande på hur framgångsrikt utlandsfödda 

etablerar sig på arbetsmarknaden. Kontakter och nätverk visas vara nära sammankopplat med 

utlandsföddas val av bostadsort. Man menar att utlandsfödda som bosätter sig i en ort med hög 

andel utlandsfödda och låg andel arbetslöshet bland utlandsfödda kan leda till en bättre 

etablering på arbetsmarknaden. I motsats kan val av orter med hög andel arbetslöshet bland 
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utlandsfödda leda till större besvär att etablera sig på arbetsmarknaden. Författarna uppmanar 

därför till diskurs gällande om utlandsfödda skall självmant få välja bostadsort, eftersom det 

visat sig ha positiva effekter på sysselsättning bland utlandsfödda. Viktigt att notera är att 

rapporten har en politisk anknytning bör därför anses opartisk. 

 

I en rapport från Statistiska Centralbyrån (2017) undersöks flyttningsmönster inom Sverige för 

flyktingar som invandrat mellan 2006–2010. Flyktingarna har sedan 1994 möjlighet att själva 

välja var man skall bosätta sig och kan därför finna eget boende i Sverige genom vänner eller 

familj. Artikeln visar att drygt 60 procent av de personer som väljer eget boende väljer att 

bosätta sig i något av Sveriges tre storstadsområden; Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Resterande del flyktingar som tilldelats ett anvisat boende av Arbetsförmedlingen placeras i 

hög utsträckning i en kommun utanför de tre storstadsområdena. Resultatet av rapporten visar 

att flyktingar med anvisat boende i högre utsträckning flyttar inom fem år än flyktingar med 

eget boende. Flyttningsmönstret för flyktingar med anvisat boende visar att majoriteten flyttar 

till de tre storstadsregionerna. Rapporten visat även att sysselsättningsgraden bland flyktingar 

är högre i storstadsområden än i övriga delar av landet. Man menar därför att flyttningsmönstren 

kan förklaras av arbetsmarknadsförhållanden. Vidare konstateras att andra grupper av 

invandrare, så som arbetskraftsinvandring, studier eller andra skäl, bosätter sig i 

storstadsområden. Flyttningar bland gruppen förekommer sällan inom landet, utan dessa 

individer bor oftast kvar i storstaden alternativt utvandrar. 

 

2.4 Matchningseffektiviteten i Sverige 

Den svenska matchningseffektiviteten är ett relativt orört forskningsområde. Endast ett fåtal 

studier har undersökt relationen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden ur ett 

regionalt perspektiv. Aranki och Löf (2008) undersöker skillnader i regional 

matchningseffektivitet mellan Sveriges län mellan åren 1992–2007. Med paneldata använder 

sig författarna av ”stock-flow” modellen för att skatta regionala matchningseffektiviteten för 

Sveriges län. Datat innehåller veckodata med information om stocken av arbetslösa och 

vakanser samt även in- och utflöden av arbetslösa och vakanser. Stocken av arbetslösa och 

vakanser definieras som det totala antalet arbetssökande och lediga tjänster. Inflöde av 

arbetslösa och vakanser är det nya antalet som tillkommit från föregående tidsperiod och 

utflödet avser personer som fått ett arbete. Datat är hämtat från Arbetsmarknadsstyrelsen 
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(AMS)2. Regressionsresultaten visar att Sveriges tre mest tätbefolkade län i genomsnitt har 

lägre matchningseffektivitet än mindre tätbefolkade län. Författarna menar att expansiva 

regioner (tätbefolkade) kan uppleva friktioner i matchningsprocessen på grund av skillnader i 

utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. De jobbtillfällen som skapas i dessa områden kan 

kräva kompetenser som inte finns bland arbetskraften. Det gör matchningsprocessen mellan 

vakanser och arbetslösa långsammare och påverkar matchningseffektiviteten negativt. 

Slutsatserna av studien ger upphov att ifrågasätta tidigare teorier att mer tätbefolkade regioner 

skall ha högre matchningseffektivitet. 

 

Lagerlöf (2018) studerar i sin masteruppsats matchningseffektivitet i Sverige, Linköpings- och 

Jönköpings kommun mellan åren 1995–2016. Genom att skatta den långsiktiga 

jämviktsrelationen mellan arbetslöshet och vakanser på arbetsmarknaden för riket och de två 

kommunerna separat kan författaren undersöka om skillnaderna i arbetslöshet mellan 

Linköping och Jönköping beror på skillnader i matchningseffektivitet. Då uppsatsen undersöker 

matchningseffektivitet mellan kommuner finns sannolika skäl att anta att arbetskraften 

arbetspendlar mellan kommungränser. In- och utpendling används därför som kontroll för att 

mäta arbetstagares rörlighet på arbetsmarknaden. En uppsättning binära variabler som 

representerar månader inkluderas för säsongsvariation och för att skatta den långsiktiga 

jämviktsrelationen mellan arbetslöshet och vakanser. Resultaten visar ett väntat negativt 

samband mellan arbetslöshet och vakanser. Kontrollvariablerna för in- och utpendling ger båda 

ett positivt samband med arbetslösheten. Resultaten är oväntade, eftersom inpendling och 

utpendling av arbetskraft bör jämna ut utbud och efterfrågan av arbetskraft mellan kommuner. 

Författaren ger konkurrens om arbetstillfällen som potentiell förklaring till varför inpendling 

kan resultera i högre arbetslöshet. Kontrollvariabeln för invandring visar ett positivt samband 

med arbetslösheten, vilket innebär att vid en ökad invandring så ökar arbetslösheten. 

Förklaringen till sambandet är att invandrare i högre utsträckning är arbetslösa relativt 

svenskfödda. 

 

2.5 Tillämpning av tidigare studier 

Regionala Beveridgekurvor följer ofta samma mönster som den aggregerade Beveridgekurvan. 

Antalet matchningar på arbetsmarknaden beror på arbetskraftens produktivitet. En högre 

                                                 
2 Arbetsförmedlingen inrättades vid årsskiftet 2008 och övertog uppgifterna av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), 

länsarbetsnämnderna och Arbetsmarknadsverket 
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tillväxt av arbetskraften ger högre matchningseffektivitet och ökar chansen för ett skift av 

Beveridgekurvan mot origo. Som motsats ledes en högre andel långtidsarbetslösa till lägre 

matchningseffektivitet. 

 

Tätbefolkade områden ökar konkurrensen mellan företag och ger större kreation och förstörelse 

av arbetstillfällen. Områden med högre produktivitet har högre koncentration av nystartade 

företag och företag som behöver likvideras. Vid inrikes inflyttningar av arbetskraft till en tät 

region ökar produktiviteten och arbetslösheten minskar som resultat av ökad kvalitet på 

matchningarna.  

 

En ökad andel utrikes födda kan leda till två olika typer av effekter för sysselsättningen; en 

utbyteseffekt där sysselsättningen är oförändrad eller en skaleffekt där sysselsättningen ökar. 

Författarna fann empiriska bevis för en skaleffekt med ökad sysselsättning i Danmark vid ökad 

andel utrikes födda på arbetsmarknaden. Val av bostadsort och tillgång till sociala nätverk har 

en stor betydelse för hur framgångsrikt flyktingar tar sig in på arbetsmarknaden. 

Sysselsättningen är högre bland flyktingar som är bosatta i någon av storstadsregionerna. Om 

andelen utlandsfödda i regionen är hög och arbetslösheten bland dessa är låg ökar sannolikheten 

att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

In- och utpendling av arbetskraft mellan geografiska områden ger ett mått på arbetskraftens 

rörlighet. I denna uppsats studeras matchningseffektiviteten för svenska län och därför anses 

arbetspendling mellan länsgränser vara mycket låg. För denna studie används istället flyttningar 

som mått på arbetskraftens rörlighet. 
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3. Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Matchningseffektivitet 

En förändring i matchningseffektivitet kan bero på flertalet anledningar. Karlsson och Skånberg 

(2012) presenterar tekniska framsteg eller förändringar i utbud och efterfrågan på 

arbetsmarknaden som potentiella faktorer som kan förbättra eller försämra 

matchningseffektiviteten. Obalanser mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden kan bero 

på heterogenitet av arbetskraft i termer av kompetens eller geografisk position. Normalt vis 

jämnar dessa ut sig genom att arbetskraften flyttar eller byter anställning. Ifall detta inte sker så 

ökar tiden för andra matchningar och matchningseffektiviteten försämras. 

 

Högre befolkningstäthet kan i teorin öka matchningseffektiviteten mellan utbud och efterfrågan 

på arbetsmarknaden. Eftersom en större arbetsmarknad rimligtvis bör minska arbetsgivares 

kostnader att finna den kompetens i arbetskraften som eftersöks. I kontrast kan 

matchningseffektiviteten vara högre i mindre tätbefolkade områden tack vare homogenitet i 

utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, vilket minskar friktion mellan arbetsgivare och 

arbetssökande (Karlsson och Skånberg, 2012). 

 

3.2 Beveridgekurvan 

Beveridgekurvan används som ansats för att möjliggöra en analys av regionala skillnader i 

matchningseffektivitet. Beveridgekurvan visar ett negativt samband mellan arbetslöshet och 

vakanser. Modellen används ofta för att visa matchningseffektiviteten mellan lediga 

arbetstillfällen och arbetslösa. Vanligtvis ställs modellen upp med vakanser på den vertikala 

(Y) axeln och arbetslöshet på den horisontella (X) axeln. Rörelser längs med en befintlig kurva 

kännetecknas av konjunkturförändringar. Vid högkonjunktur går rörelsen upp längs kurvan och 

innebär högre grad vakanser samt lägre grad arbetslöshet, se figur 1. Vid lågkonjunktur sker 

rörelsen ned längs kurvan och innebär lägre grad vakanser samt högre grad arbetslöshet. Skift 

av Beveridgekurvan betyder att matchningseffektiviteten förändrats och reflekterar strukturella 

förändringar som skapar friktion på arbetsmarknaden. Ett skift av kurvan ut från origo betyder 

att arbetslösheten ökat för en given nivå av vakanser och effektiviteten i matchningen således 

försämrats. I motsats innebär ett skift av kurvan in mot origo att matchningen förbättrats då 

arbetslösheten minskat för en given nivå vakanser (Bleakley och Fuhrer, 2002; Valletta, 2005; 

Bova, Tovar Jalles och Kolerus, 2018).  
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Figur 1 illustrerar förhållandet mellan vakanser och arbetslöshet vid hög- respektive 

lågkonjunktur. Vid högkonjunktur ökar efterfrågan av arbetskraft och således sker rörelsen 

längs med den ursprungliga (mellersta) kurvan längs med den smala pilen mot cirkeln i det övre 

vänstra hörnet. Vid lågkonjunktur minskar efterfrågan av arbetskraft och rörelsen sker mot 

cirkeln i det nedre högra hörnet. Längs med den ursprungliga kurvan är 

matchningseffektiviteten konstant. 

 

 

Figur 1: Beveridgekurvans relation mellan vakanser och arbetslöshet 

 

De tjocka pilarna visar skift in mot- och ut från origo och beror på hur förändringar i strukturella 

faktorer påverkar matchningen. Ett skift in av kurvan innebär bättre matchningseffektivitet 

mellan utbudet av arbetskraft och lediga platser på arbetsmarknaden. Simultant innebär ett skift 

ut en försämrad effektivitet att föra samman utbud och efterfrågan av arbetskraft. Strukturella 

faktorer som kan påverka matchningseffektiviteten är bland andra arbetskraftens 

sammanställning. Studier visar att en högre andel arbetslösa kvinnor och långtidsarbetslösa är 

vanligt förekommande vid skift av Beveridgekurvan ut från origo (Börsch-Supan, 1991; Bova, 

Tovar Jalles och Kolerus, 2018). 

 

Tidigare studier av Beveridgekurvan visar att regionala Beveridgekurvor ofta följer samma 

mönster som den aggregerade Beveridgekurvan på nationell nivå (Wall och Zoega, 2002; 
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Valletta, 2005). Vid en grafisk analys av Beveridgekurvan för arbetslösheten bland svenskfödda 

respektive utrikes födda syns tydligt att förhållandet mellan vakanser och arbetslöshet följer 

samma mönster i de olika länen. Det som skiljer kurvorna emellan är utgångspositionen, där 

arbetslösheten är lägre i Stockholm och Skånes relativt Norrbotten och Blekinge för en given 

nivå av vakanser. Den grafiska analysen av Beveridgkurvorna indikerar att skillnader i 

arbetslösheten mellan länen kan förklaras av skillnader i matchningseffektiviteten. 

 

3.3 Matchningsfunktion 

För att beskriva matchningseffektiviteten härleds Beveridgekurvan utifrån en 

matchningsfunktion. Denna uppsats använder den definition som återfinns i Wall och Zoega 

(2002): 

 

 𝑴 = 𝑴(𝑼, 𝑽) (1) 

 

Där M avser antalet matchningar på arbetsmarknaden, U avser antalet arbetslösa och V avser 

antalet vakanser. Matchningsfunktionen ovan ger att antalet matchningar (M) är en funktion av 

antalet arbetslösa (U) och antalet vakanser (V). Då antalet arbetslösa och antalet vakanser ökar 

så ökar därför även sannolikheten till en matchning. Intuitivt är detta tämligen rimligt, då fler 

lediga jobb samt fler jobbsökande ökar valmöjligheterna för arbetsgivare och arbetstagare viket 

resulterar i högre sannolikhet till en matchning. Matchningsfunktionen skrivs ofta som en 

Cobb-Douglas funktion med konstant skalavkastning likt nedan: 

 

 𝑴 = 𝑨𝑼𝚼𝑽𝟏−𝚼 (2) 

 

Där parametern A ger ett mått på matchningsteknologi och visar effektiviteten att föra samman 

arbetslösa och vakanser. I funktionens jämviktsläge är antalet separationer (S) lika med antalet 

matchningar (S=M). Det vill säga att antalet personer som går från anställning till arbetslöshet 

är lika många som går från arbetslöshet till anställning. Funktionen kan därför skrivas om och 

delas med arbetskraftens storlek (L) likt nedan: 

 

 𝑺
𝑳⁄ = 𝑨 (𝑼

𝑳⁄ )
𝚼

 (𝑽
𝑳⁄ )

𝟏−𝚼
  

 

(3) 
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Genom att logaritmera funktionen ges den slutliga funktionen för Beveridgekurvan: 

 

 𝐥𝐧(𝒔) = 𝑨 + 𝒚 𝐥𝐧(𝒖) + (𝟏 − 𝒚)𝐥𝐧(𝒗) 

 

(4) 

Där s representerar antalet separationer som andel av arbetskraftens storlek (S/L) och bildar 

separationsgraden. På samma vis representerar u arbetslöshetsgraden (U/L) samt v 

representerar vakansgraden (V/L). Parametern A är konstant och ger matchningseffektiviteten 

mellan vakansgraden och arbetslöshetsgraden. 

 

3.4 Alternativa matchningsfunktioner 

Två vanligt förekommande metoder för att empiriskt studera matchningseffektiviteten är den 

så kallade ”stock-flow” modellen samt den slumpmässiga modellen. Den slumpmässiga 

modellen utgår från antagandet om att arbetssökande och arbetsgivare möts helt slumpmässigt 

på arbetsmarknaden. Sammansättningen på arbetsmarknaden har ingen betydelse för 

matchningsprocessen, utan långtidsarbetslösa behandlas på samma vis som nyblivet arbetslösa 

liksom vakanser som varit ofyllda en längre tid behandlas lika som nya vakanser. Det som avgör 

hur många matchningar som sker antas därför vara antalet vakanser och antalet arbetslösa på 

arbetsmarknaden. För att förbättra matchningseffektiviteten behöver informationen bli bättre 

enligt den slumpmässiga matchningsmodellen (Forslund och Johansson, 2007). 

 

”Stock-flow” modellen skiljer sig från den slumpmässiga modellen och antar som motsats att 

anställande företag och arbetssökande är väl informerade. Arbetssökande utgår från 

information om befintliga vakanser som finns tillgängliga och väljer ut relevanta tjänster som 

är passande för individen sett till kvalifikationer och färdigheter. Följaktligen ansöker individen 

tjänsterna i fråga. Om ingen av tjänsterna leder till anställning riktar sig individen mot nya 

vakanser som dyker upp eftersom de relevanta tjänsterna som initialt fanns tillgängliga ej 

resulterat i anställning. Motsvarande process genomförs även för anställande företag där man 

utgår från stocken av kvalificerade arbetssökande för att sedan se till inflödet av nya 

arbetssökande (Forslund och Johansson, 2007).  

 

Fördelarna med dessa två modeller är att de tar hänsyn till sökbeteendet hos arbetssökande och 

arbetsgivare på arbetsmarknaden. Dock har tidigare studier av matchningen på den svenska 

arbetsmarknaden förkastat den slumpmässiga modellen till fördel för ”stock-flow” modellen, 
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vilket ger en indikation om att friktioner på arbetsmarknaden snarare handlar om heterogenitet 

än brist på information (Forslund och Johansson, 2007). Genom att använda ”stock-flow” kan 

man skilja mellan sökbeteende bland långtidsarbetslösa och ”nya” arbetslösa. Modellen skiljer 

även på kompetenser, vilket ger en insikt i hur friktioner på arbetsmarknaden kan bero på 

homogenitet. Aranki och Löf (2008) använde sig av ”stock-flow” modellen för att empiriskt 

skatta regional matchningseffektivitet i Sverige. Till sin hjälp harde man ett unikt datamaterial 

med veckodata för stocken samt in- och utflödet av vakanser och arbetslöshet. Forslund och 

Johansson (2007) menar att det behövs data för kortare perioder än kvartal eller årsvis för att 

skatta matchningseffektiviteten med ”stock-flow” modellen, då längre tidsperioder tenderar 

underskatta förhållandet mellan arbetslöshet och vakanser.  Eftersom denna uppsats endast har 

tillgång till månadsdata för vakanser och arbetslöshet finns en risk att frekvensen är för låg. 

Därför anses varken den slumpmässiga- eller ”stock-flow” modellen passande för att empiriskt 

skatta regional matchningseffektivitet för denna uppsats. Istället används Beveridgekurvan för 

att skatta den långsiktiga jämviktsrelationen mellan arbetslöshet och vakanser med hänsyn till 

agglomerationseffekter.  
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4. Data och empirisk modell 

 

4.1 Data och hantering av variabler 

Uppsatsen baserar på månadsdata för Sveriges 21 län över tidsperioden 2007–2018 och består 

således av 3024 observationer.  

 

Statistik för Arbetslöshet är taget från Arbetsförmedlingen. Datat är absoluta värden för antalet 

individer i respektive Sveriges län, uppdelat efter födelseland, som är inskrivna arbetslösa hos 

Arbetsförmedlingen i åldrarna mellan 16 och 64 år för varje månad i undersökningsperioden. I 

denna uppsats definieras således personer i arbetsför ålder som individer mellan 16–64 år. 

Vanligtvis definieras arbetskraften i Sverige som individer mellan åldrarna 20–64 år och 

internationellt 15–74 år. Eftersom statistiken gör en avgränsning mellan inrikes och utrikes 

födda möjliggörs en jämförelse mellan grupperna. Även data för vakanser är hämtat från 

Arbetsförmedlingen. Datat är absoluta värden för antalet vakanser i respektive län månadsvis 

för undersökningsperioden. Eftersom inte alla vakanser förmedlas genom Arbetsförmedlingen 

är statistiken för vakanser inte den verkliga siffran. Karlsson och Skånberg (2012) menar att 

även fast Arbetsförmedlingen är den enskilt största källan till vakanser och arbetslöshet 

omfattar statistiken endast ungefär 50% av marknadens totala andel vakanser. Därför kan 

estimerade nivåerna för andelen vakanser vara något lägre än den reella, men det anses inte 

vara problematiskt för frågeställningen eftersom alla län omfattas av samma definition för 

vakanser. Genom att inkludera andra källor för vakanser medförs dessutom en risk för 

dubbelräkning av lediga arbetstillfällen vilket i sin tur blir missvisande. 

 

Arbetskraftens storlek approximeras som befolkningsnivån för respektive län, år och 

födelsegrupp. Statistik för länen är hämtat från Statistiska Centralbyrån för inrikes samt utrikes 

födda i åldrarna 16–64 år för år 2007–2018. Eftersom statistiken inte tar hänsyn till om en 

person är i arbetskraften eller ej uppstår det mätfel i uppsatsen, där den skattade vakansgraden 

uppskattas vara något högre än den verkliga vakansgraden. Exempelvis skall heltidsstuderande 

eller sjukskriva inte betraktas vara del av arbetskraften, vilket inte tas hänsyn till i datat för 

befolkningsstorlek. Detta är värt att ta i beaktning när resultaten presenteras men anses inte 

problematisk för att besvara uppsatsens frågeställning, då definitionen av arbetskraft är 

densamma för samtliga geografiska regioner. 
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Definitionen av vakanser och arbetslöshet i denna uppsats återfinns bland annat i Wall och 

Zoega (2002) samt Bleakley och Fuhrer (1997) där antalet vakanser samt antalet arbetslösa 

delas med storleken på arbetskraften för att få fram den procentuella andelen vakanser och 

andelen arbetslösa av den totala arbetskraften. För att genomföra undersökningar som jämför 

utrikes och inrikes födda kommer arbetslösheten för respektive grupp delas genom andelen 

personer i arbetskraften tillhörande dess respektive ursprung för vardera av Sveriges län för 

respektive tidsperiod. Alltså kommer andelen arbetslösa för svenskfödda i varje län vara 

andelen av den svenskfödda arbetskraften i länet den tidsperioden. Detsamma gäller 

utlandsfödda. 

 

Eftersom både svenskfödda och utrikes födda agerar på samma arbetsmarknad så konkurrerar 

grupperna om de vakanser som finns tillgängliga. Därför delas antalet vakanser med den totala 

arbetskraftens storlek för respektive län och tidsperiod för att få ut vakansgraden. Då antalet 

arbetslösa utgår från Arbetsförmedlingens siffror för inskrivna arbetslösa finns en risk att måttet 

för andelen arbetslösa är lägre än den verkliga siffran.  Det anses inte ha påverkan för 

uppsatsens frågeställning, då definitionerna är desamma för samtliga geografiska regioner. 

 

Årliga data för medellöner i respektive län mellan år 2006–2017 hämtas från Statistiska 

centralbyrån och presenteras i tusen kronor per år. Datat introduceras till en lagg om ett år för 

att undvika problem med endogenitet (Bova, Tovar Jalles och Kolerus, 2018). Datat för 2006 

presenteras därför för år 2007 och så vidare. Slutligen logaritmeras medellönen med den 

naturliga logaritmen. När den beroende variabeln, arbetslöshet, och oberoende variablerna är 

logaritmerade tolkas den skattade riktningskoefficienten för den oberoende variabeln som 

elasticiteten.  Således underlättas analysen av sambandet mellan den beroende och de 

oberoende variablerna. 

 

Data för befolkningstäthet i respektive län för varje år hämtas från Statistiska centralbyrån. 

Befolkningstätheten mäter hur många tusen invånare som bor inom en kvadratkilometer. Även 

befolkningstätheten logaritmeras för mer begripliga tolkningar av estimaten.  

 

Statistik för flyttningar mellan Sveriges län för respektive födelselandsgrupp hämtas från 

Statistiska centralbyrån. Datat avser individer i arbetsför ålder (16–64 år) vilka flyttat från ett 

län till ett annat i Sverige. Nettoflyttningar ger skillnaden mellan antalet inflyttade och antalet 

utflyttade för en given tidsperiod. För att möjliggöra jämförelser mellan utlandsfödda och 
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svenskfödda samt tillåta regionala analyser delas nettoflyttningar av svenskfödda med 

befolkningsstorleken för svenskfödda i det givna länet och tidsperioden och vice versa 

genomförs för utlandsfödda. Den procentuella andelen nettoflyttningar av svenskfödda samt 

utlandsfödda ger därmed ett mått på hur många som flyttar in eller ut ur ett län sett till dess 

storlek. 

 

 

4.2 Deskriptiv statistik  

Tabell 1 visar deskriptiv statistik för modellens variabler. Noterbart är att medelvärdet för 

andelen nettoflyttningar för svenskfödda och utlandsfödda har negativa värden. Det innebär att 

i genomsnitt är utflyttningarna högre än inflyttningarna för respektive födelselandsgrupp i 

Sveriges län. 

 

Tabell 1: Deskriptiv statistik för modellens variabler 

Variabel Observationer Medelvärde Min-värde Max-värde 

Vakanser 3024 0,9177% 0,0945% 5,0706% 

Arbetslöshet svenskfödda 3024 4,6749% 1,6210% 9,7121% 

Arbetslöshet utlandsfödda 3024 13,6893% 4,7420% 28,2571% 

Medellön 3024 273,2365 210.7 377.9 

Befolkningstäthet 3024 46,9988 2.5 359.9 

Nettoflyttningar svenskfödda 3024 -0,1437% -0,7609% 0,5562% 

Nettoflyttningar utlandsfödda 3024 -1,0379% -6,6280% 4,0668% 

Statistikens källa är SCB och Arbetsförmedlingen 

 

I tabell 2 redovisas hur befolkningstillväxten skiljer sig mellan de fyra län uppsatsen ämnar 

jämföra under uppsatsens undersökningsperiod (se tabell 2). Statistiken skildrar att Stockholms 

län har en unik position, där tillväxten av personer i arbetsför ålder ökade med 16,14 procent 

mellan 2007 och 2018. Motsvarande tillväxt i riket uppgick till 5,67 procent. Tillväxten gör 

gällande att fler personer söker sig till den täta storstadsregionen än andra delar av Sverige, 

vilket gör att Stockholms län utgjorde drygt 62 procent av rikets totala tillväxt för 

undersökningsperioden. Skånes län och Norrbottens län växte båda med strax över 7% mellan 

år 2007 och 2018. Dock är Skånes tillväxt som andel av rikets totala tillväxt klart större än 

Norrbottens andel av rikets tillväxt. Skånes tillväxt som rikets andel uppgår till 17,74 procent, 

motsvarande siffra för Norrbotten är 3,17 procent. Samtidigt framgår det att Blekinges län 

minskat i befolkningsstorlek för undersökningsperioden. 
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Tabell 2: Befolkningstillväxt av personer i arbetsför ålder (15–64) mellan åren 2007–2018.  

Arbetskraftstillväxt (15–64 år) 

2007–2018 

Tillväxt i  

tusental 

Tillväxt i 

procent (%) 

Tillväxt som (%) 

andel av riket 

Riket 341,86 5,67 100 

Stockholms län 213,20 16,14 62,36 

Blekinges län -1,78 -1,84 -0,52 

Skånes län 60,66 7,70 17,74 

Norrbottens län 10,85 7,15 3,17 

Statistikens källa: SCB. 

 

Tabell 3 visar befolkningstätheten för Stockholms-, Blekinges-, Skånes- och Norrbottens län 

och hur den förändrats under undersökningsperioden. Stockholms län och Skånes län är vid 

undersökningsperiodens start betydligt mer folktäta än de andra län som undersöks. Den 

procentuella förändringen i befolkningstäthet klargör att de två tätbefolkade länen växte mer än 

Blekinges och Norrbottens län mellan 2007-2018. 

 

Tabell 3: Befolkningstäthet (tusen personer per kvadratkilometer) mellan åren 2007–2018.  

Befolkningstäthet 

(1000/𝒌𝒎𝟐) 

2007–2018 

Befolkningstäthet 

2007 

Befolkningstäthet 

2018 

Förändring i  

tusental 

Förändring i 

procent (%) 

Stockholms län 299 359,9 60,9 16,92 

Blekinges län 51,5 54,5 3 5,50 

Skånes län 108,7 124,2 15,5 12,48  

Norrbottens län 2,6 2,6 0 0 

Statistikens källa: SCB. 

 

Figur 2 illustrerar arbetslösheten bland svenskfödda som andel av den svenskfödda 

arbetskraftens storlek samt arbetslöshet bland utlandsfödda som andel av den utlandsfödda 

arbetskraftens storlek mellan 2007–2018. Sedan 2010 har andelen arbetslösa minskat bland 

svenskfödda samtidigt som arbetslösheten bland utlandsfödda ökat succesivt under 

undersökningsperioden.  
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Figur 2: Arbetslöshet bland svenskfödda som andel av den svenskfödda arbetskraftens storlek samt arbetslöshet bland utlandsfödda 

som andel av den utlandsfödda arbetskraftens storlek. Statistikens källa: SCB och Arbetsförmedlingen 

 

4.3 Paneldata med fixa effekter 

Paneldata omfattar observationer över tid (t) för olika entiteter (n) vilket ger tvärsnittsvariation 

och underlättar för skattningar av en aggregerad Beveridgekurva (Börsch-Supan, 1991).  

 

Vid en paneldataregression kan det finnas icke observerade faktorer (Z) som varierar mellan 

entiteter men är konstanta över tid. Exempel på sådana faktorer kan vara kultur-, norm- eller 

attityd-relaterade faktorer. I denna studie skulle det innebära att sådana faktorer som inte kan 

mätas i ett län har någon typ av effekt på arbetslösheten i länet. Normer som skiljer sig mellan 

län kan vara stigma kring arbetslöshet, där det i ett län kan vara mindre socialt accepterat att 

vara arbetslös än i ett annat län. Arbetssökande antas vara mindre selektiva i län där det anses 

vara skamligt att vara utan arbete och således bidra till lägre friktion i matchningsprocessen 

mellan vakanser och arbetslösa. En regressionsmodell som visar hur icke observerade variabler 

för respektive entitet har påverkan på den beroende variabeln kan specificeras som funktionen 

nedan (Stock och Watson, 2015): 

 

 𝚼𝒊𝒕 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝒁𝒊 + 𝒖𝒊𝒕 (5) 
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För att mäta effekten av den oberoende variabeln, vakanser, på den beroende variabeln, 

arbetslöshet, behöver de icke observerade faktorerna hållas konstanta. Då de icke observerade 

faktorerna varierar mellan entiteter men ej över tid innebär det att varje entitet (n) kan tolkas ha 

varsitt enhetsspecifikt intercept. Fixa effekter är en vanligt påträffad metod för att ta hänsyn till 

dessa entitetspecifika faktorer. Vid paneldata med fler än två entiteter introduceras varsin binär 

variabel för respektive entitet för att fånga upp utelämnade faktorer, liksom variabel Z ovan, 

som varierar mellan Sveriges län. Dessa kallas för enhetsspecifika fixa effekter (Stock och 

Watson, 2015). 

 

Liksom entitetsspecifika effekter finns även tidsspecifika effekter (S). Dessa effekter är 

konstanta mellan entiteter men varierar över tid. För denna studie kan sådana effekter vara 

resultat av politiska beslut och riktlinjer, vilka påverkar vakanserna i samtliga län i landet under 

den givna undersökningsperioden. Tidsspecifika effekter ger dessutom en kontroll för 

konjunkturförändringar. En regressionsmodell som även inkluderar faktorer så som politiska 

beslut kan definieras som nedan (Stock och Watson, 2015): 

 

 𝚼𝒊𝒕 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝒁𝒊 + 𝜷𝟑𝑺𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 (6) 

 

En modell som inkluderar både tidsspecifika fixa effekter och enhetsspecifika fixa effekter 

eliminerar risken för utelämnade variabler som varierar mellan län men ej över tid och som 

varierar över tid men ej mellan län. Modellen kan specificeras som funktionen nedan: 

 

 𝚼𝒊𝒕 =  𝜷𝟏𝑿𝒊𝒕 + 𝜶𝒊 + 𝝀𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

 

(7) 

Genom att introducera binära variabler för respektive tidsperiod kan modellen genom minsta 

kvadratmetoden (OLS) skatta koefficienterna för fixa effekter. 
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4.4 Empirisk modell 

 

Den empiriska modellen i denna uppsats återfinns i stora drag i bland annat Valletta (2005) och 

Lagerlöf (2018). Sveriges mest befolkningstäta län med högst befolkningstillväxt, Stockholm 

och Skåne, samt två av landets mest befolkningsglesa län med lägst befolkningstillväxt, 

Norrbotten och Blekinge, analyseras för att urskilja skillnader i matchningseffektivitet. En 

aggregerad Beveridgekurva för Sveriges samtliga län används som referenspunkt för att sedan 

jämföras med de fyra utvalda länen för att möjliggöra analys av hur vakanser och arbetslöshet 

förhåller sig för Svenskfödda individer samt för individer födda utomlands i olika delar av 

landet. 

 

Kontrollvariabler för befolkningstäthet, medellöner och nettoflyttningar inkluderas i modellen 

för att kontrollera för om dessa har en påverkan på arbetslösheten och i sådana fall om den har 

negativ eller positiv påverkan på arbetslösheten. Då studier om agglomeration menar att dessa 

variabler har en negativ effekt på arbetslösheten för tätbefolkade områden inkluderas de i 

modellen för att undersöka dess påverkan på matchningseffektiviteten för fyra olika län samt 

även Sverige som helhet. Modellen inkluderar även en uppsättning dummyvariabler som 

representerar varsin månad för att kontrollera för säsongsvariation3. 

 

Vanligt förekommande för paneldata är problem med autokorrelation och heteroskedasticitet. 

Därför har test genomförts i syfte att kontrollera om modellen har problem med dessa. 

Resultaten visar att modellen har både autokorrelation och heteroskedasticitet och därför 

används kluster-robusta standardfel vid skattningen av modellen.4 Kluster-robusta standardfel 

tillåter korrelation inom en grupp, men ej mellan grupper och standardfelen blir således mer 

korrekta. I uppsatsens fall innebär detta korrelation inom län men ej mellan län. Funktionen 

specificeras likt nedan: 

 

𝒍𝒏 (𝒖𝒊𝒕) =  𝜶𝒊 +  𝛃𝟏𝒍𝒏 (𝒗𝒊𝒕) +  𝛃𝟐𝒏𝒇𝒔𝒊𝒕 + 𝛃𝟑𝒏𝒇𝒖𝒊𝒕 +  𝛃𝟒𝒍𝒏 (𝒕ä𝒕𝒊𝒕) +   𝛃𝟓𝒍𝒏 (𝒍ö𝒏𝒊𝒕) +  𝛌𝒕𝐃 +  𝜺 

 

(8) 

                                                 
3 Börsch-Supan (1991) visar att säsongsvariation förekommer då vakanser är mer flexibla än arbetslösheten. Vid en visuell 

analys av vakanser under 24 månader framkommer tydliga mönster med höga nivåer i början av kalenderåret för att sedan avta 

under årets gång.  

4 xtreg vce cluster(clustervar) 

http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/x/xtscc_paper.pdf 
 

http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/x/xtscc_paper.pdf
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Där ln(𝑢𝑖𝑡) är logaritmerad andel arbetslösa för län i och tidsperiod t. ln(𝑣𝑖𝑡) är logaritmerad 

vakansgrad för län i och tidsperiod t. Värdet för β1 visar effekten på andelen arbetslösa då det 

sker en förändring i vakansgraden. 𝑛𝑓𝑠𝑖𝑡 är nettoflyttningar av svenskfödda för län i och 

tidsperiod t. På samma vis är 𝑛𝑓𝑢𝑖𝑡 nettoflyttningar av utlandsfödda för län i och tidsperiod t. 

β2och β3 ger ett mått på hur förändringar i arbetskraftens storlek påverkar arbetslösheten. När 

nettoflyttningar ökar med en procentenhet ökar den svenskfödda arbetskraften i länet med en 

procentenhet. Nettoflyttningar ger därför ett mått på arbetskraftens tillväxt som resultat av 

flyttningar mellan Sveriges län. Samtidigt ger nettoflyttningar ett mått på arbetskraftens 

rörlighet, där arbetskraften ges möjlighet att byta lokal arbetsmarknad för att öka dess chanser 

till en matchning. 𝑙𝑛 (𝑡ä𝑡𝑖𝑡) kontrollvariabeln för logaritmerad befolkningstäthet för län i och 

tidsperiod t. β4 visar hur en förändring i befolkningstätheten påverkar arbetslösheten.  𝑙𝑛 (𝑙ö𝑛𝑖𝑡) 

är kontrollvariabeln för logratimerad medellön med laggade värden om ett år, för län i och 

tidsperiod 𝑡−1. β5 visar således hur en förändring i medellöner påverkar arbetslösheten. λ𝑡D är 

effekten av de dummyvariabler som representerar varsin månad och används som kontroll för 

säsongsvariation. Detta eftersom det finns tydliga mönster för att vakanser är klart mer flexibel 

än arbetslöshet (Börsch-Supan, 1991). En visuell analys av vakansers fluktuation visar att 

antalet vakanser ökar kraftigt i början på året för att sedan avta. Med dummyvariabler skattas 

matchningseffektiviteten för respektive månad, således skattas en Beveridgekurva för varje 

månad. Den binära variabeln för januari utesluts från modellen för att undvika multikollinearitet 

och antar därför roll som referenspunkt (Stock och Watson, 2015; Wall och Zoega, 2002). 

Koefficienterna för övriga månaders dummy-variabler skattas därför som intercepten för 

respektive månads skattade Beveridgekurva. Dock är dessa inte intressanta för frågeställningen 

och exkluderas från presentationen av resultat. Det som är av intresse är den långsiktiga 

jämviktrelationen mellan arbetslösheten, vakanser och kontrollvariablerna. 

 

Tio regressioner görs enligt modell (8) för att skatta matchningseffektiviteten för Sverige samt 

de fyra länen. Modellen använder minsta kvadratmetoden, fixa effekter och kluster-robusta 

standardfel för att skatta sambandet mellan arbetslöshet och vakanser. 

 

För att kontrollera nettoflyttningars effekt på arbetslösheten har en regression gjorts med 

laggade värden för flyttningar. Regressionsresultat med laggade värden för nettoflyttningar 

presenteras i tabell 6 och 7 i appendix. 
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5. Resultat 
 

5.1 Regressionsresultat svenskfödda 

I tabell 4 presenteras resultaten för regression 1–5 med arbetslöshet bland svenskfödda som 

beroende variabel i Sverige, Stockholm-, Skåne- Blekinge och Norrbottens län. Tabellen 

redovisar regressionsresultaten för den långsiktiga jämviktsrelationen mellan vakanser och 

arbetslöshet bland svenskfödda. Den beroende variabeln är logaritmerad arbetslöshet vilket 

innebär att samtliga variablers estimerade koefficienter tolkas som elasticiteter. Vid en ökning 

med en procentenhet i någon av de oberoende variablerna ges därför koefficienten den 

procentuella påverkan på arbetslösheten bland svenskfödda. Sambandet mellan vakanser och 

arbetslöshet bland svenskfödda i Sverige visar därmed att en ökning av vakanser med en 

procentenhet minskar arbetslösheten bland svenskfödda med 0,2284 procentenheter. 

 
Tabell 4: Beroende variabel är logaritmerad arbetslöshet bland svenskfödda 

Oberoende 

variabler 

Sverige 

(1) 

Stockholm 

(2) 

Skåne 

(3) 

Norrbotten 

(4) 

Blekinge 

(5) 

Logaritmerad 

vakanser 

-0,2284 *** 

(.0481) 

-0,5200 *** 

(.0631) 

-0,4200 *** 

(.0731) 

-0,1553 *** 

(.0462) 

-0,1815 *** 

(.0340) 

Nettoflyttningar 

svenskfödda 

-0,3048 *** 

(.0986) 

0,9660 *** 

(.1858) 

-0,9940 *** 

(.1865) 

0,2086 *** 

(.0594) 

0,8333 *** 

(.1464) 

Nettoflyttningar 

utlandsfödda 

0,0338 **   

(.0142) 

0,2193 *** 

(.0539) 

-0,3774 *** 

(.0958) 

0,0463 ** 

(.0222) 

0,0104 

(.0228) 

Logaritmerad 

befolkningstäthet 

-1,5138 ** 

(.9376) 

15,5110 *** 

(2,1514) 

9,9268 ** 

(4,4088) 

-2,2847 ** 

(.8314) 

-26,4227 *** 

(2,7194) 

Logaritmerad 

medellön 

0,0030 *** 

(.0011) 

-6,9101 *** 

(1,5413) 

-2,8928 

(1,9513) 

-0,3085 

(.2277) 

5,9891 *** 

(.5408) 

R² 31,47% 85,73% 60,90% 69,71% 73,14% 

Observationer 3024 144 144 144 144 

Robusta standarfel presenteras i parantes. Koefficienter för säsongsvariation presenteras ej. Signifikansnivå representeras av ”*” 

där 𝑝 ≤ 0.1 = ∗, 𝑝 ≤ 0.05 = ∗∗, 𝑝 ≤ 0.01 = ∗∗∗. 

 

 

Enligt teorier om beveridgekurvan skall en ökad andel vakanser leda till lägre arbetslöshet. Som 

förväntat visar resultaten en stark negativ jämviktsrelation mellan vakanser och arbetslöshet. 

Koefficienterna för vakanser tolkas som matchningseffektiviteten för den undersökta entiteten. 

Estimaten för jämviktrelationen mellan vakanser och arbetslösheten är signifikanta för samtliga 

regressioner och visar likt förväntat att de två tätbefolkade länen har högre 
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matchningseffektivitet än rikssnittet. Simultant redovisas en lägre matchningseffektivitet 

relativt rikssnittet i det mindre tätbefolkade länet, Norrbotten, samt det län med lägst 

flyttningsnetto, Blekinge. 

 

Kontrollvariabeln nettoflyttningar av svenskfödda som andel av den svenska 

befolkningsstorleken i arbetsför ålder är signifikant för samtliga län. Resultaten visar ett 

negativt samband mellan nettoflyttningar av svenskfödda i Sverige och i Skånes län. En ökad 

tillväxt av den svenskfödda arbetskraften skattas ha reducerande effekt på arbetslösheten bland 

svenskfödda. I Stockholm, Norrbotten och Blekinge skattas motsatt relation, där en ökad 

nettoinflyttning innebär ökad arbetslöshet. Resultaten för de två tätbefolkade och växande 

regionerna Stockholm och Skåne är mot förväntan oförenliga vilket ger upphov att ifrågasätta 

Francis (2009) teori om inflyttningars effekt på sysselsättningen i tätbefolkade områden. 

Kontrollen av nettoflyttningars effekt med laggade värden ger resultat där flyttningar behåller 

sina tecken och blir något förmildrade men är däremot inte signifikanta. Den skattade 

jämviktsrelationen mellan vakanser och arbetslöshet för respektive län visar samma mönster 

som regression 1–10. Uppsatsen använder sig därför av den ursprungliga modellen med 

flyttningar utan laggade värden. 

 

Nettoflyttningar av utlandsfödda mellan länen som andel av den utlandsfödda arbetskraften ger 

liksom nettoflyttningar av svenskfödda, ett mått på arbetskraftens tillväxt och mobilitet. 

Dessutom visar en ökad utlandsfödd arbetskraft på heterogenitet i den totala arbetskraften. 

Resultatet visar ett signifikant negativt samband mellan nettoflyttningar av utlandsfödda och 

arbetslöshet bland svenskfödda i Skåne. Övriga regressioner indikerar ett positivt samband 

mellan nettoflyttningar av utlandsfödda och arbetslöshet bland svenskfödda. Bland dessa är det 

skattade sambandet endast signifikant i Stockholms län.  

 

Variabeln medellöner visar ett negativt samband mellan ökade medellöner och arbetslöshet 

bland svenskfödda för Stockholm, Skåne och Norrbotten. Dock är resultaten för Norrbotten och 

Skåne ej signifikant. I Blekinge är sambandet mellan medellöner och arbetslösheten positivt 

och innebär att en ökad medellön innebär högre arbetslöshet. 
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5.2 Regressionsresultat utlandsfödda 

I tabell 5 presenteras resultaten för regression 6–10 med arbetslöshet bland utlandsfödda som 

beroende variabel i Sverige, Stockholm-, Skåne- Blekinge och Norrbottens län. Tabellen 

redovisar regressionsresultaten för den långsiktiga jämviktsrelationen mellan vakanser och 

arbetslöshet bland utlandsfödda. Beroende variabel är logaritmerad arbetslöshet.  

 
Tabell 5: Beroende variabel är logaritmerad arbetslöshet bland utlandsfödda 

Oberoende 

variabler 

Sveriges län 

(6) 

Stockholm 

(7) 

Skåne 

(8) 

Norrbotten 

(9) 

Blekinge 

(10) 

Logaritmerad 

vakanser 

-0,0825 *** 

(.0311) 

-0,3028 *** 

(.0435) 

-0,2325 *** 

(.0498)   

-0,0425 

(.0453) 

-0,1146 *** 

(.0284)  

Nettoflyttningar 

svenskfödda 

-0,1003  

(.1257) 

1,1865 *** 

(.1247) 

-0,7613 *** 

(.1474) 

0,2325 *** 

(.0577) 

0,9290 *** 

(.1203) 

Nettoflyttningar 

utlandsfödda 

-0,0107 

(.0203) 

0,3248 *** 

(.0390) 

-0,2532 *** 

(.0717) 

0,0526 ** 

(.0210) 

 -0,054 *** 

(.0171) 

Logaritmerad 

befolkningstäthet 

-2,2264 

(1,444) 

12,4837 *** 

(1,4713) 

14,0461 *** 

(3,1401) 

-0,8771 

(.8212) 

-20,1481 *** 

(2,1125) 

Logaritmerad 

medellön 

0,0139 *** 

(.0024) 

-4,0186 *** 

(1,1653) 

-2,9139 ** 

(1,3895) 

2,0437 *** 

(.2140) 

8,3404 *** 

(.4173) 

R² 61,41% 94,66% 88,90% 67,88% 90,45% 

Observationer 3024 144 144 144 144 

Robusta standarfel presenteras i parantes. Koefficienterna för säsongsvariation presenteras ej. Signifikansnivå representeras av ”*” 

där 𝑝 ≤ 0.1 = ∗, 𝑝 ≤ 0.05 = ∗∗, 𝑝 ≤ 0.01 = ∗∗∗. 

 

 

Den långsiktiga jämviktsrelationen mellan vakanser och arbetslöshet bland utlandsfödda visar 

likt förväntat ett negativt samband. Estimaten är signifikanta med undantag för Norrbotten. 

Resultaten matchningseffektiviteten för utlandsfödda är högre i Stockholm, Skåne och 

Blekinge relativt rikssnittet. I Norrbotten skattas matchningseffektiviteten vara lägre än 

rikssnittet. Därutöver skattas de två tätbefolkade länen ha betydande högre 

matchningseffektivitet än Blekinge, där en ökning av vakanser med en procentenhet i 

Stockholms län innebär en minskning av arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3028 

procentenheter. I Skånes län innebär motsvarande ökning av vakanser en minskning i 

arbetslöshet med 0,2325 procentenheter. 

 

Variabeln för nettoflyttningar av svenskfödda har ett signifikant positivt samband med 

arbetslöshet för utlandsfödda i Stockholm, Norrbotten och Blekinge. Resultatet visar att en 

tillväxt i den svenskfödda arbetskraften ger en ökning i arbetslösheten bland utlandsfödda. Det 
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positiva sambandet ger en indikation om att utlandsfödda väljs bort i förmån till inhemsk 

arbetskraft i dessa geografiska regioner. Som konstrast har nettoflyttningar bland svenskfödda 

en signifikant negativ korrelation med arbetslöshet för utlandsfödda i Skåne.  

 

Variabeln för nettoflyttningar av utlandsfödda visar ett signifikant negativt samband mellan 

nettoflyttningar av utlandsfödda och arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne och Blekinge. 

Tolkningen av estimaten gör gällande att vid en ökning i den utlandsfödda arbetskraften 

minskar arbetslösheten bland utlandsfödda. Stockholm och Norrbotten visar ett positivt 

samband mellan nettoflyttningar av utlandsfödda och arbetslöshet bland svenskfödda. Bland 

dessa är det skattade sambandet endast signifikant för Stockholm. 

 

Medellöner visar en negativ korrelation i Stockholm och Skånes län. I Norrbotten och Blekinge 

är sambandet positivt. En ökad medellön innebär lägre arbetslöshet bland utlandsfödda i de två 

storstadsregionerna, samtidigt som det innebär en högre arbetslöshet bland utlandsfödda i 

Norrbotten och Blekinge. 
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6. Diskussion 
 

 

Resultaten från regressionerna visar likt förväntat en negativ långsiktig jämviktrelation mellan 

arbetslöshet och vakanser i samtliga län för både svenskfödda och utlandsfödda. Resultaten ger 

empiriskt stöd för att matchningseffektiviteten för både svenskfödda och utlandsfödda är högre 

i de två tätbefolkade länen än i de mindre tätbefolkade länen. Skillnader i sysselsättningsgrad 

mellan länen kan därför till en viss grad förklaras av skillnader i matchningseffektivitet. Således 

är mönster för matchningseffektiviteten mellan svenskfödda och utrikes födda konsistent för 

länen i undersökningen. 

 

Att tätbefolkade län har högre matchningseffektivitet än mindre tätbefolkade län är i konflikt 

med de resultat som Aranki och Löf (2008) erhöll vid sin studie om matchningseffektivitet i 

svenska län där storstadsregionerna skattades ha lägre matchningseffektivitet än mindre 

tätbefolkade län. Skillnaderna kan exempelvis bero på olika undersökningsperioder, 

datamaterial, matchningsmodeller eller specifikationer av modeller. Aranki och Löf (2008) 

undersökte matchningseffektiviteten för svenska län mellan 1992–2007. Denna studie avser 

efterföljande tidsperiod mellan 2007–2018. Eventuellt har matchningseffektiviteten förbättrats 

i de svenska storstadsregionerna mellan undersökningsperioderna. En annan möjlig förklaring 

till skillnaderna i resultaten är att Aranki och Löf (2008) genomförde sina skattningar av 

matchningseffektiviteten med ”stock-flow” modellen, vilket antas kan bidra till skillnaderna i 

resultaten. Vidare olikheter mellan studierna som kan förklara skillnaderna i skattningarna av 

matchningseffektivitet är att denna studie skiljer mellan utrikes och inrikes födda, samt skattar 

den långsiktiga jämviktrelationen med hänsyn till agglomerationseffekter. Potentiellt påverkar 

åtskiljandet mellan utrikes och inrikes födda estimaten för matchningseffektivitet. Ett län kan 

exempelvis ha en hög matchningseffektivitet för svenskfödda men en låg effektivitet för 

utlandsfödda. Givet att andelen utlandsfödda i länet är stor innebär det att den totala 

matchningseffektiviteten i länet är betydligt lägre än den som skattas för inrikes födda. 

Emellertid är detta inte vad som undersöks i uppsatsen, då matchningseffektiviteten avser 

skildra förhållandet för respektive grupp. 

 

De skattade sambanden mellan inflyttningar av svenskfödda och andelen arbetslösa bland 

svenskfödda visar mot förväntan olika tecken för Stockholm och Skåne. I Skåne skattas en ökad 

inflyttning innebära lägre arbetslöshet, samtidigt som motsvarande förändring i Stockholm 

skulle innebära högre arbetslöshet. Estimatet för nettoflyttningars korrelation med arbetslöshet 
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i Stockholm visar att vid en ökning av nettoflyttningar av svenskfödda med en procentenhet 

ökar arbetslösheten med 0,9660 procent. Estimatet anses motsägelsefullt i relation till resultat 

från Francis (2009), som menar att ökad andel inflyttningar inom landet till tätbefolkade 

områden skall bidra till högre kreation av arbetstillfällen än förstöring av arbetstillfällen. 

Författaren hävdar att en ökad inflyttning av arbetskraft mellan regioner leder till större 

sysselsättningstillväxt i en storstad. Denna studies empiriska resultat visar att sambandet inte är 

självklart för svenska storstäder, då endast Skåne uppvisar indikationer på en sådan effekt.   

 

Viktigt att ha i åtanke vid tolkningen av resultaten från denna studie är att det som skattas är 

den långsiktiga jämviktrelationen mellan variabler. Det innebär att regressionsresultaten inte 

visar kausala samband. En kan därför inte att avgöra om nettoflyttningar påverkar 

arbetslösheten eller om arbetslösheten påverkar nettoflyttningar. Man kan därför vända på 

argumentet och antyda att sambandet mellan arbetslöshet och nettoflyttningar visar att vid en 

högre arbetslöshet ökar nettoflyttningarna till Stockholms län. Det förhållandet känns mer 

intuitivt, där arbetstagare är villiga att flytta från en ort med hög arbetslöshet till en annan med 

lägre arbetslöshet. Dock ger det inte någon rimlig förklaring till varför nettoflyttningar skulle 

minska i Skåne vid lägre arbetslöshet. En alternativ tolkning av resultaten utgår från regional 

missmatchning, där friktioner på arbetsmarknaden uppstår av skillnader i utbud och efterfrågan 

av arbetskraft. Att Skåne visar en stark negativ korrelation mellan inflyttningar och arbetslöshet 

bland svenskfödda ger i sådana fall en indikation om att de individer som flyttar till Skåne 

uppfyller de kompetenskrav arbetsgivare har för sina lediga tjänster och att det skapar en 

omedelbar matchning.  

 

Emellertid är nettoflyttningar ett mått för arbetskraftens tillväxt. Bova, Tovar Jalles och Kolerus 

(2018) visade att en stor arbetskraftstillväxt leder till högre matchningseffektivitet. Då 

Stockholm och Skåne är de län i undersökningen med högst nettoinflyttningar indikerar den 

högre matchningseffektiviteten i de två storstadsregionerna på att befolkningstillväxten i länen 

leder till en ökad matchningseffektivitet relativt övriga län. 

 

Vidare skattas nettoflyttningar för utlandsfödda ha ett negativt samband med arbetslösheten 

bland svenskfödda i Skånes län. Om andelen utlandsfödda som flyttar in ökar, minskar alltså 

arbetslösheten för Svenskfödda. Resultatet överensstämmer med studien av Dall Schmidt och 

Sandholt Jensen (2013) som visade hur en ökad andel utlandsfödda i arbetskraften leder till 

sysselsättningstillväxt i danska regioner. Tolkningen av resultatet gör gällande att 
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skaleffekterna av en ökad utländsk arbetskraft leder till högre sysselsättning. Utlandsfödda som 

flyttar till Skånes län ersätter svensk arbetskraft då den är billigare. Dock ökar den totala 

sysselsättningsgraden eftersom företag anställer fler som resultat av lägre 

produktionskostnader. En alternativ tolkning av resultatet är att produktiviteten ökar som 

resultat av ökat humankapital när arbetskraften blir homogen. När produktiviteten ökar så 

anställer företag fler och sysselsättningen ökar (Börsch-Supan, 1991., Dall Schmidt och 

Sandholt Jensen, 2013). 

 

Stockholm och Skåne visar ett negativt samband mellan medellöner och arbetslöshet för både 

svenskfödda och utlandsfödda. När medellönerna ökar, minskar arbetslösheten för både 

svenskfödda och utlandsfödda i länen. Resultatet är intuitivt eftersom agglomerationer ofta 

kännetecknas av högre nominella löner. För att företagen skall kunna konkurrera med andra 

företag på orter med lägre produktionskostnader antas det finnas produktivitetsfördelar att 

bedriva en verksamhet i tätare miljöer. Påståendet grundar sig i att tätare miljöer innebär högre 

kostnader för företag att bedriva sin verksamhet, i form av hyreskostnader och högre nominella 

löner till anställda. Om produktivitetsfördelar inte skulle förekomma hade företag i täta miljöer 

blivit utkonkurrerade av andra företag. Högre nominella löner i städer ger därför en indikation 

om det förekommer produktionsfördelar. För det empiriska resultatet i denna studie innebär 

därför att ökade medellöner i Stockholm och Skåne indikerar på ökad produktivitet i det 

geografiska området. Liksom Börsch-Supan (1991) beskrev, beror antalet matchningar på 

produktivitet. När produktiviteten av en anställd är högre än kostnaden för att anställa så 

anställer företag fler. Blekinge visar motsatt förhållande mellan ökade medellöner och 

arbetslöshet. Vid en ökad medellön ökar arbetslösheten. Tolkningen av sambandet kan förklaras 

av ökad selektivitet bland arbetsgivare, då lönerna ökar blir företagen mer känsliga och behöver 

avskeda anställda som inte är produktiva. 

 

Matchningseffektiviteten bland utlandsfödda är högre i Skåne och Stockholm än de två andra 

länen. Resultatet är väntat, då rapporter från SCB (2017) visar att sysselsättningsgraden är högre 

bland flyktingar som är bosatta i något av de tre storstadsregionerna. Aldén och Hammarstedt 

(2014) menade att social tillhörighet är viktigt för integrationen, och i regioner där 

arbetslösheten bland utlandsfödda är relativt låg är chanserna till anställning högre. Även fast 

studien undersöker förhållandet mellan vakanser och arbetslöshet för samtliga utlandsfödda, är 

det empiriska resultaten för denna uppsats enigt med tidigare studier om utlandsfödda på den 

svenska arbetsmarknaden. 
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Tolkningar av att den skattade skillnaden i matchningseffektivitet mellan inrikes och utrikes 

födda inom och mellan länen behöver göras med försiktighet. Eftersom 

matchningseffektiviteten endast visar i vilken utsträckning vakanser leder till en anställning för 

utrikes födda, kan estimaten till stor del bero på den utlandsföddas andel av länets befolkning i 

arbetsför ålder. Värt att notera i sammanhanget är att Norrbottens skattade 

matchningseffektivitet för utlandsfödda är väldigt låg. Enligt Aldén och Hammarstedt (2014) 

kan den låga matchningseffektivitet bland utlandsfödda tolkas som konsekvenser av 

diskriminering eller låg social tillhörighet. Dock kan den låga effektiviteten i Norrbottens fall 

däremot delvis förklaras av en låg andel utrikes födda i arbetskraften.  

 

Resultaten för studien bör tas med försiktighet. Eftersom data för vakanser och arbetslösa utgår 

från Arbetsförmedlingens databaser är dessa, likt nämnt i avsnittet om data, inte de verkliga 

siffrorna för de två komponenterna som avgör förhållandet mellan utbud och efterfrågan av 

arbetskraft. Vid jämförelser mellan län kan antalet inskrivna arbetslösa hos arbetsförmedlingen 

utgöra olika andelar av den faktiska arbetslösheten i de olika länen. I studiens fall kan ett län 

ha större tendenser att söka arbete genom arbetsförmedlingen än ett annat län. Om det finns 

större incitament att skriva in sig hos arbetsförmedlingen i ett län än i ett annat län ger det 

snedvridna estimat. Låt säga att i ett län sker rekrytering huvudsakligen genom platsannonser 

samtidigt som rekrytering i ett annat län sker genom privata eller arbetsmarknadsmässiga 

kontakter. I det län där rekrytering går genom så kallade informella sökkanaler kommer 

individen aldrig uppfattas som arbetslös och heller kommer inte den lediga tjänsten registreras 

i Arbetsförmedlingens register för vakanser. 
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7. Slutsatser 
 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om matchningseffektiviteten skiljer sig mellan två 

tätbefolkade regioner med hög befolkningstillväxt och två mer glesbefolkade regioner med 

lägre befolkningstillväxt. Vidare avsåg studien att undersöka om regionala skillnader i 

sysselsättning kan härledas till skillnader i matchningseffektivitet. Stockholm och Skånes län 

utgjorde regionerna med hög befolkningstillväxt samtidigt som Norrbotten utgjorde regionen 

med lägst befolkningstäthet och Blekinge det län med lägst befolkningstillväxt. Uppsatsen 

gjorde en särskiljning mellan födelseland för att skatta matchningseffektiviteten för både 

svenskfödda och utlandsfödda på arbetsmarknaden. Med data för samtliga 21 län i Sverige 

skattades den aggregerade samt regionala långsiktiga jämviktsrelationer mellan arbetslöshet 

och vakanser med hänsyn till agglomerationseffekter.  

 

De empiriska resultaten visar att matchningseffektiviteten för både svenskfödda och 

utlandsfödda skiljer sig mellan de svenska länen. Tolkningen av resultaten är att 

matchningseffektiviteten till viss del potentiellt kan förklara skillnader i sysselsättning bland 

utrikes födda och svenskfödda i de olika regionerna. I konflikt med tidigare studier finner 

uppsatsen empiriskt stöd för att de tätbefolkade och växande regioner har en högre 

matchningseffektivitet än andra län när kontrollvariabler för agglomeration inkluderas. Vidare 

är tolkningen av kontrollvariablernas betydelse för arbetslösheten tvetydiga, vilket visar att 

teorier om agglomerationseffekter är för generella för att fullt förklara skillnader i 

matchningseffektivitet och sysselsättning mellan tätbefolkade regioner i Sverige. Detta ger 

upphov till att vidare undersöka vad som påverkar matchningseffektiviteten i tätbefolkade 

områden. 

 

Denna studie har inte tagit hänsyn till arbetskraftens sammanställning vilket enligt många 

studier har stor betydelse för matchningseffektiviteten. Genom att utveckla modellen med 

information om arbetskraftens komposition, liksom arbetskraftens utbildningslängd och 

inriktning på utbildningen, kan den svenska kompetensmatchning studeras på regional nivå. 

Uppsatsen ger därmed upphov till framtida studier som behandlar kompetensmatchningen på 

den svenska arbetsmarknaden i tätbefolkade områden. 

 

Matchningseffektivitet bland utlandsfödda är ett viktigt forskningsområde för framtiden. Den 

demografiska utvecklingen i Sverige visar på en ökad urbanisering vilket gör storstäder växer 
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och mindre städer urholkas. Med en åldrande population och en ökande andel äldre i landets 

befolkning kommer försökningskvoten för framtiden minska för landet som helhet och på 

landsbygden i synnerhet. Simultant ökar den utländska befolkningen, men sysselsättningen är 

betydligt lägre bland utlandsfödda än svenskfödda. För att kunna upprätthålla välfärdssystemet 

bör stort fokus riktas mot att öka sysselsättningen bland utrikes födda på regional nivå. 

Resultaten av studien visar att sannolikheten till en matchning mellan utlandsfödd arbetskraft 

och en vakans är högre i de två tätbefolkade länen relativt de andra. Dock blir jämförelser län 

emellan haltande, eftersom andelen utrikes födda i arbetskraften har ett inflytande på 

sannolikheten till en matchning. Uppsatsen ger därför ett incitament till vidare studier av vilka 

faktorer som påverkar matchningen för den utlandsfödda arbetskraften. Genom att öka 

integrationen på arbetsmarknaden för utlandsfödda ökar humankapitalet och produktionen i 

landet. Den höga arbetslösheten för utrikes födda bör således studeras vidare för att ta fram 

beslutsunderlag för politiker och beslutsfattare för att adressera denna nyckelfråga för Sveriges 

arbetsmarknads framtid. 
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Appendix 

 
Figur 3–7: Beveridgekurvor för arbetslösheten bland svenskfödda i Sverige och respektive 

län. För en tydligare analys används samma skala för arbetslösheten och vakanser. 

 
 

 



 38 

 

 
 

 

  



 39 

 

 

 

Figur 8–12: Beveridgekurvan för arbetslösheten bland utlandsfödda i Sverige och respektive 

län. För en tydligare analys används samma skala för arbetslösheten och vakanser. 
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I tabell 6 och 7 redovisas regressionsresultaten med laggade värden för nettoflyttningar. 

 

Tabell 6: Beroende variabel är logaritmerad arbetslöshet bland svenskfödda 

Oberoende 

variabler 

Sveriges län 

(1) 

Stockholm 

(2) 

Skåne 

(3) 

Norrbotten 

(4) 

Blekinge 

(5) 

Logaritmerad 

vakanser 

-0,1592 *** 

(.0438)    

-0,6266 ** 

(.0631) 

-0,3202 *** 

(.0649) 

-0,1164 ** 

(.0378) 

-0,1569 ** 

(.0574) 

Nettoflyttningar 

svenskfödda 

-0,2436 **  

(.0759) 

0,4001 

(.1664) 

-0,1229 

(.2109) 

0,1292 * 

(.0594) 

0,0386 

(.1464) 

Nettoflyttningar 

utlandsfödda 

-0,0369 * 

(.0155) 

0,5218 ** 

(.0462) 

-0,7445 ** 

(.1021) 

0,1812 *** 

(.0260) 

0,0953 ** 

(.0138) 

Logaritmerad 

befolkningstäthet 

-1,1772 

(1,444) 

22,2175 *** 

(1,7562) 

14,0313 *** 

(4,4088) 

-0,9969 

(.8306) 

-19,5777 *** 

(2,0416) 

Logaritmerad 

medellön 

-0,2182 

(.3756) 

-8,9870 *** 

(1,2976) 

-5,0018 *** 

(1,3346) 

-0,2237 

(.3736) 

4,6297 *** 

(.8240) 

R² 39,76% 81,97% 65,76% 73,15% 63,59% 

Observationer 3024 144 144 144 144 

Robusta standarfel presenteras i parantes. Koefficienterna för säsongsvariation presenteras ej. Signifikansnivå representeras av ”*” 

där 𝑝 ≤ 0.1 = ∗, 𝑝 ≤ 0.05 = ∗∗, 𝑝 ≤ 0.01 = ∗∗∗. 

 
 

Tabell 7: Beroende variabel är logaritmerad arbetslöshet bland utlandsfödda 

Oberoende 

variabler 

Sveriges län 

(6) 

Stockholm 

(7) 

Skåne 

(8) 

Norrbotten 

(9) 

Blekinge 

(10) 

Logaritmerad 

vakanser 

-0,0245 

(.0280) 

-0,5172 *** 

(.0424) 

-0,1633 *** 

(.0462)   

-0,0069 

(.0387) 

-0,0692 

(.0423)  

Nettoflyttningar 

svenskfödda 

-0,1433  

(.0905) 

0,0244 

(.1462) 

-0,0767 

(.1443) 

-0,0472  

(.0468) 

0,2680 ** 

(.0778) 

Nettoflyttningar 

utlandsfödda 

-0,0131 

(.0234) 

0,1422 ** 

(.0409) 

-0,5257 ** 

(.0768) 

0,1679 ** 

(.02339) 

 0,0656 ** 

(.0114) 

Logaritmerad 

befolkningstäthet 

-1,8478 

(1,4023) 

22,6823 *** 

(1,5365) 

17,3386 *** 

(2,0496) 

2,0939 

(.8975) 

-10,2166 *** 

(1,6008) 

Logaritmerad 

medellön 

-3,1221 *** 

(.7637) 

-11,4945 ** 

(1,1653) 

-4,5346 ** 

(0,9001) 

1,9027 *** 

(.3387) 

5,8280 *** 

(.6084) 

R² 54,31% 88,52% 87,57% 67,72% 82,60% 

Observationer 3024 144 144 144 144 

Robusta standarfel presenteras i parantes. Koefficienterna för säsongsvariation presenteras ej. Signifikansnivå representeras av ”*” 

där 𝑝 ≤ 0.1 = ∗, 𝑝 ≤ 0.05 = ∗∗, 𝑝 ≤ 0.01 = ∗∗∗. 
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