
Student 

Ht 2014 

Kandidatuppsats, 15 hp 
Politices kandidatprogrammet, Institutionen för nationalekonomi vid Umeå universitet 

 

 

 

En paneldatastudie av 
Beveridgekurvan 

Fokus på ungdomsarbetslöshet 

Ida Ahlin



 

Sammanfattning  

Denna uppsats ämnar studera matchningen mellan vakanser och ungdomsarbetslöshet. En 

effektiv matchning mellan arbetslösa ungdomar och lediga jobb är viktigt för att sänka 

arbetslösheten. Detta stärker i sin tur individens självkänsla, ökar individens humankapital 

samt kan minska risken för lägre inkomst i framtiden eller arbetslöshet senare i livet. 

Samhällsekonomiskt resulterar en effektiv matchning i högre sysselsättningsgrad och lägre 

arbetslöshet. Den valda ansatsen för att studera matchningseffektiviteten är Beveridgekurvan. 

Rörelser längs med en befintlig Beveridgekurva förknippas med konjunkturförändringar. Skift 

av Beveridgekurvans position uppstår när arbetslöshetsnivån ändras för given vakansnivå. Ett 

skift ut av Beveridgekurvan betyder att arbetslöshetsnivån ökat för en given vakansnivå och 

ett skift in av kurvan visar på lägre arbetslöshetsnivå för given vakansnivå. Skift av kurvan 

kan bero på strukturella förändringar och förändrad matchningseffektivitet. I denna uppsats 

skattas Beveridgekurvan med regional paneldata för tidsperioden 1996-2013. Data på 

ungdomsarbetslöshet, antal vakanser och befolkningsmängd för Sveriges samtliga län under 

åren 1996-2013 är hämtat från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån.  Det 

empiriska resultatet visar att Beveridgekurvan skiftar ut mellan åren 2002 och 2003 för att 

sedan skifta in igen mellan 2005 och 2006. Skiftet ut beror förslagsvis på försämrad 

matchningseffektivitet då andelen förvärvsarbetande ungdomar minskade under samma 

period och den årliga förändringen av produktionsindex, som kan fungera som 

konjunkturindikator, stärktes. 
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1 Inledning  

I denna uppsats studeras matchningen mellan ungdomsarbetslöshet och vakanser på den 

svenska arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten skiljer sig generellt sett från den övriga 

befolkningens arbetslöshet och karakteriseras av korta arbetslöshetsperioder samt 

konjunkturkänslighet (Nilsson och Svärd, 2013).  Under tidsperioden 1996 – 2013 är 

ungdomsarbetslösheten ständigt högre än arbetslösheten för övriga befolkningen, se figur 1. 

Ungdomsarbetslösheten är en viktig politisk fråga, inte minst på grund av oron för de 

långsiktiga effekterna som arbetslöshet i unga år kan medföra. Skans (2004) redovisar resultat 

där arbetslöshet efter gymnasiet leder till ökad risk för framtida arbetslöshet och lägre 

inkomst. Även Ackum (1991) och Freeman och Wise (1982) kommer fram till att arbetslöshet 

i unga år kan leda till lägre framtida inkomst.  

 

 
Figur 1: Ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet för övriga befolkningen, andel av befolkningen. Statistikens källa: 

Arbetsförmedlingen.  
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Arbetsmarknaden kan beskrivas som ett flöde där individer dels rör 

sig mellan arbete och arbetslöshet, dels mellan att vara i och utanför 

arbetskraften. Figur 2 illustrerar flödet på arbetsmarknaden. 

Utmärkande för en väl fungerande arbetsmarknad är en bra 

matchningseffektivitet mellan arbetslösa och vakanser. En 

matchning uppstår när en arbetslös individ ges en anställning och 

när matchningen är effektiv resulterar det i högre 

sysselsättningsgrad samt lägre arbetslöshet (Riksbanken, 2012). 

 

Arbetsmarknaden påverkas av både konjunkturutvecklingen och strukturella faktorer som 

exempelvis arbetskraftens karakteristiska och sökeffektivitet. Strukturella faktorer är icke-

konjunkturella och påverkar arbetsmarknadens funktionssätt samt reflekterar möjligheten för 

arbetslösa att matchas med lediga jobb. För att studera matchningseffektiviteten är 

Beveridgekurvan en vanlig ansats. Relationen mellan vakanser och ungdomsarbetslöshet är 

negativ då en liten andel vakanser vanligtvis resulterar i hög arbetslöshet. Grafiskt kan 

Beveridgekurvan illustreras med vakanser på y-axeln och arbetslöshet på x-axeln. Kurvan kan 

även exempelvis skattas med arbetslöshet som beroendevariabel och vakanser som 

förklaringsvariabler samt dummyvariabler för att upptäcka skift av kurvan. I jämvikt 

förknippas rörelser längs med en stabil kurva med konjunkturens utveckling och skift av 

kurvan uppstår av strukturella förändringar (Wall och Zoega, 2002). Syftet med denna uppsats 

är att studera relationen mellan vakanser och ungdomsarbetslöshet och undersöka om 

Beveridgekurvan förskjutits ut vissa år. Den tidsperiod som studeras är 1996-2013.  

 

Den ekonometriska modellramen i denna uppsats följer upplägget av Börsch-Supan (1991), 

Wall och Zoega (2002) samt Bouvet (2012). Med paneldata för svenska län över 

ungdomsarbetslöshet och vakanser skattas Beveridgekurvan. Data är hämtat från 

Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån. Paneldata är fördelaktigt för att antalet 

observationer ökar och således antalet frihetsgrader jämfört med tidsseriedata. Dessutom 

adderar paneldata tvärsnittsvariation för varje enskilt län till uppsatsens tidsserie. Årsspecifika 

fixa effekter representeras av binära variabler som möjliggör en analys av varje enskilt års 

effekt på ungdomsarbetslösheten.  

Figur 2: Flöden på arbetsmarknaden 
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Tidigare studier inom området är Börsch-Supan (1991) som studerar Beveridgekurvan i 

dåvarande Västtyskland. Med regional paneldata skattas kurvan vars skift identifieras med 

årsdummisar. Dessutom inkluderas förklaringsvariabler av strukturell art i 

regressionsmodellen för att undersöka variablernas påverkan på kurvans skift och placering. 

En liknande metod används i Bouvet (2012) som skattar Beveridgekurvor för sex europeiska 

länder samt ländernas regioner. En tredje studie värt att nämna är Wall och Zoega (2002) som 

skattar den brittiska Beveridgekurvan samt kurvor tillhörande landets regioner. Till skillnad 

från Börsch-Supan (1991) identifierar Wall och Zoega (2002) Beveridgekurvans skift genom 

att skatta årsdummisar, för att därefter undersöka varför skiften uppstår. Gemensamt för dessa 

artiklar är att de undersöker om Beveridgekurvans skift uppstår av strukturella förändringar 

oberoende den konjunkturella variationen. Enligt resultaten är Beverdigekurvan inte fullt 

lämplig för att skilja på konjunkturvariation och strukturella förändringar. Denna uppsats 

fokuserar däremot på att identifiera skift i relationen mellan ungdomsarbetslöshet och 

vakanser. Främst ligger fokus på skift ut av Beveridgekurvan.    

        

Uppsatsens disposition är följande: I kapitel 2 presenteras en bakgrund för 

ungdomsarbetslösheten. Därefter i kapitel 3 sammanfattas tidigare studier som ämnar 

undersöka Beveridgekurvan. I kapitel 4 presenteras en teoriram som inkluderar en härledning 

av Beveridgekurvan samt alternativa matchningsfunktioner. Data och den empiriska metoden 

introduceras i kapitel 5. Kapitel 6 redovisar resultatet från den empiriska analysen och 

diskussion kring resultatet förs i kapitel 7. En slutsats av uppsatsen presenteras i kapitel 8.    
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2 Bakgrund 

Arbetslösheten i Sverige varierade kring 2 procent från 1960-talet fram till 1990-talets början 

då Sverige drabbades av en bank- och finanskris. Sysselsättningsgraden som hade legat över 

80 procent minskade och arbetslösheten ökade till 8 procent (Holmlund, 2009).  Krisen 

drabbade särskilt ungdomsarbetslösheten som ökade från 3,5 procent till 19,1 procent mellan 

åren 1990 till 1993. Sysselsättningsgraden bland ungdomar i åldrarna 18-24 år sjönk med 25 

procentenheter under samma period. Andelen ungdomar som deltog i utbildning och 

arbetsmarknadsprogram ökade markant under denna tid (Edin et al., 2000). Under den senaste 

finanskrisen 2008-2009 drabbades ungdomsarbetslösheten igen men nivåerna var då inte så 

pass höga som under 1990-talet (Grannas, 2009).  

 

Arbetsmarknaden delas upp i två huvudgrupper, ”i arbetskraften” och ”ej i arbetskraften”. 

Majoriteten av ungdomarna som befinner sig utanför arbetskraften är heltidsstudenter, men 

gruppen upptas även av bland annat latent arbetslösa samt individer som varken arbetar eller 

studerar. Latent arbetslösa är individer som vill och kan arbeta men har inte sökt jobb. I 

arbetskraften finns sysselsatta och arbetssökande. Även den arbetslösa gruppen består till stor 

del av heltidsstudenter som kan tänka sig arbeta på sidan av studierna eller ska påbörja ett 

arbete inom tre månader, vanligtvis ett feriejobb (Nilsson och Svärd, 2013). Figur 3 visar den 

totala befolkningen år 2012 i åldrarna 15-24 år fördelat i grupperna ”i arbetskraften” och ”ej i 

arbetskraften”.   

 

I figur 3 består den arbetslösa gruppen av knappt 45 procent heltidstuderande individer. 

Freeman och Wise (1982) menar att arbetslösa heltidsstudenter är ett mindre samhällsproblem 

än icke studerande arbetslösa ungdomar. Däremot kan det vara viktigt att ha ett arbete på 

sidan av studierna i ett individuellt perspektiv. Innan år 2007 tillhörde heltidsstudenter 

gruppen ”ej i arbetskraften” enligt Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik (AKU), vilket 

kan vara viktigt att ha i åtanke vid en jämförelse över tid (Grannas, 2009).  
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Figur 3: Klassificering av ungdomar 15-24 år arbetskraftsstatus, årsgenomsnitt 2012, tusental. Källa: Nilsson och 

Svärd, 2013. 

 

Under 1990-talet ökade antalet inskrivningar till högre studier bland hela befolkningen. 

Antalet studenter i åldrarna 20-24 år ökade med nästan 10 procent mellan 1993 och 1999 

(Holmlund, 2009). Den allmänna konjunkturen såväl som arbetsmarknadsläget påverkar 

intresset för högre studier. När förvärvsintensiteten ökar svalnar ungdomars intresse för att 

studera vidare (Hagsten, 2010).    

 

Figur 4 visar hur utbildningsnivån (åldersgrupp 16-24) och andelen sökande till 

högskoleutbildningar (åldersgrupp 18-24) förändrats under den studerade tidsperioden. 

Statistiken är hämtad från Statistiska centralbyrån som antal och har med egna beräkningar 

gjorts om till andel av den aktuella befolkningsstorleken. Statistik på andelen sökande 

ungdomar till högskoleutbildning finns enbart tillgängligt från 1998. Andelen sökande 

minskade år 1999 och låg på lägre nivåer fram till 2008, men har sedan dess ökat. Andelen 

med eftergymnasial utbildning tre år eller mer är lägst jämfört med övriga utbildningsnivåer 

men antalet har ökat med 41 procent mellan år 2000 och 2013
1
. Antalet med förgymnasial 

utbildning ökade med 3 procent under samma tidsperiod. År 2011 blir andelen med gymnasial 

utbildning större än andelen med förgymnasial utbildning som tidigare varit högst.  

                                                           
1
 Utbildningsregistret har genomgått kvalitetshöjande förändringar 2000 och därför görs jämförelsen mellan 

2000 och 2013.   
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Figur 4: Utbildningsnivå och andel sökande till högskoleutbildning. Statistikens källa: Statistiska centralbyrån. 

 

Sysselsättningsgraden för ungdomar i åldrarna 20-24 ökade från mitten av 1990-talet fram till 

början av 2000-talet (SCB, 2003). Åren innan finanskrisen 2008-2009 fungerade den svenska 

arbetsmarknaden väl vilket resulterade i högre sysselsättningsgrad bland ungdomar, lägre 

ungdomsarbetslöshet samt lägre andel ungdomar utanför arbetskraften (Grannas, 2009).  

 

Ungdomsarbetslöshet och arbetsmarknaden för unga är en viktig politisk fråga såväl inom 

samhällsspolitiska frågor som för den individuella utvecklingen. En grupp ungdomar som 

befinner sig i en särskilt utsatt position är de ungdomar som varken arbetar eller studerar. Den 

problematiska situationen grundar sig i att de saknar sysselsättning och förlorad inkomst samt 

att de inte ökar sitt humankapital genom att arbeta eller studera. Det är viktigt att dessa 

ungdomar får hjälp med att komma i kontakt med arbete eller studier, inte minst för att 

behålla de färdigheter och kunskaper som ungdomarna besitter från skolgången (Nilsson och 

Svärd, 2013). Andelen ungdomar i åldrarna 20-24 som varken studerar eller arbetar ökade 

från 3 procent under 1980-talet till 10 procent 2002 (SCB, 2003). År 2010 var 11 procent av 

ungdomarna utan arbete eller studier (Nilsson och Svärd, 2013).   
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2.1 Ungdomsarbetslöshet och dess konsekvenser 

Ungdomsarbetslöshet karakteriseras av konjunkturkänslighet och korta arbetslöshetstider. 

Egenskaper och faktorer som minskar arbetslöshetstiden är gymnasial utbildning, 

eftergymnasial utbildning samt bättre arbetsmarknadssituation, där en fungerande relation 

mellan arbetslöshet och vakanser är av stor betydelse (Albrecht m.fl., 1989).  

 

Freeman och Wise (1982) menar att arbetslösa heltidsstudenter är ett mindre samhällsproblem 

än icke studerande arbetslösa ungdomar. Ungdomsarbetslösheten är inte jämt fördelad i 

samhället utan skiljer sig mellan olika grupper. Ungdomar med lägre utbildningsgrad och 

ungdomar med utländsk bakgrund är överrepresenterade i den arbetslösa gruppen. Dessa 

grupper är även överrepresenterade när det gäller drogrelaterade problem, ungdomsvåld 

etcetera. Samhällskostnaderna minskar troligen om ungdomsarbetslösheten är jämt fördelad 

mellan samhällsgrupperna.  

 

Sociala kontakter kan vara viktigt för ungdomar. Skans och Kramarz (2011) visar resultat som 

indikerar på att starka sociala kontakter så som föräldrar är betydelsefullt, särskilt för 

individer med lägre utbildning. En Sydafrikansk studie av Schöer m.fl. (2014) visar resultat 

som indikerar på att ungdomar med högre utbildning tenderar till att finna jobb via formella 

kanaler i högre utsträckning än lågutbildade ungdomar. Ungdomar med lägre utbildning, 

sämre arbetsmarknadsanknytning och lägre självförtroende i det engelska språket söker mer 

frekvent arbete via informella kanaler.  
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3 Tidigare studier 

3.1 Beveridgekurvan  

Börsch-Supan (1991) studerar Beveridgekurvan under åren 1964 till 1986 i dåvarande 

Västtyskland. Det empiriska resultatet visar tre skift, de två första skiften mellan åren 1974-

1975 och 1980-1981 är tydliga och distinkta. Det tredje skiftet startar år 1984 och är inte ett 

distinkt skift som de andra två utan verkar snarare accelerera ut under tidsseriens sista år. 

Orsaken bakom de två första skiften antas vara faktorer av konjunkturell art som exempelvis 

bruttonationalprodukten (BNP) och konsumentprisindex snarare än strukturella faktorer. 

Denna tolkning grundar sig delvis i att strukturella förändringar, exempelvis förändringar i 

sammansättningen av den arbetslösa gruppen, tenderar till att ske under en längre tid istället 

för distinkta och tydliga hopp. Genom att skatta parametrar för konjunkturella och strukturella 

variabler dras slutsatsen att de konjunkturella variablerna har större inverkan på 

Beveridgekurvans skift än de strukturella variablerna.  

 

Wall och Zoega (2002) undersöker Beveridgekurvan i Storbritannien mellan åren 1986 och 

1996. Den aggregerade brittiska kurvan skiftar in under tidsseriens början och skiftar ut under 

åren 1989 - 1990 och tillbaka in mellan åren 1993 - 1994. Tio regionala Beveridgekurvor 

skattas och skiftar för det mesta samtidigt som den aggregerade Beveridgekurvan.  

  

Wall och Zoega (2002) undersöker bakomliggande faktorer till den aggregerade 

Beveridgekurvans skift och enligt författarnas tolkning är regional mismatch inte en av 

faktorerna som förklarar skiften. Hysteres på arbetsmarknaden har en signifikant effekt på 

Beveridgekurvans rörelse men antas inte förklara dess skift. Den arbetslösa gruppens 

sammansättning har viss effekt på Beveridgekurvans läge, exempelvis skiftar kurvan ut om 

andelen arbetslösa unga män ökar.  Beveridgekurvans skift och årlig förändring i 

produktionsindex har ett starkt samband vilket indikerar på att den konjunkturella variationen 

påverkar kurvans skift och placering.  
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Bouvet (2012) studerar Beveridgekurvor för fem europeiska länder och ländernas totalt 60 

regioner. Enligt det empiriska resultatet skiftar Beveridgekurvan in genom ett positivt BNP-

gap2 och högre produktion. Högre minimilöner per timme, fler ungdomar i arbetskraften samt 

ökad långtidsarbetslöshet är faktorer som skiftar kurvan ut. Dessa variabler samt ytterligare ett 

antal variabler studeras genom att inkludera dem i regressionsmodellen som skattar 

Beveridgekurvan.  

 

Den gemensamma nämnaren för artiklarna av Börsch-Supan (1991), Wall och Zoega (2002) 

och Bouvet (2012) är att de skattar Beveridgekurvan på paneldata med fixa effekter. De 

studerar vilka faktorer som påverkar Beveridgekurvans position, bland annat genom att 

inkludera variabler för strukturella och konjunkturella förändringar i regressionsekvationen. 

Alla tre studier drar slutsatsen att den empiriska Beveridgekurvan inte är helt lämplig när 

ändamålet är att skilja på strukturella förändringar och konjunkturella variationer.  

 

Abraham (1987) studerar den amerikanska arbetsmarknaden. Vakansdata insamlas inte i USA 

med undantag för ett par stater. Istället används help-wanted index vilket bygger på 

tidningsannonserade vakanser. Beveridgekurvor skattas med tidsseriedata och enligt resultatet 

skiftade Beveridgekurvan ut under 1970-talet. Skiftet förklaras bland annat genom att den 

demografiska sammansättningen av arbetskraften förändrades och att de ekonomiska 

skillnaderna mellan regionerna ökade.  

 

Valletta (2005) studerar den amerikanska Beveridgekurvan under tidsperioden 1976-2005. 

Aggregerad och regional tidsseriedata används för att skatta Beveridgekurvan. Enligt det 

empiriska resultatet skiftar Beveridgekurvan in under slutet av 1970-talet och början av 1980-

talet vilket innebär en högre matchningseffektivitet. Resultatet följer Abraham (1987) och det 

tidigare skiftet ut antas ha berott på ökad spridning på arbetskraftsefterfrågan mellan 

amerikanska regioner. I takt med att spridningen av arbetskraftsefterfrågan minskade mellan 

regionerna skiftade kurvan in igen.   

  

                                                           
2
 BNP-gap är differensen mellan real BNP och potentiell BNP (Bouvet, 2012). 
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Bonthuis m.fl. (2013) skattar en Beveridgekurva för hela Europa samt kurvor för enskilda 

länder. Det främsta syftet är att studera finanskrisen och tiden efter. Resultatet visar på att 

relationen mellan arbetslöshet och vakanser i Europa förskjutits ut under finanskrisen. 

Beveridgekurvan skiljer sig mellan länderna, där Tysklands kurva skiftar in under 

finanskrisens år medan Spaniens och Frankrikes Beveridgkurvor skiftar ut. Tyskland skiljer 

sig på så vis från arbetsmarknadssituationen i övriga Europa. En förklaring är att Tyskland 

genomförde ett antal arbetsmarknadsreformer under mitten av 2000-talet som gav effekt i 

samband med finanskrisen.  

 

För ett land är det särskilt viktigt att reda ut orsaksambanden bakom skiften av 

Beveridgekurvan. Bonthuis m.fl. (2013) föreslår att arbetskraftskarakteristiska, industriell 

sammansättning och institutionella faktorer är viktiga variabler. Det visar på att länder med 

större andel ungdomar i arbetskraften löper mindre risk för att drabbas av skift ut av 

Beveridgekurvan. Detta korrelerar troligtvis med att ungdomar har lättare att få jobb och har i 

genomsnitt kortare arbetslöshetstider än den övriga arbetskraften. Ungdomar är heller inte lika 

specialiserade och saknar starka företagsspecifika kunskaper som äldre 

arbetsmarknadsdeltagare kan ha. Därutöver är flyttkostnaden vanligtvis lägre för ungdomar.      

 

3.2 Den svenska matchningseffektiviteten  

Med slumpmässig matchningsfunktion skattar Håkanson (2014) den svenska 

matchningseffektiviteten. Resultatet visar att matchningseffektiviteten ökade från slutet av 

1990-talet fram till år 2008. I samband med finanskrisen 2008-2009 försämrades 

matchningseffektiviteten. Även Zetterberg (2012) visar på liknande resultat där 

matchningseffektiviteten var hög innan finanskrisens utbrott.  

 

Skäl till den försämrade matchningseffektiviteten efter finanskrisen kan vara omställningar på 

arbetsmarknaden som inneburit att arbetskraftens sammansättning förändrats. Större andel i 

den arbetsföra befolkningen består nu av grupper med genomsnittligt svagare 

arbetsmarknadsanknytning, till exempel yngre, äldre och utrikes födda. Dessutom har ett antal 

ekonomisk-politiska åtgärder genomförts för att öka arbetsutbudet och incitamentet att arbeta. 

Bland annat har ett stort antal människor som tidigare varit sjukskrivna registrerats hos 
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Arbetsförmedlingen. På lång sikt kan ökat arbetsutbud vara positivt och leda till högre 

sysselsättning men på kort sikt kan reformerna medföra sämre matchning mellan utbud och 

efterfrågan på arbetskraft (Håkanson, 2014). 

 

Även Svenskt Näringsliv konstaterar att matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden 

försämrats. Sysselsättningstillväxten ökar men den låga matchningseffektiviteten bromsar 

tillväxten. Över hälften av Svenskt Näringslivs företagspanel som deltagit i undersökningen 

säger att de haft problem med rekryteringen, så pass att de tackat nej till order. En del företag 

har istället låtit befintlig personal arbeta mer. Byggbranschen, juridik och ekonomi har varit 

de områden med störst problem. Där har produktionen hållits tillbaka på grund av att utbud 

och efterfrågan inte matchats med varandra. Detta leder till dämpad produktionstillväxt och 

sysselsättningstillväxt. Det betyder att Beveridgekurvan kan skifta ut (Svenskt näringsliv, 

2011).   
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4 Teoretisk bakgrund 

4.1 Härledning av Beveridgekurvan  

Beveridgekurvan härleds i denna uppsats enligt samma principer som i Wall och Zoega 

(2002). Första steget i härledningen av Beveridgekurvan är att definiera en 

matchningsfunktion. En matchningsfunktion summerar effektiviteten i den process som för 

samman arbetslösa och lediga tjänster. Funktionen kan skrivas som följande: 

 

M = M(U, V)     (1) 

 

där M är antal matchningar eller anställningar. U är antal arbetslösa och V antal vakanser. 

Intuitionen bakom matchningsfunktionen är att fler arbetssökande och fler lediga jobb bör 

resultera i ökat antal anställningar.  

 

Vanligtvis specificeras matchningsfunktionen som en Cobb-Douglas funktion med konstant 

skalavkastning: 

 

M = AU
ϒ
V

1-ϒ      
(2) 

 

där A är parameter för matchningsteknologin och tar upp matchningseffektiviteten mellan 

vakanser och arbetslöshet. I jämvikt är antal separationer (S), flödet från anställning till 

arbetslöshet, lika med antal matchningar (S=M). Genom att utnyttja detta samt dividera 

funktionen med storleken på arbetskraften kan funktionen skrivas som följande: 

 

S/L = A(U/L)
ϒ
(V/L)

1-ϒ     (3) 
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När funktion (3) logaritmeras ges den slutgiltiga funktionen för Beveridgekurvan: 

 

ln(s) = A + ϒln(u) + (1-ϒ)ln(v)    (4) 

 

I ekvation (4) är s separationsgraden (S/L), u är arbetslöshetgraden (U/L) och v är vakansgrad 

(V/L). A är intercept och en parameter för matchningsteknologin. Parametern A och 

separationsgraden s är konstanta och relationen mellan arbetslöshet och vakanser är negativ.  

 

I jämvikt förknippas rörelser längs med en stabil Beveridgekurva upp och nedgång i 

konjunkturen (Wall och Zoega, 2002). En rörelse utmed en stabil Beveridgekurva är 

konsistent med en nedgång i konjunkturen och kan tolkas som ett efterfrågefall på arbetskraft 

och vice versa. En punkt långt ned på Beveridgekurvan i figur 5 illustrerar lågkonjunktur med 

få lediga platser och hög arbetslöshet. En punkt högt upp på Beveridgekurvan tolkas som 

högkonjunktur med många lediga platser och låg arbetslöshet (Zetterberg, 2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5: Beveridgekurva  

 

Förändringar i matchningsteknologin (parameter A i ekvation (4)) antas bero på strukturella 

förändringar som reflekterar möjligheten för arbetslösa att matchas med lediga jobb. I jämvikt 

illustrerar ett skift av Beveridgekurvan förändrad matchningseffektivitet (Wall och Zoega, 

Vakanser 

Arbetslöshet

het 

uv´´ 

uv  

uv´ 
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2002). Ett skift ut från origo (se uv´ i figur 5) tolkas som försämrad matchningseffektivitet 

och ett skift in (se uv´´ i figur 5) tolkas som förbättrad matchningseffektivitet. Vid ett skift av 

kurvan har arbetslöshetsnivån ändrats för given vakansnivå. Om kurvan skiftar ut samtidigt 

som sysselsättningstakten ökar behöver skiftet inte bero på sämre matchningseffektivitet. En 

sådan situation kan uppstå om andelen individer i arbetskraften ökar.  

 

Strukturella förändringar är icke konjunkturella faktorer, exempelvis de arbetslösas 

sökeffektivitet, karakteristiska och grad av ansträngning. Ju längre tid en individ går arbetslös, 

desto svårare antas det vara att hitta ett nytt arbete. Avtagande humankapital, nedsatt 

sökförmåga eller arbetsgivares negativa uppfattningar kring långtidsarbetslöshet kan vara 

orsaker till problematiken. Längre arbetslöshetstider kan orsakas av låg matchningseffektivitet 

vilket i sig kan leda till att Beveridgekurvan skiftar ut (Wall och Zoega, 2002).  

 

4.2 Alternativa matchningsfunktioner 

Detta avsnitt introducerar kort två andra empiriska metoder som kan mäta matchningen på 

arbetsmarknaden. Två återkommande alternativ är en slumpmässig matchningsfunktion och 

stockflödesmodellen. De båda funktionerna syftar till att sammanfatta de ansträngningar som 

görs i matchningsprocessen mellan arbetssökande och företag med vakanser. 

Matchningsfunktioner skattas med antalet matchningar som en funktion av antalet 

arbetssökande och vakanser under en tidsperiod (Forslund och Johansson, 2007).  

 

Den slumpmässiga matchningsfunktionen baseras på att arbetssökande och rekryterande 

företag möts slumpmässigt. Alla arbetssökande behandlas lika, oberoende hur länge de varit 

sökande och alla företag med vakanser behandlas lika, vare sig vakansen är nyutlyst eller inte. 

Det betyder att antal anställningar beror på antal arbetssökande och antal vakanser. 

Sammansättningen av arbetssökande och vakanser har ingen betydelse i den slumpmässiga 

matchningsfunktionen. Slumpmässig matchningsteori föreslår att informationen måste 

förbättras för att öka matchningseffektiviteten (Forslund och Johansson, 2007). 
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Stockflödesmodellen utgår ifrån att arbetssökande och rekryterande företag är välinformerade. 

Den arbetssökande går igenom stocken av lediga tjänster och väljer ut vakanser som är 

relevanta med hänsyn till sin kunskap, erfarenhet och egenskaper. Om den arbetssökande inte 

blir anställd kommer sökandet fortgå men med inriktning mot nya vakanser (inflödet av 

vakanser). Företagen letar bland kvalificerade arbetssökande när en vakans uppstår. Om 

tjänsten inte tillsätts kommer sökandet riktas mot nya arbetssökande. På så vis kommer 

”gamla” arbetssökande och ”gamla” lediga tjänster aldrig matchas. Stockflödesteorin 

rekommenderar att utbud och efterfrågan på olika färdigheter bör påverkas för att nå en hög 

matchningseffektivitet (Forslund och Johansson, 2007).  

 

Dessa två metoder används inte i denna uppsats utan har enbart introducerats för att informera 

kring andra tillvägagångsätt än Beveridgekurvan. Fördelen med dessa två metoder är att de 

ger mer precisa resultat och tar hänsyn till matchningsprocessen mellan arbetssökande och 

lediga jobb. Fördelen med Beveridgekurvan är att den ger en överskådlig bild på 

arbetsmarknadsläget och dess utveckling. Beveridgekurvan valdes på grund av dess fördelar 

samt min egen kunskapsnivå och kursens tidsram.   
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5 Data och Empirisk modell 

5.1 Paneldata och modeller med fixa effekter   

Med paneldata observeras n olika enheter i T olika tidsperioder. Exempel på enheter är länder, 

individer, företag eller som i denna uppsats, län. En vanligt förekommande metod som 

används när panelen innehåller två eller fler tidsperioder är fixa-effekt modeller. Metoden 

kontrollerar för icke observerbara variabler som varierar mellan olika enheter men är 

konstanta över den studerade tidsperioden. Varje enhet har ett intercept, modellen har således 

n stycken olika intercept. Dessa intercept kan representeras av en uppsättning binära variabler 

där varje variabel absorberar de utelämnade faktorerna som skiljer enheterna åt, men är 

konstanta över tid. Intercepten som tillhör enheterna kallas enhetsspecifika fixa effekter och 

de kan exempelvis fånga upp effekter som kulturella faktorer och traditioner (Stock och 

Watson, 2015). 

 

Tidsspecifika fixa effekter är variabler som kan ändras över tid men gäller för alla enheter. 

Exempel på sådana variabler är politiska beslut som påverkar ett helt land men som ändras 

under den studerade tidsperioden. En regressionsmodell som innehåller enhetsspecifika fixa 

effekter och tidsspecifika fixa effekter kan definieras som: 

 

Yit = β1Xit + αi + λt + uit     (5) 

 

där Yit är modellens beroendevariabel för enhet i och tidsperiod t. Xit är förklaringsvariabel för 

enhet i och tidsperiod t med tillhörande riktningskoefficient β1. αi är enhetsspecifika fixa 

effekter och λt är tidsspecifika fixa effekter. Regressionsmodellens slumpmässiga felterm ges 

av uit. Fixa-effekt modeller skattas med minsta kvadratmetoden och det är parametrarna β1, αi, 

och λt som skattas (Stock och Watson, 2015).   

 

Börsch-Supan (1991) menar att paneldata är fördelaktigt för att det förser ytterligare variation 

till förklaringsvariabeln och fler frihetsgrader. Arbetsmarknaden fungerar olika mellan 

regioner inom ett land och med paneldata adderas tvärsnittsvariation till tidsseriens 

förändringar.  
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5.2 Deskriptiv statistik 

Ungdomsarbetslöshet är hämtad från Arbetsförmedlingens databas och är mätt som andel av 

befolkningen i åldrarna 18 till 24 år. För att skapa en panel har data för andelen arbetslösa 

ungdomar hämtats för Sveriges 21 län under åren 1996 till 2013. Totalt har således 378 

observationer inhämtats.  

 

Arbetsförmedlingens statistik bygger på individer som registrerat sig som arbetslösa hos 

arbetsförmedlingen. AKU är en urvalssundersökning som baseras på cirka 29 500 individer 

varje månad. Samstämmigheten mellan dessa två källor är god när det gäller antal arbetslösa 

men sammansättningen skiljer sig. Jämförelser mellan källorna visar att AKU täcker 

ungdomar i högre grad än Arbetsförmedlingen. Det kan bero på att heltidsstuderande 

ungdomar inte registrerar sig hos Arbetsförmedlingen. De ser sig i första hand som studenter 

framför arbetssökande och söker jobb via andra kanaler än Arbetsförmedlingen (Håkanson, 

2014). År 2012 var ungdomsarbetslösheten 4,4 procent av befolkningen enligt 

Arbetsförmedlingens statistik. Enligt AKU var ungdomsarbetslösheten 12,3 procent i relation 

till hela befolkningen i åldersgruppen 15-25 år. Om heltidsstuderande exkluderas minskar 

ungdomsarbetslösheten till 6,8 procent av befolkningen (Nilsson och Svärd, 2013).  

 

Variabeln vakanser är hämtad från Arbetsförmedlingens databas och är mätt som antal 

vakanser per län för åren 1996 till 2013. När Beveridgekurvan skattas bör antal vakanser vara 

mätt som andel av arbetskraften (Wall och Zoega, 2002). Data på arbetskraftens storlek under 

åren 1996-2013 är inte tillgängligt. Istället approximeras arbetskraftens storlek av antal 

individer i åldrarna 18-64 år. Data för länens befolkningsmängd under åren 1996 till 2013 är 

hämtad från Statistiska centralbyrån. Detta betyder att vakansgraden i denna uppsats är något 

lägre än den verkliga vakansgraden.  

 

Deskriptiv statistik för variablerna ungdomsarbetslöshet och vakanser för Sveriges 21 län 

under åren 1996-2013 presenteras i tabell 1. Panelen är kort och balanserad, vilket betyder att 

antal län är fler än antal år samt att det finns värden för varje län och år (Stock och Watson, 

2015).  

 



18 
 

 

Tabell 1 
Variabler Observationer Medelvärde Standardavvikelse Minvärde Maxvärde 

Ungdomsarbetslöshet 378 6,3 % 2,474 2 % 16,6 % 

Vakanser 378 7,9 % 2,447 3,4 % 24 % 

 

Figur 6 illustrerar den deskriptiva Beveridgekurvan för Sverige. Kurvan är plottad med 

tidsseriedata på ungdomsarbetslöshet och vakanser under tidsperioden 1996-2013.  

 

Figur 6: Deskriptiv Beveridgekurva för Sverige mellan åren 1996 till 2013. Statistik från Arbetsförmedlingen och 

Statistiska centralbyrån.  
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5.3 Empirisk modell 

Den ekonometriska vägledningen i detta kapitel har hämtats från Baltagi (1995), Stock och 

Watson (2015) samt Studenmund (2011). Regressionsekvationen specificeras nedan: 

 

ln(uit) = αi + β1ln(vit) + λtD + εit,  i = 1,…,21 och t = 1,…,18, (6)      

 

där ln(uit) är beroendevariabeln ungdomsarbetslöshet vid år t och län i. αi är länsspecifika fixa 

effekter som varierar mellan länen men är oförändrad över tid. ln(vit) är förklaringsvariabeln 

vakanser vid år t och län i. β1 är riktningskoefficienten tillhörande vakanser. D representerar 

årsdummyvariablerna (årsspecifika fixa effekter). D fungerar som skiftvariabler och ska fånga 

upp icke observerbara faktorer som påverkat ungdomsarbetslösheten under åren 1996-2013. 

Riktningskoefficienten som tillhör dummyvariablerna är λt.. εit är slumpmässig felterm för län 

i, år t.  

 

Det huvudsakliga intresset vid skattningen av Beveridgekurvan är tecknen och magnituden på 

årsdummisarnas riktningskoefficienter (Wall och Zoega, 2002). Med de skattade 

årsdummisarna är det möjligt att analysera Beveridgekurvans utveckling (Börsch-Supan, 

1991).        

  

Länsspecifika effekter som kan skilja mellan svenska län och påverka nivån på 

ungdomsarbetslöshet är exempelvis tradition och kultur relaterat till arbetsliv och studier. 

Årsspecifika effekter som kan påverka ungdomsarbetslösheten är politiska beslut. Dessa 

faktorer är enbart antaganden och är icke observerbara men de hålls konstanta i modellen. 

Dock bör det poängteras att det trots dessa fixa effekter kan förekomma utlämnade variabler 

som skapar icke väntevärdesriktiga estimat. Dessa variabler varierar mellan län och över tid 

(Stock och Watson, 2015). 
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Tre Beveridgekurvor skattas i denna uppsats enligt regressionsmodell (6). I den första 

modellen (modell (1)) inkluderas länsspecifika fixa effekter och 17 årsspecifika fixa effekter. 

År 1996 utesluts för att undvika kollinjäritet och blir referensåret som de andra variablerna 

jämförs med
3
. Modellen har problem med heteroskedasticitet och autokorrelation som är 

relativt vanligt i ekonomisk paneldata. Problemen korrigeras genom att skatta modellen med 

kluster-robusta standardfel i STATA
4
. För att undersöka årsdummisarnas påverkan på 

beroendevariabeln genomförs ett Wald-test. Testresultatet visar att parametrarna tillsammans 

är större än noll vilket tolkas som att årsdummisarna kan förklara viss variation av 

ungdomsarbetslösheten.  

 

Modell (2) skattas med 17 årsspecifika fixa effekter med år 1996 som referensvariabel. I 

denna modell utesluts länsspecifika fixa effekter på grund av att dessa kan ta ifrån viss effekt 

från variabeln vakanser
5
. Modellen skattas med robusta standardfel för att korrigera 

heteroskedasticitet som sannolikt är närvarande i modellen enligt genomfört test. 

 

Den tredje modellen (modell (3)) inkluderar länsspecifika fixa effekter och tre årsspecifika 

fixa effekter (D9802, D0305 och D0613). De år som tillsammans utgör ett skift av 

Beveridgekurvan enligt modell (1) blir en dummyvariabel. Avsikten är att undersöka om den 

skiftande perioden är signifikant skild från noll. År 1996 och 1997 utesluts tillsammans som 

referensperiod. Modellen skattas med kluster-robusta standardfel för att korrigera 

autokorrelation.       

                                                           
3
 Det spelar ingen roll vilket år som utesluts. STATA utesluter den första perioden.  

4
 vce(cluster clustvar) tillåter korrelation inom en grupp, län i uppsatens fall. Observationerna är oberoende 

mellan länen men kan korrelera inom länen. Källa: STATA manual, 

http://www.stata.com/manuals13/xtvce_options.pdf 
5
 Om årsspecifika fixa effekter exkluderas från modellen är vakanser signifikant men det går inte att studera 

kurvans skift, vilket är syftet med uppsatsen.  
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6 Resultat 

Beveridgekurvan presenteras enligt modell (1) i tabell 2 kolumn (1). De 17 

årsdummyvariablerna (D1997 – D2013) presenteras i tabellen. De länsspecifika fixa 

effekterna presenteras inte. Relationen mellan vakanser och ungdomsarbetslöshet är som 

förväntat negativ. Variablerna ungdomsarbetslöshet och vakanser är logaritmerade, vilket 

innebär att riktningskoefficienten tillhörande vakanser tolkas som elasticitet. Om vakanser 

ökar med 1 procentenhet i kolumn (1) minskar ungdomsarbetslösheten med i genomsnitt 

0,0991 procent, givet att övriga förklaringsvariabler hålls konstanta. Dock är skattningen för 

vakanser inte signifikant skild från noll. Förklaringen kan vara att de länsspecifika fixa 

effekterna tar upp viss effekt från förklaringsvariabeln. Det är även risk för problem med 

uteblivna variabler (Stock och Watson, 2015).  

 

Årsdummisarna är alla negativa och signifikanta i kolumn (1). En negativ riktningskoefficient 

indikerar på att det enskilda året bidrog till en lägre nivå på ungdomsarbetslösheten jämfört 

med referensåret 1996. Två skift kan urskiljas i modell (1). Beveridgekurvan skiftar ut mellan 

åren 2002 och 2003, vilket kan indikera på en sämre matchningseffektivitet. Mellan åren 2005 

och 2006 skiftar kurvan in igen, vilket kan visa på förbättrad matchningseffektivitet.  

 

Tolkningen av regressionsresultatet baseras på tecknen och magnituden på årsdummisarnas 

riktningskoefficienter. Åren 2003-2005 skattas med större riktningskoefficienter jämfört med 

åren innan och efter. Exempelvis är riktningskoefficienten tillhörande år 2002 skattad till          

-0,7918 och år 2003 är skattad till -0,5632. Givet att övriga förklaringsvariabler hålls 

konstanta betyder det att år 2007 bidrog till en lägre ungdomsarbetslöshet jämfört med år 

2003. Vidare skiljer sig inte de skattade årsdummisarna markant under åren 2003-2005. 

Förändringen mellan åren 2002-2003 är relativt stor och likaså förändringen mellan åren 

2005-2006. Det tyder på att ett skift sker mellan dessa år.  

 

Mellan åren 1997-2000 minskar riktningskoefficienterna årligen, vilket indikerar på att 

ungdomsarbetslösheten blev lägre under dessa år. 1997 skattas dock med en relativt liten 

koefficient, det tyder på att ungdomsarbetslösheten fortfarande var hög. Åren 2001 och 2002 

ger en något högre ungdomsarbetslöshet jämfört med åren innan, givet att de övriga 
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förklaringsvariablerna hålls konstanta. Detta är dock inte stora förändringar jämfört med 

skiftet ut under perioden 2003-2005, som diskuteras i stycket ovan. Efter att Beveridgekurvan 

skiftar in igen år 2006 sker en gradvis förbättring av nivån på ungdomsarbetslösheten. I 

samband med finanskrisen uppstår ett efterfrågefall under år 2009 men nivån på 

ungdomsarbetslösheten förbättras snabbt under åren därefter. Ungdomsarbetslösheten blir 

något högre under år 2012 men nivån blir lägre redan året efter. Detta skulle enbart kunna 

vara ett undantag.  Perioden 1997-2002 och perioden 2006-2013 tolkas som rörelser längs 

med Beveridgekurvan.   
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Tabell 2 

Regressionsresultat. Beroendevariabel är logaritmerad ungdomsarbetslöshet. 

Länsspecifika fixa effekter presenteras inte. t-värde i parentes.  

Variabel Koefficientestimat 

           (1) 

Koefficientestimat 

           (2) 

Koefficientestimat 

           (3) 

Logaritmerad 

vakanser 

– 0,0991 (-1,08) – 0,4716 (-4,92) – 0,4175 (-6,24) 

D9802   – 0,5356 (-16,94) 

D0305   – 0,4037 (-15,33) 

D0613   – 0,5521 (-9,62) 

D1997 – 0,0946 (-8,28) – 0,0618 (-0,96)  

D1998 – 0,4413 (-16,12) – 0,3277 (-4,67)  

D1999 – 0,6172 (-17,59) – 0,4725 (-6,28)  

D2000 – 0,8531 (-16,86) – 0,6698 (-7,93)  

D2001 – 0,8184 (-19,20) – 0,6454 (-7,77)  

D2002 – 0,7918 (-20,11) – 0,6142 (-7,30)  

D2003 – 0,5632 (-19,51) – 0,4302 (-5,43)  

D2004 – 0,561 (-27,31) – 0,4643 (-6,54)  

D2005 – 0,5032 (-16,07) – 0,3627 (-4,95)  

D2006 – 0,6581 (-12,27) – 0,407 (-4,44)  

D2007 – 0,7784 (-10,78) – 0,4472 (-3,95)  

D2008 – 0,9795 (-15,79) – 0,731 (-7,79)  

D2009 – 0,6293 (-13,89) – 0,5017 (-6,99)  

D2010 – 0,7684 (-12,29) – 0,5304 (-6,29)  

D2011 – 0,8988 (-11,24) – 0,5893 (-5,84)  

D2012 – 0,855 (-10,71) – 0,5643 (-5,79)  

D2013 – 0,9118 (-10,76) – 0,6072 (-5,85)  

Intercept 2,6235 3,1958 3,07951 

Länsspecifika fixa 

effekter 

Ja Nej Ja 

Observationer 378 378 378 

R
2
 89,89 % (within) 62,99% 77,98 % (within) 

  

 

För att undersöka om de länsspecifika fixa effekterna tar ifrån effekt från vakanser i modell 

(1) formuleras en modell utan länsspecifika fixa effekter. Resultatet för modell (2) presenteras 

i tabell 2 kolumn (2).  Till skillnad från modell (1) är den skattade parametern för vakanser 

signifikant. Således kan de länsspecifika fixa effekterna ta ifrån effekt från vakanser. 

 

Alla årsdummisarna i modell (2) är signifikanta förutom år 1997. Kurvan skiftar ut mellan 

åren 2002 och 2003, vilket kan indikera på sämre matchningseffektivitet. Beveridgekurvan 

skiftar återigen in mellan åren 2007 och 2008, vilket kan visa på förbättrad 

matchningseffektivitet. Denna tolkning baseras på att koefficienterna är stora jämfört med 
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övriga år samt att de inte skiljer sig så mycket från varandra under perioden 2003-2007. 

Mellan åren 2002 och 2003 samt mellan åren 2007 och 2008 sker en relativt stor förändring i 

koefficienternas storlek. Det tyder på att skiftet uppstod just under dessa år. Perioden 1998-

2002 och perioden 2008-2013 tolkas som rörelser längs med kurvan som resulterar i lägre 

ungdomsarbetslöshet. Detta grundas i att koefficienterna gradvis blir mindre vilket tyder på 

lägre ungdomsarbetslöshet. Det är viss variation mellan koefficienternas storlek men inte i 

lika stor omfattning som mellan åren 2002 och 2003 och 2007 och 2008.    

 

I modell (3) skattas Beveridgekurvan genom att dela upp åren i tre perioder. Uppdelningen 

baseras på skiftperioderna i modell (1). Första perioden är mellan åren 1998-2002 och kallas 

D9802 i kolumn (3). Andra perioden (D0305) är mellan åren 2003 och 2005 och under denna 

period skiftar Beveridgekurvan ut i modell (1). Den sista perioden är mellan åren 2006 och 

2013 och kallas D0613 i kolumn (3).  Resultatet presenteras i tabell 2 kolumn (3) och i denna 

modell är alla förklaringsvariabler signifikanta. Resultatet indikerar på att Beveridgekurvan 

skiftar ut under perioden 2003-2005, vilket stämmer överrens med modell (1). Kurvan skiftar 

sedan in år 2006. Eftersom att årsdummisarna som är inkluderade i modell (1) och (2) ersatts 

av tre perioddummisar går det inte att analysera rörelsen längs med kurvan.   
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7 Diskussion   

Produktionsindex
6
 kan fungera som en konjunkturindikator. Data för produktionsindex är 

hämtat från Statistiska centralbyrån. Datat finns inte att tillgå under hela uppsatsens tidsperiod 

och därför analyseras enbart åren 2001-2013. Genomsnittligt årsindex är enligt egna 

beräkningar, likaså är den årliga procentuella förändringen. 

 

Beveridgekurvans skift plottas mot årlig förändring av produktionsindex för att det möjliggör 

en analys av konjunkturcykelns påverkan på kurvans skift. För Wall och Zoega (2002) 

förbättras produktionsindex samtidigt som att Beveridgekurvan skiftar in och när kurvan 

skiftar ut försämras produktionsindex. Wall och Zoega (2002) tolkar det som att 

konjunkturcykeln påverkar Beveridgekurvan, snarare än strukturella förändringar.  

 

Beveridgekurvan i modell (1) plottas mot årlig förändring av produktionsindex i figur 7. I 

modell (1) skiftar Beveridgekurvan ut under perioden 2003-2005. Under denna period 

förbättras produktionsindexet, vilket betyder att konjunkturen stärks. Den generella 

tolkningen säger att en förbättrad konjunktur resulterar i en rörelse längs med kurvan.  I detta 

fall skiftar kurvan ut när produktionsindexet stärks, vilket kan indikera på att strukturella 

förändringar och sämre matchningseffektivitet orsakat skiftet snarare än 

konjunkturförändring. Detta står således emot Wall och Zoegas (2002) resultat och tolkning.  

 

Mellan åren 2007 och 2009 faller förändringen i produktionsindexet ner till – 8 procent, se 

figur 7. Fallet kopplas samman med finanskrisen. Beveridgekurvan reagerar inte lika snabbt 

utan försämras först år 2009. Både förändringen i produktionsindexet och Beveridgekurvan 

repar sig fram till år 2010. Därefter blir ungdomsarbetslösheten lägre men utvecklingen i 

produktionsindex försämras.  

                                                           
6
 Data på månatlig produktionsindex över näringslivet exklusive finans och försäkringsverksamhet är hämtat från 

SCB.  
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Figur 7: Beveridgekurvan modell (1) och årlig förändring av produktionsindex, 2001-2013. Den högra y-axeln tillhör 

Beveridgekurvans skift och den vänstra y-axeln tillhör produktionsindex. Statistikens källa: produktionsindex är 

hämtat från Statistiska centralbyrån. Årlig förändring är enligt egna beräkningar.    

 

I figur 8 plottas Beveridgekurvans skift från modell (2) mot årlig förändring av 

produktionsindex. Skiftperioden i modell (2) är mellan åren 2003-2007. Produktionsindexet 

förbättras under denna period, vilket tyder på att strukturella förändringar och sämre 

matchningseffektivitet orsakat skiftet, likt tolkningen av figur 7.  

 
Figur 8: Beveridgekurvan modell (2) och årlig förändring av produktionsindex, 2001-2013. Den högra y-axeln tillhör 

Beveridgekurvans skift och den vänstra y-axeln tillhör produktionsindex. Statistikens källa: produktionsindex är 

hämtat från Statistiska centralbyrån. Årliga förändringar är enligt egna beräkningar. 
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För att undersöka om skiftet ut av Beveridgekurvan beror på försämrad matchningseffektivitet 

undersöks andelen förvärvsarbetande ungdomar
7
 i figur 9. Data på förvärvsarbetande 

ungdomar kommer från Kolada och är uppdelat i två grupper, 16-19 år och 20-24 år. Det 

bakomliggande antagandet är att om Beveridgekurvan skiftar ut samtidigt som andelen 

förvärvsarbetande ungdomar minskar kan sämre matchning vara en förklaring. Om 

Beveridgekurvan skiftar ut samtidigt som andelen förvärvsarbetande ungdomar ökar behöver 

skiftet inte bero på sämre matchning. I så fall har situationen snarare förbättras, det kan bero 

på att andelen individer i arbetskraften ökat vilket kan leda till en situation där andelen 

arbetslösa ökar samtidigt som andelen sysselsatta ökar. 

 

Under perioden 2003 - 2005 skiftar Beveridgekurvan ut enligt modell (1) och (3). Under 

denna period är andelen förvärvsarbetande ungdomar lägre jämfört med åren innan och efter. 

Det tyder på att möjligheten för matchning mellan arbetslösa ungdomar och vakanser var 

sämre under denna period. År 2006 skiftar Beveridgekurvan in igen enligt modell (1) och (3) 

och samtidigt ökar andelen förvärvsarbetande ungdomar. I modell (2) skiftar Beveridgekurvan 

ut under perioden 2003-2007. Eftersom att andelen förvärvsarbetande ungdomar både minskar 

och ökar under denna period går det inte att tolka lika tydligt som modell (1) och (3).  

 
Figur 9: Andel förvärvsarbetande och andel sökande till högskoleutbildning över tid. Statistikens källa: Statistiska 

centralbyrån och Kolada. 

 

                                                           
7
 Kan även använda sysselsättningstillväxt men det finns inte data under den studerade tidsperioden.  
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Andelen ungdomar i åldrarna 18-24 som söker till högskolestudier ligger på en jämn nivå 

fram till 2005 för att sedan minska fram till 2008, se figur 9. I samband med finanskrisen ökar 

andelen högskolesökande ungdomar och fortsätter så tidsserien ut. Den allmänna 

konjunkturen och arbetsmarknadsläget påverkar intresset för högre studier (Hagsten, 2010). 

När Beveridgekurvan skiftar ut i modell (1) och (3) är andelen högskolesökande ungdomar 

konstant vilket kan tyda på att skiftet främst förklaras av sämre matchning och strukturella 

förändringar och inte av konjunkturutvecklingen. När kurvan skiftar in igen 2006, minskar 

andelen högskolesökande och andelen förvärvsarbetande ungdomar ökar, vilket indikerar på 

att konjunkturutvecklingen var av större betydelse för detta skift jämfört med skiftet 2003-

2005.  

 

7.1 Jämförelse mellan de tre modellerna 

I modell (1) skiftar Beveridgekurvan ut under perioden 2003-2005 och likaså i modell (3). 

Skillnaden mellan dessa två är att i modell (3) bestäms snarare skiften i förväg istället för att 

skatta dem som i modell (1). Det är fördelaktigt att skatta båda dessa modeller för att det 

möjliggör en analys av skiften år efter år samt periodvis. Modell (1) innehåller mer 

information eftersom att även rörelser längs med kurvan kan studeras.  

 

Det empiriska resultatet för modell (1) och (2) skiljer sig. Parametern för vakanser är 

signifikant i modell (2) men inte i modell (1). Årsdummisarnas koefficientskattningar är större 

i modell (2) men mönstret följer modell (1). Signifikansnivån på koefficientskattningarna är 

mindre i modell (1) jämfört med modell (2), vilket indikerar på säkrare skattningar i modell 

(1).  

 

Tolkningen mellan andelen förvärvsarbetande ungdomar samt andelen sökande till 

högskoleutbildning är mer intuitiv för modell (1) än tolkningen med modell (2). Därutöver 

stämmer resultatet i modell (1) överens med Grannas (2009) som menar att den svenska 

arbetsmarknaden fungerade bra åren innan finanskrisen 2008-2009. Vilket i sin tur resulterade 

i lägre ungdomsarbetslöshet, högre sysselsättningsgrad bland ungdomar samt lägre andel 

ungdomar utanför arbetskraften. Även Håkanson (2014) och Zetterberg (2012) visar på att 
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matchningseffektiviteten ökade åren innan finanskrisen vilket stämmer överens med modell 

(1).     

 

Sammanfattningsvis anses modell (1) vara mest representativ för arbetsmarknaden för 

ungdomar inom denna tidsperiod. Kurvans skift ut förklaras förslagsvis av strukturella 

förändringar och sämre matchning mellan arbetslösa ungdomar och lediga jobb. Analysen 

stärks främst av jämförelser mellan årlig förändring i produktionsindex samt andelen 

förvärvsarbetande ungdomar. Dessutom förändras årsdummisarnas riktningskoefficienter över 

tid istället för plötsliga och distinkta hopp som Börsch-Supan (1991). Vilket bör indikera på 

att skiftet orsakades av strukturella förändringar (Börsch-Supan 1991). Trots att vakanser är 

ickesignifikant i modell (1) anses det empiriska resultatet i modell (1) indikera på säkrare 

skattningar för årsdummisarna vilka visar kurvans skift och rörelser och anses därför kunna 

svara uppsatsens syfte bäst. 

 

Som diskuterats ovan tar förmodligen de länsspecifika fixa effekterna upp viss effekt från 

vakanser i modell (1). Om modellerna har problem med utelämnade variabler kan det 

korrigeras genom att inkludera variabler som antas påverka Beveridgekurvans läge samt 

rörelser längs med kurvan. Det skulle även öppna upp för vidare analys av orsaken bakom 

Beveridgekurvans skift. Exempel på variabler som studerats av Bouvet (2012) är 

långtidsarbetslöshet, arbetslöshetsersättning och BNP-gap.  

 

I denna uppsats har regionala skillnader tagits hänsyn till genom att addera tvärsnittsvariation 

i form av länsspecifika effekter i modellen. Många författare, exempelvis Börsch-Supan 

(1991), Wall och Zoega (2002) och Valletta (2005) har studerat regionala Beveridgekurvors 

påverkan på den aggregerade Beveridgekurvan. Aranki och Löf (2008) studerar den svenska 

arbetsmarknaden samt regionala skillnader. Med regional paneldata skattas matchningen med 

stockflödesmodellen. Resultatet indikerar på att folktäta regioner generellt har lägre 

matchningseffektivitet. Jämtland skattas som det län med högst matchningseffektivitet och 

Blekinge län med lägst matchningseffektivitet.  
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8 Slutsats  

Genom att kombinera data från Sveriges 21 län över en tidsperiod på 18 år har relationen 

mellan ungdomsarbetslöshet och vakanser studerats. Syftet med denna uppsats är att studera 

relationen mellan vakanser och ungdomsarbetslöshet samt undersöka om Beveridgekurvan 

förskjutits ut vissa år under tidsperioden. Genom att inkludera årsspecifika fixa effekter i 

skattningen av Beveridgekurvan kan skift av kurvan uppmärksammas. Beveridgekurvans 

placering uppskattas genom magnituden och tecknen på koefficienterna tillhörande de 

årsspecifika fixa effekterna. Det empiriska resultatet som anses mest representativt (modell 

(1)) indikerar på att kurvan skiftat två gånger, ut mellan 2002 och 2003 samt in mellan 2005 

och 2006. Fram till 2002 skedde en rörelse längs med kurvan som förknippas med en 

förbättrad konjunktur med ökad vakansgrad och lägre ungdomsarbetslöshet.  Sedan 2006 

förbättrades konjunkturen och perioden fram till 2013 tolkas som en rörelse längs med 

Beveridgekurvan. Ett kort efterfrågefall uppstod år 2009 i samband med finanskrisen. Läget 

på arbetsmarknaden förbättrades redan år 2010.  

 

Enligt de jämförelser och diskussioner som förs i kapitel 7 ser det ut som att 

Beveridgekurvans skift ut under perioden 2003-2005 orsakats av sämre matchningseffektivitet 

mellan arbetslösa ungdomar och vakanser. Antagandet bygger på att andelen 

förvärvsarbetande ungdomar var lägre under dessa år jämfört med åren innan och efter samt 

att den årliga förändringen av produktionsindex ökade under samma period. Dessutom är 

skiftet inte ett distinkt hopp utan snarare en gradvis förändring vilket Börsch-Supan (1991) 

tolkar som att skiftet uppstår av strukturella förändringar. 
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