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Sammanfattning 

I denna uppsats behandlas matchningen på arbetsmarknaden. Perioden som behandlas är åren 

mellan 2001-2014 (undersökningsperioden). Undersökningsenheten är USA och det som mer 

specifikt undersöks är hur matchningen utvecklat sig under undersökningsperioden. USA:s 

arbetsmarknad är intressant att undersöka då landet fram tills slutet av 2014 var världens största 

ekonomi. Vidare upplevde USA under den aktuella perioden en relativt stor politisk förändring 

i och med att Obama vann presidentvalet 2008. Förutom matchningens utveckling studeras även 

vad som skulle kunna förklara potentiella matchningsförändringar och ifall resultaten skiljer sig 

nämnvärt om kvartalsdata används istället för årsdata. Den ekonomiska modell som används är 

Beveridgekurvan. OLS-analyser med dummy-variabler används för att identifiera skift av 

kurvan. Det data som används är hämtat från U.S Bureau of Labor Statistics.  

 

Resultatet baserat på årsdata indikerar att den amerikanska Beveridgekurvan skiftade utåt 

mellan 2009-2010 medan skiftet sker mellan tredje och fjärde kvartalet 2009 för kvartalsdatan.    

Skift utåt indikerar enligt teorin om Beveridgekurvan en försämring av matchningen på 

arbetsmarknaden, men enligt Wall och Zoega (2002) kan Beveridgekurvan också skifta på 

grund av konjunkturförändringar, det vill säga inte endast av matchningsförändringar. Tesen i 

avsnittet Diskussion är emellertid att matchningen försämrats.  
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1. Inledning 

1.1 Ämnespresentation 

Matchningen på arbetsmarknaden är ett ämne som är och har varit aktuellt i USA, detta kan 

tydligt exemplifieras av den mängd dokument som anställda på den amerikanska centralbanken 

The Federal Reserve har publicerat i ämnet (Bleakley och Fuhrer 1997; Barnichon och Figura 

2011). Matchningen på arbetsmarknaden handlar om hur väl tillgänglig arbetskraft kan paras 

ihop (matchas) med lediga tjänster vilket är aktuellt överallt i världen.  Den amerikanska 

arbetsmarknaden är en intressant undersökningsenhet eftersom USA under en lång tid var 

världens största ekonomi. Uppsatsen avser att undersöka hur matchningen utvecklats under 

perioden 2001-2014, som är intressant ur flera perspektiv. Dels eftersom denna period 

innehåller de sista åren som USA var världens största ekonomi men också för att USA har 

upplevt förändringar på den politiska arenan under dessa år. 2008 vann demokraten Barack 

Obama presidentvalet vilket innebar att republikanen George W Bush fick avgå. Obamas 

valvinst ansågs av vissa som en vänstervridning i den amerikanska politiken och Obamas 

meningsmotståndare har kallat honom för socialist, i nedsättande syfte (Ferrara, 2012; Joseph, 

2014; Rubin, 2012).  

 

1.2 Syfte 

Syfte: Uppsatsen ämnar framförallt undersöka ifall matchningseffektiviteten har förändrats i 

USA mellan 2001-2014 och i så fall beskriva hur den har förändrats. Tidsperioden mellan 

2001-2014 kallas fortsättningsvis för undersökningsperioden1. Uppsatsen vill dessutom 

presentera potentiella förklaringar till varför matchningen förändrats, om så är fallet. Slutligen 

undersöker uppsatsen ifall det uppstår några väsentliga skillnader ifall kvartalsdata används 

istället för årsdata vilket är en ren empirisk undersökning. 

1.3 Disposition 

I uppsatsens inledning presenteras ämnet och uppsatsens syfte. Därefter följer ett litteratur-

avsnitt där tidigare forskning diskuteras. I Teori- och modellavsnittet presenteras den 

ekonomiska modellen som används men också ett antal faktorer som är relevanta för 

                                                           
1 Jag skulle gärna velat undersöka hur matchningseffektiviteten utvecklat sig under 2000-talets 15 första år 
men vakansdata i USA finns tidigast ifrån december 2000, mer om detta nämns i avsnittet Modell, Data och 
Metod. 
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matchningen på arbetsmarknaden. Därefter kommer avsnittet Bakgrund där det beskrivs hur 

arbetslösheten, vakansgraden och arbetskraften som en andel av populationen utvecklats 

mellan 2001-2014 i USA. Detta avsnitt belyser också konjunkturer, finanskrisens effekter på 

arbetsmarknaden och relevanta reformer/beslut med hänsyn till minimilöner, fackförenings-

struktur samt active labour market policie. Efter avsnittet Bakgrund kommer Data och 

variabler som följs av Metod. Uppsatsen avslutas med avsnitten Resultat, Analys och 

Diskussion. Det är framförallt i avsnittet Diskussion som från syftet uppkomna 

frågeställningar besvaras.  

 

2. Tidigare litteratur 

Matchningen på arbetsmarknaden tycks vara ett relativt väl studerat område med mängder av 

publicerade rapporter och artiklar, i detta avsnitt presenteras ett urval som är relevanta för denna 

uppsats. Avsnittet avslutas med hur denna uppsats knyter an till tidigare forskning. 

   

Som nämndes i Inledningen har anställda på den amerikanska centralbanken publicerat ett antal 

rapporter/artiklar som behandlar matchningen på arbetsmarknaden, exempelvis Barnichon och 

Figura (2011). Det arbetsdokumentet (working paper) behandlar dock snarare faktorer som kan 

påverka matchningseffektiviteten än själva processen i sig. Mycket av forskningen inom 

området som publicerats under 2000-talet verkar ha ett sådant fokus, det vill säga artiklarna 

tycks snarare handla om vad som påverkar matchningen och vad som kan göras för att förbättra 

den. Cahuc och Postel-Vinay (2002), Card et al. (2010) och Pries och Rogerson (2005) är 

typiska exempel på sådan forskning. I den förstnämnda artikeln behandlas anställningsskyddets 

tvetydiga effekt på matchningseffektiviteten, i den andra active labor market policies effekt på 

processen att para ihop tillgänglig arbetskraft med lediga tjänster och hur effekterna skiljer sig 

mellan olika länder och i den tredje behandlas bland annat minimilönernas effekter på 

matchningen. 

 

I Blanchard et al. (1989) och Bleakley och Fuhrer (1997) behandlas Beveridgekurvan, är en 

välkänd modell för att behandla matchningen på arbetsmarknaden. Under senare år har kurvan 

dock blivit hårt kritiserad, exempelvis i Wall och Zoega (2002) och Forslund (2007). I Forslund 
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(2007) kritiseras inte bara Beveridgekurvan, utan där presenteras även en alternativ 

modell/metod för att analysera matchningseffektiviteten. 

 

Matchningen på arbetsmarknaden är ett aktuellt ämne och detta har resulterat i att det inte bara 

publicerats artiklar/rapporter i vetenskapliga tidskrifter utan också på andra ställen, ett tydligt 

exempel är rapporten Karlsson och Skånberg (2012) som publicerats på den svenska 

regeringens hemsida. Ytterligare ett exempel är Harbo Hansen (2011) som publicerats på 

OECD:s hemsida. Den behandlar matchningen på den svenska arbetsmarknaden med fokus på 

arbetslöshet, dock presenteras även ett antal teoretiska resonemang. Ett antal studentuppsatser 

har också publicerats vid Svenska Universitet och Högskolor, exempelvis Ahlin (2015), 

Blomqvist (2006), Färggren och Pontikis (2006). Två av studentuppsatserna behandlar 

ungdomsarbetslösheten, vilket har varit ett aktuellt ämne i Sverige under 2000-talet (Ahlin 

2015; Blomqvist 2006; Färggren och Pontikis 2006). 

 

Uppsatsen knyter an till tidigare forskning genom att ta kritiken mot Beveridgekurvan i 

beaktning samt genom att behandla faktorer som enligt tidigare forskning anses relevanta för 

matchningen på arbetsmarknaden. Anställningsskyddet är en faktor som behandlats av tidigare 

forskning men som inte behandlas i denna uppsats, vilket beror på att dess effekter på 

matchningen är tvetydiga och marginella, enligt Cahuc och Postel-Vinay (2002). 
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3. Teori och modell 

3.1 Beveridgekurvan, Arbetslöshet, Arbetskraft och Vakanser 

Den modell som används i uppsatsen är Beveridgekurvan, modellen syftar till att upptäcka 

matchningsförändringar på arbetsmarknaden. (Carlin Soskice 2006, 121-124). 

Graf 1: Teoretisk Beveridgekurva 

 

Beveridgekurvan är en enkel modell, som endast består av två variabler, vakanskvoten och 

arbetslöshetskvoten. Vakanskvoten utgör den beroende variabeln och arbetslöshetskvoten den 

oberoende variabeln. Enligt Beveridgekurvans teori är matchningen konstant längs kurvan och 

rörelser längs kurvan sker i och med konjunkturförändringar (Wall och Zoega 2002; Bleakley 

och Fuhrer 1997). Högkonjunktur innebär en placering på kurvans vänstra del vilket innebär 

låg arbetslöshetskvot men hög vakanskvot. Lågkonjunktur innebär motsatsen, en placering på 

kurvans högra del vilket innebär hög arbetslöshetskvot och låg vakanskvot. 

Konjunkturförändringar orsakar rörelser längs kurvan, ifall ekonomin går från lågkonjunktur 

till högkonjunktur uppstår en rörelse åt vänster (Wall och Zoega 2002; Bleakley och Fuhrer 

1997).  Det som enligt Beveridgekurvans teori indikerar på att matchningen förändrats är när 

kurvan skiftar. Ett skift utåt indikerar försämrad matchning och ett skift inåt förbättrad 

matchning (Carlin Soskice 2006, 121-124; Bleakley och Fuhrer 1997). 
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Beveridgekurvan är som tidigare nämnts uppbyggd av arbetslöshet och utbudet av vakanser. 

Dessa variabler har en nära koppling till matchningen på arbetsmarknaden då matchningen på 

arbetsmarknaden handlar om hur väl den tillgängliga arbetskraften paras ihop (matchas) med 

tillgängliga tjänster (vakanser). Att ha hög arbetslöshet samtidigt som det existerar en stor 

mängd lediga tjänster indikerar att det finns problem med matchningen eftersom det finns lediga 

tjänster som den tillgängliga arbetskraften inte lyckats fylla. Hög arbetslöshet behöver dock inte 

innebära dålig matchning eftersom det inte spelar någon roll hur kvalificerad den tillgängliga 

arbetskraften är ifall det saknas lediga tjänster (vakanser). Situationen är densamma för 

vakansutbudet, i sig själv säger den ingenting om matchningen då det inte spelar någon roll hur 

stort vakansutbudet är ifall det inte finns någon tillgänglig arbetskraft. Tillsammans kan de dock 

ge en bild av matchningen och Beveridgekurvan med dess konvexa utseende är uppbyggt kring 

vad vakanser och arbetslöshet tillsammans kan berätta om matchningen. Ett skift inåt indikerar 

förbättrad matchning och ett skift utåt försämrad matchning eftersom Beveridgekurvan 

förutsätter jämvikt på arbetsmarknaden. Jämvikt på arbetsmarknaden betyder i det här fallet att 

inflödet är lika stort som utflödet, vilket mer specifikt innebär att det är lika många som går från 

arbetslöshet till anställning som det är som går från anställning till arbetslöshet. Ifall 

matchningen är bra behövs inte ett lika stort vakansutbud för att jämvikten ska bibehållas som 

det behövs ifall matchningen är dålig. Anledningen till att olika konjunkturer har olika 

placeringar längs Beveridgekurvan har att göra med att högkonjunktur generellt leder till låg 

arbetslöshet och ett stort vakansutbud vilket också kännetecknar en position till höger på 

Beveridgekurvan. Lågkonjunktur tenderar i sin tur att leda hög arbetslöshet och litet 

vakansutbud vilket kännetecknar en position till höger längs Beveridgekurvan. Matchningen 

blir emellertid inte sämre bara för att konjunkturen förändras, att arbetslösheten generellt är 

högre under lågkonjunktur beror på lågkonjunktur tenderar minska efterfrågan på arbetskraft 

(Bleakley och Fuhrer, 1997; Blanchard et al. 1989; Carlin och Soskice 2006, 121-124; Romer 

2008).  

 

Ytterligare en faktor som är relevant för såväl matchningen som Beveridgekurvan är 

arbetskraften och mer specifikt förändringar av arbetskraftens storlek. Arbetskraften kan 

indirekt tas i beaktning av Beveridgekurvan beroende på hur modellen specificeras. 

Vakanskvoten skapas genom att dividera en vakansvariabel med antingen storleken på 

arbetskraften eller mängden anställda, i den nationalekonomiska läroboken Carlin och Soskice 
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(2006) divideras vakanskvoten med mängden anställda men i de två artiklarna Bleakley och 

Fuhrer (1997) och Wall och Zoega (2002) där modellen används praktiskt divideras 

vakansvariabeln istället med storleken på arbetskraften. Arbetslöshetskvoten skapas på samma 

vis men där är det istället en arbetslöshetsvariabel som divideras med antingen storleken på 

arbetskraften eller mängden anställda. Denna uppsats använder de två artiklarnas upplägg då 

uppsatsen precis som artiklarna ämnar använda Beveridge-modellen praktiskt. 

 

Förändringar av arbetskraftens storlek är relevanta för matchningen och Beveridgekurvan då 

storleksförändringar kan minska alternativt öka matchningen och därmed skifta 

Beveridgekurvan. Ett inflöde till arbetskraften kan minska matchningen och skifta 

Beveridgekurvan utåt genom att individerna som träder in i arbetskraften inte matcher med de 

tillgängliga tjänsterna, vilket i sin tur ökar arbetslösheten. Utträde kan generera förbättrad 

matchning och ett skift inåt ifall icke matchad arbetskraft (individer) lämnar arbetskraften, 

vilket minskar arbetslösheten (Bleakley och Fuhrer, 1997; Blanchard, Diamond, Hall och 

Yellen 1989). Det finns emellertid en problematik när arbetskraftens storlek förändras av andra 

anledningar än att människor träder in i, respektive ur arbetskraften på grund av ålder eller 

liknande. Om individer väljer att inte vara en del av arbetskraften på grund av att de gett upp 

sitt arbetssökande skulle arbetslösheten (arbetslöshetskvoten) sjunka vilket i sig skulle kunna 

skifta Beveridgekurvan inåt, beroende på om vakanskvoten förändras och hur den förändras. 

Ett skift inåt av Beveridgekurvan indikerar förbättrad matchning men en minskad arbetslöshet 

orsakad av att folk lämnat arbetskraften på grund av uppgivenhet indikerar inte förbättrad 

matchning. Situationen kan bli den motsatta ifall folk kliver in i arbetskraften på grund av att 

de upplever situationen som hoppfull. Denna problematik gör det viktigt att vara vaksam när 

skift av Beveridgekurvan tycks vara kopplade till förändringar av arbetskraftens storlek.  

 

Problematiken i förgående stycke är dock inte Beveridgekurvans enda problem, i Wall och 

Zoega (2002)  lyfts en helt annan problematik upp och det är att enligt artikelns teori och resultat 

kan Beveridgekurvan skifta på grund av konjunkturförändringar vilket går emot 

Beveridgekurvans hela teori eftersom enligt den teorin skiftar Beveridgekurvan på grund av 

matchningsförändringar medan konjunkturförändringar orsaker rörelser längs kurvan (Wall och 

Zoega 2002). Ytterligare problematik med Beveridgekurvan är att det inte tycks finns en 
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universell bestämmelse för vad som är ett skift och hur ett skift identifieras, vissa använder den 

med en statistisk utgångspunkt och andra med en grafisk utgångspunkt (Wall och Zoega 2002). 

 

3.1.1 Matematisk Specifikation  

Den matematiska funktionen som ligger till grund för Beveridgekurvan och dess utseende är en 

matchningsfunktion som har konstant skalavkastning, vilket innebär att funktionen kan 

utryckas som en Cobb-Douglas funktion. (Carlin och Soskice 2006, 121-124; Wall och Zoega 

2002). Det som kännetecknar en Cobb-Douglas funktion är att ifall de oberoende variablerna 

fördubblas, fördubblas även den beroende variabeln (Hammond et al. 2012). Den matematiska 

specifikationen har sitt ursprung i Wall och Zoega (2002). 

 

Funktion 1a: Matchningsfunktion uttryckt som en Cobb-Douglas funktion 

𝑀 = 𝑒 ∗ 𝐴𝐵 ∗ 𝑉1−𝐵   

1>B>0 

M=Antalet matchningar 

e=Matchningseffektivitet   

A=Antalet arbetslösa 

V=Antalet vakanser  

 

Funktion 1b: Jämvikt   

𝑆 = M 

M = Antalet Matchningar = separationsgrad (från anställning) 

S= Antalet separationer (från anställning)  

 

Funktion 1c: Separationsfunktion vid jämvikt 

S = 𝑒 ∗ 𝑈𝐵 ∗ 𝑉1−𝐵  

 

Funktion 2: Separationsfunktion (Matchningsfunktionen) vid jämvikt som en andel av 

arbetskraften  

 𝑆/𝐿 =  𝑒 ∗ (
𝐴

𝐿
)𝐵 ∗ (

𝑉

𝐿
)1−𝐵 
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Funktion 3: Separationsfunktion (Matchningsfunktionen) vid jämvikt  som en andel av 

arbetskraften i logaritmerad form 

 𝐿𝑂𝐺(𝑠) = 𝑒 + 𝐵 ∗ 𝐿𝑂𝐺 (
𝐴

𝐿
) + (1 − 𝐵) ∗ 𝐿𝑂𝐺(

𝑉

𝐿
) 

V/E = v 

U/E = u 

v = vakanskvot 

u = arbetslöshetskvot 

s = separationsgrad  

s = S/L 

 

Funktion 3 utgör den implicita Beveridgefunktionen, som visar att sambandet mellan 

vakanskvoten och arbetslöshetskvoten är negativt. I den implicita Beveridgefunktionen utgörs 

den beroende variabeln av separationsgraden medan de oberoende variablerna utgörs av 

vakanskvoten och arbetslöshetskvoten. Interceptet utgörs i sin tur av matchningseffektiviteten. 

Det är emellertid inte den implicita Beveridgefunktionen som ligger till grund för 

resultatframställningen men ur den går det härleda den funktion som resultatframställningen 

bygger på (Wall och Zoega 2002), den kallas fortsättningsvis för den explicita 

Beveridgefunktionen. I den explicita Beveridgefunktionen utgörs den beroende variabeln av 

den logaritmerade vakanskvoten medan den oberoende variabeln (variablerna) framförallt 

utgörs av den logaritmerade arbetslöshetskvoten. Ifall en statistisk metod används för att 

identifiera skift kan en eller flera dummyvariabler också utgöra oberoende variabler. 

Interceptet utgörs precis som i den implicita Beveridgefunktionen av matchningseffektiviteten 

(Wall och Zoega 2002). Den explicita Beveridgefunktionen stämmer överens med avsnittets 

tidigare diskussion om Beveridgekurvan. 

 

 

3.1.2 Andra Modeller 

Beveridgekurvan är inte den enda modellen för att studera matchningen på arbetsmarknaden, 

Random och stock – flow modeller är andra modeller som används och de tycks vara populära 
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av kritiker till Beveridgekurvan. Emellertid används Beveridgekurvan då det är en etablerad 

och den mest kända(?) modellen för matchningen på arbetsmarknaden. Vidare även om den har 

ett antal problem går identifierade problem ofta hantera. I avsnittet Analys behandlas 

Beveridgekurvans problem (Forslund 2007). 

 

3.2 De andra faktorerna 

Ett antal relevanta faktorer för matchningen och matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden 

har redan nämnts (Arbetslöshet, Arbetskraften och mängden lediga tjänster), emellertid finns 

det ytterligare relevanta faktorer och de faktorer som diskuteras i kommande stycken är 

minimilöner, lönebildningsprocessen och Active Labor Market Policies. Dessa kallas 

fortsättningsvis de andra faktorerna 

 

Minimilöners relevans för matchningen på arbetsmarknaden har att göra med individers 

produktivitet och ifall värdet av deras arbetsinsats överstiger eller understiger kostnaderna av 

deras anställning. Med höga minimilöner skulle det kunna bli på det viset att människor som 

anses ha låg produktivitet, exempelvis ungdomar och långtidsarbetslösa får svårt att hitta 

anställning. Eftersom deras kostnader upplevs överstiga värdet av deras produktion (Harbo 

Hansen 2011). Tesen att minimilöner har ett negativt samband med matchningen på 

arbetsmarknaden bekräftas i Pries och Rogerson (2005), som också berättar att högre 

minimilöner tycks öka arbetslösheten. 

 

Teorin att höga minimilöner leder till högre arbetslöshet och sämre matchningseffektivitet går 

att koppla ihop med den klassiska pris- och lönesättningsmodellen. Den modellen behandlar 

inte matchning explicit utan istället arbetslöshet, eller mer precist vilken nivå 

jämviktsarbetslösheten hamnar på vid ett specifikt lönekrav från arbetstagarna samt ett specifikt 

lönebud från arbetsgivarna. Kortfattat säger modellen att ifall arbetsgivarnas lönebud är 

konstant kommer arbetslösheten minska ifall lönekraven minskar och den tesen går att koppla 

ihop med argumentation att höga minimilöner är skadligt. Det är emellertid viktigt att ta med 

sig att modellen som tidigare nämnt inte behandlar matchning och emellertid inte heller 

minimilöner utan istället löner som helhet och jämviktsarbetslöshet (Carlin och Soskice 2006, 

45-53).  



10 
 

 

Ytterligare en faktor som är relevant för matchningen och matchningseffektiviteten är 

Fackföreningsstrukturen. I Karlsson och Skånberg (2012) lyfts idén att fackföreningsstrukturen 

påverkar matchningen på arbetsmarknaden och den tanken går koppla ihop med Calmfors-

Driffill modellen (Karlsson och Skånberg 2012; Carlin och Soskice 2006, 117-120). Calmfors-

Driffill modellen är inte direkt kopplad till matchningseffektiviteten då det är en modell som 

beskriver relationen mellan arbetslöshet och hur fackföreningsstrukturen ser ut i landet. 

Modellens teori är att ett land med en centraliserad fackföreningsstruktur har minst arbetslöshet 

medan länder med en industriell fackföreningsstruktur har högst arbetslöshet och länder med 

en decentraliserad har näst högst alternativt näst lägst arbetslöshet. Calmfors och Driffill menar 

att en industriell fackföreningsstruktur leder till högst arbetslöshet då den, enligt dem, leder till 

högst löner. Med industriell fackföreningsstruktur åsyftas länder där exempelvis alla rörmokare 

är anslutna till en enda fackföreningen (Carlin och Soskie 2006, 117-120; Calmfors och Driffill 

1988). Modellen är som nämnt inte direkt kopplad till matchningen på arbetsmarknaden och 

matchningseffektivt men eftersom modellen menar att en viss fackföreningsstruktur genererar 

lägre arbetslöshet bör det innebära att den fackföreningsstrukturen genererar bättre 

matchningseffektivitet. Calmfors-driffills modellens teori går också koppla ihop med den 

tidigare diskussionen om minimilöner. 

 

Active Labor Market Policies (ALMP:s) är den tredje och sista av de andra faktorerna som 

diskuteras i detta avsnitt. Vad är då detta? ALMP:s är ett policyområde som syftar till att 

påverka och öka matchningseffektiviteten. Begreppet förklaras än tydligare i 

Europakommissionen (u.å, 1) som inleds med citatet: ”Active labour market policies (ALMP) 

are being implemented to increase employment opportunities for job seekers and improve 

balance between jobs available and qualified employees”. Konkreta exempel på ALMP:s är 

projekt som syftar till att hjälpa individer söka jobb men även praktiker på företag som delvis 

eller helt finansieras av staten (Europakommissionen u.å: Card, Kluve och Weber 2010). 

 

ALMP:s har precis som deras syfte indikerar ett positivt samband med matchningen, enligt 

Card, Kluve och Weber (2010). Effekterna av ALMP:s skiljer sig däremot åt och vissa är mer 

effektiva än andra, ALMP:s är dessutom effektivare i vissa länder än vad de är i andra. De tycks 

generellt fungera rätt väl i så kallade Ango Countries, exempelvis USA, medan de tycks fungera 
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sämre i exempelvis de nordiska länderna (Card et al. 2010). Dessutom tycks det ta några år för 

ALMP:s  att verkligen ge effekt (Card et al. 2010). 

 

De faktorer som nämnts i detta avsnitt är: 

* Arbetslöshet 

* Arbetskraft 

* Vakanser 

* Minimilöner 

* Fackföreningsstruktur 

* Active Labor Market Policies (ALMP:s). 

Det som är relevant med dessa faktorer för den här uppsatsen är framförallt förändringar, mer 

specifikt större förändringar. Det vill säga ifall minimilönerna plötsligt sänks ordentligt eller 

liknande för konstant låga eller höga minimilöner orsaker knappast en förändring av 

matchningen.   
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4. Bakgrund 

4.1 Finanskrisens effekter på arbetsmarknaden 

Finanskrisen bröt ut under 2007 alternativt 2008 (åsikterna går isär) i USA. Precis som namnet 

antyder hade den sin grund i den finansiella sektorn(Regional Oral History Office, u.å.; Öberg, 

2009; Jacobson, 2015 ). 

 

I USA blev den federala staten men även styret i delstaterna tvungna att rejält minska sina 

utgifter vilket innebar uppsägningar i den offentliga sektorn, det vill säga antalet tjänster i den 

offentliga sektorn minskade och människor blev arbetslösa. Folk blev dock inte bara uppsagda 

i den offentliga sektor utan även i andra sektorer, detta då flertalet företag hamnade i en tuff 

ekonomisk situation. Då Finanskrisen uppkom i den finansiella sektorn drabbades den också 

väldigt hårt hårt och flertalet bolag hamnade i en problemfylld situation, vissa bolag gick till 

och med i konkurs. Lehman Brothers är ett exempel på detta och enligt vissa var Lehman 

Brothers konkurs startskottet för den reella krisen.  

När företag hamnar i problemfyllda situationer drabbas inte bara ägare utan även de anställda 

genom exempelvis uppsägningar. Då folk sas upp på grund av företagets situation och inte på 

grund av individerna missköt sig eller liknande var företagen föga intresserade av att nyanställa. 

Sammanfattningsvis var finanskrisen med om att skapa en ogynnsam ekonomisk situation som 

orsakade stora uppsägningar vilket genererade hög arbetslöshet samt inget eller ett litet intresse 

av att nyanställa (Regional Oral History Office, u.å.; Perry, u.å.; Grovrum 2013;Auer et al. 

2008; Riksbanken 2011).  

 

4.2 Konjunkturer 

Konjunkturen är ytterst relevant för arbetslösheten och vakansutbudet. Eftersom högkonjunktur 

ofta innebär ökad efterfrågan på arbetskraft (fler vakanser) och minskad arbetslöshet medan 

lågkonjunktur ofta innebär det motsatta (Romer, 2008). Vidare kan konjunkturförändringar 

enligt Wall och Zoega (2002) påverka Beveridgekurvans position. 

 

I slutet av 00-talet drabbades såväl USA av en kraftig lågkonjunktur, detta skede i samband 

med finanskrisen och de tycks ha förstärkt varandra (Riksbanken, 2011; Rosen, 2009; Klas 
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Eklund 2009). För att citera Dagens Nyheters Hans Rosén ”Finanskrisen och lågkonjunkturen 

har förstärkt varandra i en olycklig växelverkan” (Rosén, 2009). Mer information om USA:s 

konjunktur hittas i kommande stycke 

  

Under perioden mellan 2001-2014 har USA haft såväl högkonjunktur som lågkonjunktur. Vid 

2001:s början var det högkonjunktur men konjunkturen var på våg nedåt och under större delen 

av 2001 var det lågkonjunktur men under 2002 blev det högkonjunktur igen. Den 

högkonjunkturen varade sedan egentligen enda fram tills slutet av 2007, då det istället blev 

lågkonjunktur. Den lågkonjunkturen varade sedan i sin tur tills mitten av 2009. Därefter tycks 

det ha rått högkonjunktur i USA, The Federal Reserve bank of Atlanta vars information är till 

grund för detta stycke har emellertid bara sammanställt data framtill 2012 (Chauvet, u.å.). 

 

4.3 Active Labor Market Policies 

I avsnittet Teori och modell hänvisas det till forskning som berättar att ALMP:s har en positiv 

effekt på arbetsmarknadens matchning, den forskningen berättar även att ALMP:s tycks fungera 

relativt väl i exempelvis USA. Trots det var USA mellan 2004-2011 ett av de OECD länder 

som spenderade minst pengar i jämförelse med landets BNP på ALMP:s. USA spenderade i 

genomsnitt cirka 0,1%  av sin BNP årligen på ALMP:s. Den enda gången anslaget till ALMP:s 

inte var 0,1% var under 2008 och 2009 då var anslaget istället 0,2% (OECD, 2013). Anslaget 

till ALMP:s var därmed relativt stabilt, anslaget fördubblades dock 2009 i jämförelse med 2007 

och det halverades 2010 i jämförelse med vad det var under 2009. 
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Tabell 1: Andel av BNP på ALMP:s 

År Offentliga utgifter på ALMP:s som andel av BNP 

(USA) 

2004 0,10%  

2005 0,10%  

2006 0,10%  

2007 0,10%  

2008 0,20%  

2009 0,20%  

2010 0,10%  

2011 0,10%  

(Källa OECD, 2013) 

4.4 Arbetskraften som en andel av populationen 

Större förändringar av arbetskraftens storlek förklaras på grund av den problematik som 

diskuterades i förgående avsnitt. Med större förändringar åsyftas förändringar som är stora i 

jämförelse med resten av förändringarna i grafen. 

Graf 2: Arbetskraften som en andel av populationen 

 

(Källa: och Current Population Survey) 
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Trenden i arbetskraften som en andel av populationen var negativ i USA mellan 2001-2014, 

vilket innebär att arbetskraften som en andel av populationen var lägre under 2014 än vad den 

var under 2001. Mellan 2005-2006 ökade arbetskraften som andel av populationen minimalt, 

mellan alla andra år minskade den istället. 

 

4.6 Arbetslöshet 

Graf 1: Arbetslöshet 

 

(Källa: Current population Survey) 

Arbetslöshetstrenden i USA var under undersökningsperioden (2001-2014) positiv, med det 

åsyftas att arbetslösheten var högre 2014 än vad den var under 2001 med sagt ökade inte 

arbetslösheten varje år. 
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4.4 Vakansgrad 

Graf 3: Vakansgrad 

(Källa: Job Openings and Labor Turnover Survey) 

Vakansgraden i USA har under undersökningsperioden inte haft någon tydlig trend då den i 

princip var densamma under 2014 som den var under 2001.  

 

4.6 Relevanta beslut alternativt reformer med hänsyn till de andra 

faktorerna  

2007 infördes Fair minimum wage act of 2007 av den federala staten och det var en reform 

rörande minimumlöner. Reformens införande innebar förenklat högre minimumlöner utifrån 

det federala regelverket. Löner är dock ett område där den federala staten och delstatsstyrena 

har delad kompetens vilket innebär att såväl federalstaten såväl som delstatsstyrena har rätt att 

lagstifta inom området. I fallet med minimilöner gäller den lag som genererar högst minimilöner 

vilket innebär att även om den federala lagstiftningen skärps behöver det inte innebära att 

minimilönerna faktiskt höjs ifall delstatslagstiftningen redan har hårdare lagstiftning. Fair 

minimum wage act of 2007 var uppdelad i tre olika steg och det tredje och sista steget som 

infördes 2009 höjde minimumlönerna till 7,25 dollar per timme och den ökningen ledde till att 

minimilönerna höjdes i 31 amerikanska delstater (Filion 2009; United States Department of 

Labor, u.å.)  
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5. Data och variabler 

5.1 Databaser och information 

Då Beveridgekurvan är den modell som används i denna uppsats behövs vakansdata, 

arbetslöshetsdata och arbetskraftsdata. Data rörande populationens också, varför blir tydligare 

senare i detta avsnitt. Datat som används är sekundärdata. U.S Bureau of Labor Statistics (BLS) 

är de som samlat in datat. BLS:s data är. Datat som har sitt ursprung hos BLS har hämtats från 

deras undersökningar Current Population Surevey (CPS) samt Job Openings and Labor 

Turnover Survey (JOLTS). Datat som används i uppsatsen behandlar åren 2001 till 2014, 

eftersom det är denna tidsperiod som vill underökas. Den ursprungliga tanken var att studera 

matchningens utveckling under 2000-talets 16 första år men eftersom BLS inte började samla 

in vakansdata fören i december 2000 blev 2001 istället det första undersökningsåret. 

Åldersintervallet som används är 16+ vilket innebär att individerna som utgör uppsatsens data 

är 16 år eller äldre  

 

Uppsatsen använder kvartalsdata och årsdata för den empiriska framställningen i enlighet med 

uppsatsens syfte. Därför har månadsdata från databaserna omvandlats till kvartalsdata och 

årsdata. Omvandlingen har skett med hjälp av medelvärdesberäkning. Standardiserad data 

exempelvis arbetslöshet (%) används istället för mängden arbetslösa. Därför hämtas datat i 

standardiserad form i de fall då det är möjligt, i de andra fallen standardiseras datat manuellt av 

mig som uppsatsförfattare. Att välja standardiserad data kan tycks underligt då arbetslöshets- 

och vakansvariablerna i enlighet med Beveridgekurvans teori ska divideras med storleken på 

arbetskraften vilket innebär att värdena i slutänden blir dubbelstandardiserade och det kan 

tyckas onödigt (Bleakley och Fuhrer 1997). Valet har dock gjorts då standardiserad data gör 

graferna som presenterades i avsnittet Bakgrund enklare att tolka/använda och jag har velat 

använda samma data i resultatavsnittet och Bakgrundsavsnittet för att säkerhetsställa att 

graferna i resultatavsnittet och Bakgrundsavsnittet inte innehåller olika budskap. Dessutom 

motverkar standardiserad data effekterna av de ständiga befolkningsförändringarna.  

 

 Datat finns tillgängligt i säsongsjusterad form och icke säsongsjusterad form. I uppsatsen 

används det säsongsjusterade datat, vilket beror på att det säsongsjusterade och det icke 

säsongsjusterade datat inte skiljer sig nämnvärt från varandra. 
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5.2 Data 

BLS 

* Unemployed: Data som behandlar arbetslösa i USA, i absoluta värden 

* Labor Force: Data som behandlar arbetskraften i USA, i absoluta värden 

* Population: Data som behandlar befolkningen storlek i USA, i absoluta värden 

* Job openings: Data som behandlar mängden lediga tjänster (vakanser), i standardiserad form 

 

5.3 Bearbetning 

När all data är transformerad till kvartals- och årsform standardiseras den data som inte är 

standardiserad vid inhämtningstillfället. Den data som behövde standardiseras manuellt var 

Arbetslösheten och arbetskraften som en andel av populationen då BLS i Current Population 

Survey  framförallt tillhandahöll data i absoluta värdena. Job Openings and Labor Turnover 

Survey tillhandahöll däremot standardiserade värden därmed behöver jag ej manuellt 

standardisera mängden vakanser till vakansgrad, eftersom var gjort vid inhämtningstillfället. 

Efter att värdena standardiserats divideras den amerikanska vakansgraden och arbetslösheten i 

arbetskraften som en andel av populationen. 

Vakansgraden och arbetslösheten delas med arbetskraften som en andel av populationen med 

anledning av Beveridgekurvans teori, dessa nya värden kallas för vakanskvot och 

arbetslöshetskvot (Bleakley och Fuhrer 1997). 

Till sist logaritmernas vakanskvoten och arbetslöshetskvoten med den naturliga logaritmen, 

detta görs utifrån den matematiska specifikation som specificerades i avsnittet Teori och 

modell. Logartimering används dessutom också generellt för att exempelvis skapa en konvex 

form på en funktion (Carlin och Soskice 2006, 121-124 ; Bleakley och Fuhrer 1997; 

Studenmund 2010, 213-215). 

 

Eftersom arbetskraften som en andel av populationen är större än såväl vakansgraden och 

arbetslösheten (se Bakgrundsavsnittet) kommer de logaritmerade värdena anta en negativform 

och det skulle kunna upplevas som oroväckande det ändrar emellertid ingenting, ett skift till 

höger (utåt) indikerar fortfarande minskad matchningseffektivitet och ett skift till vänster (inåt) 

indikerar fortfarande ökad matchningseffektivitet. 
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5.4 Statistisk Beskrivning av Data 

Tabell 2: Statistisk Beskrivning av Data 

Namn Observationer  Medelvärde Standardavvikelse  Min 

Värde 

Max 

värde 

Vakanskvot, USA år 14 0,014913 0,0045928 0,0070556 0,0266638 

Arbetslöshetskvot, 

USA år 

14 0,0835728 0,0199897 0,0480254 0,1195441 

Vakanskvot, USA 

Kvartal 

56 0,0410803 0,0064747 0,0260264 0,0541455 

Arbetslöshetskvot, 

USA Kvartal 

56 0,1005587 0,0281674 0,0625295 0,1525946 

 

6. Metod 

Det som undersöks i resultatavsnittet är hur matchningen utvecklats under 

undersökningsperioden. Beveridgekurvan, den modell som presenterades i avsnittet Teori och 

modell, ligger till grund för metoden/undersökningen. De faktorer, problem och händelser som 

diskuteras i avsnitten Teori och modell och Bakgrund behandlas i avsnitten Analys och 

Diskussion.  

 

6.1 Presentation av Metod 

Resultat framställningen är indelad i tre olika steg: 

Steg 1: Plotta två stycken olika Beveridge-kurvor, en modell som bygger på årsdatat och en 

modell som bygger på kvartalsdatat. Utifrån de plottade graferna försöker jag avgöra vilka 

punkter som ligger på samma kurva och var kurvan potentiellt har skiftat, endast genom att 

studera graferna grafiskt. Plottningen görs med hjälp av programmet STATA.  

 

Steg 2: För att avgöra om Beveridgekurvan faktiskt skiftat används den statistiska metoden 

Ordinary Least Squares (OLS) och dummy-variabler. Ifall två olika Beveridge-kurvor 

identifierats, det vill säga ett potentiellt skift används en dummy-variabel och de punkter som 

jag uppfattar ligger på kurva 1 blir tilldelade en etta medan de punkter som uppfattas ligga på 

kurva 2 blir tilldelade en nolla. Ifall dummy-variabeln blir signifikant på en 5 % signifikansnivå 
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anses Beveridgekurvan ha skiftat. Identifieras istället exempelvis potentiellt tre stycken olika 

Beveridge-kurvor, tillverkas två stycken dummy-variabler en för kurva 1 och en för kurva 3 

och de punkter som upplevs ligga på kurva 1 blir tilldelade en etta för kurva 1 dummy-variabeln, 

resterande punkter blir tilldelade en nolla. För kurva 3 genomförs samma procedur fast det är 

istället de punkter som upplevs ligger på kurva 3 som blir tilldelade en etta.  De punkter som 

upplevs ligga på kurva 2 blir alltid tilldelade en nolla eftersom de varken tycks ligga på kurva 

1 eller 3. Ifall dummy-variabeln för kurva 1 blir signifikant på en 5%% signifikansnivå anses 

kurva 1 skild från kurva 2, det vill säga kurvan har skiftat. Detsamma gäller mellan kurva 2 och 

3 ifall dummy-variabeln för kurva 3 är signifikant på en 5% signifikansnivå. Skulle det 

emellertid visa sig att dummy-variabeln för kurva 3 inte är signifikant anses kurvan endast 

skiftat en enda gång, vilket i sin tur betyder att det bara finns två kurvor och att kurva 2 och 3 

faktiskt är samma kurva.  

 

OLS analysen görs med hjälp av statistikprogrammet STATA. Signifikansnivån är satt på 5% 

för att minska risken för ett typ 1 fel. Typ 1 fel innebär att förkasta en sann nollhypotes, i detta 

fall skulle nollhypotesen vara att kurvan ej skiftat och alternativ hypotesen att kurvan har skiftat. 

Signifikans används egentligen för att kunna applicera urvalsresultat på en så kallad 

målpopulation i denna uppsats innefattar det insamlade datat det data jag vill uttala mig om. 

Signifikans används trots det då ett lågt p-värde på dummy-variabeln, exempelvis 0,005, ger en 

indikation på att dummy-variabeln är relevant för modellen (Studenmund 2010, 70-71, 122-136 

och 164-165).varför en relevant dummy-variabel kan indikera på ett skift förtydligas i ett 

kommande stycke.   

 

Steg 3: För att avgöra hur känsliga de statistiska resultaten är genomförs en känslighetsanalys. 

Känslighetsanalysen genomförs på det viset att samma procedur som i steg 2 utförs fast ett eller 

flertal värden som upplevs ligga på en kurva placeras på en annan. Anledningen att känsligheten 

hos de statistiska resultaten undersöks är för att det är oroväckande ifall ett resultat blir 

signifikant med en viss specifikation men icke signifikant ifall specifikationen eftersom det 

skulle indikera att resultaten inte är särskilt Robusta. Helt icke robusta brukar generellt förkastas 

av forskare som använder känslighetsanalyser (Studenmund 2010, 184). Inga tabeller för 

känslighetsanalysen hittas i avsnittet Resultat istället presenteras endast en kort beskrivning av 

känslighetsanalysens resultat. Dessa tabeller återfinns istället i Bilagan. 
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6.2 Metoddiskussion 

I såväl graferna som OLS analyserna består den beroende variabeln (Y-axeln) av den 

logartimerade vakanskvoten och den oberoende variabeln (X-axeln) av den logaritmerade 

arbetslöshetskvoten samt en eller flera dummy-variabler. Att använda mig av statistiskmetod 

och därmed regressionsanalyser för att avgöra ifall kurvan skiftat eller inte är ingen metod 

sprungen ur mina egna tankar utan den kommer från Bleakley och Fuhrer (1997) samt ur Wall 

och Zoega (2002) då den presenterar dummy-variabeln som ett sätt att identifiera skift. 

 

Som tidigare nämnts tycks det emellertid inte finnas en universell metod för att identifiera skift 

och den problematiken ska inte underskattas för även om metoden inte är sprungen ur mina 

egna tankar öppnar det upp för ifrågasättanden och det är inte omöjligt att jag missat något 

problematiskt med metoden som används i uppsatsen. 

 

Idén att jag ska avgöra vilka punkter som tycks ligga på samma kurva och var kurvan tycks ha 

skiftat genom att endast studera en graf kan tycks banal men det är en del av den problematik 

som uppstår när det inte tycks finnas en universell metod men dummy-variabels analysen 

genomförs för att öka trovärdigheten. Det finns som tidigare nämnts också exempel när kurvan 

endast används grafiskt (Wall och Zoega 2002).  För att behärska användandet av dummy-

variabler har Studenmund (2010) använts. Dummy-variabelanalysen går till på det viset att det 

skattas två parallella linjer en för de punkter som blivit tilldelade en nolla och en annan för de 

punkter som blivit tilldelade en etta, det som skiljer linjerna är interceptet. Det som därmed 

egentligen undersöks av OLS-analysen är ifall intercepten är skilda från varandra eller inte 

(signifikant resultat indikerar skilda intercept). Eftersom det jag vill undersöka är ifall kurvan 

har skiftat eller inte är det ytterst relevant ifall intercepten är skilda eller inte. Då olika intercept 

indikerar olika kurvor. Olika kurvor kan i och för sig ha samma intercept ifall deras lutning 

skiljer sig från varandra därmed skulle det kunna tyckas lämpligt att undersöka lutningen för 

att avgöra ifall det är två olika kurvor det är emellertid inte en särskilt bra ide eftersom vid låga 

värden på den oberoende variabeln skulle de olika kurvorna ligga väldigt nära varandra därmed 

skulle värdena på de olika variablerna vara väldigt lika varandra och varför skulle matchningen 

vara olika mellan två kurvor ifall kurvorna var  nästan identiska vid låga värdena på den 

oberoende variabeln? Det kan också tilläggas att enligt den teoretiska Beveridgekurvan är det 
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som skiljer två kurvor positionen och inte lutningen (Studenmund 2010, 70-71, 164-165; Carlin 

och Soskice 2006, 121-124). 

 

Förutom att det finns annorlunda metoder för att använda Beveridgekurvan (e.g endast grafiskt) 

finns det också helt andra metoder, som inte använder Beveridgekurvan överhuvudtaget utan 

andra modeller, exempelvis de tidigare nämnda Random and stock – flow modellerna. Varför 

jag trots kritiken mot Beveridgekurvan använt mig av en metod som bygger på 

Beveridgekurvan berättas implicit i avsnittet Teori och modell då valet av Beveridgekurvan 

diskuteras. 

7. Resultat 

I graf 5 och 6 består X-axeln av arbetslöshetskvoten och Y-axeln av vakanskvoten. Höga värden 

på X-axeln innebär därmed hög arbetslöshetskvot medan låga värden på X-axeln innebär låg 

arbetslöskvot. Höga värden på Y-axeln indikerar hög vakanskvot och låga värden på Y-axeln 

innebär låg vakanskvot. 

 

7.1 Grafer 

Graf 5: Amerikansk Beveridge-kurva med årsdata 
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Graf 6: Amerikansk Beveridge-kurva med Kvartalsdata 

 

 

I graf 5 identifieras ett potentiellt skift utåt av Beveridgekurvan vilket indikerar att det tycks 

finnas två stycken Beveridgekurvor i den modellen och det potentiella skiftet skedde mellan 

2009-2010. Vilket innebär att 2001, 2009 och åren där emellan bedöms ligga på den första 

Beveridgekurvan medan resterande år tillhör den andra Beveridgekurvan. 

 

I graf 6 identifieras ett misstänkt skift utåt av Beveridgekurvan vilket indikerar att det verkar 

finnas två stycken Beveridgekurvor i den modellen. Det potentiella skiftet tycks ha skett mellan 

det tredje och fjärde kvartalet under 2009. Därmed tillhör 2001k1, 2009k3 och kvartalen där 

emellan den första Beveridgekurvan medan resterande kvartal bedöms ligga på den andra 

Beveridgekurvan. 
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7.2 Regressionsanalyser 

Funktionen i de två Regressions (OLS) analyserna är uppbyggda av en beroende variabel (Y), 

och två oberoende variabler, en kontinuerlig oberoende variabel (X1) och en dummyvariabel 

(X2). 

Regressionsekvation: 𝑌 =  𝐼 +  𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 + 𝑒 

Y: Den logaritmerade vakanskvoten 

I: Intercepten 

X1: Den logaritmerade arbetslöshetskvoten 

B1: Koefficienten för den logaritmerade arbetslöshetskvoten 

X2: Dummyvariabel 

B2: Koefficienten för dummyvariabeln  

e: Residual 

Interceptet och koefficienterna är parametrar som skattas med hjälp av variabler. I Tabell 3 

används årsdata för skattningarna medan Tabell 4 nyttjar kvartalsdata. 

 

Tabell 3: OLS Analys USA med årsdata. Beroende Variabel: Log Vakanskvot år 

Oberoende Variabler Koefficient STD.ERR. T p>|t| [95% 
Konfidensintervall] 

Log 
Arbetslöshetskvot år 

 -0.8176 0.0469 -17.41  0.000  -0.9209: -0.7142 

Dummy  -0.3330 0.0259 -12.84  0.000  -0.3901:  -0.2760 

      

Observationer 14     

Prob > F 0.0000     

R-squared 0.9651     

Adjusted R-suared 0.9587     
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Tabell 4: OLS Analys USA med kvartalsdata. Beroende Variabel: Log Vakanskvot Kvartal 

Oberoende Variabler Koefficient  STD. 
ERR. 

T p>|t| [95% 
Konfidensintervall] 

Log 
Arbetslöshetskvot  
kvartal 

-0.8818 0.0321 -27.46  0.000 -0.9462: -0.8174 

Dummy -0.3555 0 .0179 -19.83  0.000 -0.3914: -0.3195 

      

Observationer 56     

Prob > F 0.0000     

R-squared 0.9344     

Adjusted R-suared 0.9319     

Variabelnamn       

 

R-squared värdena berättar hur mycket av variationen i den beroende variabeln (vakanskvoten) 

som kan förklaras av den oberoende variabeln. Koefficienten för arbetslöshetskvoten berättar 

ifall sambandet mellan den variabeln och vakanskvoten (den beroende variabeln) är positivt 

eller negativt, men för att koefficienten ska vara av intresse måste den vara signifikant. Det 

intressanta med dummyvariabeln är ifall den är signifikant eller inte. Som nämnt i avsnittet 

Metod indikerar en signifikant dummyvariabel två stycken olika intercept och därmed två olika 

kurvor. Signifikansnivån är som nämnt satt på 5%, vilket innebär att p-värden som understiger 

eller är lika med 0,05 anses signifikanta. I modellen som utgörs av årsdata är R-squared cirka 

0,96 vilket innebär att cirka 96% av variansen i vakanskvoten kan förklaras av 

arbetslöshetskvoten. R-squared i modellen som utgörs av kvartalsdata är R-squared cirka 0, 93 

vilket innebär att cirka 93% av variansen i vakanskvoten kan förklaras av arbetslöshetskvoten. 

Förklaringsgraden säger ingenting om ifall Beveridgekurvan har skiftat eller inte men den 

berättar hur väl modellen passar datat och en förklaringsgrad på över 90% säger att modellen 

passar datat väldigt väl. Beveridgekurvan har dock skiftat i båda modellerna. Detta kan utläsas 

genom att p-värdet för dummyvariabeln i tabell 3 och 4 är 0,00 vilket indikerar att 

dummyvariablerna är signifikanta.  

 

7.3 Känslighetsanalys 

För att undersöka känsligheten i modellen som är uppbyggd av årsdata placeras 2009 på den 

andra kurvan istället för den första. Dummyvariabeln får då p-värdet 0,00. R-squared blir 

0,8295. Dessa resultatet indikerar att ur ett statistiskt perspektiv går det argumentera för att 
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kurvan skiftade mellan 2008-2009. Ur ett teoretiskt perspektiv är det dock inte ett alternativ. 

Det som dock framförallt är intressant med detta resultat är att det indikerar att mitt resultat för 

modellen uppbyggd av årsdata åtminstone inte är helt icke robust. Endast 2009 placerades på 

kurva 2 då exempelvis 2002, 2004 och 2008 antar i princip samma värden på såväl den beroende 

som oberoende variabeln. Skulle antalet observationer varit högre och/eller 2008 skilde sig mer 

från 2002, 2004 och 2008 hade den också placerats på den andra kurvan istället för den första. 

 

För att undersöka känsligheten hos den modell som är uppbyggd av kvartalsdata placeras 

kvartalen mellan 2009k4-2011k3 på kurva 1 istället för kurva 2. Detta resulterar i ett p-värde 

på 0,00 och ett R-squared på 0,8295. Implikationen blir densamma som i den andra 

känslighetsanalysen, det vill säga ur ett statistiskt perspektiv går det argumentera för att kurvan 

skiftade mellan 2011k3-2011k4 men ur en teoretisk diskussion håller inte ett sådant argument. 

Vidare ger det indikation på att resultatet för modellen uppbyggd av kvartalsdata inte är helt 

icke robust. 

 

Tabeller som visar upp resultaten från de två känslighetsanalyserna hittas i avsnittet Bilaga. 

 

8.1 Analys 

I den modell som är uppbyggd av årsdata skiftade Beveridgekurvan en gång och det var mellan 

2009-2010, kurvan skiftade då utåt och det betyder att de observationer som bedömdes ligga på 

kurva 2, åren mellan 2010-2014, ligger på en kurva längre ut än de år som ligger på kurva 1, 

vilket var åren mellan 2001-2009. Kurvan anses ha skiftat eftersom dummyvariabeln för den 

modellen har ett signifikant p-värde.  

 

I den modell som var uppbyggd av kvartalsdata skiftade Beveridgekurvan också endast en gång, 

det var mellan det tredje och fjärde kvartalet 2009. Det innebär att de kvartal som tolkades ligga 

på kurva 2 (2009k4-2014k4) ligger på en kurva längre ut än kvartalen som bedömdes ligga på 

kurva 1 (2001k1-2009k3). Beveridgekurvan har skiftat utåt eftersom dummyvariabeln har ett 

signifikant p-värde. 
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De två kurvorna skiftade utåt av samma anledning, anledningen var att vakanskvoten ökade 

medan arbetslöshetskvoten inte förändrades nämnvärt. Eftersom skiften skedde i princip 

samtidigt och uppstod på samma vis är det rimligtvis samma skift.  

 

Utvecklingen på de två Beveridgekurvorna stämmer väl överens med Beveridgekurvans teori 

om konjunkturer. Under 2001 gick konjunkturen från högkonjunktur till lågkonjunktur, 

lågkonjunkturen varade dock endast till 2002. Under den lågkonjunkturen påbörjades en rörelse 

åt höger längs kurvan, i båda modellerna. Högkonjunkturen som påbörjades under 2002 varade 

tills slutet av 2007 och under perioden påbörjades en rörelse åt vänster längs kurvan i båda 

modellerna. Lågkonjunkturen som uppstod i slutet av 2007 varade tills av 2009. Under den 

perioden påbörjades en rörelse åt höger längs kurvan i båda modellerna. Högkonjunkturen som 

påbörjades under 2009 varade åtminstone fram tills 2012, troligen längre än så men 

grafen/modellen jag hämtat information från sträcker sig endast till 2012. Under den 

högkonjunkturen har en rörelse åt vänster påbörjats i båda modellerna, kurvan skiftade dock 

utåt mellan 2009-2014 för årsdatat och mellan det tredje- och fjärdekvartalet för kvartalsdatat. 

Denna beskrivning tillsammans med Graf 4 och 5 indikerar att de övergripande trenderna 

mellan kvartalsdatat och årsdatat är snarlika. 

 

Den amerikanska Beveridgekurvan har skiftat en endast gång oberoende vilket data som 

används, frågan är dock ifall matchningen faktiskt har förändrats i och med detta skift. Utifrån 

vad som beskrivs i avsnittet Teori och modell är det inte helt säkert.  

 

8.1 Beveridgekurvans skift i modellen med kvartalsdata 

I Resultat beskrivs det hur Beveridgekurvan är uppbyggd av kvartalsdata skiftade mellan det 

tredje och fjärde kvartalet under 2009, men om det var exakt då är inte helt säkert. Det skulle 

kunna ha varit mellan det fjärde kvartalet under 2009 och det första kvartalet under 2010 

alternativt mellan det första och andra kvartalet under 2010. Det är svårt att avgöra men valet 

föll på den valda tidpunkten eftersom det var den första tidpunkten då modellen visade upp ett 

tydligt avvikande beteende, med avvikande beteende åsyftas att vakanskvoten ökade medan 

arbetslöshetskvoten inte sjönk. 
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9. Diskussion 

9.1 Har matchningen förändrats? 

Ifall matchningen förändrats eller inte i och med skiftet av Beveridgekurvan är mycket svårt att 

besvara, konjunkturen förändrades från lågkonjunktur till högkonjunktur kring samma tid som 

kurvan skiftade utåt.  

 

Enligt Wall och Zoega (2002) kan kurvan skifta på grund av konjunkturförändringar, det vill 

säga artikeln menar att Beveridgekurvan kan skifta av andra anledningar än att matchningen på 

arbetsmarknaden förändras. Att kurvan då skiftade i samband med en konjunkturförändring 

skulle kunna indikera att matchningen inte förändrats (försämrats) trots att kurvan skiftat utåt. 

 

Det finns dock ett antal företeelser som gör att jag ställer mig frågande till att det är 

konjunkturförändringen som skiftat kurvan utåt. Konjunkturen gick från högkonjunktur till 

lågkonjunktur under 2001, 2002 gick konjunkturen från lågkonjunktur till högkonjunktur och i 

slutet av 2007 gick konjunkturen från högkonjunktur till lågkonjunktur. Inget skift har 

identifierats vid något av dessa tillfällen. Ifall konjunkturen och mer specifikt 

konjunkturförändringar skiftar Beveridgekurvan borde inte det då ha skett de andra gångerna 

konjunkturen förändrades? 

 

För modellen med årsdata var Arbetslöshetskvoten i princip densamma under 2003 som den 

var under 2014 men vakanskvoten var betydligt högre under 2014. Situationen var densamma 

i modellen med kvartalsdata ifall det andra kvartalet under 2003 jämförs med det andra kvartalet 

under 2014. Utifrån Wall och Zoega (2002) teori och resultat skulle man kunna tänka sig att det 

var lågkonjunktur under 2003 och högkonjunktur under 2014 och att det skulle förklara varför 

vakanskvoten var betydligt högre, så är dock inte fallet. Grafen/Modellen som jag hämtat min 

information om de amerikanska konjunkturerna sträcker sig i och för sig endast till 2012, 

därmed har jag inte information om konjunkturen under 2014 men under 2003 var det 

högkonjunktur. Det innebär att den väsentlig högre vakanskvoten under 2014 knappast kan 

förklaras av olika konjunkturer, vakanskvoten är i och för sig inte densamma under en hel 
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högkonjunktur men oberoende ifall års- eller kvartalsgrafen undersöks var vakanskvoten 

generellt betydligt högre på den andra Beveridgekurvan.  

 

Konjunkturen och konjunkturförändringar ger ingen förklaring till varför observationerna på 

den andra kurvan avviker från den första kurvan och därför upplevs det som rimligare att utgå 

från Beveridgekurvans egna teori, det vill säga att Beveridgekurvan har skiftat utåt på grund av 

försämrad matchning. 

  

Skulle kurvan skiftat varenda gång konjunkturen förändrats (från hög- till lågkonjunktur eller 

vice versa) samtidigt som majoriteten av värdena som innefattats av en högkonjunktur legat på 

en kurva längre ut än de om innefattats av en lågkonjunktur, då hade det tyckts troligt att 

konjunkturen styrde Beveridgekurvans position under undersökningsperioden (2001-2014). 

Istället har den amerikanska konjunkturen förändrats från lågkonjunktur till hög konjunktur och 

vice versa under totalt 4 mellan 2001-2014 och vid endast ett av dessa tillfällen har kurvan 

skiftat. Utifrån beskrivningen som presenteras i avsnittet Analys tycks konjunkturen snarare 

påverkat modellen/Beveridgekurvan på det vis som Beveridgekurvans teori säger att den ska 

göra, vilket innebär att högkonjunktur generellt har lett till en rörelse åt vänster längs kurvan 

medan lågkonjunktur generellt har lett till en rörelse åt höger längs kurvan.   

 

Större förändringar av arbetskraftens storlek skulle också kunna ge en felaktig indikation på att 

matchningen förändrats, ifall arbetskraftens storlek förändras av fel saker. Under 

undersökningsperioden skiftade Beveridgekurvan endast en gång och det var kring 2009 och 

2010. Arbetskraften som en andel av populationen förändrades emellertid varje år under 

undersökningsperioden och förändringen som skedde mellan 2009-2010 var inte större än vad 

som var vanligt. Därmed upplevs det osannolikt att denna förändring skulle vara ansvarig för 

Beveridgekurvans skift.  

 

Utifrån det som diskuterats och konstaterats i tidigare stycken är min uppfattning att 

Beveridgekurvan har skiftat utåt eftersom matchningen försämrats. 
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9.2 Uppstår några väsentliga skillnader ifall kvartalsdata används istället 

för årsdata när matchningens utveckling analyseras? 

Utifrån den modell jag använt, det vill säga Beveridgekurvan har Beveridgekurvan endast 

skiftat en gång i respektive modell och som nämnt i avsnittet Analys tycks det vara samma 

skift. Det innebär att när mängden skift undersöks har  jag inte lyckats identifiera några 

väsentliga skillnader mellan att använda årsdata och kvartalsdata. I båda modellerna tycks 

rörelserna (i modellen) stämma relativt väl överens med varandra och hur Beveridgekurvans 

teori säger att rörelserna ska se ut, därmed är det inte heller någonting som skiljer modellerna 

åt. 

 

Det finns dock en grej som tydligt skiljer de två modellerna åt och det är faktiskt en väsentlig 

skillnad. I Beveridgekurvan som är uppbyggd av årsdata är det väldigt enkelt att (grafiskt) 

identifiera när kurvan tycks ha skiftat. I modellen som är uppbyggd av kvartalsdata är det inte 

alls lika tydligt och detta diskuteras i Analysavsnittet.  Vidare bör de statistiska resultaten bli 

mer robusta när kvartalsdata används eftersom det blir fler observationer vilket reducerar 

vikten av varje enskild observation. 

 

Emellertid ifall Beveridgekurvan används för att studera matchningens utveckling i USA 

mellan 2001-2014 spelar det ingen större roll ifall kvartalsdata eller årsdata används då 

resultatet blir detsamma, årsdatat är dock lite enklare att tolka medan kvartalsdatat rimligtvis 

har mer robusta statistiska resultat.  

 

9.3 Vad kan ha påverkat matchningens utveckling? 

Tidigare i detta avsnitt har jag argumenterat för att varken en konjunkturförändring eller 

förändring av arbetskraftens storlek är den faktor som skiftat Beveridgekurvan utan att skiftet 

utåt faktiskt indikerar försämrad matchning2, men vad är det då som kan ha förändrat 

matchningen?  

 

                                                           
2  Att storleken på arbetskraften förändrar Beveridgekurvans position kan mycket väl indikera en 
matchningsförändring, beroende på varför storleken förändras, se avsnittet Teori och modell. 
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Ett alternativ är minimilönerna som höjdes i 31 amerikanska delstater under 2009 och enligt 

teoriavsnittet kan högre minimilöner ha en negativ effekt på matchningen. Högre minimilöner 

ska enligt vad som beskrivs i teoriavsnittet försämra matchningen genom att vissa människor 

som upplevs icke produktiva får svårare att skaffa anställning ifall minimilönerna blir högre 

alternativt är höga. Det innebär att det i grund och botten är en kostnadsfråga för företagen, 

det vill säga upplever de att de kan tjäna pengar på den de anställer eller inte. Kurvan skiftade 

utåt för att vakanskvoten ökade drastiskt samtidigt som arbetslöshetskvoten knappt 

förändrades även om den ökade. Högre minimilöner tycks enligt vad som beskrivs i avsnittet 

Teori och modell i och för sig ha en positiv effekt på arbetslösheten men skiftet tycks snarare 

bero på att vakanskvoten ökade drastiskt och varför skulle högre minimilöner öka 

vakanskvoten? Jag avfärdar inte att de höjda minimilönerna kan vara ansvarig för skiftet utåt 

men utifrån hur skiftet såg ut upplevs det som osannolikt. 

 

Fackföreningsstruktur och ALMP:s diskuterades också i avsnittet Teori och modell. Jag har 

inte lyckats identifiera någon större förändringen av fackföreningsstrukturen i USA under 

undersökningsperioden. Däremot under 2008 och 2009 var anslaget till ALMP:s högre än vad 

det var under de tidigare åren och åren därefter, det är dock osannolikt att denna förändring 

orsakade skiftet utåt eftersom ett större anslag till ALMP:s bör förbättra matchningen och inte 

försämra den. Anslaget sänktes i och för sig 2010 (i jämförelse med vad det var under 2009) 

men för kvartalsdatat skiftade kurvan mellan det tredje och fjärde kvartalet under 2009, det 

vill säga innan 2010 då anslaget minskade och eftersom jag i såväl detta som Analysavsnittet 

utgått från att skiften i de två modellerna är samma skift upplevs det som föga troligt att det 

minskade anslaget 2010 är ansvarigt, det bör vara i princip omöjligt att det är ansvarigt ifall 

kurvan skiftade innan anslaget minskade. Vidare berättas det också i Teoriavsnittet att det 

tycks ta något/några år för ALMP:s att ge effekt på matchningen och därmed bör det också ta 

något eller några år för ett minskat anslag att påverka matchningen, ifall det påverkar 

matchningen. Viktigt att tillägga är dock att det inte bara är hur mycket pengar som läggs på 

ALMP:s som spelar roll utan olika ALMP:s har olika stor effekt på matchningen och det 

skulle kunna vara så att USA har valt att satsa på ALMP:s som är mindre effektiva, jag har 

dock inte hittat någon information som beskriver en sådan förändring. 
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En helt annan faktor/händelse som skulle kunna vara ansvarig för den försämrade 

matchningen är finanskrisen som inträffade under den senare delen av 00-talet, den bröt ut 

kring 2007 alternativt 2008. Finanskrisen hade enorm påverkan på den amerikanska 

arbetsmarknaden och därmed är det inte otroligt att den kan ha orsakat den försämrade 

matchningen. Utifrån vad som berättas i avsnittet Bakgrund tycks den ha påverkat 

arbetslösheten och vakansutbudet. Vilket är två faktorer som är väsentliga för såväl 

matchningen som Beveridgekurvan.  

 

Viktigt att komma ihåg är att jag utifrån uppsatsens empiri och resultat inte kan 

säkerhestställa/garantera att något är eller inte är ansvarigt för matchningsförändringen 

eftersom Beveridgekurvan inte berättar varför den skiftar, det enda som går att utläsa förutom 

att kurvan har skiftet eller inte skiftat är ifall det är vakanskvoten eller arbetslöshetskvoten 

som tycks ha orsakat skiftet. 

9.3.1 Finanskrisen som ansvarig faktor 

Varför skulle då finanskrisen kunna vara ansvarig för den försämrade matchningen? För det 

första finanskrisen är den största händelsen på det ekonomiska planet som hänt under 2000-

talets 15 första år, åtminstone i västvärlden och en händelse av sådan dignitet bör kunna påverka 

matchningen med tanke på dess effekt på den amerikanska ekonomin och arbetsmarknaden. 

För det andra kring tiden för finanskrisen förändrades såväl vakansgraden som 

arbetslöshetsgraden och en kraftig ökning av vakanskvoten tycks tillslut ha skiftat kurvan utåt. 

Att dessa variabler förändrades mycket i samband med finanskrisen är knappast en slump 

utifrån vad som berättas under rubriken Finanskrisens effekter på arbetsmarknaden. 

Konjunkturen förändrades i och för sig flertalet gånger kring slutet på 00-talet och början på 

10-talet, kring 2007 gick konjunkturen från högkonjunktur till lågkonjunktur och under 2009 

ändrades konjunkturen tillbaka till högkonjunktur. Konjunkturförändringar brukar orsaka 

förändringar i såväl arbetslösheten som vakansutbudet även utan en finanskris men enligt 

bakgrundsavsnittet tycks krisen och lågkonjunkturen förstärkt varandra, vilket indikerar att 

konjunkturförändringar inte motbevisar tesen att finanskrisen skulle kunna ha påverkat 

matchningen på arbetsmarknaden genom att påverka arbetslösheten och vakansutbudet. En 

fråga som dock kan ställas är, vad var det med finanskrisen som skulle kunna ha försämrat 

matchningen?  
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9.4 Avslutande ord  

I denna uppsats har matchningens utveckling på den amerikanska arbetsmarknaden studerats 

under perioden 2001-2014, detta har genomförts genom skattningar av Beveridgekurvan. 

Beveridgekurvan skiftade utåt en gång under undersökningsperioden och skiftet utåt tolkas som 

att matchningen försämrats, tolkningen görs utifrån den information som framkommit i 

uppsatsen. Exakt varför matchningen har försämrats har inte säkerhetsställts i uppsatsen, 

däremot har ett antal faktorer/händelser som skulle kunna ha försämrat matchningen 

presenterats och diskuterats. 

 

Matchningen på den amerikanska arbetsmarknaden tycks emellertid vara relativt stabil, den har 

åtminstone varit det under 2000-talets 15 första år med endast en förändring. Att studera 

matchningen på arbetsmarknaden kommer säkert bli väldigt intressant i framtiden med tanke 

på all teknologisk utveckling som är till hot mot vissa jobb. Självscanners som finns i flera 

matbutiker är ett tydligt exempel på teknologi som är till hot mot vissa jobb, matvarubutikerna 

kommer kanske aldrig klara sig helt utan personal men desto fler som använder självscanners 

desto mindre personal behöver butikerna. 

 

Avslutningsvis, utifrån vad som kommer fram i denna uppsats uppstår ett antal frågor som kan 

ligga till grund för fortsatt forskning, exempelvis: 

 Påverkades matchningen på arbetsmarknaden av finanskrisen, om så varför? 

 Påverkade Fair minimum wage act of 2007 matchningen på arbetsmarknaden, Fair 

minimum wage act of 2007 var den lag som höjde minimilönerna i 31 amerikanska 

delstater under 2009? 

 Fortsatta studier om konjunkturens påverkan på Beveridgekurvan! 
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11. Bilaga 

 

Tabell 5: Känslighetsanalys med årsdata: Beroende Variabel : Log Vakanskvot år 

Oberoende Variabler Koefficient STD, 
ERR 

T p>|t| [95% 
Konfidensintervall] 

Log 
Arbetslöshetskvot år 

-1,1088 0,1609 -6,89 0 -1,4630; -,7546 

Dummy -0,4306 0,086 -5 0  -,6200; -,2412 

      

Observationer 14     

Prob > F 0,0001     

R-Squared 0,8295     

Adjusted R-squared 0,7985     

 

Tabell 6: Känslighetsanalys med Kvartalsdata: Beroende Variabel: Log Vakanskvot år 

Oberoende Variabler Koefficient STD, 
ERR 

T p>|t| [95% 
Konfidensintervall] 

Log 
Arbetslöshetskvot 
kvartal 

-0,5395 0,0383 -14,07 0  -,6164; -,4625 

Dummy -0,2498 0,0245 -10,18 0 -,2991; -,2006 

      

Observationer 56     

Prob > F 0     

R-Squared 0,8131     

Adjusted R-squared 0,806     

 

 

 


