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I spåren av den finansiella krisen noterades i många länder att matchningen mellan arbets-

tagare och arbetsgivare såg ut att ha försämrats. Riksbanken har i tidigare analyser visat att 

det finns tecken på att också matchningen på svensk arbetsmarknad har försämrats efter 

krisen.1 

Syftet med den här artikeln är dels att följa upp Riksbankens tidigare analyser av match-

ningen och belysa utvecklingen de senaste åren, dels att bidra med en fördjupad analys, 

där matchningen beskrivs ur fler perspektiv med anknytning till aktuell forskning för att 

diskutera potentiella förklaringar till utvecklingen efter krisen. 

Resultaten av analysen tyder på att det kvarstår problem med matchningen. Den visar 

också att en stor del av den försämrade matchningen efter krisen kan förklaras av föränd-

ringar i sammansättningen av gruppen arbetslösa, där allt fler idag är personer med sämre 

anknytning till arbetsmarknaden. 

Bilden varierar dock beroende på vilka datakällor som används. Den är dystrare när data 

ifrån Arbetsförmedlingens analyseras, medan Arbetskraftsundersökningar från Statistiska 

centralbyrån ger en ljusare bild. Även om det också där finns tecken på att matchingen 

försämrades efter krisen är den senaste tidens utveckling i linje med historiska samband. En 

förklaring till de olika resultaten ligger sannolikt i att källorna, även om de ger en samstäm-

mig bild av arbetslöshetens storlek, delvis inkluderar olika individer.

1 Se fördjupning om arbetsmarknadens funktionssätt i den Penningpolitiska rapporten i oktober 2012. Liknande 
resultat för Sverige finns också bl a i analyser från Konjunkturinstitutet (2011, 2012), Finanspolitiska rådet 2012 
och OEcD 2012.

* Författaren vill tacka claes Berg, Mattias Erlandsson, Kristian Jönsson, Maria Sjödin och Andreas Westermark 
för värdefulla kommentarer och Marianne Sterner för språkgranskning, återstående fel är författarens ansvar. 
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Inledning 

Arbetsmarknaden är ständigt i förändring. Nya jobb skapas och gamla försvinner. Individer 

rör sig mellan arbete och arbetslöshet, men också in i och ut ur arbetskraften. Eftersom 

det tar tid för arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra finns det samtidigt både 

arbetslösa och lediga jobb. När man talar om hur den processen fungerar brukar man 

tala om matchning. Om arbetstagare och arbetsgivare lättare kan mötas, dvs match

ningen förbättras, bidrar det till kortare arbetslöshetstider, en lägre arbetslöshet och högre 

syssel sättningsgrad. Omvänt blir arbetslösheten högre och tiden i arbetslöshet längre om 

matchningen fungerar sämre. Antalet matchningar mellan arbetsökande och arbetsgivare 

varierar normalt med konjunkturen. När efterfrågan på arbete är högre blir det lättare för 

arbetssökande att hitta ett arbete, medan det omvända gäller i lågkonjunktur.

I samband med den utdragna lågkonjunktur som följde på den finansiella krisen steg 

både andelen långtidsarbetslösa och den genomsnittliga tiden i arbetslöshet i Sverige (se 

diagram 1). Långtidsarbetslösheten har visserligen på senare tid fallit tillbaka från de högsta 

nivåerna och ligger nu i linje med ett historiskt snitt. Den är dock väsentligt högre än före 

krisen. Samtidigt ligger den genomsnittliga arbetslöshetstiden fortsatt på en högre nivå än 

under perioden 2001–2009 (se diagram 1).2 

2 Långtidsarbetslöshet är här mätt som antalet individer med en arbetslöshet som varat minst sex månader som 
andel av arbetskraften.
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LåNg ArBEtSLöShEtStID KAN PåvErKA SANNOLIKhEtEN Att Få ArBEtE

Längre arbetslöshetstider kan påverka arbetsmarknadens sätt att fungera av flera skäl. Om 

arbetslöshet uppfattas som en signal om att en individ har låg produktivitet, innebär längre 

arbetslöshetstider att den signalen förstärks.3 Det kan då byggas upp en negativ spiral i 

vilken arbetslösa ”fastnar” i arbetslöshet.4 Den hypotesen får till exempel stöd i experiment 

där man visat att sannolikheten att bli kallad till intervju sjunker med arbetslöshetstiden för 

arbetslösa med i övrigt identiska kvalifikationer.5 

Längre arbetslöshetstider kan också påverka individers beteende. Empiriska resultat 

tyder på att individer minskar intensiteten i sitt jobbsökande allteftersom tiden går. En orsak 

till detta kan vara att individer tappar motivation och självförtroende ju längre tid de är i 

arbetslöshet.6 Ytterligare en aspekt är att kunskaper och kompetens kan försämras när en 

individ är borta från arbetsmarknaden under längre tid. Sammantaget kan detta bidra till 

att matchningen försämras och att jobbchanserna, det vill säga andelen arbetslösa som går 

till arbete, sjunker ytterligare i vissa grupper. 

hur långa arbetslöshetstiderna är har både att göra med efterfrågan i ekonomin och 

med hur väl matchingen mellan arbetsgivare och arbetssökande fungerar. Samtidigt 

påverkas den genomsnittliga tiden i arbetslöshet och matchningseffektiviteten också av 

sammansättningen i gruppen arbetslösa. Om grupper med i genomsnitt sämre anknytning 

till arbetsmarknaden, som därmed är svårare att matcha, ökar i storlek, kommer både den 

genomsnittliga matchningseffektiviteten och arbetslöshetstiden att öka.

Artikeln är disponerad på följande sätt: Först presenteras en enkel teoriram och den 

empiriska tillämpningen. Analysen bygger i huvudsak på enkla matchningsfunktioner skat

tade på data dels från Arbetsförmedlingen, dels från Arbetskraftsundersökningarna från 

Statistiska centralbyrån. Dessa data beskrivs i nästkommande avsnitt. Därefter redovisas 

resultaten från den empiriska analysen och en diskussion om faktorer som kan bidra till att 

förklara utvecklingen på arbetsmarknaden efter krisen. Diagram redovisas löpande i texten, 

medan tabeller med skattningsresultat är placerade i slutet av artikeln.

Matchning – en enkel teoriram

Ett vanligt sätt att beskriva arbetsmarknadens funktionssätt och effektiviteten i matchning

en är med den så kallade Beveridgekurvan som relaterar arbetslösheten till vakansgraden 

(se diagram 2). Normalt tänker man sig ett negativt samband mellan vakanser och arbets

löshet. I högkonjunktur stiger andelen lediga jobb och arbetslösheten sjunker, medan det 

omvända gäller i lågkonjunktur. En rörelse upp och ned längs samma kurva brukar tolkas 

som konjunkturella variationer, medan ett skift utåt (inåt) kan indikera en försämring (för

3 Eftersom det är mer sannolikt att individer med lägre produktivitet blir arbetslösa, så kommer en arbetsgivare 
att (fullt rationellt) vid en jämförelse mellan två sökande där den ena har arbete och den andra inte, att (givet att 
man inte kan observera produktiviteten perfekt) tolka arbetslösheten som en signal om lägre produktivitet.

4 Se Blanchard och Diamond (1994).
5 Se Kroft, Lange och Notowidigdos (2013).
6 Se Krueger och Mueller (2011).
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bättring) av matchningen. Ett sådant skift kan dock också vara en del av ett konjunkturellt 

förlopp och Beveridgekurvan bildar då en loop och återvänder så småningom till det gamla 

sambandet.7 I Sverige gjorde kurvan ett tydligt skift utåt under 2009 (se diagram 2). För 

varje given nivå på vakansgraden var då arbetslösheten högre än tidigare. Under 2012 och 

inledningen av 2013 rörde sig sedan kurvan inåt igen, men den rörelsen har avstannat det 

senaste året. 
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Anm. Vakansgraden är definierad som antalet vakanser i förhållande till arbetskraften.  
Säsongsrensade och utjämnade data. Årsmarkeringarna indikerar första kvartalet respektive år.
Källor: Statistiska Centralbyrån och Riksbanken

Diagram 2. Beveridgekurvan
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Ett mer direkt sätt att studera matchningseffektiviteten är att skatta så kallade matchnings

funktioner. Matchningsfunktionen relaterar antalet matchningar, det vill säga individer som 

fått arbete, till antalet vakanser och jobbsökande i ekonomin. I den enklaste formen antas 

att matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande sker slumpmässigt. Antalet matcher 

(M) bestäms av antalet sökande (U) och antalet vakanser (V). 

   M=f(U,V )

Om man antar att matchningsfunktionen är av typen cobbDouglas med konstant skal

avkastning kan funktionen skrivas så att aggregerad jobbchans, det vill säga antalet match

ningar i förhållande till antalet sökande, relateras till arbetsmarknadens stramhet definierad 

som antalet vakanser i förhållande till antalet sökande enligt 8

 (1) ln Mt

Ut-1
( ) =μ+(1-σ)*ln( Vt-1

Ut-1
)+εt.

7 Se även Konjunkturinstitutet (2013).
8 cobbDouglasfunktionen skrivs Mt=μ0Ut-1 

σVγ
t-1 där μ0 är en skalparameter (matchningseffektivitet) och σ och 

γ är elasticiter. Med konstant skalavkastning är σ+γ=1, d v s M=μ0UσV (1-σ). I ekvation (1) logaritmeras båda 
leden. μ=ln(μ0) och εt är en felterm.
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I ekvation (1) är matchningsfunktionen konstant, all variation i jobbchanserna drivs av fluk

tuationer i vakanser och arbetslöshet. Matchningseffektiviteten på arbetsmarknaden ges då 

av parametern μ och (1-σ) är elasticiteten med avseende på arbetsmarknadens stramhet. 

riksbanken skattade ett sådant samband på månadsdata från Arbetsförmedlingen i för

djupningen ”har arbetsmarknadens funktionssätt förändrats”.9 resultaten tydde där på att 

matchningen försämrats väsentligt sedan krisen. För ett givet arbetsmarknadsläge i termer 

av sökande och vakanser fann färre personer ett arbete än vad som gavs av ett historiskt 

samband. 

Det finns dock flera skäl till att matchningsfunktionen inte behöver vara konstant. 

Barnicon och Figura (2013) diskuterar hur sammansättningen i gruppen arbetslösa 

påverkar matchningseffektiviteten. Om grupper med i genomsnitt svagare anknytning till 

arbetsmarknaden, och som därmed är svårare att matcha, blir större kommer den genom

snittliga matchningseffektiviteten mekaniskt att sjunka. De visar att den enklaste match

ningsfunktionen, såsom i ekvation (1) fungerar bra i normala tider, men har svårt att fånga 

stora svängningar på arbetsmarknaden och att en funktion som tar hänsyn till sammansätt

ning bättre kan fånga sambanden.

En annan möjlighet är att förändringar i produktiviteten och företagens rekryteringsbe

teenden kan påverka matchningseffektiviteten.10 I konjunkturnedgångar leder lägre pro

duktivitet i ekonomin till att matchningar som tidigare var gynnsamma inte längre är det. 

För de arbetslösa tar sig detta uttryck som ökade krav på de arbetssökande och företagen 

är endast villiga att anställa relativt sett mer produktiva individer. För ett givet antal arbets

lösa och vakanser leder detta till att antalet anställningar minskar och matchningseffektivi

teten kommer på så sätt variera med konjunkturen.

Slumpmässig matchning innebär också en förenkling av verkligheten. Arbetslösa söker 

bland många vakanser innan de bestämmer sig för vilka arbeten de ska söka. När en vakans 

väl blivit bortvald är sannolikheten låg att den arbetslöse ångrar sig och söker det arbetet 

jämfört med i stället söka bland nyinkomna vakanser. gregg och Petrolongo (2005) fångar 

detta i en så kallad stockflödesmatchningsansats och visar att denna bättre beskriver 

hur matchningar på arbetsmarknaden skapas.11 Med en sådan ansats kommer inflödet av 

arbetssökande att söka bland alla vakanser. De som inte hittar ett arbete (matchas) i första 

perioden kommer i nästkommande perioder endast att söka bland nyinkomna vakanser. 

Det gör att sannolikheten att gå från arbetslöshet till arbete är större för de som nyss blivit 

arbetslösa och sedan faller när man måste invänta inflödet av nya vakanser. På motsvaran

de sätt kommer vakanser som inte fylls direkt att ha lägre sannolikhet att fyllas, då endast 

nya arbetslösa söker bland dessa. Den här analysen bygger på den enklare ansatsen, med 

slumpmässig matchning, men liknande resultat fås också med en stockflödesansats.

9 Se riksbankens penningpolitiska rapport i oktober 2012.
10 Se Sedlacek (2014).
11 Forslund et al. (2007) testar slumpvis matchning och stockflödesmatchning enligt samma specifikation som 

gregg och Petrolongo för svenska data från Arbetsförmedlingen och finner stöd för att stockflödesmatchning 
är en mer korrekt beskrivning av den svenska arbetsmarknaden.
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Data – flera källor belyser arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden är mångfacetterad och det finns ett flertal statistiska källor som beskri

ver olika aspekter av den. I den här artikeln används dels data från Arbetsförmedlingens 

register, dels Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och vakansstatistiken från Statistiska 

centralbyrån.12 Källorna skiljer sig åt på flera sätt. De har olika syfte, olika definitioner och 

upplägg. Det gör att det framträder en delvis annorlunda bild beroende på vilken statistik 

som används. AKUstatistiken ger sannolikt en mer rättvisande bild av arbetsmarknaden 

som helhet eftersom urvalet i undersökningen är befolkningen i arbetsför ålder, medan 

underlaget i Arbetsförmedlingens statistik bygger på de personer som registrerats som 

arbetslösa. Arbetsförmedlingens statistik är dock uppbyggd på ett sådant sätt att man kan 

belysa viktiga grupper som har det särskilt svårt på arbetsmarknaden. Det finns därmed 

goda skäl till att använda båda källorna. I appendix beskrivs skillnaderna mellan AKU och 

Arbetsförmedlingens statistik ytterligare. 

En fördel med Arbetsförmedlingens statistik är att en relativt lång tidsperiod, från 

1992 och framåt, kan studeras och att statistiken har hög frekvens (månadsdata). ScB:s 

nuvarande flödesstatistik i AKU sträcker sig endast tillbaka till 3:e kvartalet 2005. genom 

att länka data från äldre flödesstatistik kan man dock komma tillbaka till 1997. resultaten 

bör dock tolkas med försiktighet i och med att definitioner och metoder skiljer sig mellan de 

olika perioderna. 

Jobbchansen varierar med arbetsmarknadsläget

För att belysa de senaste årens utveckling skattas först ekvation (1) för perioden januari 

1992–juni 2008 (se tabell 1 för resultat).13 Den skattade elasticiteten för hur jobbchansen 

varierar med stramheten på arbetsmarknaden är 0,41 och är i linje med tidigare empiriska 

resultat.14 I diagram 3 visas anpassade värden från den skattade ekvationen tillsammans en 

framskrivning av hur jobbchansen borde ha utvecklats givet det historiska sambandet och 

den faktiska utvecklingen av vakanser och arbetslöshet (grön linje i diagram 3).15 Som fram

går av diagram 3 är den faktiska jobbchansen (röd linje) betydligt lägre än vad modellfram

skrivningen ger och ligger under ett 95procentigt prognosintervall från 2010 och framåt.16

12 vakansstatistiken från ScB sträcker sig tillbaka till 2001. För den här analysen är vakanser före 2001 extrapole
rade med hjälp av Arbetsförmedlingens statistik över kvarstående lediga platser.

13 Motsvarande skattningar har också gjorts där matchningsfunktionen istället antas följa ett stockflödessamband. 
resultaten blir lika de som erhålls vid slumpmässig matchning i bemärkelsen att matchningseffektiviteten upp
visar samma försämring efter den finansiella krisen.

14 Petrolongo och Pissarides (2001) kommer i en översikt av litteraturen fram till ett spann på 0,3–0,5 för elastici
teten (1-σ). Barnicon och Figura (2013) skattar elasticiteten 0,33 och Sedlacek (2014) 0,35.

15 I Employment Outlook (OEcD, 2012) används samma ansats. Man skattar matchningsfunktionen på data före 
krisen och skriver fram modellen med hjälp av den faktiska utvecklingen av arbetsmarknadsläget. OEcD kon
staterar också att det finns tecken på att matchningen efter den finansiella krisen försämrats i ett flertal länder, 
däribland Sverige. 

16 valet av brytpunkt för hur långt modellen skattas är godtycklig och vald för att utesluta krisåren. resultaten 
påverkas inte nämnvärt om tidpunkten istället skjuts fram eller tidigareläggs ett halvår.
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Diagram 3. Jobbchansen i Arbetsförmedlingens data. Skattat samband t.o.m. 2008 
och prognos därefter

Anm. Sambandet är skattat till och med juni 2008. Därefter skrivs ekvationen fram givet 
den faktiska utvecklingen av lediga platser och arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingen. 
Jobbchans i procent.  Svarta streckade linjer indikerar ett 95-procentigt prognosintervall. 
Se tabell 1, kolumn 1 för regressionsresultat.
Källor: Arbetsförmedlingen och Riksbanken

Om man istället skattar sambandet på hela perioden januari 1992 till juli 2014, det vill 

säga när också åren efter krisen inkluderas, förändras skattningen väsentligt (se tabell 1, 

kolumn 2). Elasticiteten sjunker till 0,32. Skattningen blir också mindre precis, förklarings

graden sjunker från 0,81 till 0,52. En orsak till detta kan vara att antagandet om en 

konstant matchingseffektivitet lägger för stark restriktion på modellen. till exempel 

kan förändringar i sammansättningen av gruppen arbetslösa påverka den aggregerade 

matchningseffektiviteten (Barnicon och Figura, 2013). Den kan också variera konjunktu

rellt som i Sedlacek (2014). Det innebär att arbetslösa får svårare att få arbete under en 

lågkonjunktur av två skäl. Dels för att det finns färre lediga jobb i förhållande till antalet 

arbetslösa, dels för att matchningseffektiviteten sjunker. 

För att tillåta att matchningseffektiviteten kan förändras över tid skattas modellen om 

med årsvisa tidseffekter (se tabell 1, kolumn 3). Elasticiteten med avseende på arbetsmark

nadens stramhet förändras då inte nämnvärt, men förklaringsgraden stiger till 0,91. Ett sätt 

att illustrera detta är att studera residualerna, den oförklarade delen, från skattningarna 

med konstant respektive tidsvarierande matchningseffektivitet (se diagram 4). När match

ningseffektiviteten tvingas vara konstant är residualerna positiva från slutet av nittiotalet 

fram till krisen och blir sedan stora och negativa efter krisen. När matchningseffektiviteten 

istället tillåts variera finns det däremot inget tydligt mönster i residualerna. 
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Diagram 4. Oförklarad del av variationen i jobbchansen

Anm. Oförklarad del i variationen i aggregerad jobbchans, procentenheter. Residualer från 
regressioner jan 1992–juli 2014. Se tabell 1, kolumn 2 och 3 för regressionsresultat. 
Källor: Arbetsförmedlingen och Riksbanken

För att belysa hur den skattade matchningseffektiviteten förändrats över tid visas i diagram 

5 hur den avviker från sitt medelvärde. Från 2010 och framåt är matchingseffektiviteten 

mer än en standardavvikelse lägre än sitt medelvärde och visar ännu inga tecken på att 

återhämta sig.17 Från slutet av nittiotalet fram till krisen är avvikelserna istället positiva, 

vilket indikerar att matchningseffektiviteten då var högre än den genomsnittliga. 
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Diagram 5. Skattad avvikelse i matchningseffektivitet

Anm. Standardiserad avvikelse från medelvärde. Se tabell 1, kolumn 3 för regressionsresultat. 
Källor: Arbetsförmedlingen och Riksbanken

17 Mönstret i stora drag följer utvecklingen av produktivitetstillväxten såsom diskuteras i Sedlacek (2014). Perioden 
1993–2008 var den genomsnittliga produktivitetstillväxten 2,6 procent, medan snittet 2009–2013 var betydligt 
lägre, 0,5 procent.
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AKUStAtIStIKEN gEr EN LJUSArE BILD

I tabell 1, kolumn 4 och 5, redovisas resultatet från motsvarande analys med flödesdata 

från AKU. resultaten tyder där inte på samma försämring av matchningen, oavsett om 

sambandet skattas på hela eller den kortare perioden. Förklaringsgraden är visserligen h ögre 

när åren från och med krisen utesluts, men skillnaden är inte lika tydlig som i skattningarna 

på Arbetsförmedlingens data. Det framgår också av diagram 6 där anpassade värden  

1 997–2008:2 visas tillsammans med en framskrivning av modellen givet den faktiska ut

vecklingen av vakanser och arbetslösa enligt ScB. Efter krisen var den faktiska utvecklingen 

av jobbchansen sämre än vad det historiska sambandet indikerar, men avvikelsen är betyd

ligt mindre än i Arbetsförmedlingens data och ligger inom ett 95procentigt prognosinter

vall. till skillnad från analysen av Arbetsförmedlingens data framgår också att jobbchansen 

den senaste tiden åter är i linje med vad som ges av det historiska sambandet. Skattningen 

är dock behäftad med betydande osäkerhet eftersom historiska data är länkade.18
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Anm. Länkade kvartalsdata, AKU. Sambandet är skattat t.o.m. andra kvartalet 2008. Därefter 
skrivs ekvationen fram givet den faktiska utvecklingen av vakanser och arbetslöshet enligt 
SCB. Jobbchans i procent. Se tabell 1, kolumn 4 för regressionsresultat. Svarta streckade linjer 
indikerar ett 95-procentigt prognosintervall kring den gröna linjen.
Källor: SCB och Riksbanken.

Diagram 6. Jobbchansen i AKU-skattat samband till och med 2008:2

En möjlig förklaring till att resultaten är olika i data från Arbetsförmedlingen och AKU kan 

vara att de olika källorna delvis fångar olika personer.19 I AKU ingår till exempel fler heltids

studerande än i Arbetsförmedlingens data. Samtidigt finns personer som är arbetslösa 

enligt Arbetsförmedlingen som enligt AKU står utanför arbetskraften, vilket tyder på att de 

har en lägre anknytning till arbetsmarknaden. Det är också troligt att arbetslösa med hög 

anställningsbarhet, till exempel individer med god utbildning, kan vara mindre benägna att 

registrera sig på Arbetsförmedlingen, medan svagare grupper registrerar sig i högre grad 

vilket kan återspeglas i resultaten. 

18 Se vidare i avsnittet som beskriver data.
19 Se ScB 2013 och appendix.
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vad finns det för möjliga förklaringar till den försämrade 
matchningen?

Det mönster som visats i diagram 3 är inte unikt för Sverige.20 Barnichon och Figura 

(2013) studerar data för USA och finner stöd för att den vanliga matchningsfunktionen 

(slumpmässig matchning) som har visats sig vara en ganska god approximation av arbets

marknaden under normala tider, fungerar betydligt sämre i tider med stora svängningar 

på arbetsmarknaden. Ett skäl är att matchningsfunktionen får svårt att fånga effekterna 

av att sammansättningen av gruppen arbetslösa ändras, ett annat att olika yrkesgrupper, 

branscher och geografiska områden påverkas på olika sätt. Om grupper med sämre an

ställningsbarhet (det vill säga lägre matchningseffektivitet än genomsnittet) utgör en större 

andel av de arbetslösa minskar matchningseffektiviteten mekaniskt. 

FöräNDrAD SAMMANSättNINg I ArBEtSKrAFtEN PåvErKAr

De senaste åren har det skett förändringar på svensk arbetsmarknad som inneburit att ar

betskraftens sammansättning förändrats. Dels har den demografiska utvecklingen bidragit 

till att grupper med i genomsnitt svagare anknytning till arbetsmarknaden ökat som andel 

av den arbetsföra befolkningen, till exempel yngre, äldre och utrikes födda. Dels har en 

rad ekonomiskpolitiska åtgärder med syfte att öka arbetskraftsutbudet och incitamenten 

till arbete genomförts, till exempel jobbskatteavdraget och förändringarna i arbetslöshets 

respektive sjukförsäkringen.21 Dessa åtgärder har till exempel inneburit att över 70 000 

personer som tidigare var sjukskrivna sedan 2010 har förts över från Försäkringskassan 

till Arbetsförmedlingen och därmed ingår i arbetskraften. I oktober 2013 fanns 32 000 av 

dessa kvar som inskrivna på Arbetsförmedlingen.22 De senaste åren har arbetskraftsdelta

gandet utvecklats starkt trots att den demografiska utvecklingen snarast har talat för att 

det skulle minska. De arbetsmarknadsreformer som har genomförts det senaste decenniet 

har sannolikt bidragit till detta.

På lång sikt ger ett ökat arbetskraftsutbud förutsättningar för långsiktigt högre syssel

sättning, men på kort sikt kan det innebära stora utmaningar, i synnerhet om det finns en 

obalans mellan kvalifikationerna hos arbetskraften och det som efterfrågas hos arbetsgivar

na. Detta tar sig i sin tur uttryck i en försämrad matchning. Anpassningen, som kan omfatta 

allt ifrån kompetensutveckling till rörlighet och omställning i produktionen, kan ta lång tid.23 

20 Se t.ex. Employment Outlook 2012.
21 Se även riksbanken (2011) och Konjunkturinstitutet (2012).
22 Se Arbetsförmedlingen (2013).
23 En metod för att studera hur obalanser mellan arbetssökande och lediga arbeten påverkar arbetslösheten är 

utvecklad av A. Sahin, et al. (2012). Samma metod är använd på svenska data av Marthin (2013). Där framgår 
att felmatchning mellan yrken spelar roll för den totala arbetslösheten. I en jämförelse mellan 2002 och 2011 
finner han också indikationer på att felmatchningen mellan yrken har ökat över tid.
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Arbetsförmedlingen brukar tala om fyra grupper som är mer utsatta på arbetsmarknaden. 

Det rör sig om personer som 

• endast har förgymnasial utbildning, 

• är födda utanför Europa, 

• är äldre (55–64 år), eller

• har ett funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga. 

I dessa grupper är jobbchansen generellt lägre och/eller arbetslösheten högre än i andra 

grupper.24 Diagram 7 visar hur antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen som ingår i utsatta 

respektive icke utsatta grupper förändras över tid. Från att under det tidiga 2000talet 

ha varit färre än de icke utsatta återfinns idag drygt 60 procent av de inskrivna arbetslösa 

i n ågon av de utsatta grupperna. till antalet är gruppen icke utsatta nästan tillbaka på 

samma nivåer som före den finansiella krisen, medan den utsatta gruppen har ökat med 

ungefär 100 000 personer. 
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Diagram 7. Inskrivna arbetslösa fördelat på utsatta och icke utsatta grupper

Anm. Med utsatta grupper menas äldre 55–64 år, förgymnasialt utbildade, utomeuropeiskt 
födda och personer med funktionshinder. Antal personer, trendvärden.
Källa: Arbetsförmedlingen

JOBBchANS vArIErAr övEr tID Och MELLAN OLIKA grUPPEr

Jobbchansen, här definierat som andelen arbetssökande som går till ett osubventionerat 

arbete, har utvecklats olika för olika grupper (se diagram 8). Den genomsnittliga jobbchan

sen minskade mellan 2004 och 2013 från 10 procent till ungefär 6,5 procent (röd linje). En 

del av nedgången kan förklaras av att definitionen för att gå till osubventionerat arbete har 

24 I Arbetsförmedlingens register kan man följa flera av dessa grupper redan från 1992 och framåt. De med endast 
förgymnasial utbildning finns separat redovisade från november 2000 och de som är födda utanför Europa från 
november 2003.
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förändrats.25 Enligt Arbetsförmedlingen innebär det en minskning av den genomsnittliga 

jobbchansen med ungefär en procentenhet. Det innebär att minskningen i jobbchansen sett 

till alla arbetssökande i realiteten är mindre, ungefär 2,5 procentenheter. 
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16–24 år Samtliga 

Diagram 8. Jobbchans i olika grupper 

Anm. Andelen arbetslösa som går till ett osubventionerat arbete i olika grupper. Procent.
Källa: Arbetsförmedlingen

Samtidigt har det skett stora förändringar i gruppen arbetslösa som är registrerade hos 

arbetsförmedlingen. I diagram 9 visas hur andelen arbetslösa som är unga, äldre, förgym

nasialt utbildade, födda utanför Europa samt funktionshindrade förändrats över tid. Notera 

att andelarna inte summerar till 100 procent eftersom en individ kan ingå i fler än en grupp. 

Andelen unga (16–24) år har varierat mycket. Från att ha utgjort nästa 35 procent av 

de arbetslösa i början av nittiotalet sjönk de till att utgöra strax under 20 procent under 

större delen tvåtusentalet. Den stora utbyggnaden av högre utbildning har sannolikt varit 

en stor bidragande faktor till detta. I samband med krisen ökade dock andelen igen och har 

det senaste året sjunkit tillbaka till strax över 20 procent (se diagram 8). De unga räknas 

visserligen inte som en av de utsatta grupperna, men den gruppen såg en stor försäm

ring av jobbchansen i samband med krisen (se diagram 9). En annan stor förändring är att 

andelen äldre (55–64 år) som ökat, framförallt under nittiotalet, från ca 5 procent till att 

idag ut göra knapp 15 procent. Andelen som är födda utanför Europa finns särredovisade 

från slutet av 2003. Då utgjorde de ungefär 10 procent av de arbetslösa och har sedan dess 

ökat till omkring 30 procent. Samtidigt har den gruppen en låg jobbchans relativt övriga 

grupper.

25 I statistiken från 2007 och framåt exkluderas de jobb som varat mindre än sex månader för de arbetssökande 
som omfattas av jobb och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. I samtliga skattningar är data 
korrigerade för detta.
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Sammantaget har alltså grupper med lägre jobbchanser ökat betydligt i storlek, vilket 

påverkar utvecklingen av den genomsnittliga jobbchansen. Sett till uppdelningen på utsatta 

respektive ej utsatta visar en enkel dekomponering att ungefär två tredjedelar av ned

gången i den totala jobbchansen förklaras av förändringen i sammansättning av gruppen 

arbetslösa och återstoden förklaras av en minskad jobbchans givet sammansättningen.
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Diagram 9. Sammansättning av arbetslösa hos Arbetsförmedlingen

Anm. Andelen arbetslösa som ingår i olika grupper. Säsongrensade värden, procent.
Källa: Arbetsförmedlingen

vILKEN rOLL SPELAr DEN FöräNDrADE SAMMANSättNINgEN För SKAttNINgArNA Av 

MAtchNINgSFUNKtIONEN? 

I diagram 10 panel A visas först anpassade värden när ekvation 1 (slumpmässig matchning) 

skattas om på det kortare urvalet från november 2003 till 2013 (gul linje), det vill säga från 

den tidpunkt då den utsatta gruppen som helhet kan identifieras i data. Anpassningen är 

dålig och den enkla funktionen kan inte fånga den kraftigt försämrade jobbchansen efter 

krisen. Funktionen underskattar jobbchansen före 2008 och överskattar den senare. Den 

gröna linjen visar anpassade värden där den skattade ekvationen utökas till att inkludera 

andelen som tillhör någon av de utsatta grupperna i regressionen. tanken är att på så sätt 

ta hänsyn till den förändrade sammansättningen ibland de arbetslösa. resultatet tyder på 

att den stora ökningen av den utsatta gruppen kan förklara en stor del av nedgången i 

jobbchansen (se tabell 3 kolumn 2 och diagram 10 panel A). givet arbetslöshetens sam

mansättning och arbetsmarknadens stramhet blir de skattade jobbchanserna då i linje med 

hur den faktiska utvecklingen sett ut. 

En svaghet är att skattningsperioden är relativt kort eftersom den utsatta gruppen som 

helhet inte går att följa längre tillbaka än till slutet av 2003. Men det går att studera sam

mansättningens roll i ett längre perspektiv genom att kontrollera för andelen unga, andelen 
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äldre och andelen funktionshindrade, vilka alla finns särredovisade tillbaka till januari 1992 

i Arbetsförmedlingens statistik (se även diagram 9). Detta görs i den undre panelen (B) i 

diagram 10. även här visar de enkla kontrollerna för sammansättning att de anpassade 

värdena ligger mer i linje med hur den faktiska utvecklingen sett ut. resultatet indikerar 

därmed att sammansättningen kan förklara en hel del av nedgången i jobbchansen efter 

2008 även i den längre urvalsperioden (se även tabell 2 kolumn 3 för regressionsresultat).26 

Jobbchans 

Anpassade värden, kontroll för andel utsatta 

Anpassade värden 

Diagram 10. Jobbchansen – skattade samband med kontroll för arbetslöshetens 
sammansättning
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Anm. Se tabell 2 för regressionsresultat. 
Källor: Arbetsförmedlingen och Riksbanken

Jobbchans 

Anpassade värden, kontroll för andel yngre, äldre samt funktionshindrade  

PANEL B

26 För att ta hänsyn till variationen i sammansättning och arbetsmarknadsläge på lokala arbetsmarknader har sam
banden även skattat på data från Arbetsförmedlingen över län och tid. resultaten är i linje med de som erhålls 
på aggregerade data och redovisas därför inte här, men finns tillgängliga hos författaren. 
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Diskussion – en tudelad arbetsmarknad?

Den här analysen visar vilka faktorer som har bidragit till utvecklingen på den svenska 

arbets marknaden: dels den ekonomiska nedgången i samband med den finansiella krisen 

dels förändringarna i sammansättningen av arbetskraften som är en följd av både den de

mografiska utvecklingen och olika ekonomiskpolitiska åtgärder. Sedan slutet av 2009 har 

antalet lediga arbeten i förhållande till antalet arbetslösa stigit utan att chansen för arbets

lösa att komma i arbete återhämtat sig i samma utsträckning. Det är i och för sig naturligt 

med en viss nedgång i matchningseffektiviteten i samband med en konjunkturnedgång, 

men sannolikt har även andra faktorer spelat roll. 

Arbetskraftsdeltagandet har de senaste åren utvecklats starkt. De arbetsmarknads

reformer som har genomförts det senaste decenniet har sannolikt bidragit till den starka 

utvecklingen. Men detta har också inneburit att grupper som i genomsnitt står längre från 

arbetsmarknaden deltar i högre grad. Det syns till exempel i Arbetsförmedlingens statistik 

där antalet arbetslösa som tillhör så kallade utsatta grupper nu utgör majoriteten av de 

registrerade arbetslösa. Analysen visar att en vanlig aggregerad matchningsfunktion har 

svårt att fånga nedgången i jobbchanser efter krisen och resultaten tyder på att åtminstone 

en del av förklaringen ligger i en förändrad sammansättning av gruppen arbetslösa. 

Samtidigt är det viktigt att poängtera att bilden varierar beroende på vilka data som 

analyseras. I Arbetsförmedlingens data framträder en dystrare bild, där matchningseffekti

viteten försämrats kraftigt och ännu inte visar några tecken på att återhämta sig. Används 

i stället statistiken från AKU är försämringen inte lika tydlig och den senaste tiden är den 

skattade jobbchansen åter i linje med den faktiska utvecklingen. Att resultaten skiljer mellan 

källorna beror troligen på att gruppen arbetslösa i Arbetsförmedlingens register i högre 

grad inkluderar individer som står längre från arbetsmarknaden. Samtidigt är skattningarna 

på AKU behäftade med stor osäkerhet.

När man i skattningen av matchningsfunktionen på Arbetsförmedlingens data tar hän

syn till sammansättningen av gruppen arbetslösa blir resultaten åter mer lika de som erhålls 

när åren efter krisen exkluderas. De skattade värdena på jobbchansen är i då linje med den 

faktiska utvecklingen givet arbetsmarknadsläget.

vad innebär då den förändrade sammansättningen för arbetslösheten framöver? På lång 

sikt ger det ökade arbetskraftsutbudet förutsättningar för långsiktigt högre sysselsättning, 

men på kort sikt kan det innebära stora utmaningar, i synnerhet om de arbetssökandes 

kvalifikationer inte matchar vad som efterfrågas bland företagen. Det höga utbudet av 

arbetskraft kan då bidra till att arbetslösheten hålls uppe. 

riksbankens bedömning är dock att arbetskraftsdeltagandet kommer att dämpas under 

de närmaste åren.27 Detta förklaras främst av att befolkningen i arbetsför ålder (15–74 år) 

i allt större utsträckning består av grupper som har ett genomsnittligt lägre arbetskrafts

deltagande. Expansiv penningpolitik bidrar till att konjunkturen stärks vilket också ökar 

efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningen väntas fortsätta stiga. Därmed minskar 

27 Se riksbanken Penningpolitisk rapport juli (2014).
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arbetslösheten successivt under de närmaste åren. Men penningpolitiken kan inte påverka 

strukturella faktorer på arbetsmarknaden såsom arbetskraftens sammansättning eller 

matchningseffektiviteten. För att arbetslösheten ska sjunka påtagligt krävs andra åtgärder 

än expansiv penningpolitik. 

Utan sådana åtgärder för att till exempel förbättra matchningseffektiviten, det vill säga 

förutsättningarna för arbetsgivare och arbetstagare att mötas, finns risken att arbetsmark

naden blir mer tudelad. Brist på arbetskraft i vissa branscher och yrken kan uppstå sam

tidigt som många människor med annan/fel kompetens är arbetslösa. I en sådan situation 

kan det finnas en risk att inflationstrycket stiger via löneökningar samtidigt som det finns 

lediga resurser på delar av arbetsmarknaden.

tabeller

Tabell 1. Skattning av jobbchansen    

 AF AF AF AKU AKU

(1) (2) (3) (4) (5)
1992:1–
2008:6

1992:1–
2013:12

1992:1–
2013:12

1997kv1–
2008kv2

1997kv1–
2014kv2

In (v(1)/U(1)) 0,41***
(0,02)

0,32***
(0,03)

0,28***
(0,05)

0,27***
(0,04)

0,23***
(0,04)

Konstant
1,58***

(0,06)
1,88***

(0,08)
2,92***

(0,06)
2,95***

(0,05)
årseffekter X
N 197 270 270 45 69
Adj r2 0,83 0,52 0,91 0,61 0,53
 
Newey West korrigerade standardfel i parentes

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10

Anm. v är antalet kvarstående lediga platser enligt Arbetsförmedlingen (kolumn 1–3) respektive vakanser enligt ScB (kolumn 4–5).  

U är antalet sökande enligt Arbetsförmedlingen (kolumn 1–3) respektive antalet arbetslösa enligt ScB (kolumn 4–5)

Tabell 2. Skattning av jobbchansen med kontroller för sammansättning

 

(1)
2003:11–
2013:12

(2)
2003:11–
2013:12

(3)
1992:1–
2013:12

In (v(1)/U(1)) 0,31**
(0,08)

0,56***
(0,03)

0,48***
(0,03)

Andel 16–24 år 2,56***
(0,21)

Andel 55–64 1,64**
(0,39)

Andel funktions hindrade
4,66***

(0,40)

Andel i utsatta grupper
3,86***

(0,24)

Konstant
1,96***

(0,17)
0,64***
(0,217)

0,07
(0,15)

Antal observationer 129 129 263
Adj r2 0,27 0,85 0,86

Newey West korrigerade standardfel i parentes

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Anm. v är antalet kvarstående lediga platser och U är antalet sökande enligt Arbetsförmedlingen.
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Appendix

BESKrIvNINg Av ArBEtSKrAFtSUNDErSöKNINgENS Och ArBEtSFörMEDLINgENS DAtA

Arbetskraftsundersökningen (AKU) är en urvalsundersökning som baseras på cirka 29 500 

personer varje månad och utgör den officiella arbetsmarknadsstatistiken i Sverige. Under

sökningen beskriver aktuella arbetsmarknadsförhållanden och ger också en bild av ut

vecklingen. Definitionen av arbetslöshet och sysselsättning följer de riktlinjer som ges av 

International Labor Organization (ILO). Arbetsförmedlingens statistik bygger i stället på 

uppgifter ur Arbetsförmedlingens register över personer som är inskrivna på Arbetsförmed

lingen. I en genomgång av samstämmigheten mellan statistiken från arbetsförmedlingen 

och AKU, som gjordes av ScB under förra året, framkom att samstämmigheten är god vad 

gäller antalet arbetslösa men att det finns stora skillnader i sammansättningen. Det finns 

personer som är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen men som klassas som 

sysselsatta eller utanför arbetskraften i AKU. Det finns också arbetslösa i AKU som inte är 

inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.28 En anledning till skillnaderna är att AKU 

och Arbetsförmedlingen har olika definitioner på arbetslöshet.29 Jämförelsen visade också 

stora skillnader i åldersfördelning. AKU täcker i högre grad unga, till exempel heltidstude

rande arbetslösa som inte är inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen (ScB, 2013). 

Eftersom Arbetsförmedlingens statistik bygger på att en person faktiskt registrerat sig på 

arbetsförmedlingen spelar också benägenheten att göra detta roll.

För att mäta arbetsmarknadens stramhet används också statistik både från ScB och 

Arbetsförmedlingen. Från ScB används Konjunkturstatistik över vakanser (Kv). 

vakanser avser obemannade lediga jobb i privat sektor som kan tillträdas omedelbart. 

Från Arbetsförmedlingens används i stället kvarstående och nyanmälda lediga platser som 

registrerats på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens mått täcker alla sektorer men är 

sannolikt behäftat med en del mätfel. Dels finns det en fördröjning i avregistreringen av 

platser efter att de tillsatts, dels kan nyanmälda lediga platser innehålla dubbletter, framför 

allt vad gäller säsongsbetonade korttidsarbeten (se Arbetsförmedlingen 2012).

28 Första kvartalet 2011 var ungefär 60 procent av de som var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen 
klassificerade som arbetslösa enligt AKU. tjugo procent var klassificerade som sysselsatta och resten var utanför 
arbetskraften (ScB, 2013).

29 För att klassas som arbetslös enligt AKU ska en person vara utan arbete, kunna ta ett arbete och aktivt ha sökt 
eller avvakta ett erbjudet arbete som börjar inom tre månader. Personen klassas som sysselsatt om den arbetat 
minst en timme under mätveckan. En person som är inskriven på arbetsförmedlingen kan däremot under vissa 
omständigheter arbeta upp till 8 timmar per vecka och fortfarande klassas som arbetslös.
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