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1. INLEDNING 

 

Kapitlet presenterar kort ämnet följt av syfte och frågeställning samt avgränsningar och 

definitioner. 

 

 

Under de senaste tio åren har arbetslöshetsgraden varit under 4% på Åland (Åsub, 2020b). 

Detta kan jämföras med motsvarande statistik för EU (Figur 1) där arbetslöshetsgraden inte 

varit mindre än 6% under samma period (Eurostat, 2019).  

 

 
Figur 1. Arbetslöshetsgraden i EU28 och på Åland, 2008-2018 (Åsub, 2020b; Eurostat, 2019) 

 

Man kan konstatera att arbetslösheten har varit låg på Åland, men endast arbetslöshetsgraden 

som mått på en välmående arbetsmarknad ger inte en fullständig och riktig bild av den 

verkliga situationen (Åsub, 2020b; Eklund J, Karlsson P, Pettersson L, 2015). 

 

Det finns alltid rörelse på arbetsmarknaden. Individer rör sig in och ut ur arbetskraften och 

mellan arbete och arbetslöshet, gamla jobb försvinner och nya skapas. På arbetsmarknaden 
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finns samtidigt både arbetslösa och lediga jobb då det kan ta tid för arbetsgivare och -tagare 

att hitta varandra. Den viktigaste uppgiften för arbetsmarknaden är att matcha rätt 

arbetstagare med rätt arbetsgivare. En effektiv matchning, där arbetsgivare och -tagare hittar 

varandra enkelt, bidrar till lägre arbetslöshet, kortare arbetslöshetstider och högre 

sysselsättningsgrad (Håkanson, 2014).  

 

En ökad sysselsättningsgrad innebär ökade skatteintäkter för samhället men även ökade 

intäkter för hushållen. Då hushållens intäkter ökar ökar även hushållens konsumtion som 

gynnar konjunkturen. Vid arbetslöshet kommer hushållets intäkter att minska och dess 

konsumtionsbenägenhet att sjunka. Hög arbetslöshet är inte endast kostsamt för samhället i 

form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för arbetslöshetsersättningar. Speciellt 

långtidsarbetslöshet är förknippat med psykisk ohälsa. Ju längre en person befinner sig i 

arbetslöshet desto mindre intensiv är personens arbetssökande. Detta kan bero på tappat 

självförtroende och motivation. Personens kunskaper och kompetens kan även försämras då 

personen är länge borta från arbetsmarknaden. Lång arbetslöshetstid kan skicka personen i en 

nedåtgående spiral som är svår att på egen hand ta sig ur (Schermer, 2020; Winkelmann & 

Winkelmann, 1998).  

 

Beveridgekurvan är en relation mellan antalet arbetslösa och antalet lediga arbetsmöjligheter. 

Vid högt antal lediga arbetsplatser tenderar arbetslösheten att vara lägre och då det finns få 

lediga arbeten tenderar arbetslöshetsgraden att vara högre. Eftersom det alltid kommer att 

finnas någon grad av arbetslöshet och något antal lediga arbetsmöjligheter kommer 

funktionen att bilda en kurva som är konvex mot origo. Ju mer effektiv matchningen på 

arbetsmarknaden är ju närmare origo är Beveridgekurvan. Genom att undersöka rörelser i 

Beveridgekurvan över tid kan man undersöka utvecklingen på arbetsmarknaden och jämföra 

den med andra regioner (E. Karlsson, 2019). Ålands statistik- och utredningsbyrå diskuterar 

matchningsproblematiken i deras månatligen publicerade rapport om situationen på den 

åländska arbetsmarknaden men deras uppdrag sträcker sig inte till jämförelser med andra 

regioner (J. Karlsson, 2019). 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Detta arbete vill undersöka hur effektivt den åländska arbetsmarknaden fungerar genom att 

jämföra den med Finland, Sverige och Gotland. Syftet med arbetet är att undersöka 

arbetsmarknadens matchningseffektivitet genom att jämföra och belysa en del av det 

komplexa fenomenet som den låga arbetslösheten på Åland är.  

 

Arbetet söker svar på frågan: kan den låga arbetslösheten på Åland förklaras med effektiv 

arbetsmarknadsmatchning? 

 

1.2 Avgränsningar 
Arbetet undersöker effektiviteten av matchningen på den åländska arbetsmarknaden under 

perioden 2008-2018. Faktorer som kan påverka effektiviteten undersöks inte men arbetet 

belyser för Åland relevanta faktorer i arbetets diskussionsdel.  

 

1.3 Definitioner 
I arbetet definieras begreppen enligt följande (Eurostat, 2018; J. Karlsson, 2016): 

 

Befolkning i arbetsför ålder - Alla personer i ålder 15-74 år är i arbetsför ålder. 

 

Arbetskraft - I arbetskraften ingår personer i ålder 15-74 år som antingen är arbetslösa eller 

sysselsatta. Till exempel föräldralediga och personer som utför värnplikt ingår inte i 

arbetskraften. 

 

Sysselsatt person - Person över 15 år som utför minst en timmes arbete per vecka som 

anställd, egenföretagare eller hjälper till i familjeföretaget. Även en person som deltar i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder är sysselsatt. 

 

Arbetslös person- Person i ålder 15-74 år, som inte har någon arbetsställning och som ej är 

företagare, studerande på heltid eller utför värnplikt. Studerande räknas inte som arbetslös 
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under skolloven. Person som har ett anställningsförhållande och är permitterad på heltid samt 

person vars arbetstid understiger fyra timmar per vecka räknas som arbetslös. En arbetslös 

person finns tillgänglig för att påbörja ett arbete inom två veckor och har aktivt sökt arbete 

under de senaste fyra veckorna. 

 

Arbetslöshetsgraden- Procentandelen av arbetskraften som var arbetslösa under perioden. 

 

Sysselsättningsgraden - Procentandelen personer i arbete av personer i arbetsför ålder. 

 

Ledig jobb eller vakanser - Alla jobb som varit ledig under perioden, omfattar både jobb 

som var lediga föregående period samt under perioden registrerade jobb. 

 

Vakansgrad - Procentandelen vakanser av arbetskraften.  
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2. TEORI 

 

I detta kapitel presenteras teorier som berör arbetsmarknadsmatchning, dynamiken på 

arbetsmarknaden samt beskrivning av Beveridgekurvan och dess användningsmöjligheter. 

 

I slutet av kapitlet redogörs för tidigare forskning som berör arbetsmarknadsmatchningen.  

 

 

2.1 Arbetsmarknadsmatchning 

2.1.1 Arbetslöshet och matchning 
Antal arbetslösa individer och antal företag som vill anställa samt individer som rör sig in och 

ut ur arbetskraften bestämmer arbetslösheten. Arbetslöshet kan delas in i konjunktur-, 

friktions- och strukturell arbetslöshet. Konjunkturarbetslöshet beror på konjunkturcykeln 

eller mer specifikt på för höga reallöner som förhandlats fram av starka fackförbund istället 

för enskilda individer som konkurrerar med varandra. Friktionsarbetslöshet beror på att 

rekryteringsprocessen tar tid, både för arbetstagaren att hitta arbetsgivaren och för 

arbetsgivaren att intervjua och hitta arbetstagaren. Friktionsarbetslösheten är inte konstant 

utan beror på individens incitament att söka arbete och förändringar i flödet av arbetssökande, 

till exempel vid hög invandring. Strukturell arbetslöshet eller mismatch unemployment 

orsakas av brister i arbetskraften. Brister kan vara att arbetskraften inte har rätt kompetens 

eller geografisk lokalisering för att täcka arbetskraftsefterfrågan på regionens arbetsmarknad 

(Eklund J, Karlsson P, Pettersson L, 2015; Fregert, 2018, pp. 200–2014).  

 

Arbetsmarknadens uppgift är att matcha arbetsgivare och -tagare på ett så smidigt sätt som 

möjligt. En effektiv matchning, där arbetsgivare och -tagare hittar varandra enkelt, bidrar till 

lägre arbetslöshet, kortare arbetslöshetstider och högre sysselsättningsgrad. Vid 

högkonjunktur är arbetslösheten oftast lägre eftersom det då finns flera lediga arbeten att 

söka, vid lågkonjunktur är således arbetslösheten ofta något högre. Eftersom 

 

 

 

9  

https://paperpile.com/c/HItyoL/pYzb+qaD5/?locator=200-2014,


arbetsmarknaden inte direkt kan påverka konjunkturcykeln, reallönen och andra faktorer som 

påverkar konjunkturarbetslöshet är det främst struktur- och friktionsarbetslösheten som 

påverkas av hur effektiv matchningen är på arbetsmarknaden och där effektiviteten kan 

förändras genom arbetsmarknadspolitiska beslut (Eklund J, Karlsson P, Pettersson L, 2015; 

Fregert, 2018, pp. 200–2014; Håkanson, 2014). 

 

2.1.2 Matchningsprocessen 
Flera faktorer påverkar dynamiken på arbetsmarknaden och bestämmer slutligen 

arbetslöshetsgraden. Faktorer som påverkar hastigheten och sannolikheten för individers in- 

och utflöde ur arbetslöshet är faktorer som påverkar matchningsprocessens effektivitet. Dessa 

faktorer kan till exempel vara utbud och efterfrågan på arbetskraften och individers möjlighet 

att flytta mellan regioner. Bostadsmarknaden har därför stor påverkan på hur väl 

arbetsmarknaden fungerar. Även utbud av arbetskraft med rätt kompetens påverkar 

matchningen. Utbildningsnivå och -systemets förmåga att följa med förändringar i 

arbetskraftsefterfrågan påverkar därför matchningen. Individers möjlighet att delta i 

arbetskraften påverkar även arbetslösheten och matchningsprocessen. Integration i samhället 

för migranter, regleringar av familjeledigheter och arbetspension är exempel på faktorer som 

påverkar möjligheten att delta i arbetskraften (Eklund J, Karlsson P, Pettersson L, 2015; 

Fregert, 2018, pp. 200–202). 

 

Ju mindre rörlighet av arbetskraft mellan regioner desto mer beroende blir regionen av att 

själv försörja sin arbetsmarknad med efterfrågad arbetskraft. Brist på boendemöjligheter i en 

region kan bidra till att en individ avstår från ett jobb som skulle inneburit flytt till regionen. 

Regleringar som reducerar nybyggnation och dess planeringsprocesser samt begränsningar av 

förtätning av stadsmiljöer, som till exempel begränsningar på antal våningar som får byggas, 

begränsar bostadsmarknaden och minskar möjligheterna till en effektiv matchning på 

arbetsmarknaden (Eklund J, Karlsson P, Pettersson L, 2015).  

 

På Åland begränsar hembygdsrätten individens möjlighet att förvärva fastigheter 

(Jordförvärvslag för Åland, 1975). Det är dock utanför syftet för detta arbete att analysera 

direkt hur hembygdsrätten påverkar arbetsmarknaden på Åland. 
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2.2 Beveridgekurvan 

2.2.1 Bakgrund 
Två brittiska ekonomer, J.C.R. Dow och L.A. Dicks-Mireaux, sökte i slutet av 1950-talet en 

metod för att mäta överskott på efterfrågan på arbetsmarknaden. Genom att jämföra data för 

vakanser och för arbetslöshet ville de ta fram en indikator för överskott i efterfrågan inom 

varuhandeln. Syftet med indikatorn var att undersöka möjligheten att vara utan arbetslöshet 

men undvika inflation. Eftersom data för vakanser inte är pålitligt, till exempel saknas 

incitament för företagen att rapportera vakanser under tider med stort överskott på 

arbetssökande på arbetsmarknaden, kunde Dow och Dicks-Mireaux inte ta fram en exakt 

indikator. Däremot kunde de visa på dynamiken mellan arbetslöshet och vakansgrad och ta 

fram UV-kurvan som analysmetod för arbetsmarknaden. UV-kurvan döptes senare till 

Beveridgekurvan efter William Beveridge, en annan brittisk ekonom och politiker som 

revolutionerade det brittiska socialskyddssystemet (Rodenburg, 2011).  

 

För att undersöka dynamiken på arbetsmarknaden har makroekonomer ofta använt sig av 

någon av de två funktionerna: Phillipskurvan och Beveridgekurvan. Phillipskurvan 

undersöker förhållandet mellan sysselsättningsgrad och inflation och är den funktion som 

historiskt varit vanligare vid undersökningar av arbetsmarknaden. Beveridgekurvan 

undersöker förhållandet mellan arbetslöshetsgrad och vakansgrad och ger således en bättre 

bild av effektiviteten av matchningen på arbetsmarknaden än vad Phillipskurvan gör (E. 

Karlsson, 2019; Snower & Tesfaselassie, 2017). 

 

2.2.2 Funktion 
Beveridgekurvan kan antingen skrivas som en funktion av antalet arbetslösa och antalet 

vakanser eller som en funktion av dessa variablers andel av arbetskraften. Vanligtvis ritas 

Beveridgekurvan så att arbetslöshet är på den horisontella och vakanstal på den vertikala 

axeln. Funktionen i sin enklaste form kan då skrivas 
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där U är antalet arbetslösa, V är antalet vakanser och M beskriver antalet matchningar. 

Funktionen specificeras vanligtvis som en Cobb-Douglas funktion med konstant 

skalavkastning 

 

där A är den så kallade “missmatchnings-parametern”. Då hela funktionen divideras med 

storleken på arbetskraften fås 

 

Den slutliga funktionen för Beveridgekurvan fås genom att logaritmera funktionen ovan 

 

Variablerna u och v kan specificeras i mindre variabler beroende på vad som undersöks och 

vilken data som finns tillgänglig. Yrkesklassificering kan till exempel ge en mer detaljerad 

bild över arbetsmarknaden och matchningseffektiviteten kan då mätas skilt för hög- och 

lågutbildade (Eklund J, Karlsson P, Pettersson L, 2015; E. Karlsson, 2019). 

  

Kurvan visar ett negativt samband mellan vakans- och arbetslöshetsgrad. Vid hög vakansgrad 

tenderar arbetslösheten att vara lägre eftersom arbetssökande då har flera möjligheter att söka 

lämpligt arbete. På samma vis tenderar arbetslösheten att vara högre vid låg vakansgrad. 

Eftersom det alltid kommer att finnas någon grad av arbetslöshet och något antal vakanser 

kommer funktionen att bilda en kurva som är konvex mot origo. Ju närmare origo 

Beveridgekurvan är desto mer effektiv är matchningen på arbetsmarknaden (E. Karlsson, 

2019). 

 

2.2.3 Kurvans rörelser och skiftningar 
Vid högkonjunktur är vakansgraden hög och arbetslösheten låg och vid lågkonjunktur är 

förhållandet tvärtom. Förändringar i arbetslösheten som beror på konjunkturförändringar 

speglar således rörelser längs Beveridgekurvan. Eftersom konjunkturförändringar skapar 

rörelser längs kurvan anses de ofta inte påverka arbetsmarknadsmatchningen (Kosfeld et al., 

2005). 
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Förändringar i arbetsmarknadens förmåga att matcha vakanser med sökande syns som 

skiftningar i Beveridgekurvan. Då både vakansgraden och arbetslöshetsgraden minskar 

skiftar kurvan mot origo och indikerar att effektiviteten i matchningsprocessen förbättras. 

Skiftningar utåt indikerar en försämring av matchningsprocessen (Bouvet, 2009). 

 

Både rörelser och skiftningar kan iakttas i den åländska Beveridgekurvan (Figur 2) (Åsub, 

2020a). 

 
Figur 2. Ålands Beveridgekurva för perioden 2008- 2018 i rött (Åsub, 2020b). Rörelser längs kurvan med gul 

pil och skiftningar i kurvan med blå pil. 

 

2.3 Tidigare forskning 
Konjunkturförändringar ansågs tidigare inte påverka skiftningar i kurvan men nyare 

forskning argumenterar för att dessa även bör beaktas. Wall och Zoega (2002) menar att om 

två regioner rör sig längs med sina respektive Beveridgekurvor, men i olika riktningar 

beroende på regionernas olika konjunkturlägen, kommer deras aggregerade kurva att skifta 

utåt (E. Karlsson, 2019). 
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Bonthuis, Jarvis och Vanhala har på uppdrag av bland andra Finlands Bank undersökt 

skiftningar i Beveridgekurvan för eurozonen under perioden 1990-2015. Undersökningen 

visade att efter år 2008 har arbetsmarknadsmatchningen i Tyskland förbättrats medan den 

försämrats både i Frankrike och Italien. En del av undersökningens syfte var att hitta 

drivkrafter bakom skiftningarna i kurvan. Deras slutsats var att arbetskraftens egenskaper, till 

exempel utbildningsnivå och åldersfördelning, har stor betydelse för 

arbetsmarknadsmatchningen speciellt i eurozonens mindre regioner. Bonthuis, Jarvis och 

Vanhala kunde även påvisa en skiftning inåt i Beveridgekurvan för de regioner där större 

andel av kvinnorna deltog i arbetskraften (Bonthuis et al., 2016). Bouvet kunde i sin 

undersökning av de europeiska ländernas Beveridgekurvor konstatera att vid förhöjd 

långtidsarbetslöshet skiftar kurvorna utåt (Bouvet, 2009). 

 

I sin magisteruppsats har Caisa Lagerlöf jämfört Beveridgekurvorna för Linköping och 

Norrköping för perioden 1995-2016 med syftet att undersöka om skillnaden i arbetslöshet 

mellan regionerna kan förklaras med arbetsmarknadsmatchning. I sin slutsats konstaterar 

Lagerlöf att Linköpings effektivare matchning har gynnats av regionens högre 

utbildningsnivå (Lagerlöf, 2018). 

 

Genom att undersöka bostadsmarknadens effekt på arbetskraftens flyttströmmar kunde 

Haavio och Kauppi konstatera att då arbetskraften i större omfattning bodde i hyrda bostäder 

istället för ägarbostäder var rörligheten till regioner med efterfrågan på arbetskraft kraftigare 

än då andelen ägarbostäder var större. Deras slutsats var att en fungerande bostadsmarknad är 

en avgörande faktor för effektiv arbetsmarknadsmatchning (Haavio & Kauppi, 2000) 
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3. METOD 

 

I detta kapitel beskrivs vilken forskningsmetod som använts i undersökningen samt 

beskrivning av de källor från vilka data för undersökningen tagits. 

 

 

3.1 Metodredovisning  
Arbetet är en kvantitativ undersökning. Statistik har hämtats för att undersökas i de teoretiska 

modellerna. Den insamlade datan, statistiken, är sekundär (Eliasson, 2010, p. 17). 

 

Jag har sammanställt regionernas statistik i modellen så att de olika regionernas 

Beveridgekurvor går att visuellt jämföras i samma diagram. Jämförelsen har sedan 

analyserats i arbetets diskussionsdel. 

 

3.2 Val av regioner 
Eftersom Åland geografiskt befinner sig mitt emellan Sverige och Finland har jag valt att 

jämföra Åland med dessa två länder. I statistiken för Finland ingår Åland. Jämförelsen görs 

således mellan Åland och Finland, inte mellan Åland och övriga regioner i Finland. 

 

Gotland och Åland är öar i Östersjön där en viktig näring är turism. Andra viktiga näringar är 

jordbruk, fiske och livsmedelsindustrin. Bägge öar är beroende av färjetrafik för transport av 

gods och besökare. Den offentliga arbetssektorn är procentuellt större på Gotland än i övriga 

Sverige. Även på Åland är den offentliga sektorn en stor arbetsgivare, 33% av 

sysselsättningsgraden kommer från samhälleliga tjänster. Arbetslösheten är lägre på Gotland 

och på Åland än i Sverige eller Finland. Andelen äldre av befolkningen både på Åland och 

Gotland förväntas öka (Åsub, 2019; Holm, 2017). Likheterna mellan Gotland och Åland är 

många varför en jämförelse av de två regionernas arbetsmarknader är intressant.  
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3.3 Källmaterialbeskrivning 
Data har samlats in från de nationella statistikmyndigheterna; Statistikcentralen i Finland och 

Statistikmyndigheten SCB i Sverige. De nationella statistikmyndigheternas uppgift är att 

samla in och förmedla landets officiella statistik. Bägge myndigheter ansvarar för respektive 

lands arbetskraftsundersökning. Arbetskraftsundersökningen görs enligt EU-förordning och 

rapporteras till och sammanställs av EU kommissionens statistikkontor, Eurostat. 

Arbetskraftsundersökningen görs genom urval och rapporteras kvartalsvis (SCB, 2020b; 

Statistikcentralen, 2013). 

 

Vakanstal för Finland för perioden 2008-2012 har samlats in från EU-kommissionens 

statistikkontor, Eurostat, då dessa uppgifter inte var tillgängliga från Statistikcentralen i 

Finland.  

 

Ålands Statistik- och utredningsbyrå har bidragit med regional statistik för Åland. Statistiken 

från Åland grundar sig på registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och kan därför skilja sig 

från statistik från arbetskraftsundersökningar. Ålands Statistik- och utredningsbyrås 

bedömning är ändå att statistiken har hög jämförbarhet (Åsub, 2016; J. Karlsson, 2016). 

Eftersom arbetskraftsundersökningarna görs genom urval är de inte lämpliga för Åland då 

regionens storlek är så liten att avvikelser blir svåra att upptäcka.  
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4. RESULTAT 

 

I kapitlet presenteras resultatet av den kvantitativa studien. Först presenteras den åländska 

Beveridgekurvan och rörelser i denna. Sedan presenteras en jämförelse med Sverige och 

Finland. Sist presenteras en jämförelse mellan Åland och Gotland. 

 

 

4.1 Den åländska Beveridgekurvan 
Rörelserna i den åländska Beveridgekurvan (Figur 3) är jämförbara med rörelserna i både den 

finländska och den svenska konjunkturen under perioden 2008-2017 som syns i deras 

Beveridgekurvor (Figur 5). Förändringen i både vakans- och arbetslöshetsgraden på Åland 

har som störst varit två procent (Åsub, 2020a). 

 
Figur 3. Den åländska Beveridgekurvan för perioden 2008- 2018 (Åsub, 2020b). 

 

Kurvan (Figur 3) har skiftat utåt, bort från origo, vilket indikerar att matchningsprocessen på 

den åländska marknaden är sämre år 2018 än den var år 2008 (Åsub, 2020b). 
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4.2 Jämförelse med Finland och Sverige 
Arbetslöshetsgraden på Åland har under perioden 2008-2018 varit minst två procentenheter 

mindre än i Sverige eller i hela Finland (Figur 4). Rörelser i den åländska kurvan följer 

rörelserna i den finländska. Den svenska kurvans rörelser avviker från de andra två efter år 

2013 då arbetslösheten i Sverige minskade tidigare än på Åland och i Finland (Åsub, 2020b; 

SCB, 2020c; Statistikcentralen, 2020b). 

 

 
Figur 4. Arbetslöshetsgraden för Åland, Finland och Sverige för perioden 2008-2018 (Åsub, 2020b; SCB, 

2020c; Statistikcentralen, 2020b). 

 

Vakansgraden har, till skillnad från arbetslöshetsgraden, varit ganska lika i Sverige, Finland 

och på Åland. Men en jämförelse av de tre regionernas Beveridgekurvor (Figur 5) visar att 

Åland lyckats bibehålla en lägre arbetslöshetsgrad vid samma vakansgrad som Sverige och 

Finland. Den åländska Beveridgekurvans position närmare origo indikerar att Åland, i 

jämförelse med Sverige och Finland, har en effektivare arbetsmarknadsmatchning. Alla tre 

regioner visar en försämrad arbetsmarknadsmatchning år 2018 jämfört med år 2008 (Åsub, 

2020a; Eurostat, 2020; SCB, 2020a; Statistikcentralen, 2020a). 
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Figur 5. Beveridgekurvor för Åland, Finland och Sverige (Åsub, 2020a; Eurostat, 2020; SCB, 2020a; 

Statistikcentralen, 2020a). 

 

4.3 Jämförelse med Gotland 
Den gotländska kurvan för arbetslöshetsgraden har varit mer volatil än den åländska (Figur 

6). I början av perioden, år 2008, ökade den gotländska arbetslöshetsgraden kraftigt för att 

året därpå avta kraftigt. Vid år 2018 har Gotland en arbetslöshetsgrad som skiljer sig från den 

åländska med mindre än en procent (Åsub, 2020b; SCB, 2020c). 

 

 

 

 

19  

https://paperpile.com/c/HItyoL/O4P8+RaaK+A9Cr+gaK7
https://paperpile.com/c/HItyoL/O4P8+RaaK+A9Cr+gaK7
https://paperpile.com/c/HItyoL/8qsL+sYNyl


 
Figur 6. Arbetslöshetsgraden för Åland och Gotland (Åsub, 2020b; SCB, 2020c). 

 

Gotland hade fram till 2016 en lägre vakansgrad än Åland (Figur 7). Få tillgängliga arbeten 

och hög arbetslöshetsgrad indikerar att Gotland var i en lågkonjunktur. Efter år 2016 ökade 

Gotlands vakansgrad och arbetslöshetsgraden minskade vilket indikerar en stigande 

konjunktur. År 2018 är skillnaden i arbetsmarknadsmatchning i de två regionerna, Åland och 

Gotland, försumbar. Till skillnad från Åland, kan man inte ur den gotländska 

Beveridgekurvan visuellt utläsa skiftningar i kurvan som skulle indikera en försämring eller 

-bättring av arbetsmarknadens matchningseffetivitet (Åsub, 2020a; SCB, 2020a).  
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Figur 7. Beveridgekurvor för Åland och Gotland (Åsub, 2020a; SCB, 2020a). 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

I detta kapitel diskuterar jag resultatet av undersökningen och dess kopplingar till den 

presenterade teorin. Sist i kapitlet diskuteras förslag på vidare forskning samt 

undersökningens tillförlitlighet. 

 

 

5.1 Diskussion 
Genom att jämföra den åländska Beveridgekurvan med kurvorna för Finland och Sverige 

(Figur 5) samt Gotland (Figur 7) kan man konstatera att Åland har en effektiv 

arbetsmarknadsmatchning. Varför Åland lyckats så bra är ännu oklart. En orsak till 

effektiviteten på den åländska marknaden kan vara att ålänningar stannar kvar på samma 

arbetsplats längre än befolkningen i de andra regionerna. Detta skulle ge kortare 

arbetslöshetstider och lägre arbetslöshetsgrad. 

 

Även om Åland har bra arbetsmarknadsmatchning kan man ur den åländska Beveridgekurvan 

för perioden 2008-2018 (Figur 3) utläsa en försämring. För att förstå denna försämring 

behöver vi veta vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden samt hur väl 

arbetskraften bemöter efterfrågan. Att Högskolan på Åland och Ålands Gymnasium 

samarbetar med det åländska näringslivet är viktigt för en effektiv arbetsmarknadsmatchning 

då skolornas uppdrag är att förse Åland med efterfrågad kompetens. Skolornas utmaning är 

även att inte skapa ett större utbud än efterfrågan på arbetskraften. I april 2020 erbjöd 

Högskolan på Åland vidareutbildning för personer inom hälsosektorn så att den åländska 

arbetsmarknaden kunde bemöta det ökade behovet av kompetent vårdpersonal som orsakats 

av Covid-19 pandemin (Högskolan-på-Åland, 2020). Utbildningen kan ses som ett resultat av 

det viktiga arbetet med aktiv kommunikation mellan skola och näringsliv.  

 

För att täcka Ålands kompetensbehov är Åland beroende av att åländska studerande har 

möjlighet att söka studieplats på högskolor och universitet i Sverige samt de svenskspråkiga 

 

 

 

22  

https://paperpile.com/c/HItyoL/IRzt


utbildningarna i Finland. En examen från ett svenskt universitet eller högskola bör, för en 

positiv inverkan på arbetsmarknadsmatchningen, ge behörighet att arbeta på Åland. För en 

effektiv arbetsmarknadsmatchning är det även viktigt att den kompetens som finns på Åland 

är en del av arbetskraften. God barnomsorg kan påverka hur snabbt föräldrar återgår till 

arbete efter föräldraledigheten. Genom smidig integration i samhället kommer inflyttade 

personers kompetens snabbare till nytta för Ålands arbetsmarknad.  

 

Kompetensbrist som inte kan täckas av högskolan, gymnasieskolorna eller återvändande 

studerande behöver rekryteras annanstans ifrån. Åland behöver då vara tillgängligt för 

personer som vill flytta till regionen. Bostadsmarknaden är viktig för flyttströmmar och den 

åländska hembygdsrätten begränsar bostadsmarknaden och skapar hinder för inflyttare. 

Ålands åldrande befolkning skapar ett utökat behov av inflyttning och utmanar både arbets- 

och bostadsmarknaderna.  

 

Likheter mellan Gotland och Åland beskrivs i kapitel tre och i kapitel fyra presenteras 

Gotlands konjunkturcykel som rörelser i regionens Beveridgekurva (Figur 7). Det framgår av 

undersökningen att försämringar i den gotländska arbetsmarknadsmatchningen saknas även 

vid lågkonjunktur. Med försiktighet kan man konstatera att Åland har samma goda 

förutsättningar som Gotland har för att klara en lågkonjunktur med bibehållen effektiv 

arbetsmarknadsmatchning. 

 

5.2 Slutsats 
Vid jämförelse av arbetslöshetsgraden för Åland, Finland, Sverige och Gotland (Figur 4 och 

Figur 6) kan man konstatera att Åland inte bara har en effektiv arbetsmarknadsmatchning 

(Figur 3) utan att den åländska arbetslöshetsgraden har varit lägre än i de andra regionerna 

under hela den undersökta perioden, 2008-2018. Av detta kan man dra slutsatsen att effektiv 

arbetsmarknadsmatchning, åtminstone delvis, förklarar den låga arbetslösheten på Åland.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 
En möjlig förklaring till den låga arbetslösheten på Åland kan vara att personer som blir 

arbetslösa ganska omgående flyttar från Åland. Förklaringen är endast möjlig om 

arbetskraften minskar eller om motsvarande antal personer flyttar till Åland på grund av 

arbete, så att utflyttningen av arbetslösa är lika stor som inflyttningen av sysselsatta. Men 

arbetskraftens andel av befolkningen på Åland har ökat med 0,05% mellan åren 2008-2018 

(Åsub, 2020a). Vidare forskning av flyttströmmar till och från Åland kan ge en större 

förståelse av rörelserna på arbetsmarknaden. 

 

För bibehållen effektiv arbetsmarknadsmatchning behövs kunskap i vem som ingår i 

arbetskraften. Kunskap om arbetskraften ger möjlighet att utveckla åtgärder med syfte att 

förkorta den individuella arbetslöshetstiden. Vilka kompetenser som finns bland de 

arbetssökande och vilka kompetenser som eftersöks är förslag på vidare forskning som med 

fördel kan ingå i Ålands statistik- och utredningsbyrås uppdrag.  

 

Covid-19 pandemins påverkan på den åländska arbetsmarknaden är okänd. Genom att 

undersöka och dokumentera dess effekter kan man arbeta för en höjd beredskap för 

framtidens utmaningar. 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 
En undersökning som kan upprepas med samma resultat har hög reliabilitet (Eliasson, 2010, 

pp. 14–15). Eftersom statistiken som ligger till grund för undersökningen hämtats från 

officiella källor anser jag att arbetets reliabilitet är hög. 

 

Ett arbete kan inte ha hög validitet utan att ha hög reliabilitet. Validiteten bedömer om 

undersökningen mätt det den var tänkt att mäta (Eliasson, 2010, pp. 16–17). Detta arbete har 

använt sig av en väl dokumenterad modell, beveridgekurvan, för att mäta 

matchningseffektiviteten på den åländska arbetsmarknaden. Däremot har resultatet endast 

analyserats genom att visuellt jämföra mätresultaten. Detta tillsammans med min oerfarenhet 

kan ha påverkat validiteten negativt. 
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