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Utfall på arbets-
marknaden 
i Svenskfinland  

Under de senaste åren har den strukturella
arbetslösheten varit hög i många in-
dustrialiserade länder. Detta har gett ut-

rymme för en mycket omfattande forskning
om arbetsmarknadens funktionssätt. Mål-
sättningarna och analysresultaten har i all-
mänhet upplevts som aktuella, men till följd
av deras konsekvenser för både offentligt och
privat beslutsfattande också ofta som kon-
troversiella.

Tillvägagångssätten för att, med hjälp av
ekonomisk teori och ekonometriska meto-
der, förklara olika skeenden på arbets-
marknaden är sålunda i det närmaste oräk-
neliga. I min avhandling Essays on labour

market outcomes in the bilingual area of

Finland berör jag ett fåtal aspekter. Dessa är
intimt förknippade med den finländska ar-
betsmarknaden, och i synnerhet arbets-
marknaden i det som vi brukar kalla Svensk-
finland (dvs. svenskspråkiga och tvåspråkiga
kommuner i Finland). Grundfärgerna på av-
handlingens pärm – rött och gult – har valts
med tanke på att de brukar betraktas som
”finlandssvenska”.

Exklusive introduktionsavsnittet består
min avhandling av sex fristående uppsatser.
Dessa kan på basis av teoretiska utgångs-
punkter, använda data, ekonometrisk meto-

dik och implikationer delas in i två kategori-
er. Den ena kategorin innefattar tre uppsat-
ser som strävar till att jämföra svenskspråki-
ga och finskspråkiga vad beträffar olika utfall
såsom arbetslöshet, deltagande i arbetskraf-
ten och pensionering i väldigt låga åldrar
(med andra ord sjukpensionering). Sådana
jämförelser har inte gjorts tidigare. Utgångs-
punkten i dessa uppsatser är närmast explo-
rativ, inte i första hand hypotesprövande.
Med hjälp av existerande registerdata analy-
serar jag huruvida potentiella skillnader
mellan språkgrupperna kan förklaras av
strukturella faktorer såsom ålder och utbild-
ning, samt boendeortens näringsstruktur
och språkstruktur. Dessa analyser utnyttjar i
första hand totaldata från befolkningsre-
gistret.

Den andra kategorin omfattar tre uppsat-
ser som är av mer hypotesprövande natur. I
dessa studeras personer som har varit re-
gistrerade som arbetssökande i Vasa stad, en
lokal arbetsmarknad i Svenskfinland, någon
gång under en 9,5 månaders period under år
1996. Dessa data består sålunda av både in-
flödet i och utflödet ur arbetssökarregistret
under perioden. Filer från arbetskraftsbyrån,
socialverket och Folkpensionsanstalten har
länkats samman på individnivå. Data inklu-
derar härmed information om flertalet trans-
fereringar samt socioekonomiska och demo-
grafiska variabler.

Svenskfinland är mycket heterogent i frå-
ga om näringsstruktur, urbaniseringsgrad, ål-
dersfördelning m.m. Det går därför inte att
hävda att en lokal arbetsmarknad skulle vara
representativ för hela Svenskfinland. Inget
tyder emellertid på att Vasa på något sätt
skulle vara en helt fristående del. Det finns
också klara fördelar med att utnyttja nämnda
data, eftersom det möjliggör insyn i sådana
aspekter som annars är mycket svåråtkomli-
ga (för att inte tala om de ekonometriska för-
delarna med att individers bostadsort är kon-
stanthållen). Jag har bl.a. haft tillgång till
uppgifter om huruvida de arbetssökande lyf-
ter utkomststöd, samt huruvida de har blivit
informerade om lediga arbetsplatser via ar-
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betskraftsbyrån. Sådan information är myc-
ket unik både i nationellt och internationellt
hänseende, speciellt med tanke på att det är
fråga om totaldata för den lokala arbets-
marknaden vid nämnda tidpunkt (sålunda
inte ett stickprov som är begränsat till inflöde
eller utflöde ur arbetssökarregistret).

Dessa tre uppsatser innefattar tre olika
frågeställningar: 

(1)  Hur inverkar anvisningar om lediga ar-
betsplatser, som personalen på arbets-
kraftsbyrån ger till vissa arbetssökande,
på sannolikheten att få arbete – i jäm-
förelse med en situation där anvisning-
arna fördelas oberoende av de arbets-
sökandes personliga egenskaper? 

(2) Hur inverkar ersättningsnivån under ar-
betslöshet, dvs. den disponibla inkom-
sten då man är arbetslös i relation till den
förväntade disponibla inkomsten om
man börjar jobba, på individers arbets-
marknadsbeteende? Är sålunda s.k. flit-
fällor verkligen av betydelse, såsom ofta
har påståtts i den debatt som gick väldigt
het under 1990-talet?

(3) Inverkar arbetslöshetens varaktighet
(dvs. hur länge man har varit arbetslös)
på benägenheten att lyfta utkomststöd?
Blir följaktligen den arbetslöses ekono-
miska situation sämre ju längre han eller
hon är arbetslös, och ökar därmed beho-
vet av utkomststöd?

Till följd av underliggande skillnader i de oli-
ka data som används i avhandlingen, samt
den information som är av primärt intresse i
respektive uppsats, är de ekonometriska me-
toder som används varierande. Huvudsakli-
gen kan de delas in i tre typer: 

(1) Binära logit eller binära probit modeller
används då utfallet består av en kvalitativ
beroende variabel, såsom t.ex. sannolik-
heten att vara arbetslös i tvärsnittsdata,

(2) Riskmodeller, i form av antingen bitvis
konstanta exponentiella riskmodeller
eller Weibull modeller, används när ar-
betslöshetstidens längd är i fokus,

(3) Linjära regressionsmodeller används då
den beroende variabeln är kontinuerlig,
som i fallet med utkomststödsbelopp för
utkomststödstagare, medan räknedata-
modeller används när antalet månader
man lyfter utkomststöd studeras. 

Därutöver kan det nämnas att instrumentva-
riabel teknik anammas för att beakta att
sannolikheten att en person får en arbetsan-
visning via arbetskraftsbyrån är en endogen
variabel, dvs. beroende av personens indivi-
duella egenskaper.

Vid jämförelser av sjukpensioneringsbe-
nägenheten bland svenskspråkiga och finsk-
språkiga har jag, till följd av utnyttjade datas
longitudinella struktur, möjlighet att beakta
icke-observerad individuell heterogenitet. 

Mina empiriska analyser visar att arbets-
löshetsgraden bland svenskspråkiga är be-
tydligt lägre än bland finskspråkiga. Fin-
landssvenskar tenderar också att vara kor-
tare tid arbetslösa än finskspråkiga. Dessa
skillnader kan inte i nämnvärd omfattning
förklaras av ålder, utbildning, boendeort, nä-
ringsstruktur eller deltagande i arbetskraf-
ten. Språkgruppsskillnaden är därtill större
ju mer svenskspråkig boendeorten är, vilket
delvis sammanfaller med det som är känt om
betydelsen av s.k. etniska enklaver. När en
befolkningsgrupp lever geografiskt koncen-
trerat kan detta gynna den på arbetsmarkna-
den. Det kanske mest anmärkningsvärda här
är emellertid att svenskspråkiga har en lägre
arbetslöshet än finskspråkiga också i de
kommuner där de är i klar minoritet. 

Det är möjligt att språkkunskaper och so-
ciala nätverk kan förklara varför arbetslös-
hetsgraden är lägre bland svenskspråkiga än
bland finskspråkiga, samt varför de är kor-
tare tid arbetslösa. Om tvåspråkigheten
bland finlandssvenskar är större än bland
finskspråkiga kan detta innebära att de har
lättare att få jobb. Om finlandssvenskar, till
följd av att de utgör en minoritet som lever på
ett relativt begränsat geografiskt område,
har arbetsplatsgenererande personliga kon-
takter i större omfattning än finskspråkiga,
kan också det resultera i en bättre arbets-
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marknadssituation. Det är troligt och på inga
vis uteslutet att så skulle vara fallet, men det
finns inga data med vilkas hjälp man kan prö-
va dessa hypoteser.

Svenskspråkiga i Finland är alltså en na-
tionell minoritet som i jämförelse med den
finskspråkiga majoriteten har en mer gynn-
sam situation på arbetsmarknaden. Det är
svårt att göra direkta jämförelser med andra
befolkningsgrupper i minoritet. Det kan dock
påpekas att bl.a. judar, japaner och kineser
uppvuxna i USA har en relativt sett hög sta-
tus på den nordamerikanska arbetsmarkna-
den. Motsvarande är fallet vad beträffar per-
soner som talar walesiska i Wales, i jämfö-
relse med enspråkigt engelsktalande.  

Det visar sig också att svenskspråkiga har
en betydligt lägre benägenhet att pensionera
sig i låg ålder, dvs. att sjukpensionera sig, än
finskspråkiga. Detta bör ses som en indika-
tion på att det finns språkgruppsskillnader i
hälsa, och är sålunda i linje med det som tidi-
gare är känt om skillnader i förväntad livs-
längd. Tidigare forskning har inte kunnat på-
visa att genetiska orsaker skulle ligga bakom
dylika skillnader i hälsa. Det är sålunda san-
nolikt, men inte möjligt att empiriskt bevisa,
att sociala nätverk och kulturellt betingade
skillnader i livsstil kan vara av betydelse i
detta sammanhang. 

Avhandlingen visar därutöver att anvis-
ningar om lediga arbetsplatser som persona-
len på arbetskraftsbyrån ger till vissa ar-
betssökande har en positiv inverkan. Jämfört
med en situation där anvisningarna fördelas
slumpmässigt ökar de sannolikheten att man
får arbete. De resurser den offentliga sektorn
sätter på dessa aktiviteter verkar sålunda ge
den eftersträvade avkastningen, dvs. att de
generellt sett förkortar arbetslöshetens var-
aktighet.

Däremot visar det sig att flitfällor, med
andra ord situationer där det för arbetslösa
inte är ekonomiskt lönsamt att börja jobba, är
av relativt liten betydelse. Detta står i mot-
sats till framförd argumentation gällande flit-
fällornas inverkan på arbetsmotivationen.
Mina analyser visar att personer som kan an-

tas befinna sig i flitfällor inte kvarstår speci-
ellt länge som arbetslösa. Det sammanhänger
med att de har egenskaper som gör dem kon-
kurrenskraftiga på arbetsmarknaden. De för-
sök som man från offentligt håll har gjort för
att minska eller avskaffa flitfällorna kan så-
lunda knappast till fullo ge önskat resultat. 

Det kan också påpekas att jag inte heller
har funnit några entydiga bevis för att ersätt-
ningsnivån under arbetslöshet skulle vara
stigmatiserande, dvs. att effekten av den
ökar med tiden i arbetslöshet.

Hur länge man har varit arbetslös visar sig
dock ha stor betydelse för benägenheten att
lyfta utkomststöd, speciellt för arbetslösa
med låg arbetslöshetsersättning (grunddag-
penning eller arbetsmarknadsstöd). Därtill
tenderar utkomststödstagande att för de
med hög arbetslöshetsersättning (inkomst-
relaterad dagpenning) vara en tillfällig lös-
ning i högre grad än för övriga, vilka verkar
ha ett mer återkommande behov av ut-
komststöd – också i ett relativt tidigt skede
av arbetslösheten. Detta är dock inte så för-
vånande, med tanke på skillnaderna mellan
dessa två grupper i den ekonomiska kompen-
sation arbetslöshetsersättningen erbjuder.
Det erhållna beloppet av utkomststöd verkar
inte entydigt bero av arbetslöshetens var-
aktighet. 

Resultaten antyder att de resurser som
den offentliga sektorn sätter på utkomststöd
troligen skulle reduceras avsevärt om man
lyckades förkorta den tid som människor är
arbetslösa, speciellt vad beträffar dem som
inte lyfter inkomstrelaterad arbetslöshetser-
sättning.

Min avhandling visar att det är berättigat
att studera specifika arbetsmarknader, så-
som den i Svenskfinland. Det är av intresse
också för en större publik än den finländska,
att det finns klara skillnader i utfall på ar-
betsmarknaden mellan två befolknings-
grupper som är garanterade likvärdiga rättig-
heter och likadana i fråga om de flesta obser-
verbara egenskaper. Också för beslutsfattare
är resultaten av betydelse. Med beaktande av
att arbetslöshetsproblematik och pensions-
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frågor är högt prioriterade i den offentliga
debatten av idag, är det av yttersta vikt att
försöka förstå vad som ligger bakom de skill-
nader mellan språkgrupperna som här har
observerats. 

Mina resultat ger därför anledning till
fortsatta analyser. Mer detaljerade och speci-
fikt utformade registerdata är ett sätt att gå
vidare. Ett centralt tema kunde vara att mer
ingående utvärdera huruvida eventuella
skillnader i inkomst och förmögenhet inver-
kar på skillnader i hälsa och dödlighet mellan
språkgrupperna. Detta är något som jag nu

håller på och arbetar med. Ett annat tema
kunde vara att kvantifiera språkgruppsskill-
nader i inflödet i arbetslöshet, vilket jag inte
explicit har gjort i min forskning hittills. En

tredje möjlighet kunde vara att insamla och
utnyttja enkätdata som inkluderar informa-
tion man inte kan erhålla vid användning av
registerdata: uppgifter om språkkunskaper
och sociala nätverk, exempelvis.

Min avhandling visar också att studier av
lokala arbetsmarknader är berättigade. Det
finns klara analysmässiga fördelar av att ha
tillgång till information gällande aspekter så-
som t.ex. utkomststödstagande och arbets-
anvisningar erhållna via arbetskraftsbyrån.
För att studera dessa frågor mer ingående
borde framtida forskningsprojekt involvera
användningen av longitudinella data, vilka
ger möjlighet till fördjupade ekonometriska
analyser. 
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