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FÖRORD 

Arbetsmarknadsdepartementet beviljade våren 197^ medel för en undersök

ning med arbetsnamnet "Strukturell arbetslöshet och arbetslöshetens struk

tur". En för projektet central uppgift angavs vara att belysa om struktur

förändringar i ekonomin medfört en ökning av arbetslöshetens storlek vid 

givet efterfrågetryck på arbetsmarknaden. En annan del av undersökningen 

gällde analys av arbetslöshetens fördelning på olika grupper i arbetskraf

ten. De ursprungliga intentionerna beträffande den senare frågeställning

en har under arbetets gång kommit att begränsas till att huvudsakligen om

fatta analys av regionala arbetslöshetsskillnader. Föreliggande studie ut

gör slutrapport för projektet. En del av de resultat som här presenteras 

har tidigare redovisats i delstudier och arbetsrapporter. 

Ett flertal personer har på olika sätt varit involverade i arbetet med 

denna undersökning. Jag vill speciellt tacka mina handledare - professor 

Tönu Puu, docent Lars Lundberg och forskarassistent Karl-Gustaf Löfgren -

för betydelsefulla insatser. Ett tack för värdefulla synpunkter vill jag 

också rikta till universitetslektorerna Åke Dahlberg och Roger Axelsson 

samt till ledamöterna i arbetsmarknadsdepartementets expertgrupp för utred

ningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor (EFA). 

Därutöver har många andra personer bidragit med viktiga insatser. Jag vill 

här nämna fil kand Bo Kågström samt personal vid Umeå datamaskincentral, 

som medverkat vid programmeringsarbetet. Fil dr Anders Westlund har gran

skat och lämnat värdefulla kommentarer till de statistiska analyserna. 

Karttekniker Åsa Forsgren har ritat samtliga figurer. Den engelska samman

fattningen har språkgranskats av universitetslektor Neville Shrimpton. 

Institutionssekreterare Kerstin Lundberg har effektivt svarat för rappor

tens utskrift. Slutligen vill jag också tacksamt betona den hjälpsamhet 

som visats av personal vid Arbetsmarknadsstyrelsen och Statistiska Central

byrån när det gäller att snabbt leverera statistiska data. 
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Bert i 1 Holmlund 
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION 

Debatten om arbetsmarknads- och stabiliseringspolitik brukar regelmäs

sigt utkri sta 11 i sera olika uppfattningar om verkningsgraden hos den 

traditionella keynesianska medelsarsenalen. Å ena sidan förekommer ett 

starkt efterfrågeorienterat synsätt, enligt vilket generella finans-

och penningpolitiska medel i princip är tillräckliga för att hålla ar

betslösheten på en viss låg nivå vid given inflationstakt. Å andra si

dan finns också pläderingar för mer selektiva insatser, inriktade på 

att vidga flaskhalsar och lösa upp strukturella spänningar i ekonomin. 

De olika åsikterna om valet av medel implicerar skiljaktiga uppfattning

ar om framförallt arbetsmarknadens funktionssätt. Med viss förenkling 

kan sägas att olikheterna handlar om den betydelse man tillmäter hetero

geni teten på arbetsmarknaden. De "optimistiska keynesÎanerna11 h yser en 

starkare tilltro till de efterfrågestimulerande medlens förmåga att bry

ta ned arbetsmarknadens yrkesmässiga, geografiska och branschmäss i ga seg

mentering. De "pessimistiska keynesianerna" betonar starkare förekomsten 

av arbetsmarknadsimperfekti oner betingade av t ex trögrörlighet hos ar

betskraft och/eller företag. 

Föreliggande arbete anknyter till dessa frågeställningar om effektivite

ten hos generellt verkande ekonomisk-politiska medel, varvid uppmärksam

heten kommer att fokuseras på arbetsmarknaden. En huvudfrågeställning gäl 

1er relationerna mellan den aggregerade arbetslöshetens storlek och det 

aggregerade efterfråget rycket på arbetsmarknaden. En närbesläktad fråge

ställning gäller bestämningsfaktorerna för de regionala arbetslöshets-

skillnaderna: Är dessa beroende av regionala variationer i efterfråge-

trycket på arbetsmarknaden eller ett uttryck för regionala strukturolik

heter beträffande anpassningsprocessernas effektivitet? Ett tredje under

sökningsområde berör arbetsmarknadens betydelse som inflationsmotor: I 

vad mån har strukturförändringar på arbetsmarknaden gjort denna mer in

flationskänslig och därmed accentuerat konflikten mellan sysselsättnings-

och pr isstabi 1 i ser ingsmå1 ? 

i 
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De två följande kapitlen innehåller en principiell diskussion om arbets

löshetens roll i ekonomisk teori och ekonomisk politik. ! kapitel 2 dis

kuteras synen på arbetslöshet i neoklassisk och keynesiansk teori. Vida

re behandlas alternativa definitioner av begreppen efterfrågearbetslös

het, strukturarbetslöshet och friktionsarbetslöshet. Kapitel 3 undersöker 

sysselsättningsmålets relationer till den ekonomiska politikens alloke

rings- och pr isstabi I i ser ingsmå1. Vidare görs ett försök att identifiera 

målförskjutningar i svensk arbetsmarknads- och stabiliseringspolitik. 

I kapitel 4 ka rtläggs utvecklingen av och konjunkturberoendet hos olika 

variabler representerande arbetslöshet och arbetssökande. Vidare stude

ras hur den starka expansionen av arbetsmarknadspolitiska aktiviteter 

- beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning - påverkat konjunktur-

och säsongsvängningar i arbetslösheten. I kapitel 5 introduceras begrep

pet u,v-kurva, dvs sambandet mellan arbetslöshets- och vakansta1. Med 

utgångspunkt från u,v-sambandet ges en operationell definition av struk

tur- och friktionsarbetslöshetens storlek. Vidare presenterar vi alter

nativa teoretiska tolkningar av u,v-relationen samt undersöker existen

sen av och stabi 1 iteten hos den svenska u,v-kurvan. Kapitel 6 i nnehåller 

en empirisk analys av bestämningsfaktorerna för struktur- och friktions

arbetslöshetens utveckling. Därvid behandlas faktorer som påverkat såväl 

inflödet i arbetslöshet som arbetslöshetstidernas längd. Vidare undersö

ker vi tänkbara arbetslöshetseffekter av förändringar i arbetskraftsut

budets tillväxt och sammansättning. 

Kapitel 7 omfattar en empirisk analys av de regionala arbetslöshetsski11 -

nadernas storlek och utveckling. Ett centralt problemområde gäller arbets

löshetsskillnadernas beroende av varierande strukturella imperfektioner 

på regionala arbetsmarknader. Dessutom undersöks omfattningen och utveck

lingen av sysselsättningsskapande arbetsmarknadspol i t i ska aktiviteter i 

oli ka regioner. 

I kapitel 8 behandlas sambanden mellan arbetsmarknadsläge och inflations

takt. En modell för simultanbestämning av pris- och 1önestegringstakt 

presenteras och appliceras på svenska data. Vidare undersöks om föränd

ringar av struktur- och friktionsarbetslöshetens storlek medfört att 

svensk ekonomi blivit mer inflationskänslig. Slutligen studeras också 
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sambanden mellan arbetsmarknadslage och lönestegringstakt på regional 

nivå. 

Kapitel 9 innehåller en teoretisk och empirisk analys av den regionala 

arbetslöshetsspridningens samband med den aggregerade arbetslöshetsgra

den och inflationstakten. Frågeställningen gäller möjligheterna att via 

regionala omfördelningar av arbetskraftsefterfrågan uppnå vissa natio

nella stabiliseringspolitiska målsättningar. Till grund för den empi

riska analysen ligger ekonometrÎska samband, estimerade i kapitlen 7 

och 8. 

I ett avslutande kapitel - kapitel 10 - diskuteras tänkbara pol icy impli

kationer av i studien erhållna resultat. Vidare anges några uppslag be

träffande framtida forskningsfält, som arbetet med föreliggande rapport 

aktualiserat. Dessutom ges några synpunkter på utformningen av svensk 

arbetsmarknadsstat i st i k. 

I studien analyseras arbetsmarknadsbeteendet huvudsakligen för perioden 

1963-1971». I en bilaga kommenteras emellertid också utvecklingen på 

svensk arbetsmarknad under 1975. 
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KAPITEL 2 

ARBETSLÖSHET OCH ARBETSLÖSHETSBEGREPP I EKONOMISK TEORI - EN ÖVERSIKT 

2.1 Inledning 

I teoretiska och empiriska framställningar av arbetslöshetens orsaker 

och utveckling har förekommit en rad olika arbetslöshetsbegrepp, vilkas 

inbördes relationer långtifrån alltid klargjorts. Detta sammanhänger 

delvis med att de använda begreppen varit så vagt definierade att mer 

precisa avgränsningar knappast varit möjliga. En annan omständighet som 

kan ha bidragit till en viss begreppsförvirring har att göra med att o-

lika arbetslöshetsbegrepp är relaterade till skilda teoretiska modeller 

för ekonomins funktionssätt, 

I detta kapitel ges en översiktlig presentation av olika arbetslöshets

begrepps innebörd och teoretiska förankring. Vi skiljer med en grov 

schemat i ser ing på neoklassiska, keynesianska samt strukturrelaterade 

arbetslöshetsbegrepp. De neoklassiska och keynesianska arbetslöshetsbe

greppen har stark knytning till specifika teoretiska "parad igmerM m edan 

de strukturrelaterade begreppen saknar samma tydliga utgångspunkt i be

stämda teoretiska föreställningar om ekonomins funktionssätt.^ 

2.2 Neoklassiska arbetslöshetsbegrepp 

2.2.1 Äldre neoklassisk teori 

I deh neoklassiska teorins modell för ett marknadssystem med perfekt 

konkurrens är ofrivillig arbetslöshet en omöjlighet. Walras1 ta tonne-

mentprocess säkrar jämvikt på alla marknader inklusive arbetsmarknaden, 

där såväl utbud som efterfrågan är en funktion av reallönen. Tatonnement-

anpassningen förutsätter tom att inga anställningskontrakt sluts vid 

reallöner, som avviker från den marknadsklarerande nivån. 

1) I översikten behandlas inte synen på arbetslöshet i marxistisk ekono
misk teori. För framstälIningar av marxistisk sysselsättningsteori, 
se t ex Sweezy (1970) eller Horowitz (1970). 
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Om denna jämviktsmodell skall ha empirisk relevans måste den uppenbar

ligen berövas några av sina strängaste förutsättningar. I verkligheten 

förekommer inte den perfekta information och ögonblickliga prisanpass

ning, som i modellen garanterar allmän jämvikt.^ Så snart vi tillåter 

möjligheten av transaktioner till icke-jämviktspriser uppkommer köer, 

lager och arbetslöshet, fenomen som naturligtvis också neoklassikerna 

ansåg vara frekventa i verkligheten. Den problemställning som då blir 

aktuell gäller anpassningsprocesserna i det existerande marknadsekono

miska konkurrenssystemet eller - annorlunda uttryckt - en teori för non-

tatonnementanpassning. Den dominerande neoklassiska föreställningen fö

refaller dock ha varit att existensen av ojämviktstransaktioner inte le

der till några väsentliga avvikelser från de anpassningsrörelser som 

föreskrivs av tatonnementprocessen. Ett representativt uttryck för denna 

uppfattning ger Hicks: "...I think we may reasonably suppose that the 

transactions which take place at 'very false' prices are limited in vo-
2) 

lume. If any intelligence is shown in pricefixing, they will be." 

Den neoklassiska verklighetsuppfattningen rörande marknadsekonomins in

byggda anpassningsmekanismer skulle verbalt kunna beskrivas som följer: 

Säg att teknologiska förändringar inträffar i en bransch med reducerat 

arbetskraftsbehov och åtföljande arbetslöshet. Löne- och prisflexibili

tet samt substi tutionsmöj1 igheter i produktionen är i princip tillräck

liga villkor för att full sysselsättning skall kunna uppnås, överskotts

utbudet på arbetskraft leder till fallande löner, så att de arbetsinten

siva branschernas produkter blir relativt sett bi 11igare. Därvid kommer 

också hushållens konsumtionsutgifter att i högre grad inriktas mot dessa 

varor samtidigt som de fallande lönerna leder till att mer arbetskrafts

intensiva produktionsprocesser kommer att utnyttjas. Ti 11 sammantagna le

der dessa anpassningar till ökad arbetskraftsefterfrågan och fallande 

arbetslöshet i ekonomin. 

1) Tatonnementmodellerna kan också kritiseras från traditionella indi
viduellt optimeringsteoretiska utgångspunkter. Givet att anpassnings
processen är tidskrävande så skapas incitament för de ekonomiska sub
jekten att handla till icke-jämviktspriser. Tatonnementanpassningen 
och "existensen" av en marknadskoordinator bör, enligt denna kritik, 
förklaras endogent utifrån vanliga mikroteoretiska antaganden om sub
jektens beteende. Se t ex Siven (1975), kapitel I I. 

2) Hicks (1968) s 129. 
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I verkligheten är emellertid efterfrågeförändringar och teknologiska 

förändringar - liksom förändringar av t ex arbetskraftsutbudets samman

sättning - en fortgående process snarare än unika händelser. Därmed öpp

nas också möjligheten av att ojämviktsfenomenen blir permanenta företeel

ser, varför resultatet på arbetsmarknaden kommer att bli en bestående 

friktionsbetingad arbetslöshet. Sådan arbetslöshet är alltså förenlig 

med mer "rea 1 i st i ska" tolkningar av neoklassisk teori. Någon explicit 

teori för anpassningsprocesser av non-tatonnementtyp utarbetades dock 

inte av de förkeynesianska neoklassikerna. 

Hos neoklassiska ekonomer som Pigou och Beveridge förekommer utför 1 i ga 

diskussioner om hur denna friktionsarbetslöshet skall kunna reduceras.^ 

De medel som anvisas är främst ökad arbetskraftsrör1 ighet och mer flexib

la löner. Rörligheten på arbetsmarknaden begränsas bl a av ofullständiga 

informationsförhållanden. Pigou framhåller t ex ått 

"workpeople are liable to find themselves unemployed at one place 

or in one occupation at a time when in other places or occupations 

work is on offer at the rate of wages which they demand, and they 

are held back from these places or occupations, not by costs of move-
2) 

ment, but by ignorance of the facts." 

Arbetsförmedlingen tilldelas viktiga uppgifter för att förbättra infor

mationssystemet. Beveridge pläderar för att "there shall be known cent

res or offices or Exchanges, to which employers shall send or go when 

they want workpeople, to which workpeople shall go when they want employ

ment". .."everything done to concentrate the demand for labour at known 

connected centres, will be an advance towards the State's mastery of un-
3) employment." 

Den mest avancerade framställningen av äldre neoklassisk arbetslöshets

teori torde vara Pigous "The Theory of Unemployment", som enligt Keynes 

utgör "the only account of the classical theory of employment which 
M 

exists." Pigou analyserar här bl a relationerna mellan efterfråge-

1) Pigou (1962) och (1933); Beveridge (1930). 

2) Pigou (1962) s 512. 

3) Beveridge (1930) s I98. 

k) Keynes (19&7) s 7. 
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och sysselsättningsförändringar. Totalefterfrågans nivå har enligt 

Pigou inga långsiktiga bestående effekter på arbetslöshetens storlek. 

Kortsiktigt finns däremot ett samband mellan efterfrågeförändringar och 

arbetslöshet, vi 11< e t sammanhänger med att Pigou antar en viss tidsför

skjutning mellan pris- och nominal lönestegringar, sådan att reallönerna 

temporärt faller vid efterfrågeexpansion. Efter hand anpassar sig dock 

nominal lönerna till den högre efterfrågenivån, reallönerna stiger och 

arbetslösheten ökar. Enda möjligheten att uppnå en permanent lägre ar

betslöshetsnivå är kontinuerlig efterfrågeexpansion: "Moreover, a lasting 

favourable effect on employment might be produced if the state undertook 

- and succeeded in its undertaking - not merely to make the real demand 

for la bour h igher than i t would otherwise have been, but to make it pro

gressively higher.^ (Pigous kursivering). 

Pigou diskuterar också hur ett visst (adapt i vt) förväntningsbeteende 

kan leda till en explosiv inflationsutveckling. Analysen bygger även här 

på antaganden om lags i anpassningsprocessen, i detta fall mellan pris

utveckling och nomi na 1 ränta. En snabbare pr isförändringstakt implicerar 

en förskjutning av inflationsförväntningarna till följd av "our general 

tendency to expect processes that we observe in action now to continue 
2) 

in action at all events for some time yet." Resultatet blir på grund 

av fallande realränta en ökad arbetskraftsefterfrågan, vilket medför än 

snabbare prisstegringar. "Hence, there occurs a further expansion in 

the real demand function for labour; this involves a further actual rise 

of prices; this the expectation of a yet further rise and so the process 
3) 

repeats itself in a spiral upward movement." 

Den äldre neoklassiska arbetslöshetsteorin i Pigous tappning betonar så

ledes faktorer som intar en central plats i moderna neoklassiska formule

ringar. Arbetslöshetens storlek är kortsiktigt beroende men långsiktigt 

oberoende av tota 1 efterfrågans nivå. Den långsiktiga arbetslöshetsnivån 

är bestämd av olika reala karaktär i st i ka för ekonomin, t ex arbetskraf

tens och arbetsplatsernas sektoriella och geografiska fördelning, rör-

1) Pigou (1933) s 250. 

2) Pigou (1933) s 241. 

3) Pigou (1933) s 2 k 2  f. 
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ligheten på arbetsmarknaden och informationsspridningens effektivitet. 

År ambitionen att hål la arbetslösheten lägre än den realt bestämda ni

vån så krävs en permanent stegring av totalefterfrågan. En sådan poli

tik implicerar å andra sidan allvarliga risker för en explosiv infla

tionsutveckling via adaptiva prisförväntningar. 

2.2.2 Modern neoklassisk teori 

Under senare år har en delvis ny syn på arbetslöshetens orsaker och 

välfärdseffekter lanserats av främst amerikanska sök- och informations

teoretiska ekonomer. Dessa teoretiker kan sägas bygga vidare på de för-

keynesianska neoklassikernas diskussioner om friktionsarbetslöshetens 

bestämningsfaktorer och efterfrågeberoende.^ Arbetslöshet ses här som 

ett resultat av beslut fattade av enskilda individer under ofullständiga 

informationsförhållanden. En arbetslös person kan finna det rationellt 

att avstå från anstäl1ningserbjudanden om han tror att han kan finna ett 

bättre alternativ genom fortsatt sökande. Arbetslöshet ses som en väsent

ligen självvald informationsinsamlande verksamhet; en bakomliggande tanke 

är därvid också att specialisering p å arbetssökande i form av arbetslös

het innebär effektivitetsvinster för individen. Detta senare synsätt är 
2) 

speciellt framträdande hos Alchian. Inflödet till beståndet av arbets

lösa kommer följaktligen också att domineras av frivilliga avgångar 

(quits) medan avskedanden (layoffs) ofta helt ignoreras. I den modell för 

Phi 11 ipskurvan som Phelps bygger upp är t ex ofrivilliga avgångar expli

cit exkluderadefrån analysen och Alchian betraktar avskedanden som något 

som företagen vidtar snarast för att förekomma frivilliga avgångar från 
3)4) 

arbetsstyrkan. 

1) Reder (1969) anknyter explicit till de äldre neoklassikernas arbets

löshetsteorier . 

2) Alchian (1971). 

3) Phelps (1971); Alchian (1971). Det bör påpekas att den sökteoreti ska 
inriktning som representeras av Charles Holt på viktiga punkter av
viker från de strängt neoklassiska teserna hos t ex Alchian, Phelps 
eller Friedman. Hos Holt finner man en påtaglig ambition att inklu
dera institutionella förhållanden i analysen, t ex fackföreningar. 
Avskedanden beaktas också explicit i modellerna (Holt 1971, a och b). 

k) Se appendix till kapitlet för en kritisk granskning av Alchians 
bidrag. 
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Ett jämviktsläge i informationsteoreti sk tappning karaktäriseras av att 

agenternas förväntningar infrias, varvid det också råder en viss "natur

lig" arbetslöshetsgrad på grund av att vissa individer föredrar arbets

löshet för att effektivisera sitt sökande.^ En efterfrågeexpansion med

för att lönerna stiger, att arbetstagarna snabbare finner acceptabla 

lönebud och att arbetslösheten därvid sjunker. Mer efterfrågeökningen 

medför också varuprisstegringar, vilket efter hand uppmärksammas av ar

betstagarna. Arbetslösheten börjar därför stiga i takt med att indivi

den upptäcker att inga reallöneförändringar inträffat. Om statsmakterna 

vill upprätthålla - en bestående arbetslöshetsnivå lägre än den naturliga 

så krävs en efterfrågestimu1 erande politik, som hela tiden överraskar 

arbetstagarna och vidmakthåller deras penningi1lussion. Följden blir då 

en accelererande inflationsutveckling. På lång sikt existerar därför 

ingen trade off mellan inflation och arbetslöshet; inflationstakten i 

jämvikt bestäms av förväntningarna och antas inte påverka den naturliga 

arbetslöshetens storlek (hypotesen om den långsiktigt vertikala Phillips 
. X 2) 
kurvan). 

Phelps har presenterat en typologi för friktionsarbetslöshet, som huvud

sakligen kan sägas beskriva beteende vid arbetslöshet.^ De fyra slagen 
M 

av friktionsarbetslöshet är: 

a) spekulativ arbetslöshet 

b) väntearbetslöshet 

c) sökarbetslöshet 

d) köarbetslöshet. 

Spekulativ arbetslöshet (undersysselsättning) föreligger när ett hushåll 

minskar sitt arbetskraftsutbud på grund av att de rådande lönerna upp-

1) Termen naturlig arbetslöshetsgrad användes först av Friedman i analogi 
med Wicksells naturliga ränta. (Friedman 1968). En synonym term utgör 
"jämviktsarbetslöshetsgraden". (Phelps 1971). 

2) Den bild som tecknats ovan motsvarar närmast Friedmans diskussion 
(Friedman 1968; Friedman 1975). Phelps motiverar den långsiktigt ver
tikala Phi 11 ipskurvan från något annorlunda utgångspunkter (Phelps 1971). 
Holt skiljer sig från neoklassi kerna även vad gäller synen på Phillips-
kurvan; Holts modeller implicerar en stabil trade off mellan arbetslös
het och inflation (Holt 1971, a och b). 

3) Jmf Wadensjö (1973). 

k) Phelps (1972) kap 1. 
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fattas som tillfälligt låga. En person betecknas som väntearbetslös om 

han befinner sig "mellan jobb" och väntar på att ett lämpligt arbets

tillfälle skall dyka upp. Sökarbetslöshet förekommer när en person väl

jer arbetslöshet för att aktivt söka efter arbete. Köarbetslöshet slut

ligen avser personer som så att säga står i kö och väntar på att vissa 

jobb skall 1 edigförklaras och att de därvid skall komma ifråga för an

ställning. Dessa fyra typer av arbetslöshet är inte ömsesidigt uteslu

tande; en person kan t ex befinna sig "mellan jobb" samtidigt som han 

aktivt söker efter arbete. 

Phelps anser sin klassifikation vara orsaks- el 1er mot ivrelaterad: 

"It will be convenient to categorize unemployment by cause or 

motive, much as economists are used to classify people's motives 

for holding money. 

Phelps jämställer tydligen begreppen motiv och orsak, vilket understry

ker arbetslöshetens frivilliga karaktär i den neoklassiska föreställ

ningsvärlden. Några genomarbetade modeller för de olike arbetslöshets

typerna existerar inte; Phelps visar emellertid hur förändringar i den 

aggregerade efterfrågan kan antas påverka respektive arbetslöshetsslag. 

Begreppet sökarbetslöshet kan - till skillnad från vänte- eller köarbets

löshet - också tänkas beskriva hur en person blir arbetslös. Vid en ef-

terfrågeminskning med åtföljande lägre lönestegringstakt skulle en sys

selsatt arbetstagare specialisera sig på arbetssökande, dvs välja arbets

löshet. Problemet med denna hypotes är emellertid att den saknar empiriskt 

stöd; de frivilliga avgångarna har i verkligheten visat sig variera pro-
2) 

cykliskt och inte contracykliskt, som informationsteorin implicerar. 

Informationsteoretiska arbetslöshetsförklaringar kan därför kritiseras 

för att sakna en tillfredsställande förklaring av hur inflödet i arbets

löshet bestäms. Däremot innehåller de vissa viktiga element för att för

klara arbetslöshetstidernas variationer. 

En jämförelse mellan den äldre respektive moderna neoklassiska skolan 

visar på an grundläggande överensstämmelse vad gäller de centrala tanke
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gångarna. Annorlunda uttryckt återfinner man redan hos Pigou de funda

mentala idéer som elaborerats av informationsteoreti ska ekonomer. En 

skillnad föreligger dock vad gäller synen på de mekanismer, som genererar 

ett samband mellan efterfråge- och sysselsättningsförändringar. Hos Pigou 

är lags mellan pris- och lönestegringar av grundläggande betydelse medan 

t ex Alchians och Friedmans analys är oberoende av någon sådan förutsätt

ning; i det senare fallet är det fråga om lags i förväntningsanpassning

en snarare än lags ifråga om lönestegringarna. 

2.3 Keynesianska arbetslöshetsbegrepp 

2.3.1 Traditionella Keynes-tolkningar 

Den teoretiska brytning med neoklassisk teori, som Keynes "General Theory" 

representerar, är intimt förknippad med det av Keynes lanserade arbetslös

hetsbegreppet ofrivillig arbetslöshet. Därutöver förekommer hos Keynes 

också beg reppen friktionsarbetslöshet respektive frivillig arbetslöshet. 

Friktionsarbetslöshet sammanhänger med 

"Various inexactnesses of adjustment which stand in the way of con-

tinous full employment: for example, unemployment due to a temporary 

want of balance between the relative quantities of specialised resour

ces as a result of miscalculation or intermittent demand; or to time 

lags consequent on unforeseen changes; or to the fact that the change

over from one employment to another cannot be effected without a cer

tain delay, so there will always exist in a nonstatic society a pro

portion of resources unemployed 'between jobs'. 

Begreppet frivillig arbetslöshet (voluntary unemployment) har hos Keynes 

en mycket vidsträckt innebörd och beror av 

"the refusal or inability of a unit of labour, as a result of legis

lation or social practices or of combination for collective bargai

ning or of slow response to change or of mere human obstinacy, to 

accept a reward corresponding to the value of the product attributable 
2) 

to its marginal productivity." 

1) Keynes (1967) s 6. 

2) Keynes (1967) s 6. 
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Arbetslösheten klassificeras som frivillig både om den betingas av de 

enskilda arbetstagarnas ovilja att sänka sina nominal löner och om den 

orsakas av individuell oförmåga att påverka lönesättningen, t ex genom 

minimilönelagstiftning eller fackföreningsrestriktioner. Keynes beteende

antagande för arbetsmarknadens utbudssida tolkas ibland som en förutsätt

ning om penning!1lussion i den meningen att arbetskraftsutbudet är full

ständigt elastiskt vid rådande penninglön.^ En annan tolkning tillskriver . 

Keynes en "relativ inkomsthypotes", enligt vilken lönerelationerna antas 

ingå som argument i de beteendefunktioner som karaktäriserar arbetstagar-
2) 

na. Ett skäl till att arbetarna motsätter sig nomi na 1lönesänkningar 

skulle vara att sådana - på en decentraliserad arbetsmarknad - också med

för förskjutningar i de relativa lönerna. En sådan tolkning har stöd Î 

vissa Keynes-formuler ingar: 

"... any individual or group of individuals, who consent to a reduction 

of monéy-wages relät ively to others, will suffer a relative reduction 

in real wages, which is a sufficient justification for them to resist it. 

On the other hand it would be impracticable to resist every reduction of 

real wages, due to a change in the purchasing-power of money which affects 

a ll wo rke rs  a li k e ;  and  i n  f a c t  r e d u c t i o n s  o f  re al  w a ge s  ar i s in g  i n  t h is  w a y  
3) are not, as a rule, resisted unless they proceed to an extreme degree." 

Keynes1 intresse är emellertid centrerat till förekomsten av ofrivillig 

arbetslöshet. Definitionen av detta begrepp är dock inte oproblematisk: 

"Men are involuntarily unemployed if, in the event of a small rise 

in the price of wage-goods relatively to the money-wage, both the 

aggregate supply of labour willing to work for the current money-

wage and the aggregate demand for it at that wage would be greater 
4) than the existing volume of employment." 

1) Se t ex Leontief (19^7). 

2) Tobin (1972). Leijonhufvud invänder mot denna tolkning att Keynes1  

diskussion av konsumtionsfunktionen inte ger något stöd för en sådan 
'keep up with the Joneses1-hypotes. Leijonhufvud (1972) s 97-

3) Keynes (1967) s H. 

4) Keynes (1967) s 15-
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Keynes definition innebär knappast någon klargörande distinktion mellan 

frivillig och ofrivillig arbetslöshet.^ En rimlig tolkning torde vara 

att som frivillig beteckna sådan arbetslöshet som kan elimineras genom 

en nominal lönesänkning. Ofrivillig blir följaktligen den arbetslöshet som 

inte kan avskaffas genom penninglönevariationer: 

"a willingness on the part of labour to accept lower money-wages is 
2) 

not necessarily a remedy for unemployment." 

Implikationerna av en sådan tolkning avhänger av vilken modell vi an

vänder för att representera Keynes1 teori. Den vanligaste model 1 varian-

ten torde vara en s k real Keynes-model1, varför vi här väljer att stu

dera förekomsten av ofrivillig arbetslöshet med utgångspunkt från denna 

Keynes-tolkning. Modellen består av följande ekvationer: 

s(X) 
p p 

i-

I - i 
p ~ p 

» m m ,  M_ a _t 
P ~ P P 

• f - L ( r )  

\ . Y 
P  P  

P " a 

Q  =  F ( N )  

( 2 . 1 )  

(2.2) 

(2.3) 

( 2 . k )  

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

1) Keynes antyder i ett annat sammanhang att definitionen är problema
tisk: "In regard to his (Viner's) criticisms of my definition and 
treatment of involuntary unemployment, I am ready to agree that this 
part of my book is particularly open to criticism". Keynes (19^7) 
s 182. 

2) Keynes (1967) s 18. 
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- = Fu (2-9) 
p N 

Beteckningarna är: 

Y = monetär nationalinkomst 

S = monetärt sparande 

I = monetära investeringar 

M = monetär penningmängd 

M = monetär spekulationskassa 3 
M = monetär transaktionskassa 

r = ränta 

p = pr i sn i vå 

Q = real nationalinkomst 

N = sysselsättning 

w = nominal lön 

Jämviktsvillkoren för varu- och penningmarknad kan efter substitution 

skrivas: 

S[F(N)] = I(r) (2.10) 

m*fm 
= k F(N) + L(r) (2.11) 

w 

Genom differentiering erhålles: 

SQ Fn d N - Irdr = 0 (2.12) 

(MFNN-wkFN)dN - wLdr = [kF(N)+L(r)]dw - F^dM (2.13) 

HM 'r kR(N) + 'r1-^ 
(^H) s _£ [ (2 1A) 
dw ... n -S-F-.wL + I MF.... - I w kF.. 1 ' dM=0 Q N r r NN r N 

Teckenstudium visar att dN/dw<0 utom i specialfallet Lr=-°° då dN/dw=0. 

Detta resultat innebär alltså att en nominallönesänkning inte förmår öka 

sysselsättningen om ekonomin befinner sig i likviditetsfällan. Implika

tionen kan också formuleras så att nominal lönesänkningen i likviditets

fällan inte ger någon sänkning av reallönen. Vi har: 
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(2.15) 

(2 .16)  

dp N fN " wFNNdN/dw 
(2.17) 

dw 

I likviditetsfällan är dN/dw=0, dvs 

d£ = PN = _1 ( 2 . 1 8 )  

Omskrivning i elasticitetsform ger: 

dp # w 
dw p (2.19) 

En viss sänkning av penninglönen leder således till ett proportionellt 

lika stort fall i prisnivån, varför reallönen förblir oförändrad. 

Avgörande för penninglönesänkningens sysselsättningseffekt är tydligen 

spekulationskasseefterfrågans ränteelastici tet. Om vårt tolkningsförslag 

är korrekt skulle således ofrivillig arbetslöshet existera endast i det 

specialfall som likviditetsfällan utgör. I normalfallet kan ju reallönen 

minskas och sysselsättningen ökas såväl via nominal lönesänkningar som 

efterfrågeökningar. Än mer problematiskt ter sig begreppet ofrivillig 

arbetslöshet - enligt vår tolkning - inom ramen för en monetär Keynes-mo-

dell. En sådan har nämligen den egenskapen att en nomi na 1lönesänkning all

tid förmår sänka reallönen och därmed öka sysselsättningen.^ 

Nu förefaller det emellertid osannolikt att Keynes ville reservera be

greppet ofrivillig arbetslöshet enbart till fall med en oändligt elastisk 

spekulationskasseefterfrågan. Han menade ju i själva verket att likvidi

tetsfällans existens inte var historiskt dokumenterad ("whilst the limi

ting case might become practically important in the future, I know of no 

1) Se t ex Puu (197^) eller Holmlund (1975 ; b)-
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example of it hitherto").^ Keynes var inriktad på att finna orsakerna 

till dåtidens aktuella arbetslöshetskriser, inte att undersöka konsek

venserna av en sådan hypotetisk framtida möjlighet som likviditetsfällan. 

I moderna keynesianska läroboksmodeller synes Keynes' ursprungliga och 

säregna begreppsdefinition ha skjutits åt sidan. Den specifikt keyne

sianska arbetslöshetskategorin blir här sådan arbetslöshet som kan eli

mineras genom en efterfrågeexpansion (och därav följande prisstegring 

och reallönesänkning). Sådan arbetslöshet kallas då ofta efterfråge- el

ler konjunkturarbetslöshet och en fixerad penninglön tas som datum för 

analysen. 

2.3.2 Ojämviktsteoretiska Keynes-tolkningar 

Under det senaste decenniet har flera ansatser gjorts för att ge den 

keynesianska teorin ett teoretiskt mer tillfredsställande innehåll. De 

ansatser som här avses - med Clower, Leijonhufvud, Barro och Grossman 

som ledande namn - fokuserar uppmärksamheten på marknadsbeteendet i ojäm-
2) 

viktssituationer. Den nya skolan lanserar inga nya arbetslöshetsbegrepp 

men kan sägas syfta till att ge det keynesianska begreppet ofrivillig ar

betslöshet en mer tillfredsställande teoretisk förankring. En utgångs

punkt för de ojämviktsteoretiska modellerna är vad Leijonhufvud kallat 

ekonomins "transaktionsstruktur", varmed avses vissa hos en penningekonomi 

grundläggande egenskaper, som påverkar de dynamiska anpassningsrörelserna 

vid ojämvikt. 

Hushåll och företag antas på vanligt sätt eftersträva vinst- och nytto-

maximering utan hinder av institutionellt bestämda restriktioner för 

pris- och löneflexibilitet. Är den initiella prisvektorn icke-marknads-

klarerande förutsätts dock här ingen walrasiansk marknadskoordinator, 

som snabbt justerar relativpriserna och säkerställer transaktioner till 

jämviktspriser. Istället antas att faktiskt genomförda transaktioner i 

ojämvikt lägger en ytterligare restriktion på optimeringsbeteendet. I 

Clowers modell bildar den faktiska mängd arbetskraft som hushållet kan 

1) Keynes (1967) s 207. 

2) Clower (1965); Leijonhufvud (1972); Barro & Grossman (1971). 
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sälja en begränsning för hushållets konsumtionsvaruefterfrågan. Ett ini

tie] lt efterfrågeöverskott på varumarknaden och utbudsöverskott på arbets

marknaden implicerar inte någon automatisk rörelse mot jämvikt. Hushållens 

överskottsefterfrågan är blott "imaginär" (notional) och registreras ej 

av företagen som en effektiv efterfrågan. Detta sammanhänger med den trans

aktionsstruktur hos penningekonomin, som innebär att hushållen efterfrågar 

pengar och inte varor i utbyte mot arbetskraft; därför blir inte det imagi

nära efterfrågeöverskottet en relevant signal till att öka produktionen 

och sysselsättningen. 

Informationsproblematiken är i viss mening central också för den ojämvikts-

teoretiska ansatsen. Det rör sig dock här inte om frivillig individuell 

sökaktivitet för att effektivare inventera tillgången på och egenskaperna 

hos olika vakanser. Analysen inriktas på de grundläggande informations

problem som i en penningekonomi försvårar uppnåendet av jämvikt. Potentiel

la ömsesidiga bytesvinster realiseras inte automatiskt, varför arbetslös

heten blir icke-optima 1, ofrivillig i Patinkins mening. Hushållen kan inte 

sälja den önskade mängden arbetskraft till rådande reallön, dvs de befin

ner sig inte "på sin utbudskurva". ̂ Hos neoklassi kerna är sådan ojämvikt 

av kortvarig och övergående natur. De självreglerande krafter, som i den 

neoklassiska modellen verkar i riktning mot jämvikt, saknas i den ojämvikts 

teoretiska analysen; ojämviktsansatsen innebär därmed också ett ifrågasät

tande av stabilitetsegenskaperna hos en marknadsekonomi med penningtrans

aktioner. 

2.4 Strukturrelaterade arbetslöshetsbegrepp 

2.4.1 Policy orienterade definitioner 

Som strukturrelaterade betecknar vi sådana ansatser som använder de tre 

begreppen efterfrågearbetslöshet, strukturarbetslöshet och friktionsarbets-
2) 

löshet. En typ av begreppsbestämning - föreslagen av R G Lipsey - anknyte 

till den traditionella föreställningen om en målkonflikt mellan full syssel 

sättning och stabil prisnivå och definierar begreppen med utgångspunkt från 
3) 

en politisk preferensfunktion. Betrakta figur 2.1. 

1) Patinkin (1969) s 313-315. 

2) Som synonym till efterfrågearbetslöshet används ofta termen konjunktur
arbetslöshet. 

3) Lipsey (1965). 
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Figur 2.1. Målkonflikten mellan full sysselsättning och stabil prisnivå 

P 
P 

RR-kurvan representerar "bytesförhållandet" mellan arbetslöshet (u) och 

inflationstakt (p/p), dvs Phi 11ipskurvan.^ Den visar kombinationer av 

arbetslöshet och inflation som kan nås genom att variera totalefterfrågan 

Kurvorna konkava mot origo beskriver beslutsfattarens preferensfunktion, 

som antas vara sådan att lägen närmare origo föredras. (En annan möjlig

het är att införa den maximalt tillåtna inflationstakten som en restrik

tion, dvs som en horisontell rät linje i figuren). 

Antag att arbetslösheten är OA i utgångsläget. Beslutsfattaren kan då 

genom att öka totalefterfrågan minska arbetslösheten. Givet rådande pre

ferenser kommer arbetslösheten att reduceras med kvantiteten AB. Varje 

1) Fortsättningsvis kommer vi att använda beteckningen Phi 11ipskurva 
oavsett om det är fråga om prisstegringstakt eller lönestegringstakt. 
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ytterligare ökning av tota 1 efterfrågan kommer att medföra "oacceptabla" 

prisstegringar, dvs punkten D svarar mot den kombination av arbetslöshet 

och inflation som maximerar beslutsfattarens preferensfunktion. Sträckan 

AB skulle då kunna sägas representera storleken av efterfrågearbetslös

heten (deficient-demand unemployment). Genom arbetsmarknadspolitiska åt

gärder kan nu Phi 11ipskurvan förskjutas mot origo. Lipseys kriterium är 

att kurvan skall förskjutas precis så långt som det är samhällsekonomiskt 

lönsamt, eventuellt också med hänsyn taget till icke-monetära kostnader 

och intäkter. Låt oss anta att denna magnifika kalkyl ger vid handen att 

kurvan bör förskjutas till läget R1R'. Tydligen kan då ytterligare ar

betslöshet av storleken BC elimineras; punkten E motsvarar ju det opti

mala valet givet denna nya Phi 11ipskurva. Sträckan BC anger nu enligt 

Lipsey strukturarbetslöshetens omfattning, dvs den arbetslöshet som kan 

avskaffas med - i vidaste mening - samhällsekonomiskt lönsamma arbets

marknadspolitiska åtgärder. Återstår sa en arbetslöshet av storleken OC, 

vilken kan definieras som friktionsarbetslöshet och anses motsvara full 

sysselsättning. 

Det är uppenbart att Lipseys begreppsdefinitioner är föga operationella 

om vi vill fördela ett givet bestånd av arbetslösa på de tre arbetslös

hetskategorierna; förutom kännedom om Phi 11 ipskurvans utseende krävs ju 

också kunskap om den politiska må 1 funktionens form. Den förutsatta in

flationsmodellen är vidare av "naiv" Phillipstyp där arbetslösheten in

går som enda argument för att förklara inflationstakten. Inom ramen för 

en mer realistisk inflationsmodell kan dock ansatsen ges ett starkare 

empiriskt innehåll. En sådan flerekvationsmodel1, som simultanbestämmer 

t ex pr isstegringstakt och lönestegringstakt, implicerar en reducerad 

form för prisutvecklingen: 

= f (u;z) (2.20) 

där z representerar en vektor av exogena variabler. Givet vissa värden 

på de exogena variablerna kan den predikterade och faktiska inflations

takten jämföras. Därmed kan också studeras i vad mån förskjutningar av 

Phi 11 ipskurvan förklaras av de exogena z-variablerna eller är att hänföra 

till ett ändrat (partiellt) samband mellan arbetslöshet och inflations
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takt.^ Det senare resultatet skulle kunna tolkas som att struktur- och/ 

eller friktionsarbetslöshetens storlek ändrats. 

2.4.2 Operationella definitioner 

En alternativ uppsättning definitioner baseras endast på arbetsmarknads

variabler och saknar anknytning till inflationstakt och politiska prefe

renser. Under strängt neoklassiska förutsättningar gäller att sysselsätt

ningens storlek anges av utbudskurvan för arbetskraft vid efterfråge-

överskott och av efterfrågekurvan vid utbudsöverskott (arbetslöshet). 

Arbetslöshet och vakanser kan alltså inte existera samtidigt vid dessa 

idealiserade förutsättningar. På grund av olika av förskjutningar i varu-

efterfrågan, teknologi, företagslokalisering, migrationsströmmar etc så 

kommer emellertid verklighetens arbetsmarknader alltid att karaktäriseras 
2) 

av samtidig förekomst av vakanser och arbetslöshet. Arbetskraftsefterfrå

gan (L^) kan därför uttryckas som summan av antalet sysselsatta (N) och 
g 

antalet vakanser (V). Vidare kan arbetskraftsutbudet (L ) definieras som 

summan av antalet sysselsatta och antalet arbetslösa, dvs 

LS = N + U (2.21) 

L° = N + V (2.22) 

|_D - LS = V - U (2.23) 

Efterfrågeöverskottet kan således uttryckas som skillnaden mellan antalet 

vakanser och antalet arbetslösa. Efterfrågearbetslöshet kan definieras 

som skillnaden mellan antalet arbetslösa och antalet vakanser förutsatt 

att U>V. Om U<V gäller att efterfrågearbetslösheten definieras som noll. 

Vi har 

a) Om U>V så U = U - V + US + UF US = strukturarbetslöshet 

V - US + UF 

b) Om U<V så U = US + UF UF = friktionsarbetslöshet 

En vanlig metod för att operationellt särskilja de två begreppen struk-

1) Jmf kapitel 8, avsnitt 8.2.3. 

2) Jmf Hansen (1970). 
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tur- och friktionsarbetslöshet är att som strukturarbetslös beteckna 

en person som är arbetslös samtidigt som det existerar en vakans som 

han är okvalificerad att fylla. Friktionsarbetslös ar den som är arbets

lös samtidigt som det finns en vakans som han är kvalificerad att fylla. 

Om samtliga vakanser motsvarades av kvalificerade arbetslösa skulle så

ledes ingen strukturarbetslöshet existera. Om det däremot inte mot någon 

enda vakans svarade någon kvalificerad arbetslös så skulle ingen frik

tionsarbetslöshet existera.^ 

Det klass ifi kationsschema som här beskrivits bör användas med viss för

siktighet. Strukturarbetslösheten kommer t ex att bli efterfrågeberoende, 

vilket inses av följande resonemang. Antag att antalet vakanser initiellt 

är större än antalet arbetslösa. En efterfrågeexpansion leder till att 

antalet vakanser på allt fler delarbetsmarknader kommer att överstiga 

antalet arbetslösa vilket successivt leder till minskad strukturarbets

löshet. Om å andra sidan antalet arbetslösa är större än antalet vakanser 

så medför en efterfrågeminskning att allt fler delarbetsmarknader får 

"vakansunderskott", vilket implicerar fallande strukturarbetslöshet. 

Problemet med de operationellt definierade strukturrelaterade arbetslös

hetsbegreppen är i första hand att de saknar bestämd teoretisk förank

ring; de utgör ju endast mekaniska klassificeringsregler, givet en viss 

sammansättning på bestånden av arbetslösa och vakanser. Fördelningen av 

ett arbetslöshetsbestånd på struktur- respektive friktionsarbetslöshet 

blir också starkt beroende av den aggregeringsnivå som väljs. Jämför vi 

t ex två geografiskt olikstora regioner så kommer den större regionen 

att uppvisa större friktionsarbetslöshet och lägre strukturarbetslöshet 

till följd av att avstånden bildar en restriktion för rörligheten inom en 
2) 

yrkesmässigt avgränsad del arbetsmarknad. Ett liknande problem gäller att 

operationellt avgränsa en yrkesmässig delarbetsmarknad; klass if i kationen 

på struktur- och friktionsarbetslöshet blir beroende av valet av aggrege

ringsnivå. 

Trots de svårigheter som är förknippade med begreppen så har dessa ändå 

1) Perlman (1969). 

2) Jmf kapitel 7, avsnitt 7.5.5. 
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en närmast självklar relevans vid studier av anpassningsprocesserna på 

arbetsmarknaden. En arbetslöshetsstegring vid givet efterfrågetryck på 

arbetsmarknaden indikerar försvårade matchningsproblem mellan arbets

sökande och vakanser och kan därför tolkas som en ökning av struktur-

och/eller friktionsarbetslöshetens storlek. Vi kommer i ett följande 

kapitel att inordna begreppen i en teoretisk beteenderelation, som möj

liggör en efterfrågeoberoende kvant ifiering av struktur- och friktions

arbetslösheten. ̂ ̂  

2.5 Sammanfattning 

De olika arbetslöshetsbegrepp som ovan redovisats kan sägas återspegla 

olikheter i verklighetsuppfattning och metodsyn hos respektive ekonomer. 

Karaktäristiskt för de neoklassiska och keynesianska begreppen är deras 

starka bindning till bestämda teoretiska föreställningar. De begrepp vi 

här kallat strukturrelaterade saknar denna klara teoretiska profil; an

satsen kan närmast ses som preliminära försök att fånga arbetsmarknadens 

segmenterade karaktär genom att införa arbetskraften och vakansernas 

heterogen i tet som en central förutsättning för analysen. 

De keynesianska modellerna har en starkt aggregerad karaktär och saknar 

varje ambition att behandla arbetslöshet av friktionsmässig eller struk

turell natur. I forma 1 iserade model 1 toikningar av det keynesianska syste

met antas i regel såväl arbetskraft som varor vara homogena storheter 

och därmed elimineras också möjligheterna att analysera strukturella för

skjutningar på varu- och faktormarknaderna. Således förekommer t ex ofta 

endast reallön och ränta som relativpriser i modellerna. 

1) Det förekommer också arbetslöshetsbegrepp som har att göra med synkro
niseringen i tiden mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft. Hit 
hör främst begreppet säsongarbetslöshet. I bland förekommer dock också 
begrepp som slumparbetslöshet3 som sammanhänger med slumpmässiga obalan
ser mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft. (Öberg 197*0. De två 
senare arbetslöshetsbegreppen hänförs antingen till friktionsarbets
löshet eller ses som självständiga kategorier. Begreppen kan uppen
barligen inte översättas i det operationella klassificeringsschema, 
som tidigare redovisats. Detta saknar ju tidsdimension, vilket bl a 
medför att strukturarbetslösheten kommer att uppvisa säsongmässiga 
variationer. (Se t ex Åberg 1975). 
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Den neoklassiska respektive keynesianska synen på arbetslöshet kan jäm

föras med utgångspunkt från följande kriterier: 

a) jämviktshypoteser 

b) metodologiska utgångspunkter 

c) välfärdsföreställningar. 

I den neoklassiska model 1 världen finns starka självreglerande krafter 

som tenderar att återföra ekonomin till jämvikt, vare sig nu denna jäm

vikt innebär full sysselsättning eller en viss naturlig arbetslöshetsgrad. 

Den keynesianska synen bygger istället på att ojämviktssituationer är nor

mala företeelser Î ekonomin. Sådan ojämvikt beror dock inte nödvändigtvis 

pi en institutionellt bestämd löne- och prisstelhet, utan kan uppfattas 

som en funktion av de transaktionsförhållanden som karaktäriserar en pen-

n i ngekonomi. 

i den neoklassiska informationsteorin - och i viss mån i den ojämvikts-

teoretiska Keynes-tolkningen - ryms en metodologisk ståndpunkt som skulle 

kunna kallas individualistisk. Antaganden om en institutionellt bestämd 

löne- och prisstelhet anses vara otillåtna eller icke önskvärda element 

i arbetslöshetsteorin. Istället eftersträvas modeller baserade på indi

viduella vinst- och nyttomaximeringsantaganden utan institutionella restrik 

tioner och som därvid implicerar arbetslöshet, köer, lager etc. En viktig 

kritik mot tatonnement-modellerna ligger i linje med denna ambition; 

marknadsbeteendet måste enligt detta synsätt förklaras endogent utifrån 

individuella optimeringssträvanden och inte motiveras utifrån en postule

rad anpassningsprocess, som saknar ekonomisk förklaring. I ortodoxa Keynes-

tolkningar finns däremot en betydande beredskap att låta institutionella 

imperfektioner utgöra datum för analysen, t ex i form av antaganden om exo

gent givna penninglöner. Den mikroteoretiska grundvalen för ojämviktsan-

satsen är inte liktydig med att arbetslöshet förklaras med utgångspunkt 

från individuell sökaktivitet i en miljö präglad av ofullständig informa

tion. Istället riktas uppmärksamheten på "systembestämda" imperfektioner 

i penningekonomins signalsystem, vilka lägger ytterligare restriktioner 

på den individuella optimeringen och möjliggör ofrivillig arbetslöshet av 

bestående natur. 



Slutligen förekommer också olikheter i synen på arbetslöshetens välfärds

effekter. I den keynesianska teorin ses arbetslöshet som något väsent

ligen ofrivilligt, något som drabbar individerna och leder till välfärds

förluster. Arbetslöshetssituationerna är icke-optimala, dvs utrymme finns 

för ömsesidiga transaktionsvinster. Till följd av imperfektioner i signal 

systemet kommer dock dessa vinster inte automatiskt att realiseras. Hos 

moderna neoklassiker är synsättet annorlunda. Här är arbetslöshet något 

som individerna själva väljer för att åstadkomma en effektivare sökakti-

vitet. Arbetslösheten blir ett medel för att lokalisera eftertraktade an

ställningserbjudanden, ett instrument i den individuella väl färdsmaxime

ri ngens tjänst. 
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APPENDIX 

OM TEORI OCH TELEOLOGI HOS ARMEN A ALCHIAN 

Ett av de centrala bidragen till den informations i nr iktade arbetsmarknads

teorin är Armen Alchians uppsats "Information Costs, Pricing, and Resource 

Unemployment."^ Alchians framställning är tämligen skissartad och syftar 

till att visa hur den ekonomiska teorins vanliga antaganden om nyttomaxi-

merande subjekt förmår generera implikationer om prisstelhet, arbetslöshet, 

lager och köer. 

"This paper attempts to show that economic theory is capable of being 

formulated - consistently with each person acting as an individual 

utility, or wealth, maximizer without constraints imposed by competi

tors, and without conventions or taboos about wages or prices - so 

as to imply shortages, surpluses, unemployment, queues, idle resour-
2) 

ces, and nonprice rationing with price stability." 

Alchians avsikt förefaller alltså vara att formulera en positiv teori om 

bl a arbetslöshetens orsaker. En närmare granskning visar dock tydligt 

att syftet även är normativt (eller välfärdsteoretiskt). I själva verket 

präglas framställningen av en viss sammanblandning av dessa två aspekter, 

vilket gör en del resonemang och slutsatser något problematiska. 

• 3) 
Alchian slår inledningsvis fast att "Jobs are always easily available." 

Information om löner, arbetsförhållanden etc är däremot inte fritt till

gängliga utan förenade med kostnader för att anskaffa. Alchians teser ute

sluter kvantitetsrestriktioner på arbetsmarknaden och ger därmed också en 

missvisande bild av hur en heterogen arbetsmarknad fungerar. Ett annat prob

lem i Alchians "modell" är förekomsten av avskedanden. 

"What would evolve as the 'sensible' response when GM's demand fall? 

Employers learn that wage cuts sufficient to justify profitable 

maintenance of the prior rate of output and employment would be too 

deep to keep employee beliefs about alternatives. And so layoffs are 

1) 

2) 

3) 

Alchian 

Alchian 

Alchian 

(1971). 

(1971) s 

(1971) s 

27. 

30. 
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announced without fruitless wage renegotiations."^ 

Som Grossman visat innebär Alchians förklaring irrationellt beteende 
2) 

från företagens sida. Grossmans kritik kan grafiskt illustreras i 

figur 2.2. 

Figur 2.2. Avskedanden vid efterfrågeminskning 

MRPL 
MO L 
w 

w 

w1 

i i \ 

—1 o 
2
 \ 
\^Sl 

\ MRP 1 

L MRPL' 
IX —I 
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Företaget antas vara monopsonist på faktormarknaden, varför marginalut

giften för arbetskraft (MO^) avviker från lönen (w). Villkoret för vinst

maximum är att margi na 1 intäktsprodukten (MRP.) är lika med marginalutgif-
» 2 2  ten, dvs sysselsättningsnivån L och lönen w är optimala vid den efter-

2 » frågesituation som anges av MRP.. En efterfrågeminskning förskjuter MRP-
1 12 kurvan till MRP., vilket motiverar avsked av L L arbetare. Det är dock 

. 1 irrationellt att avstå från att sänka lönen till w , eftersom denna lön 

är tillräcklig för att säkerställa ett utbud motsvarande lJ. 

En säregenhet i Alchians framställning är vidare hans benägenhet att "för

klara" säljarnas beteende utifrån köparnas önskemål. Problemet är att för

klara varför t ex butiker och restauranger undviker att variera priserna 

på grundval av efterfrågans förändringar; istället håller de oftast fasta 

1) Alchian (1971) s 39. 

2) Grossman (1973). 
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priser med köbildning som möjligt resultat. 

"Would patrons prefer to see the market instantly cleared with no 

queues whatsoever - but only with price fluctuations to do the ratio

ning? Not necessarily. That might induce more search elsewhere than 

under queuing. Costumers may prefer more predictable prices with en

hanced probability of some queues and less search. Unpredictable 

prices, as well as queues, impose costs on patrons; there is no reason 

why only one should be avoided regardless of the cost of the other. 

Alchians framställning representerar en något ovanlig form av "förkla

ring" till företagsprissättning. Utifrån vanliga vinstmaximeringsantagan-

den kan knappast de preferenser kunderna (patrons) har för prisstabilitet 

påverka företagets beteende. Alchians formuleringar är dock inte någon till 

fällig olyckshändelse. Beträffande affärstider skriver han: 

"Stores are open during known hours and stay open even when there 

are no customers in sight. A store could have lower prices if custo

mers were to ring a bell and wait for the owner to open the store, but 

this would impose waiting costs on the patrons. I presume the advantage 

to the store operator (with lower pecuniory prices to customers) in 

closing his store when no customers are in sight is smaller than the 
2) 

convenience to shoppers." 

Även här blir konsumenternas intressen vägledande för företagsbeteendet 

och företagaren avstår från att välja det - enligt Alchian - mest fördel

akt iga al ternat i vet. Nu smygs också en välfärdsteoreti sk tes in i resone

manget: kundernas välfärdsvinst överstiger säljarens välfärdsförlust: 

"the advantage to the store operator... i s smaller than the convenience 

to shoppers." Alchians "förklaring" blir därmed n ärmast av teleologiskt 

slag, dvs empiriska förhållanden "förklaras" utifrån de konsekvenser de har 
3) 

för ekonomins välfärdsegenskaper. Det är frestande att jämföra med den 

vanliga monopolprisbildningsteorin. Marginalkostnadsprissättning skulle öka 

konsumentöverskott och samhällsvälfärd men kommer ändå inte automatiskt 

till stånd på grund av att företagen är privat vinstmaximerande och inte 

1) Alchian (1971) s 33. 

2) Alchian (1971) s 35 

3) För en diskussion av teleologiska förklaringar i ekonomisk teori, se 
Puu (1969). 
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socialt nyttomaxîmerande. En tillfredsställande förklaring av prissätt

ningsfenomen kan inte baseras på beteendets sociala välfärdseffekter utan 

måste visa hur individuella incitament förmår generera händelserna ifråga. 

Alchians ansats förefaller bygga på teleologiska motiveringar av samma 

slag som karaktär iserar traditionell neoklassisk jämviktsteori.^ 

Det kan vidare observeras att Alchians välfärdsekonomiska påpekanden upp

visar stora likheter med tidiga resonemang av Pigou: 

"If the wage-rate is continually changing, much inconvenience and 

uncertainty are imposed both upon employers, who are pledged to de

liver goods at an agreed price, and upon workpeople who, so long as 

they continue in employment, like to maintain a constant standard of 

living. To get rid of these disadvantages, both employers and employed 

may well prefer a small measure of rigidity rather than a system under 

which wages fluctuate in response to every varying wind of demand. Such 

a measure of rigidity, despite the fact that it is inevitably respon

sible for the existence of a small amount of unemployment, is likely, 

on the whole, to be socially advantageous, and there is, therefore, 
2) 

little prospect that it will ever be removed." 

1) Teleologiska inslag förekommer också hos Edmund Phelps, som ger föl
jande "förklaring" till existensen av fackföreningar: "The labor union, 
from an informational point of view, may be said to exist in order to 
collect and diffuse information to its members". (Phelps 1972, s 7*0. 
Att "förklara" sociala institutioners existens med utgångspunkt från 
deras funktioner är visserligen inte alldeles ovanligt men knappast 
särski11 rimi igt. 

2) Pigou (1913) s 92-93. 
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KAPITEL 3 

ARBETSLÖSHETEN OCH DEN EKONOMISKA POLITIKENS MÅL 

3.1 Inledning 

I målformuleringar för den ekonomiska politiken skiljer man ofta mellan 

stabi 1 i ser ingsmå1, allokeringsmål, tillväxtmål samt fördelningsmål. Dessa 

målsättningar kan uppfattas som submål - eller medel - ägnade att reali

sera vissa överordnade fundamentala välfärdsmål samtidigt som de på lägre 

nivåer kan upplösas i olika typer av specificerade delmål. Stabiliserings

målet inkluderar t ex delmål som full sysselsättning, prisstabilitet och 

extern balans. 

En diskussion av sysselsättningsmålets relationer till övriga ekonomisk-

politiska målsättningar måste med nödvändighet bli relativt vag i kontu

rerna. Dels existerar ingen enkelt identifierbar politisk preferensfunk

tion, som utvisar hur beslutsfattarna avväger olika mål i förhållande till 

varandra. Dels finns heller inte alltid någon säker teoretisk kunskap om 

förenligheten av olika mål. När vi i det följande diskuterar kopplingarna 

mellan allokerings- och sysselsättningsmål är syftet därför närmast att 

exemplifiera förekomsten av mål samband och målkonflikter, delvis med an

knytning till äldre och nyare debatt på området. I kapitlet behandlas 

också relationerna mellan sysselsättnings- och pr isstabi1 i seringsmål, var

vid bl a förutsättningarna för pr isstabi1 i ser ingsmålet kritiskt diskuteras. 

Vidare söker vi belysa i vad mån märkbara målförskjutningar ägt rum i 

svensk ekonomisk politik under efterkrigstiden. Slutligen diskuteras ar

betslöshetens relevans som välfärdsindikator; detta avsnitt representerar 

samtidigt ett värderingsmässigt ställningstagande, som blir vägledande 

för den fortsatta framställningen. 

3.2 Sysselsättningsmål contra allokeringsmal 

Ekonomiska policyrekommendationer har ofta sin utgångspunkt i föreställ

ningar om en s k perfekt marknadsekonomi karaktäriserad av bl a fullstän

dig konkurrens på varu- och faktormarknaderna. Det kan visas att det ex i-
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sterar en uppsättning relativa priser som säkerställer jämvikt på alla 

marknader samt att en sådan situation med allmän jämvikt också är Pareto-

optimal. Allokeringsmotiv för sysselsättningspolitiken uppträder därför 

först i och med att existensen av olika slag av marknadsimperfektioner 

beaktas. Exempel härpå är avvikelser mellan privatekonomiska och samhälls

ekonomiska kostnader och intäkter till följd av bl a förekomsten av skatte

system och icke-marknadsklarerande löner. Icke-jämviktslöner kan t ex 

skapa arbetslöshet för personer med låg marginell produktivitet, något som 

skulle kunna korrigeras genom lönesubventioner som utjämnar skillnaden mel

lan avtalslön och marginalprodukt i vi tet. Ett annat exempel kan vara skill

nader mellan intäkter på individ- och samhällsnivå i samband med geografisk 

omflyttning; rörlighetsstimulerande medel kan här ges en allokeringspoli-

tisk motivering samtidigt som de sannolikt medför lägre arbetslöshet.^ 

Lokaliseringspolitiska insatser i sysselsättningssvaga regioner kan anfö

ras som ett tredje exempel. De samhällsekonomiska arbetskraftskostnaderna 

kan här vara mycket låga, vilket gör lönesubventioner allokeringspoli t iskt 
t  2 )  forsvarliga. 

De allokeringspolitiska motiven för arbetsmarknadspolitiken kan dock knap

past generellt antas ha entydiga verkningar på sysselsättningsnivån. Ana

logt kan hävdas att sysselsättningspolitiska ambitioner ibland kan komma 

i strid med målen för allokeringspolitiken. Flera potentiella konfliktfält 

öppnar sig här: Det har t ex gjorts gällande att ett samband kan föreligga 

mellan sysselsättningsgraden och produktivitetssänkande s k desorganisa

tions företeelser på arbetsmarknaden. En annan hypotes berör möjligheten av 

konflikter mellan sysselsättningsgraden och arbetsmarknadens matchnings-

effektivitet. En tredje tänkbar målkonflikt kan uppstå mellan sysselsätt

nings- och strukturpolitikent där den senare skulle kunna tolkas som här

ledd från målen för tillväxt- och/eller allokeringspolitiken. En starkt 

tillväxt- och rationa1 i ser ingsorienterad politik skapar omställningsproblem 

(friställningar) på arbetsmarknaden och kan därför till viss del vara direkt 

arbetslöshetsskapande. Sr sysselsättningspolitikens primära mål att för

1) Se Dahlberg (197^). 

2) I EFA:s betänkande (SOU 197^:29) förs en diskussion om allokerings
motiven för arbetsmarknadspolitik. Den implicita förutsättningen tycks 
där vara att de allokeringsbetingade insatserna också skulle vara 
förenliga med sysselsättningspolitiska ambitioner om låg arbetslöshet. 
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hindra att sysselsatta personer blir a rbetslösa föreligger således kon-

f1 i ktmöj1igheter. 

Möjlighéten av en målkonflikt mellan sysselsättnings- och allokeringsmål 

stod i fokus för svensk arbetsmarknadsdebatt i slutet av 19^0-talet och 

början av 1950-talet. En central föreställning var här att en "överfull" 

sysselsättning skulle skapa en rad desorgan i sationsföreteelser som "över

rörlighet", ökad frånvarofrekvens och minskade incitament för yrkesutbild 

ning. Sådana hypoteser har som naturliga komplement föreställningar om en 

optimal sysselsättningsgrad. Tankegången illustreras i figur 3.1• 

Figur 3.1« Produktivitet och sysselsättningsgrad^ 

MP, AP 

AP 

MP 

Totalproduktionen antas nå sin maximala nivå vid sysselsättningen ^ före 

den sysselsättning som motsvarar noi1-arbetslöshet (N). Enligt Bertil Ohlin 

skulle svensk ekonomi i slutet av 19^0-talet närmast befinna sig i inter

val let N2-N: "it is very doubtful whether an increase of average employment 

from, for instance, 96 percent to 98 percent - apart from seasonal unemploy 

ment -will add to the volume of output. The loss in efficiency may more 

1) Ohl in (19^9) s 19. 
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than offset the increase in the number of hours worked and irregular 

absence from work may keep this increase much below the 2 percent."^ 

Debatten om desorganisationsföreteelserna på arbetsmarknaden förefaller 

ha arbetat med en underförstådd förutsättning om att arbetskraftens stor

lek är relativt fixerad och att förändringar av sysselsättningsnivån all

tid skulle kräva arbetslöshetsreduktioner. En avgörande fråga för en be

dömning av problemets relevans är självfallet desorgan i sationsfenomenens 

empiriska giltighet. Meidners avhandling om "Svensk arbetsmarknad vid 
2) 

ful 1 sysselsättning" hade som huvudsyfte att belysa sambanden mellan 

sysselsättningsgrad och desorganisationsföreteelser ; resultaten kunde 

till viss del också sägas bekräfta desorgan i sationshypoteserna, åtminstone 

vad gäller relationerna mellan sysselsättningsgrad, rörlighet och från-
3) 

varo. Enligt Meidner skulle denna höga rörlighet och frånvarofrekvens 

ha orsakat påtagliga produktionsförluster genom arbetstidsbortfall. 

Desorgan i sationsargumenten ter sig idag som starkt tidsbundna och något 

yrvakna reaktioner inför fu 11sysselsättningsekonomins problem. Debatten 

1) Ohlin (19^9) s 18-19. Liknande tankegångar om potent i e11 a målkonflik
ter mellan allokerings- och sysselsättningsmål återfinns också i L0-
betänkandet "Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen" 
(s 103): 
"Eftersom en gynnsam produktivitetsutveckling utgör det huvudsakliga 
underlaget för en allmän standardhöjning är det givetvis också ett 
fackligt intresse att balansbristen på arbetsmarknaden inte drives 
dithän, att vinsten av en ökad sysselsättningsgrad för hela arbetar
klassen bl i r fiktiv." 

Även I960 års arbetsmarknadsutredning antyder möjligheten av att en 
hög sysselsättningsnivå kan ha negativa verkningar på resursalloke
ring och ekonomisk tillväxt: "En politik som i och för sig ökar sys
selsättningen kan också ges sådana former att den försvagar dynamiken 
i samhällsekonomin." (SOU 1965:9» s 19). 

2) Meidner (195*0-

3) Mot bakgrund av utvecklingen under perioden 1963-197^ förefaller det 
vanskligt att uttala sig om frånvarons konjunkturberoende. De rela
tiva frånvarotalen (enligt AKU) har trendmässigt ökat från cirka 9 
procent 1963 till nära 14 procent 197^; de konjunkturella svängning
arna kring trenden är knappast märkbara. 
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reflekterade även mindre ambitiösa sysselsättningsmål än dagens; arbets

lösheten var t ex genomsnittligt högre under åren 1946-1950 än under 

1960-talet.^ Det är också anmärkningsvärt att så lite av möjliga posi

tiva allokeringseffekter av hög rörlighet betonades. Rörligheten mellan 

företag kan tolkas som ett uttryck för en fortgående sökaktivitet från 

arbetstagarnas sida, något som gynnsamt skulle kunna påverka matchningen 
2) 

mellan arbetssökande och vakanser. 

Gamla nationalekonomiska idéer tycks ha en tendens att återkomma Î nya 

skepnader. Om moderna informationsteoretiska föreställningar om en opti

mal arbetslöshetsnivå ter sig originella eller kontroversiella beror det

ta knappast på idéerna som sådana utan i så fall på motiveringarna. Alchians 

plädering för en optimal arbetslöshetsnivå har samma allokeringspolitiska 

utgångspunkt som Ohlins aversioner mot "överfull" sysselsättning: "Insofar 

as resources take interim jobs, while 'inefficiently' searching for bet

ter jobs or failing to search, the 'total' output vector will be smaller. 

In other words, there is an optimal rate of unemployment given the rate 

of demand changes and given the differential costs of search."^ Alchians 

argument skiljer sig från Ohlins desorgan i sationshypoteser; här är det 

fråga om att arbetslösheten är en produktiv sökverksamhet med positiva al

lokeringseffekter. En kritisk förutsättning för de informationsteoretiska 

optimal itetsförestälIningarna är emellertid att arbetssökandet sker effek

tivare via arbetslöshet. Hypotesen är inte invändningsfri - arbetslöshet 

kan t ex värderas negativt av arbetsgivaren - och den saknar veteri igt em-

piriskt stöd. En annan omständighet är att den frivilliga rörligheten 

1) Kassaarbetslösheten åren 1960-1970 var 1.4 procent i genomsnitt medan 
motsvarande mått torde ligga omkring 1.6 procent perioden 1946-1950. 
(Arbetsmarknadsstat i st i sk Årsbok 1974). 

2) Bland de fördelar Ohlin ser i en situation med "överfull" sysselsätt
ning ingår inte ovanstående sökargument. Istället nämner han som posi
tiva företeelser att arbetskraftsbristen stimulerar rationaliseringar 
och att arbetarna inte (längre) upplever några märkbara arbetslöshets
risker. 

3) Alchian (1971) s 44-45. 

4) En studie av Reynolds tyder på att arbetsbyten är effektivare om de 
sker utan vistelse i arbetslöshetsbeståndet; av de som skaffat jobb 
före avgången hade cirka 60 procent förbättrat sin lön mot endast 25 
procent av de som valt att söka via arbetslöshet. Se Mattila (1974) 
s 238. 



från sysselsättning till arbetslöshet är av relativt begränsad omfatt

ning - även på USA:s arbetsmarknad.^ Dessutom tycks sådana frivillig 

sökarbetslöshet ofta sammanhänga med arbetsgivaröverenskommelser om att 
2) 

undvika inbördes konkurrens om sysselsatt arbetskraft. Ett ytterligare 

problem gäller hur ett avgångsbetingat arbets löshets inflöde skall tolkas. 

Den s k duala arbetsmarknadsteorin betonar t ex att vissa grupper i ar

betskraften är hänvisade till lågt betalda och inattraktiva arbeten, vil

ka tenderar skapa hög arbetskraftsomsättning. Med viss förenkling kan 

sägas att det duala perspektivet poängterar betydelsen av arbetsmarkna

dens efterf råges Ida - tillgången på och egenskaperna hos olika typer av 

arbeten - som bestämningsfaktor för hög arbetskraftsrörlighet. Med denna 

utgångspunkt blir arbetslöshetsinflödet knappast ett uttryck för hur 

rationella individer efterfrågar mer arbetsmarknads informat ion. Den s k 

sekundära arbetsmarknaden antas istället utmärkas av höga jobb-specifika 

avgångskvoter, positivt korrelerade med graden av outhärdlighet Î arbetet. 

Sammanfattningsvis förefaller knappast desorganisations- respektive match

ningsargumenten utgöra några särskilt övertygande exempel på konflikter 
3) 

mellan allokerings- och sysselsättningsmål. En enligt vår mening mer 

relevant allokeringsaspekt på sysselsättningspolitiken rör arbetsmarknads

politikens altevnativkostruxd. Arbetsmarknadsverkets informationsproducerande 

1) För alla åldersgrupper gäller att antalet arbetslösa som förlorat arbe
tet är större än antalet arbetslösa till följd av frivilliga avgångar. 
Av det totala arbets löshets inflödet för vita män verkar avgångarna 
svara för cirka 10-15 procent. Se Perry (1972) s 272. Mattila (197*0 
beräknar att mellan 50 och 60 procent av alla avgångar är förenade med 
arbetsbyten utan mellanliggande arbetslöshet. Det kan tyckas något egen
domligt att neo-neoklassi kerna i så liten utsträckning bekymrat sig om 
sina teoriers empiriska relevans. Möjligen har de vägletts av Milton 
Friedmans metodologiska teser, enligt vilka sanningsvärdet hos antagan
dena är irrelevant för teorins giltighet. 

2) Reynolds (1951) s 51. 

3) Aktuella målformuleringar för svensk sysselsättningspolitik tycks inte 
- i varje fall explicit - räkna med några sådana möjligheter. I direk
tiven till den aktuella sysselsättningsutredningen (Arbetsmarknadsde
partementet 197*0 tillskrivs frånvaro av arbetslöshet självständiga 
positiva sociala verkningar: "Goda sysselsättningsförhållanden innebär 
aktivt deltagande i samhällsprocessen och en allmänt stabil livssitua
tion. Arbetslöshet kan omvänt leda till minskad självkänsla och till 
en försämrad ekonomisk situation. Detta kan Î sin tur leda till ytter
ligare svårigheter att komma tillbaka till arbetslivet. Rätten till ar
bete måste därför vara en avgörande utgångspunkt för det politiska 
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och sysselsättningsskapande verksamhet är naturligtvis förenad med sam

hällsekonomiska resursuppoffringar. I takt med att arbetsmarknadspolitiken 

tilldelas alltmer vidsträckta uppgifter växer behovet av att söka kvanti-

fiera dèssa kostnader, liksom de samhällsekonomiska intäkterna. 

3. S Sysselsättningsmål contra prisstab-il-iser-ingsmål 

Den ekonomisk-politiska diskussionen om arbetslöshet och inflation har 

under en lång följd av år förutsatt existensen av en konflikt mellan målen 

full sysselsättning och stabil prisnivå. Lipseys tidigare presenterade 

policyorienterade arbetslöshetsbegrepp bygger t ex på ett sådant Phillips

samband för arbetslöshetsgrad och prisstegringstakt.^ Phillips ursprung

liga studie var dock begränsad till att söka förklara lönestegringstakten 

och saknade explici t uttryckta ambitioner att precisera konflikterna mel-
2 )  

lan arbetslöshets- och prisstabilitetsmål. Prisversionerna av Phillips-

kurvan kan t ex bygga på flerekvationsmodel1er där sambandet mellan arbets-
3) 

löshet och inflation erhålles som en reducerad form. En enkel variant 

av denna ansats representeras av följande tvåekvationsmodel1 för bestämning 

av pris- och lönestegringstakt: 

5-f(u> (3.1) 

i . ä - å . f ( u ) - 4  ( 3 . 2 )  

där q/q anger förändringstakten för genomsnittsproduktiviteten. Prissteg

ringstakten antas här vara lika med förändringen av arbetskostnaderna per 

reformarbetet." 
"I ett samhälle som accepterar arbetslöshet uppstår stora materiella 
och sociala klyftor med isolering och främlingsskap mellan olika grup
per som följd. Varje annan samhällsordning än den, som bygger på den 
fulla sysselsättningen, betyder att levnadsbetingelserna förkrymps och 
att mänskliga resurser förslösas". 

1) Se kapitel 2, avsnitt 2.3.1. 

2) Phillips (1958). 

3) Veteri igt var Samuelson & Solow (1960) de första som "omformulerade" 
Phi 11ipssambandet i policytermer. 



36 

produktenhet, vilket implicerar konstant löneandel av förädlingsvärdet.^ 

Vilka motiv ligger då bakom inklusionen av prisstegringstakten i den 

sociala målfunktionen? Ett viktigt skäl är hänsynen till betalningsba

lansen; inflationstakten blir då närmast att betrakta som en restriktion 

för den ekonomiska politiken. Men det förefaller uppenbart att prisstabi-

1 i ser ingsmålet i regel också tillmäts ett självständigt värde. Det är 

dock mindre klart vilka etiska premisser och empiriska hypoteser, som 

döljer sig bakom en sådan anti-inflationistisk inställning. De teoretiska 

och empiriska kunskaperna om inflationens verkningar på resursallokering, 

tillväxt samt inkomst- och förmögenhetsfördelning är mycket ofullständiga. 

I vad mån inflationsgenererade inkomstöverföringar mellan långivare och 

låntagare systematiskt verkat i riktning mot ökad snedhet i den svenska 

inkomst- och förmögenhetsfördelningen är t ex en frågeställning som för 

närvarande knappast låter sig besvaras. Bakom en viss förändring i kon

sumentprisindex kan dölja sig alternativa förskjutningar av de relativa 

priserna med helt olikartade fördelningseffekter. En analys av hur för

ändrade prisrelationer påverkar olika gruppers standard kräver ett dis-

aggregerat viktsystem för konsumentprisindex; nuvarande vikter baserade 

på genomsnittliga budgetandelar måste då kompletteras med vikter, som 

1) Låt Q beteckna produktionsvolymen och N antalet sysselsatta. Arbets
kostnaderna per produktenhet är 

Nw _ w 
Q = q 

där q = Q/N betecknar genomsnittsproduktiviteten. Derivering ger 

ik) 
q _ w _ £ 
w ~ w q 
q" 

Låt vidare s beteckna löneandelen 

wN w _ _1_ 
S ~ PQ ~ P ' q 
Derivering ger 

Ì + Ì« w -£ 
s q w p 

dvs £ = — - £L om i. = o p w q s 
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bygger på konsumtionsmönstret för olika inkomstkategorier.^ 

Aversionen mot en hög inflationstakt synes i stor utsträckning bygga på 
2) 

etiska antipatier mot oförutsedda prisnivåförändringar. Dessa utgångs

punkter relateras ofta till fö reställningar om hur fördelningsbeslut bör 

fattas i samhället: "... inflationen medför svåra individuella orättvisor, 

konfiskeringar av inkomster och förmögenheter på ett godtyckligt och oför

utsebart vis. Dessa omfördelningar ... skulle sannolikt aldrig kunna komma 

till stånd i laga ordning genom beslut i demokratiska former".^ En lik

nande tankegång ligger bakom Friedmans karaktär i st i k av inflationen som 
*0 "taxation without representation." 

En fråga som här inställer sig är varför just inflationens omfördelnings

effekter skall ägnas en specifik uppmärksamhet. Ett grundläggande drag i 

en marknadsekonomi är just förekomsten av ständiga oförutsedda inkomstom

fördelningar till följd av förskjutningar i efterfrågan eller ändrade pro

duktionsbetingelser. Sådana fördelningseffekter anses därvid ofta repre

sentera en ur resursallokeringssynpunkt gynnsam incitamentsstruktur. Kanske 

kan man hävda att inflationens omfördelningseffekter saknar sådana positiva 

allokativa funktioner och därför bör betraktas som speciellt oacceptabla. 

Det är också tänkbart att stora svängningar i prisstegringstakten får vis

sa negativa allokeringseffekter i den meningen att incitamenten för specia

lisering i finansiella och spekulativa aktiviteter förstärks. En stor por

tion oförutsedda prisförändringar skulle således vara förenad med en alter

nativkostnad i form av lägre real produktionsvolym. 

1) Muellbauer (197*0 visar i en studie av engelska förhållanden hur rela
tiva prisförändringar medfört ökad snedhet i fördelningen. Phelps (1972) 
argumenterar utförligt för att en inflat ioni st i sk politik i huvudsak har 
gynnsamma inkomstfördelningseffekter. Inflationens fördelningseffekter 
diskuteras också i Calmfors S Lundberg (197*0, kapitel 2. 

2) "As for the public, it believes that the injection of an inflationary 
policy into the economy, however well meant, would be like loosing 
Dr Frankenstein's monster to play with their children". Phelps (1972) 
s xi i i. 

3) Calmfors 6 Lundberg (197*0 s 50. 

*0 Friedman (197*0 s 73. 
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Effekterna av alternativa förväntade inflationsförlopp kan naturligtvis 

inte meningsfullt värderas utifrån etiska aversioner mot oförutsedda 

"godtyckliga" omfördelningseffekter. Den optimala inflationspolitikens 

problematik har på en tämligen abstrakt nivå analyserats av Phelps.^ 

En utgångspunkt är därvid att nomi na 1 räntan anpassas till förändringar 

i den förväntade inflationstakten så att realräntan inte påverkas. Vid 

en mycket hög (förväntad) inflationstakt kommer därvid nomi na 1 räntans 

storlek att nödvändiggöra en mycket tids- och resurskrävande ekonomi ser ing 

med kontanter. Därmed sänks också fritidens välfärdseffekter; i extremfal

let kommer all fritid att disponeras för bankbesök. Phelps menar dock att 

den optimala förväntade inflationstakten är positiv. Dels antas att den 

lägre 1Îkvid i tet som blir följden av en positiv inflationstakt har gynn

samma stabiliseringspolitiska effekter: en mindre kassahållning hos all

mänheten betyder minskade risker för plötsliga efterfrågeförändringar sam

tidigt som penningpolitikens aktionsmöjligheter förstärks. Dels fungerar 

också en positiv inflationstakt som en skatt på kassahållning; Phelps argu

menterar - med utgångspunkt från teorin för second best - för att en opti

mal "mix" av skatter bör inkludera även skatt på likviditet. Inkomstskatte

systemet innebär en "subventionering" av fritid, vilket kan motverkas genom 

en motsvarande beskattning av fritid; Phelps antar därvid att fritid och lik

viditet är komplementära varor, varför en likviditetsbeskattning indirekt 

även innebär en beskattning av fritiden. 

Phelps modell för en optimal inflationspolitik demonstrerar hur myndig

heterna via den aggregerade efterfrågan kan finna ett optimalt inflations-

förlopp som leder ekonomin mot makrojämvikt, dvs mot den naturliga arbets

löshetsgraden. Den bakomliggande neo-neoklassiska teorin får självfallet 

andra policyimplikationer än ansatser baserade på traditionella Phillips-

kurve-model1er. En ytlig betraktelse ger vid handen att hypotesen om en na

turlig arbetslöshetsgrad också "implicerar" ekonomisk-politisk laissez-
2) 

faire. Teorin som sådan saknar dock någon specifikt anti-Înterventioni stÎsk 

bias. I viss mening kan snarare hävdas att teorin antyder behovet av mer 

1) Phelps (1965), (1967) och (1972). 

2) I strikt logisk mening har naturligtvis en positiv teori inte några nor
mativa implikationer; börat kan inte logiskt härledas ur varat. Däremot 
kan det ofta sägas att en teori antyder önskvärdheten av vissa åtgärder. 
Teorin innefattar då resultat som är sådana att det vore "mycket under
ligt" om inte flertalet därav också drog vissa normativa slutsatser. För 
en diskussion av dessa frågeställningar, se Bergström (1972). 
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långtgående ingrepp i marknadsekonomin än vad som framgår av Phillips-

ansatsen. En given reduktion av arbetslösheten enligt den senare modellen 

kan även ske med generellt efterfrågestimulerande medel medan en minskning 

av den naturliga arbetslöshetsgraden endast kan åstadkommas genom åtgärder 

som förändrar ekonomins strukturella samband. Sådana medel, avsedda att på

verka matchningsprocesserna på arbetsmarknaden, måste sannolikt vara av 

starkt selektiv natur för att effektivt kunna påverka anpassningen mellan 

efterfrågan och utbud på arbetskraft. Teorin fäster också uppmärksamheten 

på förväntningarnas betydelse i inflationsprocessen. Det är därför svårt 

att undvika slutsatsen att priskontroll bör ingå i den stabiliseringspoli

tiska arsenalen; det mest effektiva vapnet mot stigande inflationsförvänt

ningar torde vara en snabbt verkande prisreglering.^ 

3.4 Malfövskjutningar i svensk ekonomisk politik 

Givet existensen av stabila ekonomiska beteenderelationer så skulle poli

tiska preferensförskjutningar enkelt kunna registreras utifrån observa

tioner av det faktiska händelseförloppet. Internt bestämda strukturella 

förändringar liksom den internationella utvecklingen påverkar dock ständigt 

beslutsfattarnas faktiska valmöjligheter, vilket gör en sådan "revealed 

preference"-ansats svårti1lämpbar. Avsikten med detta avsnitt är endast 

att - på basis av policyuttalanden och realiserad politik - fästa uppmärk

samheten på vissa mönster och tendenser i utvecklingen av den svenska poli

tiken visavi arbetslöshet och inflation. 

Ett markerat inslag i denna bild synes vara sysselsättningsmålets allt 

starkare prioritering och en motsvarande degradering av prisstabilitetsmålet. 

I slutet av 19^0-talet betonade finansplanerna starkt vikten av att upprätt

hålla "samhällsekonomisk balans", ett begrepp som även inkluderade önskemål 

om en konstant prisnivå. I 19^*7 års finansplan framhålls t ex som en mål-
2) 

sättning "att hålla vår prisnivå i stort sett oförändrad". Även drygt tio 

år senare förekommer markant negativa inflationsvärderingar i finansplanen. 

Finansministern vill t ex "med kraft understryka, att kampen mot prisupp-

1) Se Dahlberg (1975) för en diskussion av moderna sysselsättningsteoriers 
policyimplikationer. 

2) Prop nr 1, 19^7, s 12. 
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gången och penn ingvärdeförsämringen oeftergivligt måste fortsättas."... 

"Omsorgen om penningvärdet måste därför också innevarande år taga sig ut

tryck i en oavlåtlig vakthållning mot uppspringande inflationistiska stör

ningskällor i den inhemska ekonomin."^ I 1970-talets finansplaner har 

prisstabi1iseringsmålet fått en alltmer undanskymd plats. I 1970 års 

finansplan sägs de "grundläggande målen" vara "full sysselsättning, fort-
2) 

satt ekonomisk tillväxt och en jämnare inkomstfördelning." 1973 formu-
3) 

leras inflationsmålet i termer av "rimlig prisstabilitet." Finansplanen 

för 1975 utsäger explicit att "det primära målet för politiken är att upp-
o  ^  )  

rätthål la den fulla sysselsättningen." 

Prisstabilitetsmålets degradering kan sägas ha inneburit att inflations

takten nu främst ses som en sekundär restriktion för den ekonomiska poli

tiken. Restriktionen är sekundär i den meningen att den är kopplad till 

kravet på extern balans. Därmed blir prisstabilitetsmålet också - vid fasta 

växelkurser - huvudsakligen bestämt av den internationella inflationen.*^ 

Ett belägg för denna hypotes utgörs av statsmakternas uttalade ovilja att 

tillgripa kronuppskrivningar för att neutralisera den internationella pris

stegringstaktens genomslag på den svenska prisnivån. 

Den starkare betoningen av sysselsättningsmålet har inneburit att detta 

getts en alltmer disaggregerad och ambitiös innebörd. Denna utveckling 

markeras bl a av olika insatser för att utjämna arbetslöshetsski11 naderna 

mellan olika grupper i arbetskraften; 60-talets påbörjade aktiva lokali

seringspolitik kan ses som ett direkt uttryck för denna strävan. I finans

planen återspeglas detta i att "bättre regional balans" fr o m 1971 ingår 
6) 

som explicit angivet huvudmål för den ekonomiska politiken. I 1973 ars 

finansplan framhålls att detta krav innefattas i målet om full sysselsätt

ning.^ Sysselsättningsmålets prioritering har också inneburit en tendens 

1) Prop nr 1, 1958, s 9. 

2) Prop nr 1, 1970, s 10. 

3) Prop nr 1, 1973, s 15. 

k) Prop nr 1, 1975, s 16. 

5) Denna syn på prisstabiliteten sanktioneras också av EFO-modellen, något 
som torde vara en bidragande orsak till rei at i vi ser ingen av inflations
målet. 

6) Prop nr 1, 1971, s 12. 

7) Prop nr 1, 1973, s 15. 



till att operational i sera målen om "full, produktiv och fritt vald syssel

sättning"^ i nte endast i termer av låg arbetslöshetsgrad utan också som 

höjda förvärvs intensiteter för undersysselsatta grupper. Vissa åtgärder, 

t ex införandet av särbeskattning 1971, har varit direkt ägnade att på-
2) 

verka arbetskraftsutbudet hos kvinnor utanför arbetskraften. 

Slutligen skall här anges en ytterligare - och måhända mindre tydlig -

utvecklingstendens. Svensk arbetsmarknadspolitik, med sina rötter i Gösta 

Rehns program för full sysselsättning och stabil prisnivå, har haft en 

starkt rörlighets- och strukturomvandlingsfrämjande karaktär. Rehns kombi

nation av restriktiv finanspolitik och solidarisk lönepolitik tenderade 

skapa arbetslöshet i branscher med långsam produktivitetsutveckling, vil

ket skulle motverkas genom arbetsmarknadspolitiska insatser för att stimu

lera omflyttning till mer expansiva och bärkraftiga sektorer. I botten 

på denna sysselsättningspolitiska filosofi ligger en betoning av indivi

dens trygghet på arbetsmarknaden snarare än hans trygghet Î företaget. I n

tresset är inte i första hand koncentrerat till de risker individen löper 

att bli arbetslös utan till hans möjligheter att få ett nytt arbete; det 

viktiga blir då inte att till varje pris föra en politik som förhindrar in

flöde i arbetslöshet utan att se till att arbetslöshetstiderna blir så korta 

som möj1 igt. 

1970-talets inledning förefaller att markera ökad tonvikt vid anställnings

trygghet i företaget istället för sysselsättningstrygghet på arbetsmark-
3) 

nåden. Lagen om anställningsskydd representerar det klaraste uttrycket 
A) 

för denna företagscentrerade trygghetstolkning. Frågan är emellertid i 

vad mån politikförskjutningarna reflekterar faktiska preferensförändringar 

eller är ett uttryck för mer tidsbundna reaktioner inför den ekonomiska ut

vecklingen, i detta fall främst den i slutet av 60-talet mycket snabba struk 

1) Denna målformulering är identisk med en ILO-konvention av år I96A och 
har fastställts av Sveriges riksdag 1966. 

2) Sysselsättningsmålets alltmer sofistikerade tolkningar torde öka poli
tikernas incitament att rangordna delmålen med utgångspunkt från den 
faktiska utvecklingen. Sysselsättningsmålets innebörd blir därför i stör
re utsträckning "endogent" bestämt. Den något förvirrade arbetslöshets
debatten i 1973 års valrörelse skulle kunna tas som exempel på de prob
lem, som mer mångdimensionella sysselsättningsmål skapar. 

3) Distinktionen lånad från Bernt öhman (197*0. 

k) SFS 197^:12. 



42 

turomvandlingen i näringslivet. Reformpolitiken på detta fält torde dock 

i hög grad vara självgenererande. En minskad sysselsättningsvariabilitet 

i företagen kan antas påverka företagens nyanställningsbenägenhet och i 

större utsträckning fördela arbetslöshetens börda på grupper som saknar 

fast fot på arbetsmarknaden, t ex handikappade personer eller i arbets

kraften inträdande ungdomar och kvinnor. Lagen om vissa anställningsfräm

jande åtgärder^ kan därför delvis ses som ett logiskt komplement till 

trygghetslagen. Ti 11 sammantagna innebär denna lagstiftning på anställ

ningsområdet att gränserna uppluckras mellan samhällets arbetsmarknadspo-
2) 

litik och företagens personalpolitik. 

3.5 Arbetslösheten som välfärdsindikatov 

Som framgått av tidigare avsnitt tycks arbetslöshet värderas entydigt 
3) 

negativt i aktuella målformuleringar för svensk arbetsmarknadspolitik. 

Mot bakgrund av den moderna sök- och informationsteorins syn på arbets

marknaden ter sig inte denna uppfattning som helt okontroversiell. Det 

finns dock här anledning att hålla isär de frågeställningar som aktualise

rats av stränga neo-neoklassiker som Alchian å ena sidan och mer "keyne-

sianska" sökteoretiker som Holt å andra sidan. Det mest framträdande dra

get i den neo-neoklassi ska teorin är synen på arbetslösheten som en fri

villig och individuellt optimal aktivitet; häri ligger också en latent 

positiv värdering av arbetslöshetens välfärdsverkningar. Holts insats 

består i att rikta uppmärksamheten på arbetsmarknadens dynamiska och hete

rogena karaktär, vilket öppnar möjligheter för en bättre identifiering av 

välfärdsrelevanta förändringar. Figur 3.2 beskriver den referensram som 
4) 

ligger till grund för Holts arbetsmarknadsanalys. 

1) SFS 1974:13. 

2) Strävandena mot ökad löntagarinflytande i företagen verkar troligen 
också i riktning mot större anställningstrygghet; benägenheten att 
möta efterfrågeminskningar med lagervariationer och korttidsveckor 
torde öka med växande löntagarinflytande. I teorin för arbetarstyrda 
företag visas t ex hur efterfrågeförändringår har liten effekt på 
sysselsättningen, men betydande effekt på inkomsterna. Se Vanek 
(1970) eller Södersten (1973). 

3) Se citatet s 34-35-

4) Se t ex Holt (1971). 
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Figur 3.2. Bestånd och flöden på arbetsmarknaden 
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Befolkningen är fördelad på bestånden utanför arbetskraften, arbetslösa 

samt sysselsatta. Det skuggade fältet mellan vakanser och arbetslösa mar

kerar sök- och matchningsprocesserna på arbetsmarknaden. Holts beskriv

ningsmodell illustrerar hur många olika faktorer - med olika välfärdseffek

ter - kan ligga bakom en stegring av den aggregerade arbetslösheten; t ex 

ny- eller återinträde i arbetskraften, frivilliga avgångar, avskedanden 

eller förlängda arbetslöshetstider, dvs minskat utflöde ur beståndet av 

arbetslösa. 

En utgångspunkt för vår fortsatta framställning är hypotesen att föränd

ringar i arbetslöshetsgraden på ett hyggligt sätt återspeglar förändringar 

i viktiga välfärdsvariabler. Huvudsakligen tre faktorer motiverar denna 

ståndpunkt. För det första gäller att såväl teoretiska som empiriska resul

tat ger vid handen att fluktuationer i arbetslöshetens storlek främst beror 



på variationer I arbetslöshetstiderna. ̂  Inflödet i arbetslöshet har där

emot visat sig relativt stabilt över konjunkturcykeln, vilket sammanhänger 

med att efterfrågeförändringår kan väntas ha skilda effekter på olika flö

den. En konjunkturuppgång medför dels att färre personer avskedas (minskat 

inflöde), dels (troligen) att fler personer utanför arbetskraften aktivt 

börjar söka arbete (ökat inflöde) samt möjligen också att fler sysselsatta 

arbetstagare slutar sina anställningar för att som arbetslösa söka efter 

nya arbeten (ökat inflöde). Nettoeffekten på inströmningen i arbetslöshet 

blir obestämd a priori. En efterfrågeminskning kommer framförallt att på

verka sannolikheten att lämna arbetslöshetsbeståndet, dvs förlänga arbets

löshetstiderna. Stigande arbetslöshetstider innebär i viss mening även en 

ojämnare fördelning av arbetslöshetens börda. 

För det andra gäller också att de informationsteoretiska föreställningarna 

om frivillig sökarbetslöshet visat sig dåligt svara mot faktiska förhål lan 

den. Empiriska data för Sveriges del tyder på att den helt dominerande de

len av flödet från beståndet av sysselsatta till beståndet av arbetslösa 

är betingad av faktorer som driftsnedläggelser, personalinskränkningar 
2) 

eller tidsbegränsat arbete. Det är således ovanligt att de anställda 

slutar ett arbete för att som arbetslösa söka efter nytt arbete. 

Ett tredje skäl för att studera arbetslöshetens storlek är att den poli

tiska må 1 funktionen i Sverige förefaller inkludera arbetslösheten som ett 

av de centrala argumenten. 

1) Jmf Holt (1971) samt kapitel 6 i föreliggande arbete. 

2) Se vidare kapitel 6, s 102. 



^5 

KAPITEL 4 

ARBETSLÖSHETENS UTVECKLING I SVERIGE 

4.1 Arbetslöshetens storlek som operational-iseringsproblem 

Som framgått av föregående kapitel utgår vi från att förändringar i ar

betslöshetsgraden har en betydande välfärdsrelevans. Denna utgångspunkt 

reser frågan hur arbetslöshetens storlek skall i dentifieras utifrån be

fintlig statistik. Vi kommer främst att arbeta med den "öppna" arbets

lösheten enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU), som antas vara den 

centrala policyvariabeln. I vissa fall där längre tidsserier krävs kommer 

arbetslösheten bland kassamedlemmarna att användas som mått. En fråga som 

här aktualiseras är om inte också ytterligare kategorier "egentligen" bor

de räknas som arbetslösa. Hit hör primärt tre grupper, nämligen de latent 

arbetssökande, de partiellt arbetslösa samt de som sysselsätts genom ar

betsmarknadsverkets insatser (beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning, 

arkivarbeten samt skyddade och halvskyddade arbeten). De latent arbetssö

kande omfattar personer utanför arbetskraften som uppger att de skulle söka 

arbete om de ansett sig kunna få lämpligt arbete på bostadsorten. De par

tiellt arbetslösa utgör sysselsatta personer som vill ha fler arbetstimmar. 

Flera skäl motiverar uteslutandet av det latenta arbetssökandet från ett 

operationellt meningsfullt arbetslöshetsmått. Det är t ex mycket oklart 

vilka arbetsmarknadsförhållanden som begreppet faktiskt registrerar. En 

undersökning om dold arbetslöshet visar således att endast 1/3 av de som 

enligt AKU klassificerats som latent arbetssökande har enbart arbetsmark

nadsskäl till att de varken förvärvsarbetar eller söker arbete. Bland övri

ga förvärvshinder märks barntillsynssvårigheter, hushållsarbete och utbild

ning. Endast cirka 10 procent av latent arbetssökande män har brist på 

lämpligt arbete som enda förvärvshinder. Vidare tycks heller inte mätning

en av latent arbetssökande fånga upp samtliga dem som endast har arbets

marknadsskäl som förvärvshinder. Dessutom gäller att många latent arbets

sökande inte omedelbart vill förvärvsarbeta även i avsaknad av hinder för 

arbetsmarknads inträde.^ Begreppet latent arbetssökande är alltså utomor-

1) Rosengren & Svensson (1975) s 70. 
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denti igt svårtolkat. Det är knappast meningsfullt att som arbetslösa beteck

na alla sådana, som skulle vara aktivt arbetssökande under helt andra in

stitutionella och individuella förhållanden.^ 

Vi har valt att utesluta också de partiellt arbetslösa från vårt arbets-

löshetsmått. Dessa deltidsarbetande har sin motsvarighet i hel t idsarbetan-

de "översysselsatta", dvs heltidsarbetande som önskar deltidsarbete. Den 

senare gruppen förefaller vara mer än dubbelt så stor som gruppen partiellt 
2) 

arbetslösa. En enkel summering av antalet öppet och partiellt arbetslösa 

ger därför i viss mening en överdriven bild av nivån på de otillfredsställ

da önskemålen om arbete. Beträffande studier av förändringar över tiden 

gäller att resultaten knappast skulle bli beroende av en eventuell i nklusion 

av den partiella arbetslösheten; de två arbetslöshetsserierna uppvisar ett 
3) 

relativt likartat utvecklingsmönster. 

De individuella välfärdsförluster som kan vara förknippade med AMS-syssel-

sättning torde ofta sammanhänga med att de berörda personerna har låg kon

kurrenskraft och därmed liten valfrihet på arbetsmarknaden. AMS-akti vite-

terna kan därför upplevas som påtvingade, vartill kommer förekomsten av 

eventuella negativa statusvärderingar av sådan verksamhet. Dessa välfärds

dimensioner skulle mer generellt kunna hänföras till kategorin "otillfreds

ställelse i arbetet". Sådan otillfredsställelse är emellertid knappast unik 

eller specifik för just de AMS-sysselsatta, utan omfattar sannolikt också 

många sysselsatta på den öppna arbetsmarknaden. Att inkludera just de AMS-

sysselsatta i ett välfärdsrelevant arbetslöshetsmått förefaller tämligen 

godtyckligt. I vår fortsatta framställning betraktas AMS-aktiviteter som 

ett medel (bland andra) för att bekämpa arbetslösheten. Det synes föga me

ningsfullt att som "egentlig" arbetslöshet räkna sådan hypotetisk arbets

löshet, som skulle råda i en alternativ situation med helt andra och mindre 

ambitiösa arbetsmarknadspolitiska insatser. 

1) SCB har för övrigt slopat redovisningen av latent arbetssökande 
fr o m 1976. 

2) Rosengren & Svensson (1975) uppskattar gruppen "översysselsatta" till 
cirka 200 000 personer. 

3) Se vidare avsnitt 4.3 för deskription av utvecklingen av öppen och par
tiell arbetslöshet samt latent arbetssökande. 
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4.2 Arbetslöshetens utveokling - deskrïption 

4.2.1 Arbetslösheten under perïoden 1911 - 1974 

I ett historiskt perspektiv ter sig arbetslöshetens nivå under efterkrigs

tiden som mycket låg (jmf figur 4.1). Den äldsta tillgängliga statistiska 

arbetslöshetsserien avser arbetslösheten bland fackföreningarnas medlem

mar och sträcker sig tillbaka till 1911. Serien uppvisar två markanta 

toppar, dels åren 1921-1922 i samband med den s k fredskrisen efter första 

världskriget och dels för depressionsåren under början av 1930-talet. Ut

vecklingen mellan 20-talets och 30-talets inledningsår karaktäriseras av 

en arbetslöshet som aldrig understiger 10 procent. 1930-talets depression 

åtföljs av en mycket långsam sysselsättningsåterhämtning; under praktiskt 

taget hela 30-talet ligger arbetslösheten på en nivå över 10 procent. Under 

40-talet sjunker arbetslösheten trendmässigt till den historiskt mycket 

låga nivå som karaktäriserar de följande två decennierna. 

Det bör observeras att serien för arbetslösheten i fackföreningarna påver

kas av graden av facklig organisering inom arbetarklassen; nytillkommande 

grupper med avvikande arbetslöshetsrisker kan ge upphov till artificiella 

variationer i arbetslöshetsmåttet. Likaså är den sedan 1950-talets mitt 

existerande serien för kassaarbetslösheten känslig för tillkomsten av nya 

arbetslöshetskassor med avvikande arbetslöshetsfrekvenser.^ 

1) Jmf figur 4.4. 
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Figur *1.1. Arbetslöshetsgrad 1911 ~ 197^^ 
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4.2.2 Arbetslöshet och arbetssökande under perioden 1963 - 1974 

Huvudintresset i föreliggande studie är inriktat på tidsperioden 1963 ~ 

197^, där AKU-stati st i ken ger en relativt detaljerad arbetsmarknadsinfor

mation. I figur k.2 redovisas utvecklingen av antalet arbetslösa enligt 
2) 

AKU, antalet latent arbetssökande samt antalet partiellt arbetslösa. 

Såväl den öppna som partiella arbetslösheten uppvisar tydliga konjunktur

variationer kring en stigande trend. Antalet latent arbetssökande före

faller däremot vara tämligen konjunkturokänsligt och visar en markant av-
« 3) tagande trendutveckling från 1968. Arbetslösheten skulle också kunna 

mätas i dimensionen arbetstimmar och erhålles då som skillnaden mellan 

antalet arbetade och antalet önskade arbetstimmar. Figur k.Z visar utveck-

1) Antalet arbetslösa i fackföreningarna i procent av antalet medlemmar 
1911~1957 samt antalet registrerade arbetslöshetsförsäkrade arbets
lösa i procent av medlemsantalet i arbetslöshetskassorna 1956-197^* 
Källor: Silefistam (1970) samt AMS: Arbetsmarknadsstatistik. 

2) AKU, årsmedeltal 1963"197^- Som partiellt arbetslösa betecknas här 
deltidsarbetande som "kunnat och velat ta mer arbete". Uppgifter för 
denna grupp l iksom för l atent arbetssökande saknas för år 1961*. 

3) En ytlig betraktelse ger vid handen att den växande öppna arbetslös
heten skulle kunna förklaras av en minskning av den dolda arbetslös
heten, dvs ett ökat inflöde i arbetskraften. Vi återkommer till detta 
i kapitel 6. 



Figur k.2. Antalet arbetslösa enligt AKU (l), antalet partiellt arbets

lösa (2) samt antalet latent arbetssökande (3) 
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lingen enligt detta mått av öppen och partiell arbetslöshet samt latent 

arbetssökande. 
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Figur k.3. Arbetslöshet i timmar enligt AKU (1), latent arbetssökande 

i timmar (2) samt partiell arbetslöshet i timmar (3) 

10000-tal 

4 00--

1964 -65 -6 6 -6 7 - 68 -69 -7 0 -72 - 73 -74 

Av figuren framgår att den öppna arbetslösheten i timmar uppvisar samma 

trend- och konjunkturmönster som antalet arbetslösa personer, dvs aspi

rationsnivån vad gäller genomsnittligt önskad veckoarbetstid förefaller 

vara konjunkturokänslig. Sven den partiella arbetslösheten i timmar föl

jer ett tydligt konjunkturmönster, vilket betingas av variationer i an

talet partiellt arbetslösa personer och inte av förändringar i genomsnitt

lig faktisk eller önskad arbetstid för dessa ofrivilligt deltidsarbetan

de.^ Det latenta arbetssökandet i timmar följer också väl utvecklingen 

av antalet latent arbetssökande personer, dvs den önskade genomsnittliga 

arbetstiden är oberoende av konjunkturläget. 

Slutligen redovisar vi utvecklingen av det relativa arbetslöshetstalet 

enligt AKU respektive arbetslöshetskassorna; för det senare fallet ges 

1) Den partiella arbetslösheten uttryckt i timmar erhålles som antalet 
partiellt arbetslösa personer x [(önskad genomsnittlig arbetstid) -
- (faktisk genomsnittlig arbetstid)]. 
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också en separat beskrivning av arbetslösheten för försäkrade industri

arbetare samt försäkrade tjänstemän. Av figuren framgår att serien för 

den totala kassaarbetslösheten dåligt registrerar djupet av lågkonjunk

turen 1971-1973; arbetslösheten dessa år överstiger inte 1968 års nivå. 

Samtidigt framgår emellertid också att arbetslösheten inom såväl indu

stri- som tjänstemannakassor uppvisar en tydlig trendmässig stegring 

sedan mitten av 1960-talet. Den främsta förklaringen till den totala kassa

arbetslöshetens svaga stegring torde vara den betydande ökning som under 

perioden sker av antalet medlemmar i tjänstemannakassor, dvs grupper med 

låg arbetslöshet. Mellan åren 1965 och \31k stiger antalet kassamedlem

mar med drygt en miljon, varvid större delen kan hänföras till medlems

ökningar inom tjänstemannakassorna. 

Figur k.k. Relativ arbetslöshet enligt AKU (1), relativ arbetslöshet 

bland kassamedlemmarna totalt (2) samt inom industri kassor 

(3) och tjänstemannakassor (A) 
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4.3 Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik 

Som framgått av kapitlets inledningsavsnitt betraktas här inte AMS-sys-

selsatta personer som arbetslösa; istället ser vi AMS-insatserna som 

medel för att påverka den öppna arbetslöshetens storlek. Aktiviteter 

som arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten har bl a följande tre 

viktiga funktioner i arbetsmarknadspolitiken: 

a) Påverka anpassningen mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft, 

dvs påverka struktur- och friktionsarbetslöshetens storlek. 

b) Påverka konjunktursvängningarnas effekter på sysselsättningen, 

dvs påverka konjunktur- eller efterfrågearbetslöshetens storlek. 

c) Påverka säsongvariationernas effekter på sysselsättningen, dvs 

påverka säsongarbetslöshetens storlek. 

Det primära medlet för den första målsättningen är arbetsmarknadsutbild

ning medan både beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning är av re

levans för de två andra målen. 

Vi skall här - med utgångspunkt från en enkel tidsseriemodell - belysa 

hur arbetsmarknadspolitiken använts för att utjämna konjunktur- och sä

songsvängningar i arbetslösheten. Följande två ekvationer antas kunna 

beskriva konjunktur-, trend- och säsongvariationer för beredskapsarbeten 

och arbetsmarknadsutbildning: 

b c T+d K.+e K0+f Ki 
B = a0v ° e ° ° 1 ° 2 o 11 (!,.]) 

b| c1T+d1K1+e1K2+f1Kl| . AMU = a^ v e (^.2) 

där 

B = antalet sysselsatta i beredskapsarbeten i procent av arbetskraften 

v = antalet lediga platser i procent av arbetskraften 

T = trendvariabel 

K. = dummyvariabel som antar värdet 1 för kvartal i och noll i övrigt 

AMU = antalet personer i arbetsmarknadsutbildning i procent av arbets

kraften 
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Det relativa vakanstalet får här utgöra konjunkturindi kåtor ; variabelns 

cykliska beteende följer väl variationerna hos andra konjunkturindika

torer.^ Det totala antalet vakanser har antagits vara dubbelt så stort 
2) 

som antalet vid arbetsförmedlingarna kvarstående lediga platser. Ek

vationerna 4.1 och 4.2 övergår i estimerbara linjära funktioner genom 

1ogaritmering. Antagandet om icke-linjärt samband mellan konjunkturläge 

och AMS-aktiviteter kan motiveras på följande sätt: I en högkonjunktur 

med efterfrågeöverskott på arbetsmarknaden är arbetslösheten relativt 

okänslig för ytterligare efterfrågestegringar. Ett ökat antal vakanser 

har då liten effekt på omfattningen av AMS-sysselsättning, vilken även 

i en stark högkonjunktur måste bidra till att t ex lösa lokala syssel

sättningsproblem eller förbättra arbetskraftens yrkesutbildning. I en 

lågkonjunktur har däremot stigande arbetskraftsefterfrågan en större 

effekt på arbetslöshetens storlek; därmed minskar också behovet av be-
3) 

redskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. 

Estimationen är baserad på kvartalsdata för perioden 1963"197^ (februari, 

maj, augusti, november). För att eliminera säsongvariationer i vakansta

let har denna serie säsongrensats med hjälp av löpande medelvärden. Trend

variabeln antar följaktligen värdet 1 för augusti 1963, värdet 2 för no

vember 1963 etc. Trenden avses fånga upp långsiktiga, konjunkturoberoende 

förändringar i AMS-akti viteternas sysselsättningsvolym, betingade av t ex 

förstärkta resurser och ökad ambitionsnivå. Säsongdummyvariablerna 

har inkluderats för att beskriva säsongvariationer i beredskapsarbeten 

och arbetsmarknadsutbildning. Samtliga dummyvariabler antar värdet noll 

1) Jmf kapitel 6, avsnitt 6.2 

2) Detta antagande saknar principiell betydelse i sammanhang där vakans
talets variationer är det primära. Se vidare kapitel 5 för en diskussion 
av relationen mellan totalantalet och antalet anmälda vakanser. 

3) Är syftet att formulera beteendefunktioner för arbetsmarknadsverket tor
de arbetslösheten - snarare än vakanstalet - vara den rimliga indikatorn 
på arbetsmarknadsläget. En sådan regressionsansats innebär emellertid 
att vi smugglar in simultanitet i modellerna, eftersom arbetslösheten 
också är beroende av arbetsmarknadspolitikens omfattning. Antar vi att 
arbetslöshetsgraden kan förklaras av vakanstalet (jmf kapitel 5) så kan 
ekvationerna (4.1) och (4.2) uppfattas som reducerade former. Motive
ringen för icke-1injari tet mellan vakanstal och AMS-akti viteter reflek
terar en bakomliggande hypotes om icke-linjärt samband mellan arbetslös
hets- och vakanstal. 
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för tredje kvartalet (augusti).^ 

De estimerade regressionsekvationerna har följande utseende (standardav-
2) 

vikelser för skattningarna inom parentes): 

log B = -1.322 - 0.654 log v + 0.027T + 0.656K1 + 0.402K + 
(O.I5O) (0.003) (O.O87) (O.O87) 

+ O.3OIK. R2 = O.87 (4.3) 
(O.O87) 

log AMU = -I.35I - O.I58 log v + 0.029T + 0.663K, + 0.571K, + 
(0.096) (0.002) (0.056) (0.056) 

+ O.588K. R2 = O.94 (4.4) 
(0.056) 

Samtliga koefficienter är signifikant skilda från noll utom koefficienten 

för (det logar itmerade) vakanstalet i ekvation (4.4); någon konjunktur

variation hos arbetsmarknadsutbildningen kan således inte statistiskt 
3) 

säkerställas utifrån den ansatta tidsseriemodellen. Tolkningen av detta 

resultat är dock inte oproblematisk. Antalet personer i arbetsmarknadsut

bildning (årsgenomsnitt) växer således varje år t o m 1972/73 men tillväxt

takten uppvisar ett visst konjunkturberoende; de största ökningarna sker 

således i konjunkturavmattningarna I967/68 och 1970/71 - Åren 1973/74 och 

1974/75 sker vidare en minskning i absoluta tal av antalet personer i ar-

betsmarknadsutbildning. 

1) Den bakomliggande teoretiska modellen innehåller också en stokast i sk 
slumpterm, som antas vara normal fördelad med väntevärde noll och finit 
varians. Vidare antas oberoende mel lan regressorer och residualer. I 
fallet med mult ipli kat i va modeller, där 1 injari ser ing kräver logarit-
mering, antas slumptermens logaritm uppfylla dessa villkor. 

2) Koefficienterna aQ och a^ erhålles genom antilogaritmering av de esti
merade intercepten i ekvationerna 4.3 och 4.4. 

3) Enligt vissa explicita målformuleringar skall arbetsmarknadsutbildning
en användas som konjunkturpol i tiskt medel. 1960 års arbetsmarknadsut
redning skriver t ex: 
"Enligt detta betraktelsesätt skulle den arbetsmarknadspol i t iskt moti
verade utbildningen kunna fördjupas och utsträckas i tiden under en 
konjunkturdämpning. Då skulle för övrigt finnas ett direkt intresse 
att på så sätt hålla de arbetslösa sysselsatta under en arbetslöshets
period". SOU 1965:9, s 86. 
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Såväl beredskapsarbeten som arbetsmarknadsutbildning uppvisar en markant 

positiv trend liksom tydliga säsongvariationer; som väntat har det förs

ta kvartalets dummyvariabel den största koefficienten. Dessa AMS-aktivi-

teter tycks således ha varit ägnade att reducera säsongarbetslöshetens 

omfattning. Har då den starka expansionen medfört mindre säsongsvängning

ar i den aggregerade arbetslösheten? Frågeställningen kan undersökas 

genom att studera utvecklingen över tiden av faktiska arbetslöshetsvärden 

i relation till säsongrensade observationer. Figur k.5 beskriver kvoten 

respektiva skillnaden mellan faktiska (u) och säsongrensade (u*) arbets

löshetstal, där säsongrensning skett genom 4-punkts löpande medelvärden. 

Den första figuren kan sägas bygga på en mult ipli kat i v tidsseriemodell 

med antagande om att säsongkomponenten är beroende av trend- och konjunk

turfaktorns storlek. Den andra figuren motsvaras av en additiv tidsserie

modell, där säsongfaktorn antas oberoende av trend- och konjunkturvärdet. 

En figurjämförelse visar att produktmodel1 antagandet torde vara mer rea

listiskt; säsongvariatioBerna i arbetslösheten visar ett visst samband 

med konjunkturläget. Någon tendens till minskade svängningar kan dock in

te iakttas, vilket tyder på att AMS-sysselsättningens tillväxt inte har 

påverkat säsongarbetslöshetens omfattning.^ 

4.4 Arbetssökande ooh konjunkturläge 

Det totala antalet vid arbetsförmedlingarna registrerade arbetslösa upp

visar under den aktuella tidsperioden en kraftigare stegring än arbets

lösheten enligt AKU:s definitioner. En sådan förändring av de arbets

sökandes "registreringsbenägenhet" kan ha samband med flera olika typer 

av faktorer, t ex institutionella förändringar av typen äldrestödet från 

1968, som gör arbetsförmedlingsregistrering obligatorisk för bidrag. Regi

streringsbenägenhetens utveckling kan också vara ett uttryck för att för

medlingarnas attraktivitet ur de arbetssökandes synpunkt har ökat eller att 

arbetsmarknadsverkets resurser och ambitionsnivå har vuxit, så att man 

i större utsträckning når de arbetssökande. 

1) Denna slutsats skulle kräva en nyansering om det kan visas att det in
träffat strukturella förändringar i ekonomin som ökat arbetsmarknadens 
säsongkänslighet, överhuvudtaget borde säsongrensning av arbetslöshets
serier i större utsträckning baseras på explicita ekonomiska model lån
taganden, som förklarar säsongarbetslöshetens samband med den allmänna 
ekonomiska aktiviteten. Tillgången på teorier om säsongarbetslöshet fö
refaller dock närmast obefintlig. Problematiken diskuteras något av 
Smith (I965). 
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De arbetslösas sätt att söka arbete torde bl a vara beroende av arbets

givarnas sökmetoder. Vissa empiriska data tyder på att arbetsgivarna un

der högkonjunkturer - dvs under perioder med utpräglad brist på arbets

kraft - i större utsträckning väljer att också söka arbetskraft via plats

annonser.^ De informationsströmmar som möter de arbetssökande kan där

för antas ha en konjunkturberoende sammansättning, vilket skulle kunna 

leda till att de arbetssökandes efterfrågan på arbetsförmedlingstjänster 

varierar negativt med konjunkturläget. För att undersöka denna hypotes 

bildar vi - för kvartalsvisa observationer 1963"197^* ~ kvoten (r) mel

lan antalet förmedlingsregistrerade arbetslösa och antalet arbetslösa 

enligt AKU samt låter denna registreringskvot förklaras av det relativa 

vakanstalet samt en trendvariabel. Följande resultat fås: 

r = 0.429 - 0.029 v + 0.007T 
(0.023) (0.001) 

R = 0.48 

Koefficienten för konjunktur indikatorn har förväntat tecken men är in-

signifikant, antydande att söksättet knappast varierar med konjunktur

läget. Registreringsbenägenhetens utveckling (i procent) för perioden 

1963-1973 (årsmedeltal) framgår av figur 4.6. 

Figur 4.6. Registreringsbenägenhetens utveckling 1963-1973 

Procent 

70-

60--

50--

40--

30--

-+- -t- •+- -+- -+- -+-

1963 - 64 -65 - 66 -6 7 -6 8 - 69 -70 - 71 -72 -7 3 Ar 

1) Jmf kapitel 6, figur 6.12 i föreliggande arbete. 
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KAPITEL S 

RELATIONEN MELLAN 'ARBETSLÖSHET OCH VAKANSER 

5.1 Inledning 

Av föregående kapitel har framgått att arbetslöshetsgraden i Sverige 

uppvisat en tydlig trendmässig stegring sedan mitten av 60-talet. Vi 

skall i detta kapitel introducera ett teoretiskt verktyg som möjliggör 

en närmare tolkning av detta observerade förhållande. Verktyget utgörs 

av sambandet mellan det relativa arbetslöshetstalet (u) och det rela

tiva vakanstalet (v), fortsättningsvis betecknat u,v-kurvan. Vid given 

storlek på arbetskraften motsvaras u,v-kurvan av en motsvarande rela

tion mellan totala antalet arbetslösa (U) och totala antalet vakanser 

(V). 

Begreppet vakanser (lediga platser) är av relativt färskt ursprung i ar

betsmarknadsekonomi ska sammanhang . I början av efterkrigstiden använde 

visserligen både Beveridge och Pigou vakansbegreppet för att precisera 

innebörden av full sysselsättning, men det är först under 1960-talet 

som begreppet på allvar introduceras i teoretiska och empiriska arbets

marknadsstudier. ̂  Speciellt i USA - där vakansstatistik av svensk typ 

saknas - fördes i mitten på 60-talet en omfattande diskussion om rele

vansen av att utnyttja vakansdata för att belysa såväl det aggregerade 

efterfrågetrycket som den yrkesmässiga och geografiska obalansen på arbets 

marknaden. 1 samband därmed utvecklas också teoretiska arbetsmarknadsmo-
2) 

deller i vilka vakansbegreppet intar en central ställning. Parallellt 

med dessa "vakansfokuserade" amerikanska studier växer den nya inflations-

och arbetslöshetsteorin fram; hos Phelps och Holt genererar denna teori 

bestämda implikationer om sambandet mellan vakanser och arbetslöshet. Som 

framgår av de följande avsnitten finns dock knappast någon invändningsfri 

1) Full sysselsättning enligt Pigou råder när "the number of persons actu
ally employed is equal to the number of would-be employees minus fric-
tional unemployment and when there are no unfilled vacancies (except 
frictional unfilled vacancies)." Pigou (1950) s 5. Beveridges välbekan
ta definition innebär att full sysselsättning utmärks av "always more 
vacant jobs than unemployed men". Beveridge (19^*0 s 8. 

2) Se t ex uppsatser i "The Measurement and interpretation of Job Vacan
cies", NBER (1966) samt Myers (1969) 
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teoretisk modell, som förklarar existensen av en stabil u,v-kurva. 

Trots detta förefaller u,v-relationen vara ett tämligen robust empiriskt 

samband; i varje fall tycks stabiliteten vara mer väldokumenterad hos 

u,v-kurvan än hos den mer omskrivna släktingen Phi 11 ipskurvan. I flera 

utländska studier har u,v-kurvan använts för att analysera arbetslös

hetens efterfrågebetingade respektive strukturella och friktionsmässiga 

orsaker. Den första ansatsen i denna riktning representeras av Dow & 

Dicks-Mireaux (1958), som undersöker den engelska arbetslöshets- och 

vakansstatistikens användbarhet som indikatorer på arbetskraftsefter

frågan. Dow & Dicks-Mireaux antar att u,v-sambandet kan beskrivas som en 

rektangulär hyperbel i u,v-p1anet och definierar ^-graderslinjens skär

ning med kurvan som en situation där efterfrågeöverskottet är lika med 

noll. Skärningspunktens avstånd från origo representerar graden av "miss

anpassning" (maladjustment) mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft; 

ju längre avstånd från origo, desto större "missanpassning". Variationer 

i efterfrågan motsvaras av rörelser utefter en given u,v-kurva. 

I flera andra engelska undersökningar förekommer u,v-kurvan som ett cen

tralt analysverktyg, där den grundläggande föreställningsramen är densam

ma som hos Dow s Dicks-Mireaux. Såväl intertemporala som interregionala 

arbetslöshetsskillnader har därvid studerats och existensen av en u,v-

kurva har kunnat konfirmeras på både nationell och regional nivå. I sam

band med inflationsstudier har u,v-kurvan fungerat som förmedlande länk 

mellan efterfrågeöverskott och arbetslöshet på arbetsmarknaden; en tanke

gång har här också varit att ökade matchningsproblem i form av en för

skjutning av u,v-kurvan leder till ett motsvarande shift av Ph i 11 i ps ku i— 
1 ) van. 

I den ekonomisk-politiska debatten har med återkommande mellanrum före

kommit kontroverser mellan å ena sidan sådana som framhävt total efter

frågans betydelse som arbetslöshetsreducerande medel och å andra sidan 

de som poängterat nödvändigheten av mer selektiva insatser. I slutet av 

1) Bowers et al (1970) och (1972). Cheshire (1973). Foster (197*0. 
Gujarati (1972). Thirlwall (1969). 
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50-talet och i början av 60-talet fördes i USA en Intensiv diskussion 

mellan "demand defi cient"-teoretiker och "strukturalister" om orsaker

na till de då stigande arbetslöshetstalen.^! denna debatt kom inte 

u,v-kurvan att spela någon roll som analysinstrument till följd av från

varon av acceptabla vakansdata; flera ekonomer har dock påpekat att 

tillgången till vakansstatistik skulle möjliggöra diskriminering mellan 
2) 

de olika hypoteserna. Som alternativ efterfrågeindi kåtor har ibland 
3) 

använts befintliga index över platsannonseringen. 

Vi skall fortsättningsvis presentera några alternativa model 1 formule

ringar, som syftar till att ge u,v-relationen en teoretisk underbyggnad. 

Den första av dessa ansatser bygger på traditionella neoklassiska förut

sättningar om utbuds- och efterfrågesamband på delarbetsmarknader och 

erhåller u,v-kurvan genom aggregering över delmarknaderna, övriga formu

leringar bygger på modern sök- och flödesteori för arbetsmarknaden. 

5.2 Aggreger-Cngs förklaring av u sv-kurvan 

Aggregeringsförklaringen av u,v-kurvan har presenterats av Bent Hansen 

i en uppsats som primärt syftar till att härleda Phi 11ipskurvan utifrån 

vanlig neoklassisk teori, varvid u,v-kurvan utgör brygga mellan begrep-
M 

pen efterfrågeöverskott och arbetslöshet. Säg att arbetsmarknaden be

står av ett stort antal delmarknader, som antas "friktionsfria" i den 

meningen att sysselsättningsvolymen anges av utbudskurvan vid efterfråge-

överskott och av efterfrågekurvan vid utbudsöverskott. För enkelhets 

skulle kan vi utgå från ett fall med fyra lika stora delmarknader med i n i -

tiella lönerelationer enligt figur 5.1, dvs efterfrågeöverskott (vakanser) 

råder på två marknader och utbudsöverskott (arbetslöshet) på de två öv

riga marknaderna. På aggregerad nivå finns följaktligen vid rådande löne

relationer såväl arbetslöshet som vakanser. Variationer i totalefterfrå

gan medför förskjutningar av delmarknadernas efterfrågekurvor, vilket 

1) Solow (1964). Simler (1964). Gilpatrick (1966). Gallaway (1963). 
Stoikov (1966). Gordon (1967)- Berman (1965). Okun (1965). Killings-
worth (1965). Musgrave (1965). 

2) Solow (1964). Mincer (I966). En australisk studie av detta slag utgör 
Hancock (1963). 

3) Cohen & Solow (1967). 

4) Hansen (1970). 
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- under antagande om lönestelhet - genererar olika punkter i det aggre 

gerade u,v-planet (se figur 5-2). 

Figur 5»1• Utbuds- och efterfrågesamband för delarbetsmarknader 

w 

w2 

Figur 5-2. u,v-kurvan som aggregeringsfenomen 

u 

v 
Vid tillräckligt låg nivå på totalefterfrågan existerar utbudsöverskott 

på alla marknader. Det aggregerade vakanstalet är då noll, dvs u,v-kurvan 

sammanfaller med u-axeln. Vid ökad efterfrågan kommer utbudsöverskotten 

på delmarknaderna successivt att elimineras och vakanstalet att öka. När 

totalefterfrågan expanderat så att utbudsöverskotten överallt har förvand
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lats till efterfrågeöverskott gäller att u,v-kurvan sammanfaller med v-

axeln (till höger om punkten D i figur 5.2). De fyra markerade punkterna 

på u,v-kurvan representerar lägen vid vilka delmarknadsefterfrågeöver

skotten "byter tecken". Sr antalet delmarknader stort utjämnas u,v-rela-

tionens kurvatur och ett samband med vanligt konvext utseende erhålles. 

Bent Hansens aggregéringsansats visar egentligen endast att etv u,v-rela-

tion på makronivå kan genereras även om de enskilda delarbetsmarknaderna 

aldrig uppvisar samtidig förekomst av vakanser och arbetslöshet. De nöd

vändiga antagandena är bristande löneflexibilitet och ofullständig rör

lighet mellan delmarknaderna. Aggregeringsmodellen möj1iggör dock knap

past några bestämda slutsatser om stabiliteten hos u,v-kurvan. I verklig

heten sker ju inte endast likformiga efterfrågeförändringar på delmarkna

derna utan också återkommande förskjutningar i utbuds- och efterfrågeför

hållanden. Dessutom förekommer en viss löneflexibilitet samt yrkesmässig, 

geografisk och branschmässig rörlighet. På ett något intuitivt plan kan 

man kanske ändå föreställa sig att marknadsekonomin utmärks av en viss 

"strukturell stabilitet" vad gäller beteenderelationerna för löneanpass

ning, rörlighet samt efterfråge- och utbudsreaktioner.^ En given grad 

av matchningsproblem (friktioner) på arbetsmarknaden skulle då kunna ges 

en approximativ beskrivning i form av en kurva - eller ett band - i mak-

ro-u,v-planet. Förvärrade matchningsproblem kan representeras av en u,v-

kurva längre från origo. Antag t ex att lönerna i figur 5.1 ligger ännu 

längre från jämviktsnivån. Efterfrågevariationer implicerar då en u,v-

kurva i figur 5.2 liggande till höger om kurvan ABCD. Det är också natur

ligt att tänka sig att en snabbare strukturomvandling - efterfrågeförskjut

ningar mellan branscher och/el 1er yrken - medför accentuerade obalansprob

lem och därmed en ökad arbetslöshet vid given vakansnivå. 

1) Aggregeringsförklaringen av u,v-kurvan kan också sägas implicera en 
hypotes om att efterfrågeöverskotten på olika delmarknader inte är 
oberoende utan relaterade till varandra på ett bestämt sätt. Denna 
frågeställning diskuteras av Archibald (1971). 
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5.3 Flödesmodeller för u3v-kurvan 

5.3.1 Inledning 

Bent Hansens aggregeringshypotes för u,v-kurvan bygger på traditionell 

statisk neoklassisk teori kompletterad med vissa friktionsantaganden. 

Under rubriken flödesmodeller skall vi i det följande presentera ansat

ser baserade på ett mer dynamiskt synsätt på arbetsmarknaden. Ansatserna 

kan sägas vara dynamiska såtillvida som de fäster uppmärksamheten på de 

kvantitativt betydande bruttoströmmar, som bestämmer storleken på bestån

den av t ex arbetslösa och vakanser. Två versioner av flödesteori skall 

presenteras, nämligen Phelps' respektive Holts modeller. Hos Phelps in

går u,v-kurvan som en partialmodell inom ramen för en "generaliserad 

excess demand-teori" för löneförändringar. Holts formulering saknar sam

ma markanta strävan mot skapandet av en integrerad inflations- och arbets

löshetsteori; istället kan denna ansats snarast uppfattas som ett försök 

att lansera en referensram för dynamisk arbetsmarknadsanalys. 

5.3.2 Phelps' modell^ 

Förändringen per tidsperiod av beståndet av sysselsatta (N) utgörs av 

skillnaden mellan antalet nyanställda och antalet avgångna personer. 

Phelps1 antar härvid att samtliga nyanställda (R) rekryteras från bestån

det av arbetslösa, dvs inträde i arbetskraften är alltid förenat med ini

tie! 1 arbetslöshet. Dessutom bortses explicit ifrån ofrivilliga avgångar 

av typen permitteringår och avskedanden. Antalet avgångar i Phelps' modell 

bestäms därför endast av utträde ur arbetskraften till följd av pensione

ringar o dyl (D) samt av frivilliga inträden i arbetslöshet (Q) för att 

söka efter nya anställningar. Följande likhet erhålles 

N = R - D - Q (5.1) 

R och Q. antas vara homogena funktioner av grad ett i arbetslöshet (U), 

vakanser (V) samt arbetskraftsutbud (L). Ekvation (5-1) kan följaktligen 
. . 2) 
skrivas 

1) Phelps (1971). 

2) D antas proportionell mot N. 
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N = R(U,V,L) - <5N - Q(U,V,L) (5.2) 

Ekvation 5.2 är ekvivalent med 

N = LR(u,v,1) - 6N - LQ(u,v,1) (5.3) 

där u = U/L och v = V/L. Förändringen av antalet sysselsatta per arbets-
1 ) 

kraftsenhet betecknas z och definieras z = N/L. Således gäller 

z = R(u,v,1) - (5(1-u) - Q(u,v,1) = z(u,v) (5.^) 

Partialderivering med avseende på u ger 

z = R + 6 - Q. (5.5) u u u 

där Phelps antar Ru>0 och Qu<0. En ökad arbetslöshet vid givet vakanstal 

förutsätts underlätta rekryteringen och därmed öka antalet nyanställning

ar. Högre arbetslöshet medför också minskad avgångsbenägenhet. Följaktli

gen gäller zu>0, dvs en stegrad arbetslöshet vid givet vakanstal impli

cerar en högre sysselsättningstillväxt. 

Partialderivering med avseende på v ger 

- \ - Qv (5.6) Z V 

där det antas att Ry>0 och 0^0. Ett högre vakanstal vid given arbetslös

het är förenat med en intens i vare rekryter ingspoli t i k från företagens si

da, vilket ökar anställningssannolikheten för arbetslösa personer som kon

taktar ett företag. Ett ökat antal vakanser uppmuntrar å andra sidan av

gångar från beståndet av sysselsatta. Enligt Phelps gäller dock att "it 

would be strange to find that the higher vacancy rate reduced employment 
2) 

growth on balance." Därför antas Rv>Q^,dvs zy>0. 

1) Arbetskraftsutbudet är definierat som summan av antalet sysselsatta 
och antalet arbetslösa, dvs L=N+U. Följaktligen gäller 

ô(£) = <$({; - i) = 6(1-u) 

2) Phelps (1970 s ^kk. 
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1 2 Kurvorna betecknade z och z i figur 5*3 representerar orten för u,v-

kombinationer svarande mot givna z-värden. En u,v-kurva längre från ori-
2 1 go anger högre sysselsättningstillväxt, dvs z >z . Lutningen på en u,v-

kurva är du/dv = -z /z <0. v u 

Figur 5«3. u,v-samband och sysselsättningstillväxt 

Kurvaturen hos u,v-kurvan anges av den implicita z-funktionens andra

den vata: 

d / du \ 1 r2 2 a -i / r ~y\ 
W 3 [zu zvv + zv zuu " 2zuzvzuv] (5-7) 

z u 

Phelps hypotes är att u,v-kurvan är konvex mot origo. Följande olik

heter - i förening med tidigare teckenantaganden för zoch zy - utgör 

tillräckliga villkor för att andraderivatan skall vara positiv: 

z = R - Q >0 (5.8) 
UV UV TJV 

z = R - Q, = 0 (5.9) UU UU UU \J'J) 

z = R - 0 < 0 (5.10) vv vv ^v = \j v , 
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Enligt (5.8) har ett ökat vakanstal större sysselsättningseffekt ju 

högre arbetslösheten är. Dels underlättas rekryteringen av en högre 

- och försvåras av lägre - arbetslöshet, dvs R >0. Dels är det rimligt uv 3 

anta att en vakansökning har liten eller ingen effekt på antalet avgång

ar vid hög arbetslöshet, dvs Q <0. Vidare förutsätts att en arbetslös-J uv= 
hetsökning har såväl mindre rekryteringseffekt som mindre avgångseffekt 

vid högre arbetslöshet (R <0 och Q >0). Det antas också att ett steg-a uu uu 3 

rat vakanstal har lägre sysselsättningspåverkan ju större vakanstalet är 

(Rvv<0): "it could result from a rising marginal recruitment cost schedule; 

given the unemployment rate, the new hire rate (R) might even approach 

an upper bound as the vacancy rate increased without limit.Slutligen 

"gissar" Phelps att Qy^O, vilket garanterar uppfyl landet av (5.10). 

Variablerna u och z är inte oberoende av varandra, eftersom en hög syssel

sättningstillväxt implicerar fallande arbetslöshet. Arbetslöshetsgraden 

i steady state (u) motsvarar en viss sysselsättningstillväxt (z) och ett 

visst vakanstal (v). En konstant arbetslöshetsgrad (ù=0) är liktydig med 

att N/N = L/L gäller^, dvs 

• • 
r ~\ N  N  N  L  /i ' te it\ z = z(u,v) = "l • "n = "l * r = '1"u^ (5.11) 

där y = L/L är arbetskraftsutbudets relativa tillväxttakt. 

Differentiering av (5.11) ger 

(zu + y)du + zydv = 0 (5-12) 

,- z du v 

dv u z + Y i i I 
(5.13) 

Enligt (5.13) har u,v-kurvan Î steady state flackare lutning än tidigare 

avbildade z-kurvor (om Y>0)- För Y=0 gäller att steady state kurvan samman

faller med den z-kurva som representerar sysselsättningstillväxten noll. 

Rörelserna utanför steady state kan beskrivas av en differentialekvation 

1) Phelps (1971) s 145. 

2) Definiera sysselsättningsgraden som n = N/L, dvs u+n=1. Vi har n/n = 
• • • • 

= N/N - L/L, dvs ù=-n=0 ger N/ N = L/L. 
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û = -z(u,v) + (1-u)y (5.1*0 

Innebörden av (5.14) är att varje punkt som ligger under steady state 

kurvan z i figur 5-4 är instabil därför att sysselsättningstillväxten 

är otillräcklig för att konstanthllla arbetslösheten; följaktligen sti

ger denna. En punkt ovanför z-kurvan är likaså instabil; arbetslöshets-

och vakanstalet är här sådant att sysselsättningstillväxten är större 

än arbetskraftstillväxten, dvs arbetslösheten faller. 

Figur 5.4. u,v-kurvan i steady state 

ui 

En ökad tillväxttakt i arbetskraftsutbudet leder till en förskjutning av 

steady state kurvan från origo: 

jH- 1 ' " > 0 (5.15) 
dy zu+ y 

En snabbare arbetskraftstillväxt kräver större sysselsättningstillväxt 

och ett högre vakanstal för att bibehålla arbetslöshetsgraden på en given 

nivå. 
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Phelps1 modell för u,v-relationen genererar tydligen tre testimplika

tioner: 

a) Det existerar - för varje konstant arbetskraftstillväxt - en negativt 

lutad steady state u,v-kurva. 

b) Steady state relationen shiftar åt höger om tillväxttakten i arbets

kraftsutbudet ökar. 

c) Punkter ovanför (under) steady state kurvan är instabila och leder 

till fallande (stigande) arbetslöshet. 

5.S.2.1 Alternativa beteendeantaganden 

Den modell som ovan beskrivits bygger delvis på starkt restriktiva och 

empiriskt tvivelaktiga förutsättningar. Vi skall här undersöka konsek

venserna för modellens stabilitet av att införa mer realistiska antaganden 

vad gäller flödena till och från beståndet av sysselsatta. Dels släpper 

vi förutsättningen att all nyanställning sker via beståndet av arbetslösa, 

dels beaktar vi explicit förekomsten av ofrivilliga uppsägningar.^ För 

svensk arbetsmarknad gäller t ex att den dominerande delen av flödet till 

beståndet av sysselsatta består av ny- och återinträdande på arbetsmark-
2) 

nåden. Vidare domineras flödet från beståndet av sysselsatta till be-
3) 

ståndet av arbetslösa av påtvingade snarare än frivilliga avgångar. 

Låt P beteckna antalet personer utanför arbetskraften som nyanställs per 

tidsperiod och Y antalet ofrivilligt uppsagda. Vi har 

N = R + P - D - Q - Y  ( 5 - 1 6 )  

1) Fallet med ofrivilliga uppsägningar har analyserats av Löfgren (197*0 
s 87-88. 

2) I AKU tillfrågas - efter viss reducering - samma grupp av personer var 
tredje månad. Samkörningar av sådana gemensamma månader för år 1970 
antyder att närmare 90 procent av inströmningen i sysselsättning härrör 
från personer utänför arbetskraften. Samkörningstekniken informerar dock 
inte om "beståndsbyten" mellan mättidpunkterna, varför arbetslöshetens 
betydelse som "rekryteringspool" sannolikt underskattas. Se AMS: Med
delanden från utredningsenheten, nr 1973:25. 

3) AMS: Meddelanden från utredningsenheten, nr 197^:25- Se även kapitel 
6, tabel16.3. 
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P och Y antas linjärt homogena i U, V och L. Den relativa sysselsättnings

tillväxten blir följaktligen 

z = R(u,v, 1 ) + P(u,v,1) - <5( 1 -u) - Q(u,v, 1 ) - Y(u,v,1) (5-17) 

Lutningen på u,v-kurvan kommer nu även att bero av partialderivatorna 

P , P , Y samt Y . Det är rimligt anta att Y >0 och Y <0, dvs antalet u ' v' u v 3 u v ' 
avskedanden stiger med ökad arbetslöshet och faller med växande vakans

tal. Stigande arbetslöshet innebär att företagens arbetskraftsrekryte

ring underlättas, varför incitamenten att tesauera arbetskraft försvagas. 

Analogt implicerar stigande vakanstal ökade rekryteringsproblem, varför 

tesaueringsincitamenten förstärks. Vidare antar vi Pv>0, dvs antalet rek

ryterade från beståndet utanför arbetskraften ökar med stigande vakanstal. 

Tecknet hos Pu f örefaller svårare att a priori specificera. Diskussionen 

om arbetskraftsdeltagandets samband med ekonomins aktivitetsnivå har ut

kristalliserat såväl en "discouraged worker"-hypotes som en "additional 

worker"-hypotes.^ Den förra hypotesen betonar den tendens till utstötning 

ur arbetskraften, som följer av en högre arbetslöshet medan den senare på

pekar att stigande arbetslöshet kan ha sådana negativa effekter på hushålls

inkomsterna att arbetskraftsutbudet stiger för vissa "marginella" grupper 

(t ex kvinnor). Effekten av en arbetslöshetsstegring vid given vakansnivå 

medför å ena sidan att företagens incitament för rekrytering ur beståndet 

utanför arbetskraften sjunker. Å andra sidan förstärks troligen - till 

följd av inkomstbortfall - hushållens incitament för att öka arbetskrafts

utbudet. Nettoeffekten är osäker varför vi skriver Pu  ̂  0. Vi har 

z = R + P + < 5 - Q - Y  ( 5 . 1 8 )  u U U U U \j' ! 

z = R +P - 0 - Y (5.19) 
V V V v V 

där Ru>0, Pjo, Qu<0, Yu>0, Ry>0, Py>0, <^>0 och Yy<0. Tecknet för zu 

blir obestämt medan den tidigare slutsatsen beträffande z :s tecken 
> ^ 

stärks. Vi har alltså zu<0 och zv>0, dvs u,v-kurvans lutning 

1) Se t ex Strand S Dernburg (196A). 
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du = fv (5.20 
dv " zu 

är positiv om zu<0. Den z-kurva som representerar högre sysselsätt

ningstillväxt kommer att ligga till höger om kurvan med lägre z-värden 

(se figur 5.5) • 

Lutningen för steady state kurvan 

(5.13) 
dv 

är också positiv om zu<0 samtidigt som zu+y<0. Är å andra sidan zu+y>0 

erhålles en negativt lutande steady state kurva även om z-kurvorna har 

positiv lutning. 

Figur 5-5. Positivt lutande u,v-samband 

uA 

En punkt ovanför en positivt lutande steady state u,v-kurva implicerar 

en sysselsättningstillväxt som är lägre än den som krävs för att kon

stanthål la arbetslösheten, varför denna stiger. En punkt under ett steady 
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state samband svarar mot en högre s ysselsättningstillväxt än vad som 

krävs för att bibehålla den givna arbetslöshetsnivån, dvs arbetslöshe

ten faller. 

Sammanfattningsvis tycks således Phelps1 slutsatser beträffande existensen 

av en negativt lutande u,v-kurva vila på tämligen restriktiva förutsätt

ningar. Å andra sidan innehåller modellen testimplikationer, vars empi

riska relevans kan belysa ansatsens rimlighet. Av central betydelse är 

här framför allt arbetskraftsutbudets tillväxttakt; en samtidig stegring 

av tillväxttakten och förskjutning av u,v-kurvan ger stöd för modellens 

beteendeantaganden. Däremot utsäger Phelps' modell i nget om andra tänk

bara shiftorsaker. 

5.3.3 Holts modeller 

Utmärkande för Holts arbetsmarknadsanalys är ambitionen att fånga det 

dynamiska samspelet mellan bestånd och flöden av arbetslösa och vakanser. 

Detta synsätt presenterades först i en uppsats av Holt & David.^ I sena

re framställningar har Holt utvecklat ansatsen i olika riktningar, bl a 

för att härleda Phi 11 ipskurvan och för att belysa konsekvenserna av arbets-
2) 

marknadssegmentering. 

En utgångspunkt för Holts ansats är förekomen av ofullständig information 

och heterogeni tet på arbetsmarknaden, vilket nödvändiggör resurskrävande 

sök- och matchningsaktiviteter. Beslut på mikronivå om t ex nyanställning

ar, avgångar och arbetssökande är i hög grad influerade av slumpmässiga 

faktorer till följd av bristande kunskap om alternativ i nuet och i fram

tiden. Arbetsmarknadens aggregerade bruttoströmmar utmärks dock av en på

fallande kvantitativ stabilitet, vilket Holt tolkar som att systemet all

tid befinner sig i närheten av "stokastisk jämvikt". Denna flödesstabili

tet gäller även approximativt över konjunkturcykeln till följd av motsatta 

cykliska beteenden hos flödenas komponenter. Exempelvis är inflödet i ar

betslöshet från beståndet av sysselsatta beroende av såväl frivilliga av

gångar (quits) som ofrivilliga uppsägningar (layoffs); dessa varierar dock 

1) Holt s David (1966). 

2) Holt (1971 ;a) och (1971;b). 
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pro- respektive contracykliskt, varför en viss stabilitet i det totala 

flödet kan förväntas. 

Antaganden om approximativ flödesstabilitet ligger bakom Holts motive

ringar för u,v-relationens utseende. Holt har presenterat alternativa 

men starkt besläktade formuleringar, vilka samtliga tycks förutsätta 

att all rekrytering sker från beståndet av arbetslösa, dvs inträde i 

arbetskraften sker alltid via arbetslöshet. Enligt en av dessa model

ler antas anställningsflödet per tidsperiod bero dels av antalet arbets

lösa och dels av sannolikheten per tidsperiod för att en arbetslös per

son skall erhålla ett arbete. Denna anställningssannolikhet (P^) antas 

- "in its simplest form" - vara proportionell mot antalet vakanser, dvs 

PA = kV (5.21) 

där k är en konstant. Vidare erhålles anställningsflödet per tidsperiod 

(R) som produkten av antalet arbetslösa och anställningssannolikheten: 

R = PA * U (5-22) 

(5-21) insatt i (5.22) ger 

R = k U V (5.23) 

eller 

U = £ (^) (5.24) 

Enligt Holts "stabilitetshypotes" kan anställningsflödet - eller utflödet 

ur arbetslöshet - antas relativt konstant, varför sambandet mellan U och V 

kan beskrivas som en rektangulär hyperbel enligt (5-24). Förändringar i 

antalet vakanser påverkar arbetslösheten via anstäl1ningssannolikheten 

P 1) 
A* 

1) Den skisserade modellen återfinns hos Holt & David (1966). Modellen fö
refaller bortse från konjunkturberoendet hos det in- och utflöde i ar
betslöshet, som betingas av in- och utträde i arbetskraften. Det inver
terade värdet av anställningssannolikheten skulle då kunna tolkas som 
den genomsnittliga arbetslöshetstiden för avslutade arbetslöshetsperio
der. Ekvation (5-21) blir med denna tolkning ekvivalent med hypotesen 
att arbetslöshetstidens längd är en avtagande funktion av antalet vakan
ser. 
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En annan av Holts modeller Implicerar också en u,v-kurva av rektangulär 

hyperbeltyp.^ Anställningsflödet per tidsperiod (R) bestäms här dels 

av den tid, som genomsnittligt krävs för att komma i kontakt med en 

vakans (T ), dels av den genomsnittliga sannolikheten (P ) för att en 
s 2) 

sådan kontakt (anställningsintervju) skall föranleda placering samt 

slutligen av totalantalet potentiella kontakter mellan arbetssökande 

och vakanser; denna "kontaktpotential" formulerar Holt som produkten av 
3) 

antalet arbetslösa och antalet vakanser (UV). 

Följande samband erhålles: 

UV P 
R = ——- (5.25) 

S 

där UV/Ts k an tolkas som antalet anställningsintervjuer per tidsperiod, 

vilket multiplicerat med acceptanssannolikheten P ger antalet anställ-a 
ningar. Uttrycket (5.25) kan omskrivas som 

R T i 
(5-26) 

a 

Holt argumenterar för att variablerna R, T och P uppvisar konjunktureli s a 
stabilitet, vilket implicerar att antalet arbetslösa är en avtagande funk

tion av antalet vakanser. R antas stabilt av skäl som tidigare redovisats. 

Tg bestäms av informationsförhållanden och sökeffekt i vi tet på arbetsmark

naden, inte av konjunkturläget. Sannolikheten att en intervju skall leda 

till upprättandet av ett anställningskontrakt beror av gapet mellan den 

arbetslöses (minimi)krav och arbetsgivarens (maximi)erbjudanden; storleken 

av detta gap kan dock förväntas vara relativt konjunkturoberoende. 1 en låg

konjunktur har vakanserna kort varaktighet medan arbetslöshetstiderna är 

långa. Den arbetslöse har då låga lönekrav medan arbetsgivaren å sin sida 

endast är villig att erbjuda låga löner. Det motsatta förhållandet råder 

i en högkonjunktur, varför sannolikheten att en intervju skall föranleda 

anställning kan antas vara relativt oberoende av konjunkturläget. 

1) Holt (1971 ; b). 

2) Observera att denna "acceptanssannolikhet" inte överensstämmer med an
ställningssannolikheten P^ i föregående Holt-model1. 

3) Holt bortser här från arbetsmarknadens heterogeni tet och antar att varje 
arbetssökande i princip skulle kunna placeras på varje vakans. Senare 
analyserar han dock även betydelsen av arbetsmarknadssegmentering. 



Holts modellansatser kan sägas försöka påvisa u,v-relationens cykliska 

stabilitet. Arbetslöshetens storlek vid given vakansnivå bestäms av pa

rametrar, vars innebor dock inte alltid låter sig enkelt tolkas eller 

empiriskt observeras. Det är t ex knappast möjligt att förklara en even 

tuell förskjutning av u,v-kurvan utifrån begrepp som acceptanssannolik-

het (P ) eller genomsnittlig söktid (T ).^ Däremot erbjuder begreppet 
3 S 

anställningssannolikhet (P^) vissa empiriska tolkningsmöjligheter till 

följd av att variabeln kan approximeras med den genomsnittliga arbets

löshetstidens inverterade värde. Av (5.21) och (5-24) framgår att en 

minskad anställningssannolikhet vid givet antal vakanser (dvs lägre k-

värde) indikerar en förskjutning av U,V-kurvan från origo. 

5.4 Referensram oah begreppsdefinitioner 

Som framgått av vår modellpresentation existerar knappast någon över

tygande teoretisk förklaring till u,v-kurvans existens och stabilitet. 

Samtidigt har u ,v-sambandet en påtaglig intuitiv rimlighet och - att 

döma av tidigare studier - en betydande empirisk styrka. Vi skall där

för utnyttja u,v-relationen som en grundläggande referensram för den 

fortsatta framställningen. Denna referensram inkluderar tidigare pre

senterade förklaringsansatser som exempel på alternativa modellformu

leringar. I den empiriska analysen anknyter vi sedan på olika sätt till 

dessa model Iversioner och undersöker deras implikationer. 

Kurvans läge i u,v-planet - eller arbetslöshetens storlek vid given 

vakansnivå - antas bestämmas av vissa "matchningsparametrar", som av

gör hur effektivt anpassningen mellan efterfrågan och utbud sker på ar

betsmarknaden. En förskjutning av u,v-kurvan innebar försvårade anpass

ningsproblem till följd av att vissa matchningsparametrar förändras. 

Med utgångspunkt från u,v-sambandet i figur 5.6 kan vi precisera några 

fortsättningsvis använda begrepp: 

1) Jmf dock Barron (1975); här görs ett försök att relatera arbetslös
hetsperiodens längd dels till sannolikheten att hitta ett arbete, 
dels till sannolikheten att acceptera ett arbete. 



Figur 5.6. Arbetslöshetens strukturkomponent 

u 

s 

v 

Med arbetslöshetens strukturkomponent (us) avses arbetslöshetens storlek 

då u=v, dvs där u,v-kurvan skär *t5~gradersstrålen. 1 termer av den be

greppsapparat som introducerats i kapitel 2 så skulle denna strukturkom

ponent kunna upplösas dels i friktionsarbetslöshet, dvs arbetslöshet 

som motsvaras av vakanser inom samma delmarknader, och dels i struktur

arbetslöshet, dvs arbetslöshet som motsvaras av vakanser inom andra del

marknader. En förskjutning av u,v-kurvan skulle då i princip kunna åter

föras på förändringar i struktur- och/el 1er friktionsarbetslöshetens 

storlek. Eftersom vi saknar data för en sådan bestämning använder vi för 

enkelhets skull uttrycket "ökad struktur- och friktionsarbetslöshet" 

för att beskriva en arbetslöshetsstegring vid given vakansnivå.^ En u,v-

förskjutning är också liktydig med att arbetslösheten ökar vid givet 

efterfrågetryck (efterfrågeöverskott) på arbetsmarknaden. Efterfrågeöver-
o S S 

skottet (L -L )/L kan operationellt mätas som 

(m-v) - (n+u) _ , , 
N + U V3.4/I 

Arbetslöshetens strukturkomponent anger följaktligen arbetslöshetens 

1) 1 kapitel 7 görs dock ett försök att belysa de regionala arbetslös
hetsskillnadernas beroende av såväl struktur som friktionsarbetslös
het. Vårt datamaterial möjliggör en sådan interregional jämförelse 
men inte motsvarande intertemporal a analys. Se vidare kapitel 7» av
snitt 7.5.5. 
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storlek när det aggregerade efterfrågeöverskottet på arbetsmarknaden 

är 1 i ka med noi 1. 

Begreppet "strukturförändringar" används här som sammanfattande beteck

ning på varje typ av förklaring av en sådan vakansoberoende arbetslös

hetsökning. Med strukturförändringar avses således inte någon specifik 

hypotes om varför en person blivit arbetslös; begreppet har heller in

te någon nödvändig bindning till fenomen som yrkes- och näringsgrens

förskjutningar. Tänker vi oss att ekonomin kan beskrivas av en modell 

med ett antal strukturekvationer, så är strukturförändringar liktydigt 

med parameterförändringar hos en eller flera av dessa ekvationer. En 

strävan bör givetvis vara att "endogenisera" sådana parameterföränd

ringar. 

5.5 Estimation av Sveriges u3v-kurva 

5.5.1 Data och modellspeoifikationer 

Den ekonometri ska bestämningen av Sveriges u,v-relation försvåras av 

att det saknas statistik för det totala vakansflödet på arbetsmarknaden 

Utredningen om förbättrad platsinformation (UPl) visar att cirka 60 

procent av de vakanser, som var avsedda för extern rekrytering i april 

1974, också anmäldes till arbetsförmedlingen.^ UPI:s bedömning är att 

denna andel kan utgöra en viss överskattning av den "sanna" anmälnings

frekvensen. Vi har i detta arbete räknat med en 50-procentig förmedling 

täckning och följaktligen erhållit det relativa vakanstalet genom att 

fördubbla antalet förmedlingsregistrerade lediga platser och dividera 

med arbetskraftens storlek enligt AKU. Koefficienterna i de estimerade 

regressionsekvationerna kommer att bli beroende av graden av felskattni 

av vakanstalet; eftersom vi primärt är intresserade av att undersöka u, 

kurvans existens och stabilitet blir dock detta mätfel av marginellt in 
2) 

intresse. En kritisk förutsättning är däremot anmälningsfrekvensens 

1) AMS: Utredningen om förbättrad platsinformati on, 197^. 

2) De parametorskattningar som erhålls kan justeras efter olika antagan 
den om vakansanmälningsfrekvensen. För en regressionslinje 

y = a + b X 

fås parametrarna som 
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kons tans över tiden. Om före tagens sölcbeteende uppvisat en trendmäss i <j 

förändring i okänd omfattning så saknas underlag för slutsatser om för

svårade matchningsproblem på arfcetsroa#kn,ad«n. Vissa indirekta test av 

denna frågeställning presenteras i kapitel 6. 

Estimationen har baserats dels på kvartalsdata (februari, maj, augusti, 

november) för hela tidsperioden 1963"*197^ och dels på månadsdata för 

perioden Som arbetslöshetsmått har använts AKlHdata för de 

aktuella månaderna. Serierna lör såväl arbets fSshetsgrad som vakanstal 

har säsongrensats med hjälp av löpande medelvärden. 

Det är omöjligt att i detta sammanhang diskriminera mellan olika icke

linjära funktionsformer utifrån teoretiska överväganden. Vi har valt 

att i stor utsträckning parallellt arbeta med hyperbel- respektive 

po t e n s f u n k t i one r:^ 

u - ao + ho^] (5«28) 

u = a^v (5.29) 

£(x.-x)(y.-y) 
b « . ' 

S(x.-x) 

a = y - b X 

Antag att det sanna värdet på den oberoende variabeln (x*) kan skrivas 
x*=>kx  där k  är en konstant. Vt har då 

E(kx.-kx)(yt ~y) k 2(x,-x)(y.-y) % 
b* = ! — » — ! = -L . b 

Z(kx.-kx)2 k2 E(xj-x)2 k 

É . . b k - ' a* = y - b k x = y j-— *x = y- bx = a 

Föreligger ett konstant mätfel i den oberoende variabeln påverkas så
ledes riktningskoefficienten men inte intercepted 

1) Den korrekta specifikationen av Phelps modell år N/L » ?(u,v). Denna 
formulering är dock ekonometr i skt olämplig till följd av stark multi 
col 1 i near i tet mellan u och v. Vidare kan observeras att de valda funk
tionsformerna representerar specialfall av funktionen 

y 
u » a + ßv 
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Arbetslöshetens strukturkomponent erhålles i hyperbelfal let som lösning

en till en andragradsekvation 

c a /a + *tb 
S O .  O  O  /  r >  « %  A  \  

u =—j + 2 (5.30) 

Lutningen på u,v-kurvan är här 

, b 

dv 2 oou 
v 

dvs parametern bQ b estämmer lutningen vid given vakansnivå. Potensfunk-

tionen ger direkt "arbetslöshetens vakanselasticitet" 

^ • ï ï - b 1  < 5 - 3 2 )  

som visar relationen mellan procentuell förändring i vakanstal och pro

centuell förändring i arbetslöshet. Arbetslöshetens strukturkomponent 

beräknad utifrån potensfunktionen är 

log a 

1 -bi 
uS = e (5.33) 

Strukturkomponent och vakanselasticitet är tydligen inte oberoende av 

varandra; en (numeriskt) lägre vakanselasticitet impli cerar större struk-

turkomponent. 

Enligt en inte ovanlig uppfattning representerar slutet av 1960-talet 

en period med försvårade "strukturella" arbetsmarknadsproblem.^ Denna 

hypotes, som skulle kunna tolkas som en förskjutning av u,v-kurvan, kan 

undersökas genom att komplettera modellerna med dummyvariabler. 

1) I direktiven till den aktuella sysselsättningsutredningen framhålls 
t ex: "Mot slutet av 1960-talet skärptes problemen på arbetsmarknaden. 
Förändrade marknadsförutsättningar, en snabb teknisk utveckling lik
som skilda industripolitiska insatser i många konkurrentländer med
verkade till en allt snabbare omvandling av näringslivet. Tryggheten 
i fråga om anställning, sysselsättning och inkomst upplevdes inte 
sällan som hotad." 
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u = a + b (—) + c D (5.3*0 o o v' o 

U = v b1 e °1D (5.35) 

där 0=1 från shifttidpunkten och noll dessförinnan. En alternativ for

mulering är att inkludera en trendvariabel (T) i modellerna 

b0<7> + V (5-36> 

u • i, < l l  e d lT  (5-37) 

där T=1 för den första observationen i tidsserien. 

5.5.2 Resultat 

Regressionsresultaten för de ansatta funktionerna framgår av tabellerna 
1  ) 2 )  

5.1 och 5.2. ' ' 

1) Den procedur som använts för val av "bästa" dummyvariabel är s k 
stegvis minstra kvadratregression, där de oberoende variablerna in
kluderas efter största partiella korrelation med den beroende varia
beln. Det använda standardprogrammet (SPETS) utgör en förenklad 
version av BMD 02R. 

2) Tidsserier baserade på månads- och kvartalsobservationer utmärks 
normalt av positiv autokorrelation, vilket gör att resultaten av sign 
fikanstest bör tolkas med viss försiktighet; de estimerade standard
avvikelserna tenderar underskatta de sanna värdena, vilket ökar riske 
na för att förkasta "sanna" nollhypoteser. Det standardprogram vi an
vänt beräknar tyvärr inte Durbin-Watson statistikan och vi har av ar-
betsekonomiska skäl avstått från att använda tilläggsprogram annat än 
i undantagsfall. Den svenska u,v-kurvan har estimerats på såväl månad 
data som kvartals- och årsdata, varvid parameterestimaten visat sig 
vara påfallande okänsliga för datavalet. Dessutom ger signifikanstes-
ten samma resultat i samtliga fall. 
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Tabell 5-1. Arbetslöshet och 

Hyperbel funktion 

vakanser - kvartalsdata 1963* •1974 

Ekv a 0 b 0 c 0 d 
O 

R2 

(5.28) 0.122 4.082 
(0.389) 

O.72 

(5.3*0 0.045 3.622 
(0.142) 

0.485 
(0.029) 

(1968) 0.97 

(5.36) 0.133 3.114 
(0.196) 

0.019 
(0.002) 

O.94 

Tabell 5.2. Arbetslöshet och 

Potensfunktion 

vakanser - kvartalsdata 1963" •1974 

Ekv log a] b1 C1 d1 
r2 

(5.29) 1.388 -O.905 
(0.096) 

0.68 

(5.35) I.I52 -0.807 
(0.035) 

0.266 
(0.016) 

(1968) 0.96 

(5-37) 0.980 -0.686 
(0.050) 

0.010 
(0.001) 

0.93 

Resultaten indikerar att relationen mellan arbetslöshetsgrad och vakans

tal kan beskrivas av en negativt lutande kurva konvex mot origo.^ 

Vidare förefaller denna u,v-relation ha förskjutits utåt under perioden, 

dvs arbetslösheten har ökat vid given vakansnivå. Denna förskjutning kan 

bättre beskrivas som ett shift år 1968 än som en successiv rörelse utåt 

i u,v-planet; modellerna med dummyvariabler ger högre determinationskoeffi-
2) 

cient än modellerna med trendvariabler. Dummyvariabelns värde i ek

vation (5.34) visar att arbetslösheten har ökat med närmare 0.5 procent

enheter vid givet vakanstal. 

o 2 1) Experiment med linjär funktion ger något lägre R (=0.9*0 • De starka a 
prioriskälen för en konvex u,v-kurva kan dock inte statistiskt konfir
meras till följd av liten spridning i variabelvärdena. 

2) År 1968 betyder i detta sammanhang första kvartalet I968. Även de fort
sättningsvis använda dummyvariablerna har knutits till första kvartalet 
för de aktuella åren. 
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I tabell 5-3 redovisas resultaten av estimation på mänadsdata för perio

den I97O-I97^. Koefficienterna visar mycket små avvikelser från de kvar-

talsestimerade parametrarna (för perioden 1968-197*0 • Förskjutningen av 

u,v-kurvan tycks således inte nämnvärt ha påverkat lutning eller vakans-
1  ) 2 )  

elasti ci tet. 

Tabel1 5-3. Arbetslöshet och vakanser - månadsdata 1970-197^ 

Ekv a b log a, b, R^ o o a 1 1 

(5.28) 0.523 3.517 0.97 
(0.097) 

(5.29) 1.372 -0.784 O.97 
(O.OI9) 

I figur 5-7 avbildas u,v-kurvan enligt ekvation (5.3*0 > tabell 5.1. 

Dessutom redovisas årsmedeltal för u,v-observationerna 19&3-197**. 

1) Signifikanstest av lutningsförändringar skulle i princip kunna base
ras på en modell med såväl intercept- som lutnings-dummyvariabler: 

u = a + b (77) + c D + e D(—) o o V o o v 

Risken för mu 11 i col 1 ineari tet är emellertid stor i denna typ av reg
ress ionsmodel 1er, eftersom dummyvariablerna är identiskt lika (=0) 
fram till shifttidpunkten. Ett alternativ skulle kunna vara att ut
föra separata regressioner för de två tidsperioder, som shifttid-
punkten avgränsar, och bilda en t-fördelad testvariabel 

t = 
b1 - b2 
O o 

/s2 + s 2 

b1 b o o 

där S^l och S^2 är regressionskoefficienternas standardavvikelse,- fSi 
o o 

respektive tidsperiod. 

Ett sådant test - baserat på icke säsongrensade data - avslöjar inqa 
signifikanta ändringar av lutning eller vakanselast i ci tet. 

2) Phelpsmodellen implicerar att ett u,v-shift betingat av en snabbare 
tillväxt i arbetskraftsutbudet medför flackare lutning hos u,v-kur~ 
van (ekvation 5.13 ovan). 
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Arbetslöshetens strukturkomponent - enligt bägge modellerna - är 1.9 pro

cent före shifttidpunkten medan totalarbetslösheten i genomsnitt är 1.6 

procent. Efter förskjutningen stiger strukturkomponenten till 2.2 procent 

samtidigt som den genomsnittliga totalarbetslösheten också ökar till 2.2 

procent.^ Antar vi att det före shifttidpunkten genomsnittliga vakans-

Figur 5.7« Relationen mellan arbetslöshet och vakanser i Sverige 1963" 

• 

3.0--

2;5--

2.0--

1.0 

3.5 3.0 2.5 

1) Resultaten antyder att den antagna 50-procentiga förmedlingstäckningen 
av vakanserna sannolikt innebär en underskattning. 1970-talets djupa 
lågkonjunktur bör ha varit förenad med ett större utbudsöverskott på 
arbetsmarknaden än vad som framgår av resultatet ovan. 
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talet (2.3 procent) gäller Sven efter u,v-förskjutningen, så erhålles en 

totalarbetslöshet på 2.1 procent, dvs ö.l procentenheter lägre än den fak

tiska nivån. Antas å andra sidan en oförändrad u,v~relation samt en vakans

nivå lika med den som råder efter shîfttîdpunkten (2.2 procent) fås en to

talarbetslöshet på 1.7 procent, dvs 0.1 procentenheter högre än den faktiska 

arbetslösheten före shîfttîdpunkten. 

Förskjutningen av u,v-kurvan innebär också en ändrad relation mellan 

efterfrågeöverskott och arbetslöshet på arbetsmarknaden. Efterfrågeöver

skottet för hyperbelfallet 

b 
v - u = -j~— u (5-38) 

o 

avbildas i figur 5.8. 

Figur 5-8. Arbetslöshet och efterfrågeöverskott på arbetsmarknaden I963-

1971» 

3.0--

2.5--

1.5*-

1.0- • 

2 0 1 2 3 1 
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S.5.S Anpassnïngen mot steady state 

Enligt Phelps1 modell är punkter ovanför (under) steady state kurvan 

förenade med fallande (stigande) arbetslöshet. Denna frågeställning kan 

undersökas genom regressionsmodel1er av följande typ:^ 

v = a +3 (—) + Y (-) (5.39) o ou ou 

ß1 ut+1 Y1 
v = a uM-p-) 1 (5.^0) 

t 

Negativa värden på y-koef f i c i enterna kan tolkas som att det förekommer 

cykliska "looper11 m edurs utefter u,v-kurvan; vakanstalet är då - vid 
2 ) 

given arbetslöshet - lägre för stigande än för fallande arbetslöshet. 

Sådana looper kan motiveras även med utgångspunkt från t idsförskjutning-
3) ar mellan efterfråge- och sysselsättningsförändringar. Det är rimligt 

anta att en del av förändringarna i vakansbeståndet betingas av företa

gens förväntningar om bl a efterfrågeutveckling och avgångsfrekvenser. 

Företagen kan därvid kalkylera med en.'tidsförskjutning mellan vakansan

mälningar och anställningar, dvs de kan antas söka förutse vakanstidernas 

längd. När en högkonjunktur vänder betyder detta att företagen förväntar 

sig efterfrågebortfa 11 och avtagande avgångsbenägenhet, varför vakansan

mälningarna minskar. Arbetslöshetsstegringar till följd av uppsägningar 

kommer först i ett senare skede, bl a till följd av att en viss arbets-

kraftstesauering är lönsam för företagen. När å andra sidan recessionen 

nått bottennivån påverkar inte en efterfrågestegring sysselsättningen på 

kort sikt, därför att den befintliga arbetsstyrkan kan utnyttjas effekti

vare. Däremot medför företagens förväntningar om stigande efterfrågan och 

1} Holmlund (1975 ; c). 

2) I Phelps1 mo del 1 kan sådana looper genereras genom att komplettera 
differentialekvationen för arbetslösheten 

u = -z(u,v) + (1-U)Y 
' % 

med en ekvation för vakanstalets cykliska utveckling över tiden 

v = k sin t + k. o 1 

3) Jmf Hansen (1970). 
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tilltagande avgångsbenägenhet ett ökat vakans inflöde. Ett konjunkturkäü> 

ligt arbetskraftsinflöde kan verka i samma loop-förstärkande riktning. 

Om efterfrågeexpansionen i lågkonjunkturen medför växande arbetskrafts

deltagande (via arbetslöshet) så blir arbetslöshetsreduktionen mindre. 

Resultaten av estimation av (5.39 och (5.40) framgår av tabell 5.4.^ 

Tabell 5-4. Vakanser, arbetslöshet och arbetslöshetsförändring - månads

data 1970-1974 

Ekv 1 og a. ßi Yi DW r2 

(5.39) -0.16 4.88 
(0.33) 

-0.012 
(0.004) 

0.84 0.81 

(5.40) 1.68 1.23 
(0.066) 

-0.59 
(0.106) 

0.77 0.87 

Koefficienterna för variablerna ù/u och log(ut+^/ut) har negativt 

tecken och är båda signifikant skilda från noll. Värdena på Ourbin-

Watson statistikan (DW) indikerar emellertid seriellt korrelerade 

residualer, varför regressionskoefficienternas standardavvikelser 
2) 

sannolikt underskattas. 

Hypotesen om medurslooper runt u,v-kurvan kan också belysas med hjälp 

av (säsongrensade) förstakvartalsobservationer för tidsperioden 1964 -

1974. Utvecklingen beskrivs av figur 5.9« 

1) Variabeln û/u har beräknats som 
u. . - — u. 1 _ t+1 t-1 

u 2 ut 

Estimationen baseras på icke säsongrensade data för perioden 1970 -
1974 med juli 1974 som sista observât ionstidpunkt. 

2) Autokorrelationen tycks dock mer allvarlig i det test som Phelps 
redovisar (DW = 0.15). Phelps (1971) s 150. 
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Figur 5.9. Sambandet mel lari arbetslöshet, vakanser och arbetslöshetens 

förändringar 

3.0--

2.5--

2.0--

1.5-

1.0-

4—H-
1.0 1.5 20 2.5 3.0 3.5 

Vid given arbetslöshet tycks vakanstalet vara högre när arbetslösheten 

minskar än när den ökar. Hypotesen om ett samband mellan vakanser och 

arbetslöshetsförändringar förefaller således ha ett visst empiriskt 

stöd. 
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KAVITKL 6 

STRUKTURFÖRÄNDRINGAR OCH ARBETSLÖSHETSUTVECKLING 

6.1 Inlednïng 

I föregående kapitel har påvisats hur den svenska u,v-kurvan förskjutits 

från origo i slutet av 1960-talet, dvs arbetslösheten har ökat vid given 

vakansnivå. Oetta är liktydigt med en förandrad relation mellan arbets

löshet och efterfrågetryck (efterfrågeöverskott) på arbetsmarknaden, vil

ket indikerar försvårade anpassningsproblem mellan arbetssökande och va

kanser. Med traditionell arbetslöshetsterminologi kan vi säga att struk

tur- och friktionsarbetslösheten har ökat. 

Vi skall i dettcf kapitel pröva olika förklaringsansatser till u,v-kurvans 

förskjutning. Inledningsvis diskuteras rimligheten av att använda antalet 

vakanser som indikator på arbetskraftsefterfrågan. Därefter söker vi be

lysa i vad mån förändringar av arbetskraftsutbudets tillväxttakt eller 

sammansättning har påverkat arbetslöshetens storlek vid givet efterfråge-

tryck på arbetsmarknaden. Oet därpå följande avsnittet undersöker samban

den mellan strukturomvandlingen i ekonomin och -inflödet i arbetslöshet. 

Slutligen presenteras en förklaringsansats beträffande arbetslöshetstider-

nas utveckling. 

6.2 Alternativa indikatorer för arbetskraftsefterfrågan 

Förskjutningen av u,v-kurvan skulle kunna vara betingad av en över tiden 

stegrad benägenhet att anmäla vakanser till arbetsförmedlingen. Det "san

na" vakanstalet har i så fall trendmässigt fallit och den växande arbets

lösheten skulle kunna beskrivas som en rörelse åt vänster utefter en given 

u,v-kurva. Denna frågeställning om vakansstatistikens giltighet skall här 

undersökas genom att studera utvecklingen av alternativa efterfrågeindi-

katorer. Platsannonseringen i Dagens Nyheter samt Konjunkturinstitutets 

serie över arbetskraftsbrist representerar sådana alternativ. 
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I figur 6.1 redovisas utvecklingen av DN:s platsannonsering, mätt som 

det årsgenomsni111iga antalet spalter per utgivningsdag.^ Dessutom an

ges årsgenomsnitt av antalet vid förmedlingarna kvarstående lediga plat

ser. 

Figur 6.1. Platsannonsering hos DN (1) och vakanser hos af (2) 

Antal 
spottar/dag 

60--

50--

40--

30--

20--

Antal 
vakanser 

--60.000 

-•50.000 

-•40.000 

-•30.000 

-•20.000 

1965 -66 -6 7 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 

En jämförelse av de två serierna ger inget belägg för att företagens 

anmälningsbenägenhet skulle förändrats under perioden. Annonsvolymen 

och det registrerade vakansbeståndet uppvisar ett mycket likartat kon

junkturmönster utan trendmässiga avvikelser. 

Konjunkturinstitutets kvartalsvisa barometerundersökningar informerar 

bl a om andelen industriföretag, som uppger brist på yrkesarbetare och 

1) Uppgifterna har ställts till förfogande av Karl-Gunnar Staaf, DN:s 
annonsavdelning. Såväl rubricerad som orubricerad placering avses. 
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andra arbetare än yrkesarbetare. Figur 6.2 visar utvecklingen av dessa 
3 ) 

serier i jämförelse med antalet vakanser. 

Figur 6,2. Brist på yrkesarbetare (1), brist på övriga arbetare {2) 

samt vakanser hos af (3) 

Ja-svar i A 
procent 

70000 70.--

•60.000 60-

•50.000 

•40.000 

30.000 30-

20000 20-

10.000 10 

Inte heller denna jämförelse avslöjar några trendmässiga olikheter i ut 

vecklingen. Bristen på yrkesarbetare är lika stor för högkonjunkturåren 

1965 och 1970 medan bristtalen för andra arbetare än yrkesarbetare når 

maximum år 1969- Sammanfattningsvis förefaller antalet hos arbetsförmed 

lingen kvarstående lediga platser ge en hygglig bild av utvecklingen av 
2) 

efterfrågeläget på arbetsmarknaden. Stegringen av arbetslösheten kan 

således inte uttömmande förklaras av ett fallande efterfrågetryck på 

arbetsmarknaden. 

1) Bristtalen utgör årsmedeltal baserat på månaderna mars, juni, septem
ber och december. För 1971 saknas decemberobservationer. 

2) Utvecklingen av det totala vakansantalet hos af är mycket starkt kor
relerat med variationerna hos industrins platsvolym. Se t ex Konjunk
turlägets redovisningar. 
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6.3 Arbetskraftstillväxt och arbetskraftssammansättning 

Vi erinrar oss att Phelps' modell för u,v-kurvan implicerar ett beroende 

mellan kurvans läge och tillväxttakten i arbetskraftsutbudet; steady 

state relationen förskjuts utåt om tillväxttakten stiger. Figur 6.3 

visar relativa förändringar av arbetskraftens storlek beräknade på AKU-

årsmedeltal. 

Figur 6.3. Arbetskraftstillväxt 1963-197^ 

Procentuell i i 
tillväxttakt 

2.0" 

1.5-

1.0-

0.5" 

67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 63/64 6 A/65 65/66 

-0.5" 

-ro-

Tillväxttakten ligger på en genomsnittligt något högre nivå åren efter 

1968 än åren före. Figuren avslöjar dock ingen systematisk "periodindel

ning" som skulle kunna ge en Phelpsiansk förklaring till u,v-kurvans för

skjutning. Ett principiellt likartat resultat erhålles om följande regres

si onsmodell prövas:^ 

u = a + b (-) + c (f) (6.1) o o v o L 

Regression på icke säsongrensade kvartalsdata för perioden 1963*1973 

1) Holmlund (1975;c). 
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ger följande resultat:^ 

u = 0.52 + 3.02( )̂ + O.OOM-jj) 

(0.37) (0.003) 

(6.2) 

Koefficienten för variabeln L/L är som väntat positiv men insignifikant. 

Resultaten indikerar följaktligen att u,v-kurvans förskjutning måste för

klaras av andra faktorer än förändringar i det aggregerade arbetskrafts

utbudets tillväxttakt. 

En möjlighet är att förändringar av arbetskraftens sammansättning kan ha 

påverkat sambandet mellan arbetslöshet och aggregerat efterfrågetryck på 

arbetsmarknaden. Arbetslöshetsgraden skiljer sig markant mellan olika 

demografiska grupper; således är den t ex högre för de yngsta och äldsta 

åldersgrupperna samt högre för kvinnor än för män. Betydelsen av föränd

rad arbetskraftssammansättning kan studeras genom användande av vanlig 

standardvägningsteknik. Appliceras 1965 års arbetskraftsandelar (a.=L./L) 

på 197^ års arbetslöshetsgrader för respektive grupp erhålles ett hypote

tiskt arbetslöshetstal 

som anger arbetslösheten under antagande av oförändrad arbetskraftssam

mansättning. Tabell 6.1 visar 1965 års arbetskraftsandelar (i procent) 

och 1971» års arbetslöshetsgrader för olika åldersgrupper. 

1) Variabeln L/L har beräknats enligt följande 

(6.3) 

L 
L 

L t+1 L t-1 
2 L t 
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Tabell 6.1. Arbetslöshet (197*0 och arbetskraftssammansättning (1965) 

Ålder 

16:12 20:2i} 2$z2k 35:^ fìSzèh 55;64 6 

u]k 6.6 3.2 1.7 1.1 1.1 2.0 2.9 

cu5 8.1 11. k 18.3 21 .0 21.4 15.8 4.0 

Standardvägning enligt formel (6.3) ger ett arbetslöshetstal på 2.1 pro

cent, vilket kan jämföras med en faktisk arbetslöshet på 2.0 procent år 

1974. En förändrad åldersmäss ig arbetskraftssammansättning förklarar så

ledes till ingen del den arbetslöshetsstegring som ägt rum mellan 1965 

och 1974. Snarare har åldersförskjutningarna i arbetskraften verkat i 

riktning mot en lägre arbetslöshet till följd av en viss tillbakagång av 

de yngre åldersgrupperna. 

Inte heller de relativt kraftiga förskjutningarna mellan män och kvinnor 

i arbetskraften synes på något direkt sätt kunna förklara arbetslöshetens 

uppgång. 1965 års arbetskraftsandelar applicerade på 197^ års arbetslös

hetstal ger en arbetslöshet på 2.0 procent, dvs arbetslöshetsökningen kan 

uteslutande hänföras till en stegring av den relativa arbetslösheten för 

såväl män som kvinnor. 

6. 4 Stvuktuvomoccndling och arbetslöshets-inflöde 

6.4.1 Inledning 

En snabbare strukturomvand1 ingstakt i termer av förskjutningar mellan 

näringsgrenar och/eller yrken kan öka arbetslösheten vid givna vakans

tal genom en ökad frekvens avskedanden av personer med obsoleta kvalifi

kationer eller "felaktig" branschtillhörighet. Denna "utskakningshypotes" 

skall här granskas genom att vi försöker identifiera några viktiga för

ändringar av den svenska ekonomin som kan antas ha påverkat inflödet i 

arbetslöshet. 

En undersökning av sysselsättningsförskjutningar mellan branscher och yr-
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ken under den aktuella perioden ger inget underlag för slutsatsen att 

1960-talets andra hälft skulle markera övergången till en snabbare struk-

turomvandlingstakt.^ Olika statistikkällor ger dock en delvis olikartad 

bild av sysselsättningens branschvisa förändringar. Enligt AKU faller 

t ex antalet industrisysselsatta under hela perioden från högkonjunktu

ren 1965 till lågkonjunkturåret 1972 medan industri stat i stiken pekar på 

en mer konjunkturnormal sysselsättningsutveckling ; här nås bottennivån 

1968 medan konjunkturuppgången 1969"70 medför stigande industrisyssel-
• 2) sättning. 

Vissa andra förhållanden framhäver dock mycket starkt förekomsten av en 

exceptionellt snabb strukturomvandling i slutet av 1960-talet. Dessa fak

torer utgörs av stegrad fusionsaktivitet, omfattande utrangering av gam

malt kapital, snabb substitution av arbetskraft för kapital samt en - i 

jämförelse med andra perioder - mycket hög produktivitetstillväxt. 

6.4. 2 Fusionsverksamhet, faktorsubstitution och produktivitetsutveckling 

Antalet företagssamgåenden visar en stigande trend under 1960-talet; en 

indikator härvidlag utgörs av antalet anställda i fus ionerade företag 

(se figur 6. k) 

1) Sysselsättningsförskjutningar mellan branscher och yrkeh kan belysas 
med utgångspunkt från någon form av "strukturomvand1 ingsindex", t ex 
av följande typ: 

k 

där nit anger sysselsättningsandelen i procent för yrke (bransch) j 

vid tidpunkt t. Beräkningar baserade på AKU:s sysselsättningsstatistik 
(ensiffernivå) för yrken och branscher avslöjar ingen tydlig period
indelning av strukturomvandlingstakten. 

2) År 1968 sker övergång till SN I i industristatistiken (SOS: Industri). 
För år I967 finns uppgifter för såväl SN1 som den äldre branschindel
ningen. Den senare serien har kedjats till SN I för åren 1963-1966. 

3) Med fusioner avses här dels s k total fusion, där ett företag skaf
far sig kontrollerande inflytande över ett annat företag, dels s k 
partiell fusion, varmed "avses förvärv av verksamhetsgren som endast 
utgör en del av ett företags hela verksamhet". Se Rydén (1971), s 
30-31. 



94 

Figur 6.4. Antal anställda i fusîonerade industriföretag 1960-1969 ̂ ̂  

Antal 4 
anställda 

40.000- • 

30.000--

20.000 

10.000--

-H -f- -f- +• -4-

1960 -61 -62 -63 -6 4 -65 -6 6 - 67 -60 -6 9 t 
Under åren I96O-I965 berörs i genomsnitt cirka \k 000 anställda per år 

av företagsfusioner; under perioden 1965~1970 är antalet årligen berörda 
2) 

i det närmaste dubbelt så stort (cirka 27 500 personer). Senare hälften 

av 1960-talet utmärks också av en i förhållande till tidigare perioder 

snabbare stegring av kapitalintensiteten inom industrin, dvs en snabbare 

faktorsubstitution. Tabell 6.2 visar kapitalintensitetens förändring 

åren I95O-I97O. 

1) Rydén (1971) s 46. 

2) Nedgången i fusionsaktivitet 1967 har antagits hänga samman med en 
förändring av aktievinstbeskattningen 1.7 1966, vilket kan ha fram
flyttat fusioner till 1966. Rydén (1970 s 45-

3) SOU 1971:5, s 241. 
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Tabel1 6.2. Kapitalintensitetens utveckling 1950-1970. Procentuell 

förändring per år 

1950-1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 

A. 7 A.6 k.k 6.3 

Slutet av 1960-talet förefaller även utmärkas av en relativt omfattande 

utslagning av gammalt kapital.^ Utvecklingen av kapacitetsutnyttjandet 

i företagen ger ett indirekt stöd för denna hypotes. Figur 6.5 visar kon

junkturinstitutets serier över kapacitetsutnyttjande och brist på yrkes-
2) 

arbetare. Den förra serien, som utgör ett vägt index av andelen före

tag som uppger sig ha fullt kapacitetsutnyttjande, kan tas som en proxy-

variabel för kapi tal utnyttjandet.^ 

Figur 6.5. Kapacitetsutnyttjande (1) och brist på yrkesarbetare (2) 

Procent • 
80 

70 • 

60 • 

50-• {2X*' 

30 • 

20-

4 + 

Kapacitetsutnyttjandet visar en betyd 1 igt svagare nedgång åren 1967—1 

än I97I—I972 trots att arbetskraftsbristen - eller antalet vakanser (jmf 

figur 6.2) - ligger pa ungefär samma nivå. Förhållandet kan också uttryckas 

så att ett givet kapitalutnyttjande tycks vara förénat med större arbets-

1) Kapi talutrangeringshypotesen framförs i SOU 1971:5, s 85 och s 235. 

2) Konjunkturbarometern juni 1975. 

3) Förhållandet mellan kapi talutnyttjande och KI : s serie över kapacitets
utnyttjande diskuteras av Söderström (197*0 ch fil. 
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kraftsbrist åren 1971*1972 än under åren 1967-1968. Det svaga konjunktur

genomslaget på kapacitetsutnyttjandet 1967-1968 kan vara orsakat av en 

under perioden inträffande snabb kapi ta luts lagning. 

Den stegrade fusionsaktiviteten och kapitalintensiteten samt utrange-

ringen av äldre kapi tal föremål bör ha haft återverkningar på arbetspro

duktivitetens utveckling. Enligt vissa hypoteser och empiriska beräkning

ar kan en stigande fusionsverksamhet förklara en stor del av totalproduk

tivitetens ökning under 1960-talet.^ Figur 6.6 visar arbetsproduktivi

tetens stegringstakt 1963-1973. För att få en uppfattning om produktivi

tetstillväxtens konjunkturberoende så redovisas också den procentuella 

förändringen av antalet vakanser mellan respektive år. Enligt den veder

tagna uppfattningen faller produktivitetsstegringen i en konjunkturned-
2) 

gång och stiger i en konjunkturuppgång. En efterfrågeminskning möts in

te initiellt med sysselsättningsminskningar på grund av att arbetskraften 
3) 

kan ses som en "kvasi-fix" produktionsfaktor till följd av bl a rekry

terings-, inskolnings- och avgångskostnader. Så länge företagen tror att 

efterfrågenedgången endast är temporär kommer de därför främst att anpas

sa sig via variationer i kapi tal utnyttjandet, vilket sänker produktivite

ten (eller produktivitetsstegringen). I konjunkturens uppgångsfas förelig-

ligger en analog osäkerhet om efterfrågestegringens varaktighet, varför den 

omedelbara effekten blir ett intensivare kapitalutnyttjande och därmed en 

tilltagande produktivitetsstegring; nyanställningarna kommer att öka först 

i ett senare skede av konjunkturuppgången. 

Produktivitetsstegringen tenderar vara störst när vakansförändringen har 

övergått från negativa till positiva värden, dvs i konjunkturens initiella 

uppgångsfas. Produktivitetstillväxten år 1966-1968 är dock exceptionellt 

hög, i själva verket den högsta för hela perioden 1950-1973. Produktivi

tetsstegringen I966/I967 förklaras främst av sysselsättningsminskningen 

medan ökningen 1967/1968 primärt är betingad av produktionstillväxten. 

1) Totalproduktivitetens tillväxttakt representeras vanligen av en expo-
nentiell trendfaktor i produktionsfunktioner av Cobb-Douglas typ. För
ändringar av arbetsproduktiviteten kan därvid återföras på såväl föränd
ringar av kapitalintensiteten som på förändringar av totalproduktiviteten. 
Se SOU 1971:5, s och s 2b2~2kZ. 

2) Se t ex Söderström (1972) 

3) Oi (1962). 
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F i gur 6.6. Produktivitetstillväxt per timme (1) och per anställd (2) 

samt relativ vakansförändring (3)^ 

10- -

9-

6--

5 •• 
A  V / V  

A - ••60 

••50 
••AO 

•30 
-•20 

- • 10  

3-

—10 
•-20 

1963/64 64/65 6S/66 66/67 67/68 66/69 69/70 70/71 71/72 72/73 

Företagens reaktioner på konjunkturnedgången 1966—1968 tycks klart skil

ja sig från beteendet under tidigare recessioner; efterfrågeminskningen 

dessa år påverkar kapitalutnyttjandet i mindre grad och arbetskraftsut

nyttjandet i större grad än tidigare. Figur 6.7 visar kapacitets- och 

arbetskraftsutnyttjande för fyra svenska konjunkturcykler. Högkonjunktur-

1) Produktivitetssiffrorna beräknade med hjälp av SM: N 197^-89 samt 
SOS: Industri. Vakansförändringen baseras på årsmedeltal för bestån
det. 
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Figur 6.7« Kapacitets- och arbetskraftsutnyttjande 1951-19701^ 

100 t vK+ 
1951:3-1355:3 1956:4-1980:4 

98-. 98--

96--96--

94-94 --

94 98 94 100 96 100 98 

1961:4-1965:1 
100 I vK+ 

98-

98 100 

1966:1-1970:1 1965:2-1970:1 
100 r vK+ 

95--

98--

8 5 -

96-

75--

70 

94 98 100 94 96 98 100 

Beteckningar: vK+ = kapacitetsutnyttjande 

L+ = arbetskraftsutnyttjande 

1) Söderström (1972) s 232. Figur e bygger på Kl:s serie för kapacitets
utnyttjandet inom industrin medan övriga figurer är konstruerade uti
från antagandet att fullt kapacitetsutnyttjande råder vid "peak pro
duction". 



99 

topparna representeras av index 100. Konjunkturnedgångarna utmärks tyd

ligen alltid av lägre kapitalintensitet än expansionsfasen. 

Om vi bortser från "mini recessionen" 1961 -1965 så avviker perioden 

1966-1970 i tre avseenden från de två övriga perioderna. Således fal

ler arbetskraftsutnyttjandet till sin lägsta nivå denna period medan 

kapacitetsutnyttjandet aldrig når tidigare låga tal. En följd härav 

blir att loopen 1966-1970 visar flackare lutning än tidigare looper. 

Lutningen kan ses som en indikator på konjunkturförloppets "incidens" 

med avseende på kapital- och arbetskraftsutnyttjande; en flackare lut

ning betyder att en större del av anpassningsbördan faller på arbets

kraften. 

6.4. 3 Företagsnedläggningar och personalinskränkningar 

Den i flera avseenden unika utvecklingen inom svensk industri under I96O-

talets andra hälft förefaller ha medfört en icke obetydlig utstötning av 

arbetskraft. Figur 6.8 visar utvecklingen av antalet varsel om väntade 

personalinskränkningar inom industrin, dels totalt och dels den del som 

hänför sig till företagsnedläggningar. Varsel stat i st i ken täcker endast 

driftsomläggningar som berör minst fem (innan 1968 tio) anställda. 

Figur 6.8. Varsel om väntade personalinskränkningar 1963-197^*-

Samtliga (1) samt berörda av nedläggning (2) 

Antal personer A 
1000-tal 

35--

30--

25--

20-

1 5 -

10-
11) 

5- (2) 

+ + + t 
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Antalet varsel stiger kraftigt i konjunkturnedgången 1966-1968 och når 

därefter aldrig de låga värden, som utmärker åren 1963-1965- Utveckling

en av totala antalet varsel är dock knappast except ionel1 under 1960-

talets andra hälft; såväl under lågkonjunkturerna 1957"1958^ ̂ som 1971" 

1972 är antalet berörda personer större. Utvecklingen av antalet varsel-

drabbade till följd av nedläggning visar däremot en markant avvikelse i 

förhållande till tidigare; under hela perioden 1956-1964 berör antalet 
2) 

nedläggningsbetingade varsel färre än 5 000 personer per år, medan genom

snittet för 1960-talets andra hälft ligger på cirka 10 000 personer. Sam

bandet med den stegrade fusionsverksamheten torde här vara relativt klart; 

undersökningar har påvisat en hög nedläggningsbenägenhet hos fusionerade 

företag. Således har cirka 30 procent av de företag, som fusionerats un

der perioden 1958-1968, omedelbart eller några år efter fusionen lagt ned 
3) 

en eller flera anläggningsenheter. 

Varselstatistiken kan jämföras med andra data över avskedanden, vilka 

ger rimligare nivåskattningar på antalet påtvingade avgångar. Figur 6.9 

visar antalet varsel berörda industriarbetare samt antalet efter uppsäg-
k) 

ning avgångna arbetare enligt SCB:s sysselsättningsstatistik. 

Av figuren framgår att varsel stat i st i ken kraftigt underskattar antalet av

skedanden under 1960-talet. Avvikelserna är dock större före 1968, vilket 

tyder på att höjningen av gränsen för varsel skyldigheten - från fem till tio 

anställda - förbättrat varsel stat i st i kens täckningsgrad. Enligt SCB-sta-

tistiken sker en dramatisk stegring av antalet uppsägningar år 1967; an

talet avskedade industriarbetare är detta år drygt kQ 000, vilket kan jäm

föras med cirka 28 000 avskedanden under 1971. Intrycket av en exceptionell 

1) AMS: Meddelanden från utredningsenheten, 1972:20. 

2) AMS: Meddelanden från utredningsenheten, 1972:20. 

3) Rydén (1971) s 107* De starka rationaliseringsambitioner som tycks ut
märka företagen under slutet av 1960-talet har ibland förklarats uti
från försämringar i kostnadsläget, bl a ökade lönekostnader i samband 
med 1966 års treårsavtal. Ekström (1968) s 22. 

4) SCB publicerar i SM:Am månatliga nyanställnings- och avgångstal för in
dustrin. Avgångna arbetare omfattar sådana som lämnat företaget dels på 
egen begäran, dels efter uppsägning. Opublicerad separatredovisning av 
de två avgångskategorierna har erhållits från SCB, enheten för arbets
marknadsstatistik. Årsmedeltalen har uppmultiplicerats på årsbasis 
och appiicerats på antalet sysselsatta industriarbetare enl igt SOS: 
I ndustr i. 
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Figur 6.9. Antal varse I berörda orbe t a re (1) samt .iiU.i let eller 

uppsägning avgångna arbetare (2) 

Antal 
personer, 
lOOOtal 

45 

1963 -64 - 65 - 66 - 67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 

utskakning 1967 förstärks av februariundersökningarnas uppgifter.^ En

ligt dessa skulle antalet personalinskränkningsberörda personer inom 

industrin vara 52 000 år 1967 och 37 000 år 1968.^ 

6.4.4 Effekter på arbetslöshetsinflödet 

I vilken utsträckning har då den beskrivna utvecklingen medfört att 

fler personer blivit arbetslösa? Inströmningen i arbetslöshet per tids

period (lu) kan skrivas 

I = f.Q + f0Y + f,P (6.M 
u 1 2 3 

1) Avser av AMS sedan 1967 ställda tilläggsfrågor till arbetskraftsunder
sökningarna i februari. Frågorna är av retrospektiv karaktär och avser 
sysselsättningsförhållandena under föregående år. 

2) AMS: Meddelanden från utredningsenheten, 1972:20. 
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där Q utgör antalet frivilliga avgångar, Y antalet avskedanden och P brut

toinflödet i arbetskraften. Parametrarna f^, f2 och f^ anger den andel 

av respektive flöde, som är förenad med arbetslöshetsinströmning. Svensk 

arbetsmarknadsstatistik möjliggör ingen säker kvant ifi er ing av dessa flö

den och parametrar. Vissa uppskattningar beträffande flödenas storleks

ordning kan dock göras. Således förefaller cirka 1/3 av inflödet i ar

betslöshet att härröra från beståndet utanför arbetskraften medan cirka 

2/3 kommer från beståndet av sysselsatta.^ Vidare synes antalet ofri

villiga arbetsavslutanden vara betydligt större än det frivilliga arbets

löshetsinflödet. Följande tabell belyser arbetslöshetens bakgrund för 
2) 

novembermånaderna 1971» 1972 och 1973. 

Tabell 6.3- Arbetslöshetens bakgrund november 1971 » november 1972 

och november 1973 

Nov 1971 Nov 1972 Nov 1973 

antal procent antal procent antal procent 

Aldrig arbetat förr 7 600 6.3 9 800 9-2 4 900 5.1 

Sökt efter uppehåll 23 600 21.9 27 100 25.4 24 500 25-7 

Summa ny- och åter 
inträdande 33 800 28.2 36 900 34.6 29 400 30.8 

Personal- eller 
dr i fts i nskränkningar 36 600 30.6 28 800 26.9 18 700 19-6 

Permi tterade 7 600 6.A 2 700 2.6 3 100 3.3 

Åtaget arbete 
slutfört 20 400 17.1 20 600 . 2. 20 100 21.1 

Summa arbetslösa 
p g a arbete upphört 64 600 54.1 52 100 48.7 41 900 43.9 

Annat 21 200 17.8 17 800 16.7 24 100 25.2 

Samtliga arbetslösa 119 600 100.0 106 800 100.0 95 400 100.0 

Cirka 50 procent är arbetslösa därför att arbete upphört medan ci rka 20 

procent har slutat arbetet av andra skäl ("annat" 1 i .tabellen ovan). Till 

1) AMS: Meddelanden från utredningsenheten 1973:25- Jämför tabell 6.3. 

2) AMS: Meddelanden från utredningsenheten, 197^:25-
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de senare orsakerna hör bl a hälsoskäl, flyttning, studier och pensione

ring men också avskedanden av andra skäl än företagsekonomiska.^ 

Den ökade frekvensen avskedanden i slutet av 1960-talet bör ha medfört 

ett större inflöde i arbetslöshet. Ingen tillförlitlig information finns 

beträffande storleken på parametern f2 i uttrycket (6.^). Februar i under

sökningen 1969 visar dock att närmare 60 procent av antalet dr iftsomlägg-
2) 

ningsberörda 1968 hade varit arbetslösa i samband med avskedandet. 

Storleken på inflödet i arbetslöshet per vecka skulle i princip kunna 

skattas utifrån tvärsnittsdata med uppgifter om antalet personer som varit 

arbetslösa en vecka eller mindre. AKU-statistiken informerar dock endast 

om arbetslöshetstider 0-2 veckor. För att få en grov uppskattning av an

talet personer med en arbetslöshetstid på en vecka har vi använt AMS-upp-

gifter om den registrerade arbetslöshetens fördelning i intervallet 0-2 
3 ) 

veckor och applicerat dessa på AKU-materialet. Figur 6.10 visar inflödet 

per vecka totalt samt för män respektive kvinnor. 

Inflödet i arbetslöshet visar som väntat en tydlig uppgång under lågkon

junkturen 1966-1968; främst är denna stegring betingad av ökad inström

ning av män. Lågkonjunkturen 1971*1972 utmärks av lägre arbetslöshetsin

flöde än perioden I966-I968, trots att arbetslöshetsgraden är betydligt 

högre. 

De årsvisa förändringarnas exakta storlek kan knappast utläsas ur figu

ren; AKU-skattningarna av antalet arbetslösa i gruppen 0-2 veckor torde 

t ex ha betydande slumpfel. Beräkningarna bör dock ge en approximativ bild 

av inflödets utveckling Över tiden. Det mönster som framträder kan inte 

förklaras av ett ökat antal frivilliga avgångar; i själva verket faller 

1) AMS: Meddelanden från utredningsenheten, 1972:26 och 197^:25. 

2) AMS: Meddelanden från utredningsenheten, 1970:3-

3) Arbetsmarknadsstatistik nr 5 B 1975« En rimlig skattning av inflödet 
försvåras av att AKU inte registrerar den mycket korta arbetslösheten. 
Bl a räknas en person som sysselsatt om han/hon arbetat minst en timme 
under veckan. Klassen av af-registrerade arbetslösa 0-2 veckor är där
med inte helt jämförbar med motsvarande AKU-grupp. Det utvecklingsmöns
ter som beskrivs av figur 6.10 är dock bestämt av AKU-seriernas utveck
ling; däremot blir självfallet nivåskattningarna känsliga för hur kort
tidsarbetslösheten beräknas. 



104 

Figur 6.10. Inflödet i arbetslöshet totalt (1) samt för män (2) 

respektive kvinnor (3) 

Antal A 
ptrsoTMr 

13.000-

12.000 

11.000 

10.000-

9.000 •• 

8.000• 

6.000 •• 

1963 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 

dessa under åren 1966—1968.^ ̂ Inget talar heller för att en ökad brutto

inströmning i arbetskraften skulle äga rum de aktuella åren; den manliga 

arbetskraftens storlek är tämligen konstant åren 1965-1970 medan antalet 

kvinnor i arbetskraften ökar med drygt 150 000 personer mellan 1965 och 
2) 

1970. Detta ökade kvinnliga arbetskraftsdeltagande har dock inte inne

burit att fler kvinnor strömmat in i beståndet av arbetslösa; kvinnornas 

inflöde faller t ex hela tiden åren 1966-1970. 

Nivåskattningarna av arbetslöshetsinflödet kan jämföras med februari-

undersökningarnas uppgifter om antalet personer som någon gång under året 

varit arbetslösa. Sådana data - baserade på retrospektiva frågor i februa

ri om händelser under hela det föregående året - finns för åren 1966-1973-

1) Se figur 6.11 s 110. 

2) AKU, årsmedel tal. 
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Om det kalkylerade arbetslöshetsinflödet i figur 6.10 uppmultipi iceras 

på å rsbasis erhålles cn skattning av to talantalet arhclIn II inhcl-n Lill fli tien 

under respektive år. Divideras detta tal med antalet under året arbets

löshetsberörda personer fås det genomsnittliga antalet arbetslöshetstill

fällen (perioder) per person. Vi ka n även för fyra år få en nrùnimïskatt-

ning av den senare storheten utifrån följande tabell: 

Tabell 6.4. Antal arbetslöshetsperioder - relativ fördelning i procent 

År . Antal perioder 

1 2 3 

1966 74.7 14.8 10.6 

1967 66.8 20.9 12.3 

1968 62.5 21.3 16.3 

1973 72.4 16.6 11.0 

Genom att anta att alla personer i klass 3 eller fler perioder har exakt 

3 arbetslöshetsperioder erhålles minimiskattningar av det genomsnittliga 

antalet arbetslöshetstiMfällen per person. Tabell 6.5 visar resultaten 

av beräkningarna: 

Tabel1 6.5. Antalet arbetslöshetstillfällen (1), antalet arbetslöshets

berörda personer (2)^, kalkylerat genomsnittligt antal ar

betslöshetstillfällen per person (3) samt minimalt genomsnitt

ligt antal arbetslöshetstillfällen per person (4) 

Âr (1) (2) (3) (4) 

1966 700 600 376 000 1.9 1.4 

1967 666 700 343 000 1.9 1.5 

1968 675 300 354 000 1.9 1.5 

1969 631 200 309 000 2.0 

1970 564 600 303 000 1.9 

1971 634 300 413 000 1.5 

1972 564 600 396 000 1.4 

1973 580 700 397 000 1.5 1.4 

1) AMS: Meddelanden från utredningsenheten 1967:43, 1969:11» 1970:3, 
1971:15, 1972:1*, 1973:25, 1975:18. 
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Av tabellen framgår att antalet arbetslöshetstillfällen per person är 

högre under slutet av 1960-talet än under början av 1970-talet. 

6.5 Arbetskraftsrörlighet och arbetslöshetstider 

6.5.1 Referensram 

Arbetslöshetsbeståndets storlek beror dels av inflödets omfattning, dels 

av den genomsnittliga tid som arbetslösa personer tillbringar i bestån

det. Den genomsnittliga sannolikheten per tidsperiod för att en person 

skall lämna beståndet är lika med det inverterade värdet av den genom

snittliga tiden för avslutade arbetslöshetsperioder. Denna vistelsetid 

skiljer sig från den tvärsnittstid som t ex i de ordinarie AKU-undersök-

ningarna anger arbetslöshetens längd fram till mättillfället. Under sta

tionära förutsättningar, där inflödet till är lika med utflödet från be

ståndet, gäller likheten 

U = lu  • °u  (6.5) 

där Du a nger den genomsnittliga vistelsetiden (eller det inverterade 

värdet av genomsnittssannolikheten att lämna arbetslöshetsbeståndet). 

I analogi med (6.5) kan beståndet av vakanser i steady state skrivas 

V = I • D (6.6) 
v v 

där I an ger vakans inflodets storlek och Dy a nger vakansernas genomsnitt-

1iga varaktighet. 

Existensen av vakanser reflekterar företagens ansträngningar att rekry

tera arbetskraft på arbetsmarknaden. Dessa sökaktiviteter kan ha ett 

flertal olika bestämningsfaktorer. Om t ex vid en viss tidpunkt den önska

de (optimala) arbetsstyrkan är större än den faktiska finns ett uppenbart 

incitament att söka sluta efterfrågegapet genom nyanställningar. Företagen 

har också att räkna med en viss avgångsfrekvens per tidsperiod betingad 

av utträde u,' arbetskraften eller byte av företag. Rekrytering av ny ar

betskraft är emellertid en tids- och resurskrävande verksamhet; dels måste 

företagen räkna med en viss tidsförskjutning mellan tidpunkten för vakans
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anmälan och tidpunkten för nyanställning, dels gäller också att tid åt

går för inskolning på den nya arbetsplatsen. Dessa faktorer skapar inci

tament att söka förutse personal utflödet och därvid anpassa vakansanmäl

ningarna till de förväntade avgångskvoterna och söktiderna. Beståndet 

av vakanser kan skrivas 

Vt = (N* - Nt) + Q6 • D® (6.7) 

där (N*-N^) anger skillnaden mellan optimal (N*) och faktisk (N ) sys

selsättning vid tidpunkt t. Qe b etecknar förväntade avgångar och De för-
1 )  V  

väntad genomsnittlig vakanstid. När den önskade sysselsättningsvolymen 

är identisk med den faktiska (N*=Nt) finns således ändå vakanser till 

följd av företagens förväntningar om avgångar. En efterfrågestegring på 

varumarknaden medför stigande antal vakanser dels genom att den optimala 

sysselsättningsnivån ökar och dels genom stegrade avgångskvoter. Till detta 

kommer att en efterfrågestegring accentuerar arbetskraftsbristen och för-
2) 

svårar rekryteringen, vilket kan antas förlänga vakanstiderna. 

En fallande avgångsbenägenhet minskar vakansinflödet på arbetsmarknaden 

och därmed också - vid givna vakanstider - beståndet av vakanser. Vakans

tider och avgångsfrekvenser kan emellertid knappast antas vara oberoende 

av varandra, eftersom en fallande avgångsbenägenhet också innebär att ar

betskraftens trögrörlighet förstärks; vid given incitamentsstruktur kommer 

det därför att ta längre tid att besätta lediga platser, dvs vakanstiderna 

stiger. En minskad personalomsättning i företagen får därför en a priori 

obestämd effekt på vakansbeståndets storlek: å ena sidan minskar vakansin-
3) 

flödet, å andra sidan tenderar vakanstiderna att öka. Vi kan hypotetiskt 

tänka oss två alternativa steady state för beståndet av vakanser 

1) I en mer fullständig formulering bör även tas hänsyn till att förvän
tade produktionsförändringar får konsekvenser för vakansstocken. Se 
Hol t & David (1966). 

2) En utförlig diskussion om vakansstockens bestämningsfaktorer borde 
egentligen också inkludera hypoteser om förväntningsbildningen. Reso
nemanget ovan kan implicit sägas förutsätta statiska förväntningar, 
dvs Q=Qe r espektive Dy = D®. 

3) Ett annat svar på rekryteringsproblemen kan antas bli en förstärkning 
av incitamenten, något som empiriskt bör kunna registreras som ökad 
löneglidning. Se vidare kapitel 8, avsnitt 8.3. 
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V° = \° - D° (6.8) 

v' . ij • (6.9) 

där V0=V^, l°> I och - följaktligen - d°<d\ Den frågeställning som här 

aktualiseras är om olikheterna i platsomsättning har några viktiga konsek

venser för arbetssökandet på arbetsmarknaden. 

Arbetslöshetsperiodens längd beror såväl av sannolikheten att utträda ur 

arbetskraften under en tidsperiod som av sannolikheten att erhålla en an

ställning. Vi b ortser här från den förra typen av arbetslöshetsutflöde 

och antar att variationer i söktiderna främst kan förklaras av anställ

ningssannolikhetens utveckling. Denna anställningssannolikhet beror dels 

av det antal vakanser som en arbetssökande kan lokalisera per tidsperiod, 

dels av sannolikheten att någon av dessa kontakter skall föranleda anställ

ning. Det antal p latser som en arbetslös person kommer i kontakt med under 

en period beror såväl av individens egen sökaktivitet soin av de institutio

nella informationsförhållanden som karaktäriserar arbetsmarknaden. Antag 

att det på arbetsmarknaden sker en mycket omfattande informationsproduk

tion, t ex i form av en fullständig formed 1 ingstäckning av den totala va

kanstillgången samt ett väl utbyggt nät av arbetsförmedlingskontor. Som 

ett extremfall kan vi föreställa oss en maximalt informationstät arbets

marknad där individen har gratis tillgång till t erminaler, som kontinuer

ligt registrerar bestånd och flöden av vakanser. Kostnaderna för extensivt 

informationssökande, dvs sökande efter var vakanser finns, kommer på en 

sådan arbetsmarknad att vara i det närmaste försumbara och endast bestå av 

tidsanvändningens alternativkostnad. Den arbetslöses potentiella valmängd 

per period utgörs av vakansbeståndet vid tidpunkten för arbets löshets in-

flödet samt vakans inflödet under perioden. Jämför vi två alternativa steady 

state enligt (6.8) och (6.9) är det tydligt att situationen med ett större 

vakans inflöde representerar en större potentiell v almängd för den arbets

sökande. Den snabbare platsomsättningen betyder att en arbetslös person 

möter fler potentiella anställningserbjudanden per tidsperiod, vilket ökar 

sannolikheten för att han skall finna ett arbete som uppfyller hans minimi

krav. 
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Denna skiss av en arbetsmarknad med i nformationsöverflöd kan kontrasteras 

mot en alternativ bild, präglad av omfattande sökkostnader även för att 

skaffa extensiv information. På en arbetsmarknad som t ex saknar såväl 

arbetsförmed1ingsinst i tut ioner som platsannonser krävs tids- och resurs-

krävande individuella sökaktiviteter enbart för att lokalisera vakanser; 

den viktigaste sökmetoden kommer sannolikt att vara direkta arbetsgi var-

kontakter.^ Till följd av bristerna i det institutionella informations

systemet kommer den arbetssökande att kunna lokalisera bara en del av den 

potentiella mängden av anställningserbjudanden per tidsperiod. Avgörande 

för en individs möjligheter att komma i kontakt med ett arbete som upp

fyller minimikraven blir vakanstillgången på arbetsmarknaden, dvs stor

leken på beståndet av l ediga platser. 

De två extremfall som här skisserats saknar direkta empiriska motsvarig

heter. För svensk arbetsmarknad förefaller dock arbetssökande genom direk

ta företagskontakter vara av relativt begränsad omfattning; enligt AKU 

uppgår andelen arbetslösa som endast söker via arbetsgivare till cirka 

10 procent. Flertalet arbetslösa använder arbetsförmedling och platsannon

sering som kanaler för extensivt informationssökande. Dessa förhållanden 

antyder att platsonisättningen kan ha självständiga verkningar på valmöj

ligheterna för de arbetssökande och därmed för sökperiodernas längd. 

6.5.2 Empirisk analys 

6.5.2.1 Avgångsbenägenhet, vakansinflöde och vakanstider 

I föregående avsnitt betonades inledningsvis personalomsättningens betydel

se för vakans inflöde och vakanstider. På basis av industrins avgångssta

tistik kan vi belysa huvuddragen i utvecklingen under åren 1963-197**. 

Figur 6.11 visar antalet till arbetsförmedlingen årligen nyanmälda vakan

ser, avgångstal för industriarbetare samt vakansernas genomsnittliga var-

1) Åtskilliga amerikanska sökmodeller för arbetsmarknadsbeteendet förut
sätter att arbetstagarna lokaliserar vakanser endast genom direkt upp-
sökning av företag. Se t ex Holt (1971;b) och Barron (1975)• Enligt 
Barron är också denna sökmetod dominerande på den amerikanska arbets
marknaden. 



110 

Figur 6.11. Antalet nyanmälda vakanser (1), avgångna industriarbetare 

efter egen uppsägning (2) samt genomsnittliga vakanstider 

(3)0 

Vakans-, 
i n f l ö d e  i i  
10004a! 

1200--

Àtri 

1100--

1000--

900-• 

--35 800--

-•30 700--

--25 600--

A Vakanstid 
35. Veckor --20 

3.0" 

2.5-

20 

t.5" 

1) Vid årsskiftet 1967/68 skedde en omläggning av avgångsstatistiken. 
Före denna tidpunkt redovisades andelen under en vecka avgångna (ny
anställda) arbetare medan nuvarande statistik avser andelen avgångna 
(nyanställda) arbetare under en månad. Det allmänna utvecklingsmönster 
för personalomsättningen, som figur 6.11 b eskriver, framgår också av 
Konjunkturinstitutets bearbetningar av industrins avgångsstatistik. Se 
t ex Konjunkturläget, hösten 1971, s 56. Primärmaterialet för avgångs
statistiken utgörs av uppgifter per arbetsställe, varför även rörlig
het mellan sådana - inom samma företag - kommer att registreras. 
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akt ighet.'^ 

Av figuren framgår att avgångstalen uppvisar en trendmässig nedgång under 

tidsperioden. Samma grundläggande tendens till minskad r örlighet framgår 

av vissa resultat från februariundersökningarna. Här finns för vissa år 

uppgifter om antalet personer som minst en gång under året bytt arbets

givare. Detta rör 1 ighetsmått skiljer sig på flera sätt från avgångskvo

terna för industrin. Således täcker det t ex hela arbetsmarknaden och in

te enbart industrin. Å andra sidan tas ej hänsyn till att många bytt ar

betsgivare mer än en gång. Enligt februari-AKU är rörlighetskvoten - defi

nierad som antalet arbetsgivarbytande personer i procent av medelantalet 

sysselsatta - 15.3 procent 1966 och 12.8 procent 1970, vilket innebär en 
2) relativ nedgång av rörligheten på drygt 15 procent. Denna minskning är 

3 av samma storlek som den som framgår av avgångsstatistiken för industrin. 

Det faller utanför ramen för detta arbete att närmare söka förklara den 

iakttagna minskade rör 1igheten mellan företag. Amerikanska studier har 

påvisat en likartad utveckling på USA:s arbetsmarknad.^ I förklarings

modeller för avgångsfrekvenserna betonas de förväntade intäkter och kost

nader som är förenade med byte av företag. De förväntade intäkterna kan 

ha påverkats av den betydande utjämning som skett av löneinkomsterna lik

som av en stegrad progress i v i tet i skattesystemet.*^ Samtidigt kan en ökad 

speci al i ser ing av arbetsuppgifter ha gett de anställda företagsspecifika 

färdigheter, vilka inte utan vidare kan överföras till andra företags pro-

1) De månatliga avgångstalen i procent har uppmultiplicerats på årsbasis. 
Vakansernas varaktighet uttryckt i veckor fås som 

Data för vakansflödet finns bl a i AMS: Meddelande från utrednings
enheten, 197^-26. 

2) Se AMS: Meddelanden från utredningsenheten 1967:^3, 1972:4 och 1973:25-

3) Även personalomsättningen för industri tjänstemän har minskat, i varje 
fall för perioden 1968-197^. Se Arbetsmarknadsstat i st i sk Årsbok 19 7 ̂-

k) Se t ex Pencavel (1970). Ross (1958) har myntat uttrycket "ny indu
striell f eodal i sm" för att karaktärisera utvecklingen. En i svensk 
debatt förekommande synonym torde vara "japan i ser ing". 

5) Den solidariska lönepolitiken förefaller ha varit framgångsrik när 
det gäller att minska lönespridningen i nom LO-SAF-området. Se Meidner 
(1974). Lönestrukturens samband med arbetslösheten diskuteras något 
av Lindström (1973) och Dahmén (1973). 



112 

dukti ons i nr i ktni ng. Sådana företagsbaserade i nvester ingar i arbetskraft 

förstärker också arbetsgivarnas incitament att söka behålla de redan sys

selsatta.^ 

Den fallande avgångsfrekvensen verkar hyggligt kunna förklara den minskade 
2) 

vakans inströmningen. Vidare kan registreras trendmässigt stigande genom

snittliga vakanstider. Under högkonjunkturen 1965 var således en vakans 

ledig i genomsnitt 2.4 veckor medan motsvarande tal 1 970 var 3.6 veckor 

och 197^ 3.3 veckor. Av figur 6.11 framgår också tydligt vakans t idernas 

konjunkturberoende; högkonjunkturer utmärks av större brist på arbets

kraft, varför det tar längre tid att besätta de lediga platserna. Det be

roende mellan vakanstider och avgångsfrekvenser som vi tidigare poängte

rat motsägs således inte av den empiriska bilden; de trendmässigt fallan

de avgångstalen implicerar minskad r örlighet hos arbetskraften varför 

vakanstiderna tenderar att stiga. 

Det avtagande formed 1 ingsregistrerade vakans inflödet förefaller inte bero 

på en minskad benägenhet från företagens sida att anmäla vakanser till ar

betsförmedlingen. I figur 6.12 jämförs vakansflödet via arbetsförmed1 ing-
3) en med antalet årligen utannonserade tjänster i Dagens Nyheter. 

Trenden i utvecklingen är relativt likartad, vilket indikerar en långsik-
4) 

tig nedgång av det totala vakansinflödet på arbetsmarknaden. En faktor 

som till n ågon del kan ha påverkat såväl avgångskvoter som vakans inflöde 

är den minskade omfattningen av korttidsanstä11ningar. Enligt vissa upp

skattningar kan faktorer som korttidsanställningar, pensionering, dödsfall 

1) Ett försök att förklara avgångstal m ed utgångspunkt från företagsspe
cifika investeringar i humankapital återfinns hos Parsons (1972). 

2) Samma grundläggande likformighet i utvecklingen av personalomsättning 
och vakansinflöde kan observeras för tidsperioden 19^+7~ 1963• Se Holm
berg (1966). 

3) Avser totala antalet utannonserade tjänster. Uppgifterna har erhållits 
från Karl-Gunnar Staaf, DN:s annonsavdelning. 

k) Dahmén (1973) förefaller betrakta vakans inflödet som en indikator på 
total efterfrågan i ekonomin. Ett sådant synsätt kan starkt ifrågasät
tas; en minskad avgångsbenägenhet kommer att medföra fallande vakans
inflöde vid given efterfrågenivå. Av figur 6.5 framgår att kapacitets
utnyttjandet i industrin (ett vanligt mått på efterfrågeläget) var 
ungefär l ika stort 1970 som 1965 även om avgångsfrekvens och vakans-
inilöde var l ägre. 
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Figur 6.12. Antalet till af nyanmälda vakanser (i) samt antalet i DN 

utannonserade tjänster (2) 
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etc förklara en årlig avgång på cirka 6 procent av antalet sysselsatta.^ 

Vidare torde det skett en minskning av antalet korttidsplatser inom yr

kesområden utanför sådana som registreras av i ndustrins sysselsättnings-
2) 

statistik, t ex servicearbete. 

6.5.2.2 Arbetslöshetstidernas utveckling 

Vi h ar ovan diskuterat sambanden mellan arbetslöshetsperiodens längd och 

tillgången på vakanser på arbetsmarknaden. Tiden för avslutade arbetslös

hetsperioder (vi stel setfden) är här av primärt intresse. En grov skatt

ning av den genomsnittliga vistelsetiden kan erhållas med hjälp av for

meln U = 'UDU. Inflödet har därvid b eräknats på sätt som tidigare beskri

vits och applicerats på AKU-uppgifter för arbetslöshetens storlek (års-

1) SOU 1973:12, s 18. 

2) AMS: Utredningen om förbättrad platsinformation, s 16. 
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medeltal). Vistelsetidernas utveckling beskrivs i figur 6.13. Som jämfö

relse har även tvärsnittstiderna lagts in i figuren. På grundval av upp

gifterna i tabell 6.5 ovan om "minimalt" inflöde per år så kan även maxi-

miskattningar för vistelsetiderna erhållas.^ 

Perioden utmärks tydligen av trendmässigt stegrade arbetslöshetstider. 

Ski 1lnaden mel lan tvärsnittstider och kalkylerade vistelsetider är dock 

mycket markant; tvärsnittstiderna är i det närmaste dubbelt så stora som 

de genomsnittliga arbetslöshetstiderna för avslutade arbetslöshetsperio

der. Ungefär samma relationer mellan de två arbetslöshetstidsbegreppen 

bar påvisats gäl la för den amerikanska arbetsmarknaden.^^ D et kan visas 

att tvärsnittstiden kommer att vara längre än vistelsetiden om "överle-
velsesannolikheten" för en arbetslös person stiger med arbetslöshetsti

dens längd, dvs om sannolikheten att vistas ytterligare en vecka i be

ståndet av arbetslösa är större ju längre tid personen varit arbetslös.'') 

Endast i specialfallet med konstanta över levelsesannolikheter kommer tvär 

snittstid och vistelsetid att sammanfalla. 

I diskussionen om arbetslöshetstidernas bestämningsfaktorer har vi fram

hållit betydelsen av arbetsmarknadens grad av "informationstäthet". Ju 

större omfattning den institutionella produktionen av extensiv arbetsmark 

nadsinformation har, desto mindre resurser behöver en arbetslös individ 

lägga ned på egna sökaktiviteter för att lokalisera vakanser. På en ex

tremt informationstät arbetsmarknad kommer därför omsättningen av vakans

beståndet att vara av central vikt för valmöjligheterna för den arbets

sökande. På en mer informationsgles arbetsmarknad minskar betydelsen av 

rörlighet i vakansbeståndet. 

Total inflödet i arbetslöshet - eller det totala antalet arbetslöshets
tillfällen per år - fås som produkten av antalet under året arbetslös
hetsberörda personer och det genomsnittliga antalet arbetslöshetstill
fällen per person. Multiplikation av kolumnerna (2) och (k) i tabell 
6.5 ger en minimiskattning av inflödet. 
Jmf Axelsson-Holmlund-Löfgren (1975;a)• 

2) Det förefaller som om arbetslöshetstidernas uppgång skulle vara mest 
markanta inom industrin. Medan tvärsnittstiden här ligger på knappt 
8 veckor 1965 har den stigit till drygt 20 veckor 197^. (AKU, årsmedel-
tal ). 

3) Kaitz (1970). 

k) Kaitz (1970); Puu G LBfgren (1975). 
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Figur 6.13. Arbetslöshetstider IS)63~137^: genomsnittlig tvärsnittstid 
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Förändringar i vakansbeståndets storlek härrör från variationer i inflö

det och/eller förändringar av vakanstiderna. På en maximalt i nformations

tät arbetsmarknad - där den arbetssökande med l iten resursinsats kan loka

lisera samtliga vakanser - blir i nflödesbestämda beståndsförändringar det 

centrala.^ Ett växande inflöde vidgar här valmöjligheterna medan stigande 

1) Om det förekommer omfattande institutionell p roduktion av extensiv 
arbetsmarknadsinformation ter sig möjligheten att "lokalisera samt 
liga vakanser" som fullt realistisk för en lokal arbetsmarknad. 
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vakanstider endast ökar livslängden för redan lokaliserade "icke matchaftde" 

arbeten. På en informat ionsgles arbetsmarknad kommer stigande vakanstider 

att spela en viktigare roll för att öka sannolikheten för att en individ 

skall komma i kontakt med en vakans. Vi skall h är ansätta modellen 

D = aie Dy (6.10) U V V \V."V/ 

för att belysa arbetslöshetstidernas vakansberoende. På en informations-

gles arbetsmarknad kan vi a priori knappast förvänta några signifikanta 

skillnader mellan elasticiteterna 3 och y; denna hypotes är liktydig med 

ett antagande om att omsättningen hos ett givet vakansbestånd saknar själv

ständig i nverkan på sökperiodernas längd. På en extremt informationstät 

arbetsmarknad kommer a andra sidan platsomsättningen att vara central; 

antagandet blir här att y i det närmaste är lik.j med noll. En hypotes om 

lika elasticiteter (3=y) kan s ignifikanstestas genom att modellen (6.10) 

estimeras under restriktionen 3=y. Detta är ekvivalent med att ansätta 
modellen 

D u = ô v X  ( 6 . 1 1 )  

eftersom v=lvDv. Resultaten framgår av tabell 6.6. 

Tabell 6.6. Arbetslöshetstidernas vakansberoende - årsdata 1963-1 

log <5 X log a 3 Y R2 

2.^58 -0.763 
(0.235) 

1.757 -O.93A 
(0.175) 

O.5I 

0.7^ 

2.079 -1.105 
(0.168) 

-0.379 
(0. 1 /*») 

0.83 

Såväl koefficienterna 3 som y är signifikant mindre än noll. Vidare har 3 

ett betydligt större nun 

bildar vi F-statistikan^ 

ett betydligt större numeriskt värde än y. För att pröva hypotesen 3=y 
2) 

1) Variabeln ly an ger här vakansinflödet per vecka i procent av arbetskraf
ten. Det formed 1 ingsregistrerade vakans inflödet har fördubblats för att 
få en rimligare skattning av det totala vakansantalet på arbetsmarknaden. 

2) Se Rao 6 Miller (1971) s 1^5-148. 
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„  [ s s ( h o )  -  s s ( m )]/n ,c ,oN 

F= SS (Hl )/k. (6-12) 

där SS(HO) = res i dual kvadratsumman vid estimation under restriktionen $=y, 

dvs enligt modell (6.11). 

SS(H1) = residualkvadratsumman vid estimation av modell (6.10) utan 

restriktion ß=y. 

n = antalet parameterrestriktioner (här endast ß=y, dvs n=1). 

k = antalet frihetsgrader, dvs antalet observationer minus antalet 

skattade parametrar vid estimation utan restriktioner. 

F-testet ger vid handen att noi 1-hypotesen om lika elastici teter kan för

kastas.^ I enlighet med de resonemang som tidigare förts skulle resul

tatet kunna ses som ett uttryck för att svensk arbetsmarknad utmärks av 

omfattande produktion av extensiv arbetsmarknads informat ion, varför om

sättningen hos vakansbeståndet kommer att vara av central b etydelse för 

de arbetslösas valmöjligheter och därmed deras söktider. 

Med utgångspunkt från parameterskattningarna för modell (6.10) kan erhål-
/\ 

las en predikterad vistelsetid (D ). Genom att utnyttja likheten u=l * D U /v u u 
fås vidare en predikterad arbetslöshetsgrad (u=l » D ), vars utveckling 

över tiden i figur 6.13 jämförs med den faktiska arbetslöshetsgraden. 

Mönstret är relativt likartat, vilket indikerar att den ansatta modellen 
2) 

hyggligt kan förklara arbetslöshetstidernas variationer. 

1) Kritiskt F-värde (1 %) = 10.56 

Beräknat F-värde = 16.79. 

2) Arbetslöshetseffekterna av vakansinflöde och vakanstider kan alternativt 
studeras genom att låta arbetslöshetsgraden vara beroende variabel; det 
är inte otänkbart att arbetslöshetsgraden utgör en bättre proxy-varia-
bel för den "sanna" vistelsetidens utveckling än vår skattade arbets
löshetstid. Ansätter vi modellen 

fås approximativt samma förklaringsgrad som vid u,v-estimation med dummy-
variabel. 
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Figur 6.14. Faktisk (1) och predikterad (2) arbetslöshetsgrad 1963-1974 

2.5-

2.0 

(2) \ 
1.5--

1.0--

6.6 Alternativa tolkningsmöjligheter1 

Enligt den förklaringsansats som presenterats i föregående avsnitt kan de 

stegrade arbetslöshetstiderna relateras till en minskad vakans inströmning 

på arbetsmarknaden betingad av en lägre rörlighet hos arbetskraften.^ Det 

är uppenbart att vi här rör oss med i nterdependenta sammanhang där det kan 

vara svårt att isolera orsaker och effekter. Det skulle t ex kunna hävdas 

att kausaliteten i förklaringskedjan är felspecificerad: den fallande av

gångsfrekvensen kanske beror på den efterfrågeoberoende ökningen av arbets

1) Det bör påpekas att arbetslöshetstidernas beroende av vakansinflödet 
torde vara relativt oberoende av på vilket sätt det minskade inflödet 
uppkommit. En nedgång av antalet korttidsplatser bör i princip ha sam
ma effekt som en fallande avgångsbenägenhet. 



119 

lösheten? En sådan hypotes kräver då andra och rimligare förklaringar 

till arbetslöshetsstegringen. Phelps1 u,v-mode11 i nkluderar också en 

rudimentär teori för avgångar [Q.=Q(U,V,L)] enligt vilken en arbetslös

hetsstegring vid given vakansnivå skulle minska avgångsfrekvensen. 

Figur 6.I5 belyser avgångsfrekvensens beroende av efterfrågetrycket på 

arbetsmarknaden, där det senare begreppet definierats som kvoten mellan 

vakanstal och arbetslöshetstal. 

Figur 6.15. Avgångsfrekvens och efterfrågetryck på arbetsmarknaden 

Avgångs-A 
f rtkvtns & 
FY<x*nt 

45 + 

40--

35-

30--

2 5 -

Hl 1-
0.5 1.0 1.5 2.0 

—+— 
2.5 y 

CS 
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Av figuren framgår den oberoende av efterfrågetrycket tydliga nedgången 

av rörligheten. Vidare bör observeras att Phelps avgångshypotes egent
ligen rör frivillig sökarbetslöshet ("the quitting of employees to join 

the unemployed i n search of new jobs").1^ I detta perspektiv blir emel

lertid Phelps formulering något svårtolkad. Det är t ex oklart varför 

en arbetslöshetsstegring vid given vakansnivå skulle påverka benägenhe

ten att byta arbete. Att relatera avgångsbenägenheten endast till anta

let vakanser ger å andra sidan inte någon empiriskt tillfredsställande 

förklaring eftersom vakansbeståndet uppvisat en relativt trendfri utveck

ling. 

Den minskade rörl igheten mel lan företag tycks inte ha medfört någon märk

bar trendmässig förändring av den geografiska rörligheten. Antalet flytt

ningar över länsgräns visar ett markant konjunkturberoende utan tydliga 

trendmässiga avvikelser.Inte heller för flyttningarna över kommungräns 
© 2 ) 

kan observeras några tydliga konjunkturoberoende förändringar. Den 

minskade omfattningen av arbetsgivarbyten förefaller således primärt ha 

påverkat rörligheten inom - snarare än mellan - lokala arbetsmarknader.^ 

Ibland framförs en hypotes om att de stegrade arbetslöshetstiderna beror 

på förändrat arbetsförmedlingsbeteende visavi de försäkrade arbetslösa 

1) Phelps (1971) s IA3. Det faktum att de fallande avgångstalen inte nämn
värt påverkat arbetslöshetsinflödet i nedåtgående riktning ger ytter
ligare belägg för att frivillig sökarbetslöshet är av kvantitativt obe
tydlig omfattning på svensk arbetsmarknad. 

2) SCB: Information i prognosfrågor, 197*»:9. Se även Dahlberg & Holmlund 
(1976). 

3) Det är tänkbart - men långtifrån självklart - att en stark ökning av 
kvinnornas arbetskraftsdeltagande tenderar att reducera den geografiska 
rörligheten, eftersom större hänsyn måste tas till tillgången på arbets
tillfällen för båda makarna på en hypotetisk inflyttningsort. Under den 
aktuella perioden har dock - som nämnts - den geografiska rörligheten 
inte minskat, trots att kvinnornas arbetskraftstal starkt ökat. Det 
skulle också kunna hävdas att en ökning av andelen hushåll, där båda 
makarna förvärvsarbetar, i vissa avseenden borde öka den geografiska 
omflyttningen; framförallt bör attraktiviteten hos väl differentierade 
lokala arbetsmarknader växa. 

k) Se t ex Öhman (1971») s 75. 
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Tanken är att de arbetslösa idag har större möjligheter att "vägra" 

acceptera ett visst arbete utan att deras ersättni ngsrätt ifrågasätts. 

Sr denna hypotes korrekt bör arbetslöshetstiderna för försäkrade och 

oförsäkrade arbetslösa utvecklas olika; sökperioderna för den förra grup

pen bör stiga i förhållande till den senare kategorin. En jämförelse av 

tvärsnittstidernas utveckling för försäkrade och oförsäkrade avslöjar 

dock ingen sådan tydlig trendmässig avvikelse; arbetslöshetstiderna för 

båda grupperna uppvisar en approximativt likartad utveckling över tiden.^ 

Vi har i den genomförda empiriska analysen inte explicit tagit hänsyn 

till eventuella arbetslöshetseffekter av den bedrivna lönepolitiken. En

ligt en inte ovanlig hypotes så har den solidariska lönepolitikens låglöne

satsningar försvårat anpassningsproblemen på arbetsmarknaden och bidragit 

till att skapa högre arbetslöshet. I termer av en aggregerlngstolkning av 
2) 

u,v-kurvan kan "marknadsexogena" lönestegringar ' visas leda till en ökad 

arbetslöshet vid given vakansnivå. Under perioden 1963-197^ har skett en 

betydande utjämning av löneskillnaderna mellan olika avtalsområden inom 
3 ) 

LO-kollekt i vet. Uppgifter om lönespridningen på individnivå finns från 

1970 och ger vid handen att spridningen minskat under perloden 1970-1971». 

Att bedöma sysselsättningsverknlngarna av lönepolitiken synes dock f n 

vara mycket svårt; kunskaperna om arbetskraftsefterfrågans löneelasticitet 

är t ex bristfälliga. Det är heller inte självklart att lönepolitiken till 

alla delar verkat "marknadsexogent", dvs mot marknadskrafterna. Mellan 

åren 1973 och 197^ minskar t ex den individuella lönespridningen trots att 

löneglidningen är exceptionellt snabb - samtidigt som de avtalsmässlga 
k) 

lönestegringarna är relativt måttliga. ' 

1) AKU, årsmedel tal. 

2) Termen återfinns hos östlind (1975)» som med stark emfas driver tesen 
om den solidariska lönepolitikens ansvar för arbetslöshetens utveck
ling. 

3) Se Ohlsson (1975). 

*0 Å andra sidan kan iakttas en ökad spridning mellan 1970 och 1971» en 
period där endast löneglidningen torde ha påverkat förtjänstutveck
lingen. Se Ohlsson (1975). 
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6.7 Sammanfattning 

I detta kapitel h ar vi prövat olika förklaringsmöjligheter till u,v-kur-

vans förskjutning. Inget stöd har därvid kunnat ges åt hypoteser som be

tonar förändringar i arbetskraftens tillväxt eller sammansättning. Det 

aggregerade arbetskraftsutbudets tillväxttakt uppvisar en relativt trend

fri u tveckling under tidsperioden 1963-197^ och kvinnornas starkt ökade 

förvärvsbenägenhet synes inte ha medfört att deras inströmning i arbets

löshet har ökat; snarare finns en tendens till fallande kvinnligt arbets

löshetsinflöde. Inte heller åldersmässiga förskjutningar av arbetskraf

ten tycks på nålgot direkt sätt kunna förklara arbetslöshetsstegringen. 

Utvecklingen i nom svensk industri u nder 1960-talets andra hälft är i fle

ra avseenden exceptionell: accelererande fusionsverksamhet, snabb substi

tution av arbetskraft för kapital, omfattande nedläggning av företag och 

utslagning av äldre kapitalutrustning samt en för efterkrigstiden unik 

produkt i v itetsstegringstakt. Dessa faktorer tycks ha medfört en betydande 

utstötning av arbetskraft i form av personalinskränkningar och därav föl

jande ökad inströmning i arbetslöshet; arbetslöshetsinflödet under låg

konjunkturen 1966-1968 är det högsta för hela perioden 1963-197^*-

Från 1960-talets mitt har vidare skett en trendmässig nedgång av industrins 

personalomsättning, dvs arbetskraftsrörligheten mellan företag har minskat. 

En följd härav blir bl a ett fallande vakans inflöde per tidsperiod, vilket 

kan sägas minska den arbetssökandes valmängd vad gäller lediga platser. 

Denna lägre vakansomsättning kan förväntas påverka arbetslöshetstidernas 

utveckling; dessa visar sig också kunna förklaras av den samtidiga ned

gången av vakans inflödet och stegringen av vakanstiderna.^ 

Genom att applicera arbetslöshetsinflödet för år 1963 på vistelsetiden 
A 63 

för respektive år erhåller vi en hypotetisk arbetslöshetsgrad [u=(l )• *DU]» 

som anger arbetslösheten under antagande om konstant inflöde. Figur 6.15 

visar u,v-sambandet för detta hypotetiska fall. 

1) Den kraftiga utstötningen av arbetskraft under l ågkonjunkturen I966-I968 
kan !>(.:(,nâ lia hlilr.TijII till nil fciil'lni|.i .it ho t % I c5%hrl <- I i tip rn.i. Undrrscik-
n i nya r hai" visat dit ai "foot*» lîibhet s. t i »I hi na tenderai .it t vaia l 'ini)-.t filt 
personer som avskedats. Se t ex AMS: Meddelanden t t ån ut•ednitujsenheten, 
197^:25. 
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Figur 6.1 £. Samband mellan vakanskvot och hypotetiskt arbetslöshetstal 

A 
U  

3.0--

2.5--

2.0--

15--

1.0-

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

Ett konstant inflöde skulle ha medfört en mycket märkbar u,v-loop åfen 

1963-1967. Stegringen av arbets löshets inflödet åren 1966-1967 kan så-

ledes sägas ha förhindrat detta och bidragit till att hålla saitiitìàfì u,v-

observationerna för perioden 1963-1967. Den direkta förskjutningen av 

u,v-sambandet kan dock hänföras till arbetslöshetstidernas utveckling. 
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KAPITEL 7 

REGIONALA ARBETSLÖSHETSSKILLNADER 

7.1 Inledning 

Regionalpolitikens framväxt i Sverige och andra västeuropeiska länder 

har i hög grad varit betingad av en strävan att utjämna sysselsättnings

möjligheterna mellan olika geografiska områden.^ Det har därvid gällt 

dels att minska omfattningen av lokalt och regionalt avgränsad arbets

löshet, dels att söka höja förvärvs intensiteterna i de sysselsättnings-

svaga regionerna. Sådana "regionala rättvisemotiv" synes också ha varit 

kopplade till förestäl1ningar om att arbetsmarknadens regionala segmen

tering försvårar en effektiv stabiliseringspolitik på makroplanet. Den 

misstanken ligger nära till hands att konflikten mellan nationella sys

selsättnings- och pr isstabi1 i seringsmål accentueras av samtidig före

komst av överhettning i vissa regioner och undersysselsättning i andra 

områden i förening med en betydande trögrörlighet hos företag och ar

betskraft. 

Den starka expansionen av ekonomisk-politiska medel med regionspecifika 

verkningar har dock knappast baserats på några omfattande teoretiska och 

empiriska kunskaper om lokala och regionala arbetsmarknaders funktions

sätt; i själva verket tycks svensk arbetsmarknadsforskning i mycket liten 
2) 

utsträckning ha studerat arbetsmarknadsbeteendets regionala variationer. 

I någon utsträckning torde detta förhållande sammanhänga med ofullständig-

hetei" i arbetsmarknadsstatistikens utformning; osäkerheten i AKU-skatt-

ningarna av centrala arbetsmarknadsvariabler som t ex arbetskraftstal och 

arbetslöshetsgrad växer med tilltagande regional disaggregeringsnivå. 

Studier av lokala och regionala arbetsmarknader kräver sannolikt vissa 

andra begrepp och analysmetoder än traditionella makroorienterade verktyg. 

1) För en diskussion av regionalpolitikens målsättningar se Larsson & 
Tal 1roth (1970). 

2) Under senare år har dock ERU i nitierat forskning om lokala och regio
nala .irbetsmarknadcT. Se SOU \3~jh:?. 
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Således spelar förmodligen den geografiska omflyttningen en viktig roll 

för att utjämna regionala arbetslöshetsskillnader, vilket idealt borde 

beaktas i form av en simultan analys av arbetsmarknadsflöden och migra

ti onss t römmar. Ett annat förhållande av relevans för regionala arbets

marknadsstudier är arbetsmarknadspolitikens utformning och effekter i o-

lika regioner. Observerade skillnader i arbetslöshetens storlek kan ge 

en missvisande bild av existerande strukturolikheter mellan skilda regio

nala arbetsmarknader om de starkt är påverkade av arbetsmarknadsverkets 

sysselsättningsskapande aktiviteter i form av t ex beredskapsarbeten. 

Även om det är föga meningsfullt att inrangera AMS-sysselsatta personer 

i beståndet av arbetslösa, så ger ändå interregional variationer i AMS-

akti viteternas omfattning vissa kunskaper om regionala skillnader i ar

betsmarknadens funktionssätt. En enkel summering av antalet AMS-syssel-

satta och antalet arbetslösa överskattar säkert den arbetslöshet, som 

skulle existera i ett alternativfall u tan AMS-insatser. Det torde dock 

vara rimligt att förutsätta en positiv korrelation mellan AMS-aktivite

ternas omfattning och denna "alternativarbetslöshet". Därför kan också 

AMS-sysselsättningens geografiska variationer ge ytterligare informa

tion om strukturolikheter mellan regionala arbetsmarknader. 

I detta kapitel skall de regionala arbetslöshetsskillnaderna analyseras 

med utgångspunkt från samma typ av referensram som tillämpats i tidigare 

kapi tel.Regionindelningen är härvid den för närvarande använda länsgrup

peringen i riksområden, varvid Mellersta och Norra Norrland sammansla-

gits till en region - betecknad Norrland - för att minska slumpfelen i 

AKU-skattningarna.^ De studerade sju regionerna är: 

1.Stockholm (Stockholms stad och län) 

2. östra Mellansverige (Län: Uppsala, Södermanland, Örebro, Västman

land, Östergötland) 

3. Småland ooh öarna (Län: Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland) 

k. Sydsverige (Län: Blekinge, Kristianstad, Malmöhus) 

1) I ett appendix till kapitlet ges en beskrivning av AKU-skattningarnas 
precision vad gäller regionala arbetslöshetstal. 
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5. Västsverige (Län: Halland, Göteborg & Bohus, Älvsborg, Skaraborg) 

6. Norra Mellansverige (Län: Värmland, Kopparberg, Gävleborg) 

7• Norrland (Län: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten) 

Den här valda Indelningen innebär alltså att de regionala arbetsmark

naderna är geografiskt sammanhängande. Varje regional arbetsmarknad be

står av ett antal l okala arbetsmarknader, där de senare operationellt kan 

avgränsas utifrån t ex dygnspendlingsbeteende. Vidare kan den regionala 

arbetsmarknaden indelas i yrkesmässigt avgränsade delarbetsmarknader - och 

möjligen också branschmässiga sådana om arbetskraftens substitution är be

gränsad mel lan branscher för givet yrke. Vår regionanalys innebär således 

en mycket måttlig disaggregering av den nationella arbetsmarknaden. En så

dan begränsning av disagg reger ingsambitionerna har dock vissa fördelar; 

framförallt bör möjligheterna då vara större att arbeta med samma typ av 

analysverktyg som utnyttjats för att studera den nationella arbetsmarknaden. 

Vid diskussion av pol icyimplikationer är det dock nödvändigt att vara klar 

över betydelsen av den begränsade disaggregeringsnivån. 

7.2 Regionala arbetslöshet s skillnader - deskription 

En översiktlig beskrivning av de regionala arbetslöshetsskillnadernas 

storleksordning ges av figurerna 7.1, 7-2 och 7*3. Av figurerna framgår 

vissa tydliga mönster: Norrland har för hela perioden den klart högsta ar

betslösheten medan Norra Mellansverige (södra skogslänen) har den näst 

högsta. Den region som uppvisar den med riksgenomsnittet mest likartade 

utvecklingen är östra Mellansverige. Stockholmsregionen, Småland samt Väst

sverige har under hela perioden lägre arbetslöshet än riket. För alla regio

ner föreligger en tydlig trendmässig stegring av arbetslösheten; för Norr

land gäller dock - till skillnad från övriga regioner - att arbetslösheten 

under 1970-talets lågkonjunktur aldrig når samma höga nivå som i slutet av 

1960-talet. Den starkaste trendmässiga arbetslöshetsökningen uppvisar Syd

sverige, som under åren 1963-1965 har en extremt låg arbetslöshet; 1970-

talets recession får här ett starkt genomslag och arbetslösheten 1972 lig

ger över riksgenomsnittet. En approximativ symmetri föreligger beträffande 

konjunkturmönstret i olika regioner; det är svårt att uttala sig om i vad 

mån "leads" och "lags" i förhållande till r iksgenomsnittet återspeglar fak
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tiska skillnader eller är betingade av slumpfel i skattningarna. Arbets

löshetens konjunkturkänslighet synes dock vara störst i skogslänen. 

Tabell 7.1 sammanfattar arbetslöshetsskillnadernas storlek för hela 

perioden 1963-197^.^ 

Figur 7-1• Arbetslösheten i Stockholm (1), Norra Mellansverige (6), 

Norrland (7) samt riket (Sv) 

Procent Å i 

5--

3--

2--

S v -

1 

1) Siffrorna baserade på säsongrensade kvartalsdata (februari, maj, 
augusti, november). 
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Figur 7.2. Arbetslösheten i östra Mellansverige (2), Småland (3) samt 

riket (Sv) 

ProcentA 

3 • 

1" X. 

1963 -64 -65 - 66 - 67 -68 - 69 -70 -71 -72 -73 -74 År 

Figur 7.3. Arbetslösheten i SydsverigeCO, Västsverige (5) samt 

riket (Sv) 

Procent A 

4 

3 

2 

1 

X 

t  *  I  ' I  '  t  I  . . . .  t  I  I  I  I  I  I  •  
1963 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 Ar 
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Tabeì1 7.1. Arbetslösheten i riksområden samt riket - genomsnitt 

för perioden 1963-197*» 

Region 1 2 3 ^ 5 6  7  R i k e t  

u. i 
1.5 2.1 1.6 1.7 1.6 2.3 3.7 2.0 

7. .3 Arbetssökande och konjunkturläge i olika regioner 

Vi har i ett tidigare kapitel p å basis av nationellt aggregerade data 

försökt fastställa eventuella konjunkturvariationer hos de arbetslösas 

sökbeteende. Något sådant beroende kunde dock inte konstateras för den 

s k registreringskvoten, dvs antalet förmedlingsanmälda arbetslösa di-

viderat med antalet arbetslösa enligt AKU. Vi skall h är undersöka denna 

frågeställning ytterligare på grundval av regionala data. Om hypotesen 

om en negativt konjunkturberoende registreringsbenägenhet är korrekt^ 

bör detta vid tvärsnittsjämförelser yttra sig i form av högre förmed

lingstäckning för "lågkonjunkturområden", dvs i första hand Norrland. 

Följande regress ionsmodel1 har applicerats på kvartalsdata för perioden 

1963-1973: 

ri = ai + ßivi + YiT i-1 7 (7.1) 

där r. är registreringskvoten för region i, v. det relativa vakanstalet 
. .  . .  2 )  '  

för region i och T en trendvariabel. Regressionsresultaten framgår av 

tabell 7-2 där också den för perioden genomsnittliga registreringskvoten 

i respektive region anges (r.): 

1) En sådan hypotes framförs bl a i SOU 197*»:2, s 122. 

2) Vakanstalet har beräknats på samma sätt som för riket, dvs det totala 
vakanstalet har antagits vara dubbelt så stort som det förmedlings-
registrerade. Vissa skattningar för gruv- och tillverkningsindustrin 
samt handeln tyder dock på att företag i skogslänen anmäler en lägre an
del av sina vakanser till förmedlingen än företag i storstadslän och öv
riga län. (AMS: Utredningen om förbättrad plats information, s A9). Sådana 
regionala variationer saknar dock principiell b etydelse när det gäller 
att undersöka om registreringskvoten uppvisar något konjunkturberoende. 
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Tabell 7»2. Registreringskvotens konjunktur- och trendutveckling i 

olika regioner samt riket - kvartalsdata 1963-1973^ 

Reg i on a. i Si Yi Rf i r. i 

1 0.500 -0.080 
(0.019) 

0.002 
(0.001) 

0.49 0.33 

2 0.487 -0.054 
(0.030) 

0.007 
(0.002) 

0.40 0.52 

3 0.619 -0.119 
(0.038) 

0.006 
(0.002) 

0.28 0.46 

4 0.926 -0.101 
(0.050) 

0.005 
(0.003) 

0.10 0.57 

5 0.398 -0.026 
(0.042) 

0.007 
(0.002) 

0.21 0.49 

6 0.524 -0.029 
(0.050) 

0.009 
(0.002) 

0.31 0.70 

7 0.377 0.055 
(0.048) 

0.008 
(0.002) 

0.39 0.64 

Ri ket 0.429 -0.029 
(0.023) 

0.007 
(0.001) 

0.48 0.52 

Av tabellen framgår att skogslänen uppvisar den klart högsta registre

ringskvoten medan Stockholm har den lägsta. Resultaten ger så långt ett 

visst stöd för hypotesen om ett konjunkturberoende sökbeteende. Estima-

tionen ger dock bara i 3 fall (regionerna 1, 3 och 4) en vakanskoeffi

cient som är signifikant mindre än noll. Koefficienten för trendvariabeln 

är dock signifikant större än noll i samtliga fall utom för region 4. 

Svårigheterna att fastställa ett klart konjunkturberoende vid tidsserie-

estimation aktualiserar frågan om inte andra faktorer än den norrländska 

"lågkonjunkturen" förklarar den högre registreringskvoten. Ett sådant för

hållande kan vara olikheter i sök- och kontaktkostnader mellan tätbefol

kade och glesbefolkade arbetsmarknader. För att komma i kontakt med ett 

givet antal arbetsplatser krävs i Norrland en betydligt större geografisk 

rörlighet än för att nå motsvarande antal p latser i Stockholmsregionen. 

1) Estimationen för riket inkluderar även observationer för februari och 
maj 1974. 
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De arbetssökande i N orrland har därför större incitament att vända sig 

till arbetsförmedlingen - som tillhandahåller centraliserad och kostnads

fri information - än de arbetssökande i S tockholm» Skillnaderna skulle 

också kunna uttryckas så att en lokal arbetsmarknad erbjuder en arbetslös 

betydligt större valmängd i en tätbefolkad region ån i gl esbefolkad. Den

na hypotes antyder förekomsten av efterfrågeoberoende strukturolikheter 

mellan regionala arbetsmarknader, till vilket vi senare återkommer. 

7,4 Arbetsmarknadspolitiska aktiviteter i olika regioner 

Arbetsmarknadspolitiska insatser Î form av beredskapsarbeten och arbets

marknadsutbildning kan förväntas spela en betydande roll för att påverka 

de regionala arbetslöshetsski1Inadernas storlek. Vi skall i d etta avsnitt 

belysa omfattningen av och konjunkturkënsligheten hos dessa AMS-aktivi te-

ter i ol ika regioner. Variationer i de t regionala vakanstalet får repre

sentera konjunkturförändringar. Följande modell med konjunktur- och trend

komponent prövas 

Xi uiT 
B. - 5 j v. e 1-1,....7 (7.2) 

där B. är antalet sysselsatta i b eredskapsarbeten (årsmedeltal) i p rocent 

av arbetskraften. Regressionsresultaten framgår av tabell 7.3; B, anger 
1 ) 

medelvärdet av "beredskapsarbetskvoten" för tidsperioden 1963—197^• 

1) VÎ har inte haft tillgång till data övér arbetsmarknadsutbildningens 

regionala fördelning för hela perioden 1963-I971*. Uppgifter om syssel
sättningen i b eredskapsarbeten i ol ika regioner har erhållits från 
AMS. 
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Tabell 7-3. Beredskapsarbetenas konjunktur- och trendutveckling i 

olika regioner samt riket - årsdata 1963" 197^* 

2 -Region log (6.) À. y. R. B. 3 * i i pi i i 

1 -1.923 -0.993 
(0.298) 

0.129 
(0.027) 

0.92 0.17 

2 -1.328 -0.990 
(0.298) 

0.145 
(0.021) 

0.90 0.36 

3 -1.429 -0.836 
(0.352) 

0.147 
(0.022) 

0.84 0.35 

4 -2.424 -0.761 
(0.275) 

0.195 
(0.021) 

0.93 0.22 

5 -1.645 -1.046 
(0.309) 

0.159 
(0.017) 

0.92 0.27 

6 -1.035 -0.576 
(0.227) 

0.119 
(0.017) 

0.85 0.64 

7 -0.231 -0.457 
(0.162) 

0.062 
(0.010) 

0.82 1.65 

Ri ket -0.983 -0.662 
(0.228) 

0.095 
(0.015) 

0.88 0.45 

Koefficienterna för konjunktur- och trendvariablerna är signifikant mind

re respektive större än noll i samtliga fall. Den klart l ägsta trendmäs

siga relativa stegringen av sysselsättningen i beredskapsarbeten uppvisar 

Norrland. Beredskapsarbetskvotens genomsnittsnivå är dock klart högst för 

Norrland medan Stockholm har den markant lägsta kvoten. Den relativt be

gränsade arbetslöshetsstegring som utmärker Norrland under 1970-talets 

lågkonjunktur synes således inte vara korrelerad med någon snabb ökning 

av sysselsättningen i beredskapsarbeten. De regionala arbetslöshetsski11-

haderrta \/lsar sig vidare vara väl r elaterade till b eredskapsarbetskvoter-

nas regionala variationer. 

Tolkar vi vakanselast i citeterna X. som ett konjunkturkänslighetsmått, så 

skulle enligt tabell 7.3 skogslänen utmärkas av en betydligt lägre grad 

av konjunkturkänslighet vad gäller sysselsättningen i beredskapsarbeten. 

Detta samband kan dock sammanhänga med r egionala olikheter i beredskaps

sysselsättningens nivå. För givna trendvärden kan sambandet mellan vakans

tal och beredskapsarbetskvot representeras av en "B,v-kurva" konvex mot 
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origo. Kcgioner med l ägt elter frågetryck på arbetsmarknaden ligger l ångt 

till v änster på denna kurva, dvs har hög genomsnittlig beredskapsarbets-

kvot. En given förändring i absoluta tal av beredskapsarbetskvoten be

tyder därför en lägre procentuell förändring av denna storhet i efter-

frågesvaga regioner. Ett alternativt mått på konjunkturkänsligheten hos 

sysselsättningen i beredskapsarbeten ges av 8,v-kurvans lutning, mätt för 

t ex det genomsnittliga regionala vakanstalet för en viss tidsperiod. I 

tabell 7.^ anges dels genomsnittliga vakanstal för tidsperioden 1970-197zt, 

dels respektive B,v-kurvas lutning vid dessa vakanstal. 

Tabel1 1.h. Genomsnittliga vakanstal samt lutning för B,v-kurvan 

Reg i o n v. 
i 

3B. 
( ') Kdv.J v.=v. 

i i i 

1 2.02 -0.09 

2 2.00 -0.18 

3 2.26 -0.10 

1» 2.11 t O
 

o
 

5 2.20 -0. 11 

6 1.56 -0. 22 

7 1 .38 -0. 35 

Till följd av det lägre efterfrågetryck som karaktäriserar skogslänen be

finner sig dessa på en brantare del av B,v-kurvan, varför en given abso

lut förändring av vakanstalet här får större effekt på sysselsättningen 

i beredskapsarbeten. 

Omfattningen av arbetsmarknadsutbildning i olika regioner framgår av 

tabell 7•5» där "AMU-kvoterna" anger årsgenomsnitt av antalet personer 

i arbetsmarknadsutbildning i procent av arbetskraften. 

3B. À.-1 VjT 
1) Lutninqen är -r—- = X. 6. v.1 e . Det genomsnittliga vakanstalet 

3v. i i i 
i 

beräknat på säsongrensade månadsdata 1970—197^- Trendvariabeln har 
åsatts sitt medelvärde 6.5. 
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Tabel1 7*5» R egionala och riksgenomsnittliga AMU-kvoter 1970-1973 

Reg ion 1970 1971 1972 I973 Genom-
sni tt 

1 O.58 0.61 0.71 0.82 0.68 

2 0.9^ 1.09 1 .21 1 .27 1.13 

3 O.9O 1.02 1 .08 1.12 1.03 

k 0.60 0.70 0.81 0.88 0.75 

5 0.66 0.82 0.85 0.87 O.8O 

6 1.09 1 .21 I.30 1.^1 1.25 

7 1.81 2.10 2.20 2.33 2.11 

Ri ket O.87 1 .00 1 .09 1.16 1.03 

AMU-kvoterna är perfekt rangkorrelerade med beredskapsarbetskvoterna i 

tabell 7-3. Arbetsmarknadsutbildningen förefaller således liksom bered

skapsarbeten ha använts som medel för att påverka arbetslöshetsskillna

der betingade av regionala olikheter vad gäller efterfrågenivå på arbets

marknaden och/eller olikheter beträffande struktur- och friktionsarbets

löshetens omfattning. 

7.5 Arbetslöshet och vakanser på regional nivå 

7.5.1 Regionala u^v-samband 

Den lägre efterfrågenivå som utmärker den norrländska arbetsmarknaden kan 

antas utgöra en viktig förklaring till den i Norrland högre arbetslöshets

graden. Arbetslöshetens storlek i en region antas vara beroende dels 

av efterfrågetrycket på den regionala arbetsmarknaden, dels av omfatt

ningen av struktur- och friktionsarbetslöshet. Med utgångspunkt från de 

regionala sambanden mellan arbetslöshets- och vakanskvoter kan vi ge en 

kvantitativ belysning av denna problematik. Det kan möjligen diskuteras 

om det är rimligt att förutsätta existensen av sådana u,v-relationer på 

regional n ivå. Befolkningsomflyttningar mellan regioner kan t ex medföra 

arbetslöshetsomfördelningar på ett sätt som kanske undergräver modeller

nas strukturella stabilitet. Frågan kan knappast ges något starkare a prio-

risvar utan får undersökas empiriskt. Den regionindelning som här valts 

implicerar för varje region en aggregering över ett stort antal l okalt och 
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yrkesmässigt avgränsade delarbetsmarknader. Tolkar vi u,v-kurvan som 

ett aggregeringsfenomen^ utgör en sådan begränsad disagg reger ing knap

past något starkt argument mot modellens ti 1läropbarhet på regional nivå. 

De här studerade regionala arbetsmarknaderna är självfallet inte "per

fekta" i den meningen att sysselsättningen sammanfaller med utbuds- el

ler efterfrågekurvan för arbetskraft; istället återfinner vi samtidig 

förekomst av vakanser och arbetslösa. 

Vid estimation av regionala u,v-samband har vi arbetat med samma funk

tionsformer som vi använt för den nationella arbetsmarknaden, dvs 

i = 1,... ,7 (7.3) 

i=1 7 (7.*) 

där u. respektive v. anger arbetslöshets- och vakanstal för region i. 

Modellerna har kompletterats med dummyvariabler (D.) för att undersöka 

om förskjutningen av den nationella u,v-kurvan motsvaras av liknande för

skjutningar av de regionala u,v-sambanden. I tabellerna 7.6 och 7*7 re

dovisas resultaten av estimation på kvartalsdata (februari, maj, augusti, 
2) 

november) för tidsperioden 1963-197**. Variablerna har säsongrensats 
2 genom beräkning av löpande medeltal. AR anger den ökning av förklarings

graden som är betingad av dummyvariabelns inklusion. 

u. = a . + b . (—) + c . 0. 
i oi oi v. Oil i 

b,. C..D. Ii ni u. = a..v. e i Iii 

1) Jmf kapitel 5, avsnitt 5-2. 

2) Kvartalsuppgifter beträffande regionala arbetslöshetstal har erhållits 
från SCB, enheten för arbetsmarknadsstatistik, för perioden 1963-1969-
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Tabell 7-6. Regionala u,v-samband - kvartalsdata 1963-1974. 

Hyperbel funktion 

Region a . Ol b . 01 c . Ol AR? 1 R2 
1 

1 0.399 2.494 
(0.153) 

0.120 (1968) 
(0.039) 

0.02 O.9I 

2 0.363 3.479 
(0.214) 

0.352 (1969) 
(0.046) 

0.14 O.9O 

3 0.013 2.752 
(0.444) 

O.782 (1968) 
(0.077) 

0.64 0.74 

4 -0.985 5.177 
(0.270) 

0.890 (1969) 
(0.060) 

0.33 0.94 

5 -0.353 4.084 
(0.449) 

0.513.(1969) 
(O.O7O) 

0.32 0.76 

6 -0.253 3.236 
(0.209) 

0.953 (1968) 
(0.060) 

0.56 O.9I 

7 0.574 3.517 
(0.302) 

0.974 (1968) 
(0.078) 

0.53 0.86 

Ri ket 0.045 3.622 
(0.142) 

0.485 (1968) 
(0.029) 

0.25 0.97 

Tabel1 7.7. Regionala u,v-samband - kvartalsdata 1963-1974. 

Potensfunkt i on 

Reg i on log (a1.) b1i c1i AR? 1 R2 
1 

1 O.932 -O.654 
(0.038) 

0.093 (1968) 
(0.024) 

0.03 O.92 

2 1.244 -0.746 
(0.049) 

0.185 (1969) 
(0.024) 

0.16 O.89 

3 0.439 -0.397 
(0.103) 

0.530 (1967) 
(0.047) 

O.72 0.77 

4 1.280 -1.304 
(0.070) 

0.562 (1969) 
(0.036) 

0.37 0.94 

5 1.107 -O.922 
(0.149) 

O.35O (1968) 
(0.056) 

O.32 0.68 

6 0.797 -0.606 
(0.055) 

0.468 (1967) 
(0.028) 

0.64 0.90 

7 1.356 -0.663 
(0.054) 

0.273 (1968) 
(0.021) 

0.55 0.87 

R i ket I.I52 -0.807 
(0.035) 

0.266 (1968) 
(0.016) 

0.28 0.96 
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Sami I i tja regress ionskoeff icientei < 'ir signifikant skilda trän noll. Dummy-

variabein ger dock för Stockholmsregionen en obetydlig ökning av förkla

ringsgraden. Sannolikt är residualerna seriellt korrelerade, vilket med

för en underskattning av regress ionskoefficienternas standardavvikelser; 

dummyvariabelns signifikans för Stockholmsregionen sammanhänger troligen 

med detta förhållande.^ Den starkaste förskjutningen av u,v-kurvan tycks 

äga rum i skogslänen; av tabell 7.6 framgår att arbetslösheten här ökar 

med närmare en procentenhet vid givna vakanstal. Vidare förefaller u,v-

förskjutningen för samtliga regioner vara tidsmässigt lokaliserad till 

slutet av 1960-talet. 

Dummyvariabelns införande ger i vissa fall upphov till en mycket stark 

stegring av determinationskoefficienten. Den höga förklaringsgrad som 

uppnås skulle därför kunna misstänkas vara "artificiellt" skapad av dummy-

variabeln snarare än ett uttryck för empiriskt starka beteenderelationer 

mellan regionala vakans- och arbetslöshetstal. Existensen av regionala u,v 

samband kan utsättas för en hårdare empirisk prövning genom estimation 

- utan dummyvari abler - på månadsdata för tidsperioden 1970—197^• Resul

taten framgår av tabellerna 7.8 och 7.9-

1) Estimation på icke-säsongrensade data samt årsmedeltal avslöjar ingen 
signifikant u,v-förskjutning i Stockholmsregionen. 
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Tabel1 7-8. Regionala u,v-samband - månadsdata 1970-1974. 

Hyperbel funkt i on 

Reg i on a . 
Ol b . Ol Rf 

1 0.433 2.679 
(0.176) 

0.84 

2 0.783 3.229 
(0.125) 

0.94 

3 0.230 3.917 
(0.194) 

0.90 

4 0.349 3.860 
(0.179) 

0.91 

5 0.436 3.165 
(0.188) 

0.86 

6 0.774 3.317 
(0.192) 

0.87 

7 1.856 2.775 
(0.163) 

0.86 

Riket 0.523 3.517 
(0.097) 

0.97 

Tabell 7.9» Regionala u,v-samband - månadsdata 1970-1974. 

Potensfunktion 

2 Region log (a^;) b1. R. 

1 1.081 -0.727 
(0.042) 

O.87 

2 1.346 -0.677 
(0.024) 

0.94 

3 1.402 -0.892 
(0.044) 

0.90 

4 1.407 -0.839 
(0.035) 

0.93 

5 1.233 -0.765 
(0.046) 

0.86 

6 1.410 -0.772 
(0.039) 

O.89 

7 1.534 -0.548 
(0.030) 

0.88 

Ri ket 1.372 -0.784 
(0.019) 

0.97 
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Den bivariata regressionen ger genomgående en förklaringsgrad på mellan 

85 och 90 procent, vilket indikerar förekomsten av tämligen stabila sam

band för tidsperioden 1970—197^*• Regressionskoeff icienterna bQ. och b^. 

visar avvikelser från tidigare erhållna estimât, baserade på hela tidspe

rioden 1963-197^; de konstaterade u,v-förskjutningarna kan således i vis

sa fall ha varit förenade med lutningsförändringar. 

7.5.2 Kvantifiering av struktur- ooh friktionsarbetslösheten 

Betydelsen av struktur- och friktionsarbetslöshet i olika regioner kan 

operationellt kvantifieras utifrån de estimerade u,v-sambanden; vi kommer 

därvid uteslutande att arbeta med de på månadsdata skattade funktionerna, 

vilka bygger på säkrare statistiskt underlag. De regionala arbetsmarknader

na kan jämföras med utgångspunkt från den s k strukturkomponenten, dvs den 

arbetslöshetsnivå som svarar mot u,v-kurvans skärning med ^5"gi*adersstrålen. 

Strukturkomponentens storlek kan ses som en indikator på de matchningsprob

lem - eller den imperfektionsgrad - som karaktäriserar en regional arbets

marknad. Beräkningen av strukturkomponentens storlek är dock förenad med 

betydande osäkerhet för Norrlands del på grund av att samtliga observatio

ner ligger till vänster om u,v-kurvans skärning med 45-graderslinjen. Struk

tur komponenten måste därför predikteras, vilket gör resultatet känsligt för 

val av funktionsform; en linjär model 1 speci fi kat i on ger således en lägre 

strukturkomponent än vad som framgår av icke-linjära model 1 versioner. 1 

tabell 7-10 redovisas regionala strukturkomponenter beräknade utifrån 

hyperbel- och potensfunktionerna. 
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Tabel1 7«10« Regionala strukturkomponenter enligt hyperbelfunkt ionen 

( UOI) R E SP ektive potensfunktionen ( U^J) 

Reg i on s u . Ol 
s 

u1i 

1 1.9 1.9 

2 2.2 2.2 

3 2.1 2.1 

k 2.2 2.2 

5 2.0 2.0 

6 2.2 2.2 

7 

CO CM 

2.7 

Riket 2.2 2.2 

De två funktionsformerna ger samma skattning av strukturkomponenten för 

alla regioner utom Norrland, där hyperbelmodellen ger högre värde.^ Av 

tabellen framgår tydligt Norrlands särställning samt den mest imperfekta 
2) 

arbetsmarknaden; strukturkomponenten har här det klart största värdet. 

Resultatet kan utsättas för statistisk signifikansanalys, t ex genom att 

poola tvärsnitts- och tidsserieobservationer. På basis av årsmedeltalen 

fås därvid 7 x 12 = 84 observationer. Resultaten framgår av tabell 7.11. 

En trendvariabel fångar upp u,v-kurvans förskjutning över tiden medan in-

terceptdummyvariabler anger vakansoberoende regionala arbetslöshetsskill

nader. Modellen kan skrivas 

, 7 
u = a • + b (—) + c T + ,L d . D. (7-5) o oVv' o i=2 oi l 

3) där D. = 1 om observationen härrör från region i. 

1) En linjär model 1 speci fi kat ion ger en strukturkomponent på 2.5 procent 
i Norrland medan skattningarna för övriga regioner approximativt stäm
mer med uppgifterna i tabell 7-10. 

2) Ett liknande samband mellan hög tota 1 arbets löshet och hög struktur-
och friktionsarbetslöshet har kunnat konstateras för engelska regio
ner. Se Cheshire (1973). 

3) Interceptet aQ re presenterar följaktligen Stockholms-regionen. 
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Reg i ona1 a arbetslöshetsskillnader - årsdata 1963-197^ 

a b c d . r2 
0 0 0 0« 

-0.181* 2.661 0.090 O.506 0 = 2) 0.88 
(0.31) (0.01) (0.13) 

O.O85 (i=3) 
(0.13) 

0.088 (i-4) 
(0.13) 

0.090 (i =5) 
(0-13) 

0.260 (i =6) 
<0-15) 

1.316 (i =7) 
(0.17) 

Modelien bygger på förenklade förutsättningar om lika lutning hos samt 

likformig förskjutning av de regionala u,v-sambanden. Tabellen utvisar 

att Norrland (i=7) bar en markant högre arbetslöshetsgrad vid given vakans

nivå än övriga regioner. Vidare är interceptdummyvariablerna signifikanta 
1 ) 

endast för Östra Mellansverige (i=2) samt Norrland. 

7.5.3 Arbetslöshetens ef ter frågekänslighet 

Av tabell 7-9 ovan framgår att Norrland har den lägsta vakanselasticite-

ten, indikerande att en viss procentuell stegring av antalet vakanser le

der till en procentuellt liten arbetslöshetsreduktion. Efterfrågeexpansio

nens "avkastning"i form av minskad arbetslöshet i absoluta tal är dock be

tydande för Norrlands del. Mäter vi u,v-kurvans lutning vid det för perio-
2) 

den 1970-197^ genomsnittliga vakanstalet erhålles följande resultat: 

1) Det faktum att vakansanmälningsfrekvensen {enligt UPI) tycks vara 
något lägre för skogslänen förstärker slutsatserna för Norrlands del. 
En underskattning av det "sanna" vakanstalet innebär en underskattning 
också av strukturkomponentens storlek. En grov överslagsberäkning ba
serad på anmälnings frekvensen inom olika branscher visar inte att den
na skulle kunna misstänkas vara högre för Norrlands del. 

2) Beräkningarna baserade på hyperbelfunktionen. Det genomsnittliga 
vakanstalet baserat på säsongrensade månadsdata för perioden 1970— 
1971». 
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Tabel1 7*12. Genomsnittliga vakanstal samt lutning för u,v-kurvan 

Region v. 
1 

du. 
(—) dv. v.=v. 

1 I I 

1 2.02 -0.66 

2 2.00 -0.81 

3 2.26 -0.77 

k 2.11 -O.87 

5 2.20 -0.65 

6 1.56 -1.36 

7 1.38 -1.46 

För skogslänen gäller att en förändring av vakanstalet med en procentenhet 

leder till en arbetslöshetsreduktion på över en procentenhet. Denna höga 

avkastning sammanhänger med att skogslänen befinner sig på en brant del av 

u,v-kurvan, där en given absolut förändring av vakanstalet får stor arbets

löshetseffekt. ̂  Häri ligger också förklaringen till den större konjunktur

känslighet, som utmärker arbetslösheten i skogslänen och framför allt Norr

land. De stora svängningarna i arbetslöshetstalet motsvaras inte av stora 

svängningar i vakanstalet. Snarare gäller att Norrland har den minsta varia

tionen i vakanstalet samtidigt som regionen har de kraftigaste arbetslös-
2) 

hetsfluktuationerna. 

I figur 7-4 avbildas u,v-sambanden för Norrland, Stockholm samt riket 

(hyperbelfunktioner). De imperfektioner som karaktäriserar arbetsmarknaden 

i Norrland nödvändiggör ett mycket högt vakanstal för att uppnå samma ge

nomsnittliga arbetslöshetsgrad som i Stockholm respektive riket. Hyperbel-

specifikationen möj1 iggör överhuvud taget inte uppnåendet av en Stockholmsk 

arbetslöshetsnivå; interceptet aQ, som utgör asymptot för funktionen, är 

större än Stockholms genomsnittliga arbetslöshetsgrad. 

1) Beräknas lutningen utifrån potensfunktionen erhålles approximativt 
samma resultat. 

2) De regionala vakanstalens spridning för perioden 1963-197** är: 

Reg ion 1 2_ 4 5 6 7 

Standard
avvikelse 0.823 0.595 0.563 0.641 0.453 0.444 0.291 



Figur 7• *• • Relationen mellan arbetslöshet och vakanser I Stockholm (I), 

riket (2) samt Norrland (3) 
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7.5.4 Beredskapsarbeten och arbetsmarknadsimperfektioner 

Vi har tidigare visat att Norrland har en betydligt större andel syssel

sättning i beredskapsarbeten än övriga regioner. I vilken utsträckning 

har då denna högre beredskapsarbetskvot varit ägnad att utjämna regiona

la skillnader i struktur- och friktionsarbetslöshetens omfattning? Frå

geställningen kan undersökas med utgångspunkt från den modell, som tidi

gare estimerats för sysselsättningen i beredskapsarbeten: 

~ X. y.T 
B. = ; v. ' e ' i=1,...,7 (7.2) 

Om B. är högre i Norrland vid given vakansnivå kan detta tolkas som att 

den regionala fördelningen av beredskapsarbeten bidragit till att minska 

olikheterna vad gäller struktur- och friktionsarbetslöshet. I analogi 

med arbetslöshetens strukturkomponent kan vi beräkna den beredskapsarbets

kvot som satisfierar likheten B. = v..^ Resultaten av dessa kalkyler 
I I 7 

-där trendvariabeln åsatts sitt medelvärde 6.5 - redovisas i tabell 

7.13. 

Tabell 7.13» Beredskapsarbetskvotens strukturkomponent i olika 

regioner samt riket 

Reg i on B? i 

1 0.6 

2 0.8 

3 0.8 

k 0.5 

5 0.7 

6 0.9 

7 1.1 

Ri ket 0.8 

1) Denna "beredskapsarbetskvotens strukturkomponent" (B?) erhålles som 

p.T+log <5. 
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Ingen perfekt rangkorrelation existerar mellan strukturkomponenterna 

för arbetslöshetsgrad och beredskapsarbetskvot. Insatserna av beredskaps

arbeten är dock ~ vid given vakansnivå - större i Norrland än i övriga 

regioner, vilket indikerar att arbetsmarknadspolitiken i någon mån bi

dragit till att eliminera arbetslöshetseffekterna av existerande struk

turolikheter mellan regionala arbetsmarknader. 

7.5.5 Yrkesmässig contra geografisk obalans 

I kapitel 2 presenterades en operationell metod för att särskilja be

greppen struktur- och friktionsarbetslöshet. Som strukturarbetslös be

tecknades därvid en person som år arbetslös samtidigt som det existerar 

en vakans, som han är okvalificerad att fylla. Friktionsarbetslös är den 

som är arbetslös samtidigt som det finns en vakans som han är kvalifice

rad att fylla. 

Med utgångspunkt från detaljerad statistik över vakanser och (registrera

de) arbetslösa kan vi belysa omfattningen av dessa obalanser i olika re

gioner. En delarbetsmarknad har därvid avgränsats efter yrkesmässiga och 

geografiska kriterier; varje län har indelats i I1»? delmarknader enligt 

Nordisk Yrkesklassificering. Riket kommer följaktligen att bestå av 

2k X 1*»5 = 3 ̂ 80 delarbetsmarknader, Stockholmsregionen av 1^5 och Norr

land av h X 1 ^5  * 58O delmarknader.^ 

Som påpekats i kapitel 2 blir strukturarbetslösheten enligt här angiven 

definition starkt efterfrågeberoende. Om antalet vakanser är större än 

antalet arbetslösa medför en efterfrågestegring att allt fler delmarkna

der får "vakansöverskott", vilket minskar strukturarbetslösheten. Kr å 

andra sidan antalet arbetslösa större an antalet vakanser så leder en ef

terf rågemi nskn ing till att antalet delmarknader med "vakansunderskott" 

stiger, dvs strukturarbetslösheten faller. En implikation av denna egen

skap hos strukturarbetslöshetsbegreppet är att en i viss mening maximal 

strukturarbetslöshet fås när totala antalet vakanser är lika med totala 
2) 

antalet arbetslösa. 

1) Data har erhållits från FD Rune Äberg, Sociologiska institutionen, 
Umeå universitet. Uppgifterna finns endast for perioden 1969-1973. 

2) Vissa formella egenskaper hos detta strukturarbetslöshetsbegrepp ut
reds i Axelsson-Holmlund-Löfgren (1975ïb)» appendix 1. 
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För att möjliggöra interregional jämförelser bör efterfrågekomponentens 

inflytande elimineras. En möjlighet är här att estimera strukturarbets

löshetens storlek för V = U. Vi har ansatt följande regress ionsekvati on 

US = a + b IV-UI (7.6) 

där interceptet anger strukturarbetslösheten vid V-U=0. Strukturarbets

lösheten anger följaktligen den del av strukturkomponenten, som kan hän

föras till yrkesmässig obalans. Resterande del av strukturkomponenten ger 

ett mått på friktionsarbetslöshetens storlek, eller ett uttryck för den 

geografiska obalansen inom del arbetsmarknader. Figur 7-5 illustrerar hur 

strukturkomponenten kan upplösas i strukturarbetslöshet (US) samt frik

tionsarbetslöshet (UF); en förflyttning åt höger utefter U,V-kurvan ten

derar att minska strukturarbetslösheten. 

De arbetslöshetsdata som här kan användas avser förmedlingsregistrerad 

arbetslöshet. Tidigare erhållna estimât av strukturkomponentens storlek 

kan därför inte utnyttjas. I tabell 7.1^ redovisas alternativa u,v-esti-

mationer för Stockholm, Norrland samt riket. Det relativa arbetslöshets-
af och vakat,sta 1 et har definierats som [U /N]x100 respektive [V/N]x100, 

där N anger ontalet sysselsatta enligt AKU. Variablerna har säsongren

sats med löpande medeltalsberäkning. 

Tabel1 7»1u,v-samband för Stockholm, Norrland samt riket - kvar

tal sdata 1963"1973. Hyperbel funktion^ ̂ 

a . 01 b . 01 
c . 
01 

R2 
1 

Stockholm -0.27 0.96 0.94 

Norr1 and 0.45 0.97 I.34 (1969) O.85 

Ri ket -0.42 1 .38 0.54 (1969) 0.96 

1) Modellen är som tidigare 
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Figur 7-5- Struktur- och friktionsarbetslÖshet vid given U,V-kurva 

UÀ 

V 

Strukturkomponentens storlek efter shifttidpunkten ä r  0 . $  procent, 2.2 

procent samt 1.2 procent för Stockholm, Norrland samt riket. Vidare har 

vi beräknat strukturarbetslöshetens storlek enligt ekvation (7.6) samt 

kalkylerat friktionsarbetslöshetens omfattning i analogi med figur 7.5* 

Resultaten i procent av antalet sysselsatta framgår av tabell 7-15« 

Tabel1 7»15- Struktur- och friktionsarbetslöshet i Stockholm, Norrland 

samt riket 

Struktur- Friktions-
arbetslÖshet arbetslöshet 

Stockholm 0.5 OA 

Norrland 0.8 lA 

Riket 0.5 0.7 
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Tydligen gäller att såväl strukturarbetslösheten som - framförallt -

friktionsarbetslösheten är högre i Norrland. På en yrkesmässigt och geo

grafiskt avgränsad del arbetsmarknad existerar det alltså i Norrland 

samtidigt arbetslösa och vakanser i större omfattning än i andra regio

ner. Den geografiska dimensionen representeras här av län, vilket med

för att en delmarknad i Norrland kommer att ha större geografisk utsträck

ning. Det är troligt att detta förhållande kan förklara den markant högre 

friktionsarbetslösheten i Norrland. A priori finns knappast något skäl 

att anta att en delarbetsmarknad med given geografisk storlek skulle ka

raktäriseras av högre friktionsarbetslöshet i Norrland än i Stockholm. 

Resultaten understryker svårigheterna att meningsfullt skilja på begrep

pen struktur- och friktionsarbetslöshet. Klassifikationen blir i hög 

grad beroende av valet av aggregeringsnivå. 

7.6 Arbetsmarknadsimperfektionernas bestämningsfaktorer 

7.6.1 Arbetslöshetstider ooh vakanstider på regional nivå 

I föregående avsnitt visades att arbetsmarknaden i Norrland utmärks av 

strukturella imperfektioner i större utsträckning än andra regionala ar

betsmarknader. Dessa svårare matchningsproblem förefaller dock inte be

tyda att arbetslöshetstiderna är längre i Norrland. Befintliga data an

tyder istället en betydande regional likformighet beträffande arbetslös

hetstidernas längd. Tabell 7.16 redovisar tvärsnittstider för storstads

län, skogslän samt övriga län för åren 1971-197^.^ ̂ 

Tabel 1 7-16. Arbetslöshetstider i olika regioner (tvärsnitt) 1971-197^+ 

Reg îon 1971 1972 1973 197^ 

Storstadslän 12.9 15.0 17.7 15.9 

Skogs 1 än 13.-9 16.9 17.6 16.3 

Övriga län 13.8 16.6 15.0 15.3 

1) AKU s arsmedel tal. 
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Arbetslösheten fram till mättillfället är av ungefär samma längd i de 

tre länsgrupperna. Andra data över regionala arbetslöshetstider antyder 
1 ) 

ungefär samma grundläggande mönster. Det finns knappast någon säker 

kunskap om orsakerna bakom denna bild. Flera faktorer torde dock här vara 

av betydelse. För det första är det troligt att arbetsmarknadspolitiken 

i form av beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning bidrar till att 

hålla nere arbetslöshetsti derna genom att bereda sysselsättning åt po

tentiellt långvarigt arbetslösa. För det andra fungerar sannolikt den 

geografiska omflyttningen som en arbetslöshetstidsutjämnande faktor; 

personer som förväntar sig lång sökperiod på den egna lokala eller re

gionala arbetsmarknaden kan antas försöka reducera arbetslöshetstiderna 
2) 

genom att söka arbete på andra orter och i andra regioner. För det 

tredje är det tänkbart att den begränsade tillgången på lediga platser 

ökar de arbetslösas benägenhet att upphöra med arbetssökandet, dvs ut-
3) 

träda ur arbetskraften. 

De regionala arbetsmarknaderna karaktäriseras också av en betydande lik

formighet vad gäller vakanstidernas längd. Tabell 7-17 visar genomsnitt-
L) 

liga regionala vakanstider för åren 1970-197^-

1) En ERU-bearbetning av AKU visar t ex att tvärsnittstiderna i olika 
ortstyper (H-regioner) var påfallande lika åren 1970-1973. Se Siven 
(197*0 • Ett försök att beräkna vistelsetider utifrån arbetsförmed
lingsstatistik visar små skillnader i arbetslöshetstider mellan Norr 
botten och riket. Se Axelsson-Holmlund-Löfgren (1975;b). 

2) I SOU 197^:2 redovisas en köteoretisk modell för arbetssökandet på 
en lokal arbetsmarknad, enligt vilken en person som hamnar i en 
"lång" arbetslöshetskö väljer att söka sig till en annan lokal ar
betsmarknad. Se Öberg (197*0 • 

3) I en modell för friktionsarbetslöshet visar Gronau (1971) att inci
tamenten för arbetskraftsutträde stiger med en fallande frekvens av 
anstälIni ngserbj udanden. 

k) Vakans t i derna har beräknats utifrån data för inflöde och bestånd av 
vakanser (V = I • D ). 

v v 
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Tabell 7.17» Vakanstider i olika regioner 1970-197** 

Region 1970 1971 1972 1973 1974 

1 3-7 2.4 2.0 2.2 2.7 

2 4.4 3.0 2.9 3.0 3.9 

3 A.7 3.1 3.2 3.6 4.2 

4 3.3 2.3 2.4 2.5 3.2 

5 3-3 2.5 2.4 2.8 3.5 

6 4.4 3.3 2.8 2.6 3.7 

7 3.3 2.6 2.3 2.3 3.2 

A priori ter sig en sådan likhet som föga sannolik. Vakanstiderna uppvisar 

ett procykliskt beteende, varför vi skulle förvänta oss kortare vakans

tider i lågkonjunkturregioner och längre vakanstider i högkonjunkturom

råden. Den högre arbetslöshet som råder i Norrland borde med andra ord 

leda till att det där går snabbare att besätta lediga platser. Den empi

riska falsifieringen av denna hypotes förstärker bilden av Norrland som 

en mer imperfekt arbetsmarknad med svårare anpassningsproblem. 

7.6.2 Två hypoteser 

Kunskaperna om hur matchningsprocesserna fungerar på lokala och regionala 

arbetsmarknader är f n mycket bristfälliga, varför det är svårt att ange 

några invändningsfri a. förklar ingsfaktorer till de registrerade imperfek-

tionsfenomenen. Vi skall här inskränka oss till att beröra två alternati

va tolkningar, nämligen en strukturo mvandlingshypote s respektive en sök-

hypotes. 

Näringsgrensförskjutningarna i svensk ekonomi från början av 1960-talet 

till början av 1970-talet utmärks av en sysselsättningsmässig tillbaka

gång för jord- och skogsbruk samt industri liksom en motsvarande expan

sion av den offentliga sektorn. Norrland avviker från detta mönster i ett 

avseende; industrisysselsättningens relativa andel är här i stort sett 

konstant medan jord- och skogsbrukets sysselsättningsminskning motsvarar 

hela ökningen av den offentliga sektorns andel. Figur 7.6 illustrerar 



förskjutningarna av sys se 1 sStt«Ìi#gsar»dciama <mesl J a® åren 19sé3-1965 

(genoms n i 11 ) och I ren 1972- .197^ (geaomsn i tt] . ' ^ 

f igur 7.6. SysselsättningsarwIeJar för ol ika rväringsgrenar, 

Morrland respektive riiiket 

NORRLAND RIKET 
Procent 

40 

10--

Procent 

30-• 

-•20 20-: 

10--

1) Sifferbeteckningarna i figuren refererar till SN I : 
1. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
2. Gruvor och mineralbrott 
3. Tillverkningsindustri 

El-, gas-, värme- och vattenverk 
5. Byggnadsindustri 
6. Varuhandel , restaurang- och hotel 1 rörel se 
7. Samfärdsel, post- och televerk 
8. Banker och försäkringsinstitut, fastighetsförvaltning, 

uppdragsverksamhet 
9- Offent 1 i g förvaltning och andra tjänster 

Sysselsättni ngsandelarna för r i ket har approximerats med arbetskrafts-
andelarna, dvs sysselsatta pi us arbetslösa, I figuren har vidare bygg
nadsindustrin hänförts till i ndustr i sektorn. 
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Den centrala frågan i detta sammanhang är om Norrlands avvikande struk

turomvandlingsmönster kan förklara den högre imperfektionsgraden på ar

betsmarknaden. En sysselsättningsminskning i jord- och skogsbruk skulle 

enligt strukturomvandlingshypotesen vara förenad med större arbetslös

hetseffekter än en sysselsättningsminskning inom industrin. I avsaknad 

av data, som belyser de för sysselsättningsförskjutningarna bestämmande 

flödena, är denna hypotes svår att utsätta för empirisk prövning. Mot 

hypotesen talar dock det faktum att södra skogslänen uppvisar ungefär 

samma strukturomvandlingsmönster som Norrland. För båda regionerna gäl

ler att sysselsättningsandelen för jord- och skogsbruk faller med cirka 

10 procentenheter medan den offentliga sektorns expansion är av ungefär 

samma storleksordning. Sven i absoluta tal är sysselsättningsminskningen 

i jord- och skogsbruk relativt likartad för de två regionerna. 

En alternativ förklar ingsansats ti 11 den norrländska arbetsmarknadens 

strukturella imperfektioner kan ta fasta på de specifika arbetssökande

problem, som är förknippade med en "gles" arbetsmarknad. En glesbefol

kad region utmärks av stora avstånd mellan arbetslösa och vakanser eller 

- annorlunda uttryckt - av färre arbetslösa och vakanser inom ett givet 

geografiskt område. En arbetssökande person kan - inom en given tidspe

riod och med given sökaktivitet - maximalt komma i kontakt med färre va

kanser på en gles arbetsmarknad. Urvalet av platser blir därför mindre 

och sannolikheten minskar för att realisera en framgångsrik matchning. 

För företagen är problemet analogt; en gles arbetsmarknad representerar 

mindre möjligheter att komma i kontakt med arbetssökande personer, dvs 

urvalet av arbetslösa minskar. Effekten blir förlängda söktider för före

tagen, dvs längre vakanstider än vad som förklaras av efterfråget rycket 

på arbetsmarknaden. Medan beredskapsarbeten och omskolning på ett direkt 

sätt kan bidra till att hålla nere arbetslöshetstiderna har dessa medel 

inte samma ambition att nedbringa vakanstiderna; de sociala följderna av 

långa arbetslöshetstider anses mer allvarliga än produktionsförluster till 

följd av rekryteringsproblem. De komparativa söknackdelar - eller högre 

kontaktkostnader - som utmärker en arbetsmarknad med gles befolknings-

och företagsstruktur, tenderar således att försvåra anpassningen mellan 

arbetslösa och vakanser, dvs skapa hög struktur- och friktionsarbetslöshet. 
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APPENDIX 

OM AKU-SKATTNINGARN AS PRECISION PÅ REGIONAL NIVÅ 

Under perioden 1963~19é9 omfattade de ordinarie (kvartalsvisa) AKU cir

ka 12 000 personer. I och med övergången till månadsvi sa undersökningar 

fr o m 1970 utökades urvalet till cirka 18 000 personer. 

Inga undersökningar finns utförda som informerar om eventuella systema

tiska fel i skattningarna av arbetslöshetens storlek på regional nivå. 

De slumpmässiga felens storlek kan belysas med utgångspunkt från de av 

SCB redovisade standardavvikelserna för vissa skattningar. 

I tabell A anges (för februari 197*0 standardavvikelser för antalet 

arbetslösa samt för relativa arbetslöshetstal i procent. (De senare fås 

genom att dividera standardavvikelsen för antalet arbetslösa med skatt

ningen för antalet personer i arbetskraften). Vidare har bildats 95~pro-

centiga konfidens interval 1 kring skattningen av det relativa arbetslös

hetstalet. Detta fås genom att multiplicera standardavvikelsen med ± I.9 6. 

Konfi densinterva11 en kan tolkas så att de i 95 procent av fallen inneslu

ter populationens "sanna" arbetslöshetstal om urvalet upprepas ett stort 

antal gånger. 
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Tabel 1 A. Standardcivv i kel ser för antalet arbetslösa och relativa 

arbetslöshetstal samt 95~procenti ga konfidensinterva11. 

Februari 197^-

Antal Relativa 95~procentigt 
arbets lösa arbets 1 öshetsta 1 konf i dens-
(100-tal) {%) intervall 

Riket 58.0 0.15 2.6 ± 0.29 

RÎ ksområde 1 24.2 0.31 2.2 ± 0.61 

Riksområde 2 23.4 0.35 2.4 ± 0.69 

Ri ksområde 3 17.6 0.49 2.5 ± 0.96 

Ri ksområde 4 20.5 0.38 2.3 ± 0.74 

Ri ksområde 5 22.5 0.28 1.9 ± 0.55 

Ri ksområde 6 18.9 0.49 2.7 ± 0.96 

Ri ksområde 7 17.7 0.92 4.7 ± 1.80 

Ri ksområde 8 19.8 0.88 5.1 ± 1.72 

Skattningsprecisionen är tydligen lägst för Mellersta respektive Övre 

Norrland. Detta mönster bekräftas även om vi studerar andra månader. 

Förhållandet motiverar vår ihopslagning av riksområdena 7 och 8 till 

en region - "Norrland11. Konf i dens i nterva 1 1 ens storlek bör generellt 

vara större för perioden 1963-1969 till följd av det mindre urvalet. 

Utgår vi från årsmedeltal i stället för månadsobservati oner fås betydl 

snävare konfidensinterva11 kring de skattade arbetslöshetstalen. Dett 

framgår av tabell B. Konfidensinterva11 en är fortfarande bredast för 

riksområdena 7 och 8 medan södra skogslänen (riksområde 6) bildar en 

mellangrupp. 



Tabelt B. Standardavvikelser för antalet arbetslösa och relativa 

arbetslöshetstal samt 95-proceimtïga koEtf idenstntervaf i. 

Ärsmedeltal 197% 

Antal 
arbetslösa 
(100-tal) 

ReIat i va 
arbetslöshetstal 
m 

95"procentigt 
fcorvf i dens-
irkterval l 

Riket 17.% 0.0% 2.0 ± 0.08 

Riksområde 1 6.8 0.09 1.5 * 0.18 

Riksområde 2 7-6 0.11 2.2 ± 0.22 

Riksområde 3 *t.6 0.12 1.5 ± 0.2% 

Riksområde k 6.3 0.11 1.8 ± 0.22 

Riksområde 5 6.8 0.09 1.5 ± 0.18 

Riksområde 6 6.% 0.16 2.6 ± 0.31 

Riksområde 7 if.8 0.25 3.2 ± 0.%9 

Riksområde 8 5.7 0.25 3-7 ± Q.%9 
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KAPITEL 8 

LÖNEBILDNING OCH ARBETSMARKNADSLÄGE 

8.1 Inledning 

8.1.1 Lönebildningen i teori ooh empivi - en översikt 

I tidigare kapitel har påvisats hur svensk arbetsmarknad sedan slutet av 

1960-talet kommit att karaktär i seras av försvårade anpassningsproblem i 

form av ökad struktur- och friktionsarbetslöshet. Vidare har vi sett 

att strukturimperfektionerna på arbetsmarknaden skiljer sig mellan oli

ka regioner. I detta kapitel skall vi närma re undersöka sambanden mel

lan arbetsmarknadsförhållanden och lönebildning. En grundläggande ut

gångspunkt för framställningen är därvid att efterfråget rycket på arb ets

marknaden är en viktig förklaringsfaktor till lönestegringstakten. I 

denna mening är vår referensram "Phi 1 1 i ps-i nspi rerad11; arbetslöshets

variabeln i Phi 11 ipsekvationen uppfattas ju regelmässigt som en proxy-

variabel fö r efterfrågeöverskottet på arbetsmarknaden. 

Sambandet mellan arbetslöshet och inflation utgör en i hög grad kontro

versiell fr ågeställning i aktuell teoretisk och empirisk nationalekonomisk 

forskning.^ Phillips artikel från 1958, som påvisade existensen av ett 
2 ) 

långsiktigt samband mellan arbetslöshet och lönestegringstakt i England, 

representerade startpunkten för ett stort antal studier av löne- och pris-

bi 1dningens bestämningsfaktorer i olika länder. Detta rikhaltiga undersök

ningsmaterial belyser med all önskvärd tydlighet hur en observerbar empi

risk relation kan återföras på en rad olika teoretiska föreställningar. 

Den vanligaste tolkningen av Phil 1 ipskurvan har sina teoretiska rötter i 

Lipsey's artikel från I960, som i likhet med Phill ips1 tidigare bidrag 

handlar om sambandet mellan löneförändringar och arbetslöshet i England 
3 ) 

under närmare ett sekel (1861-1957). Ansatsen har senare elaborerats 

n neppet infldtion inkluderar fortsättningsvis prisstegringar på såväl 
varumarknaden som arbetsmarknaden (lönestegringar). 

2) Phi 11ips (1958). 

3) Lipsey (I960). 



I  ) 
av b i d Beni Hansen. De centra 1 *j i deerna bakom dessa här 1 edn i ngar av 

Phi 11 i psku rvan är att dét< på arbetsmarknaden finns stabila relationer 

dels mel lan efterfrågeöverskott och lönestegri ngstakt, dels mel lan efter 

frågeöverskott och arbetslostet, ArbietslÖstetens roll som.proxyrvari abel 

för efterfrå^etrycket bl Ir därmed: expii c i t ang]ven ; För att förklara fö

rekomsten av pos i ti v arb^<ts lösteet v^d: ett eftérfrågeöverskott 1 i ka med 

noi 1 postal eras exî stensen av fr i k* i òner på^ arbfet s mar knaden i form av o~ 

ful 1 stand ig löneanpassnn nge ooft trögrör ì I gWett hos- arbetskraften. 

L i psey- toi kn i ngerr av Ph i 11 ipskurvan baseras på en traditionell1 n eoklas

sisk prisrörelsehypotes där 1 oÄestegrl hg'stafct&rr är direkt relaterad till 

efterf rågeöverskottets s tor 1 ek» En vi kt i g •infprmationsteoretisk i nvänd-

n i ng mot sådana pr i sfSrändr i ngsantaganden är att de i nte för klaras endo-

gent. Vil ka beteendean tagenden på-.- mi krön i vå gör det möj 11 g t att häri eda 

makrosamband'mel lan efterfrågeoverskott och inf lationstakt? Bl a Charles 

Holt och Edmund Phelps har sökt besvara denna frågeställning genom model 

1er för Phi 11 i pskurvan, som är baserade på exp1îci ta mi kroförutsättninga 

De mikroteoretiska Phi 1 1 i pstnodel 1 erna är - utom i Holts fall - intimt fö 

knippade med en arra lys av inf latJonsförväntn ingamas betydelse. Strängt 

taget härleder Phelps endast ett samband mel lan arbetslöshet och icke

förväntad i n f1 a t i ons takt. I 1ångsi kt i g j ämvi kt, där ]î khet ràde r mel 1 an 

förväntad och faktisk inflationstakt, finns ingen trade-off mellan arbet 

1öshet och i nf1 at i ons takt (hypotesen om den 1ångs i kt i gt vert i kal a Phi 11 i 

kurvan). 

Det är dock viktigt att observera att en sådan förväntningshypotes inga

lunda gör sambandet mellan arbetslöshet och inflationstakt ointressant 

som ekonomisk-poli t i skt avvägningsproblem. Dels gäller - vilket något be 

rördes i kapitel 3 - att politikproblemet då förvandlas till et t dyna

miskt optimeringsproblem: Vilken inflationstakt är optimal i långsiktig 

jämvikt? Och hur skall den ekonomi ska pol i t i ken utformas för att realise 

ra en optimal bana mot denna inflationstakt? Dessutom kan de parametrar, 

som bestämmer den naturliga arbetslöshetsgradens storlek, ändras genom 

politiska ingrepp (liksom av strukturförändringar på arbetsmarknaden). 

1) Hansen (1970). 

2) Phelps (1971). Holt (1971 ;a) och (1971 ; b)• 
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Vidare är det tänkbart att dessa bestämningsfaktorer kan påverkas även 

genom generellt köpkraftsstimulerande åtgärder; en expansiv politik med 

ökad sysselsättningsgrad kan medföra yrkeserfarenheter, som får perma

nenta effekter på den naturliga arbetslöshetens storlek. 

Hypotesen om en långsiktigt vertikal Phi 11 ipskurva har i olika studier 

utsatts för empiriska test. Resultaten är knappast helt entydiga; i fler

talet fall synes dock hypotesen inte ha kunnat konfirmeras.^ Ett grund

läggande problem i detta sammanhang är att finna en adekvat specifika

tion av inflationsförväntningarna. Den vanligaste ansatsen går ut på att 

låta förväntningarna bestämmas av inf 1 at ionstakten under innevarande 

period och/eller förutvarande perioder. 

Motiveringar för Phi 11 ipskurvan av Lipsey-typ eller Phelps-typ kan sägas 

bygga på neoklassiska förutsättningar där konkurrensen om arbetskraft ses 

som inflationsprocessens drivkraft. En annan tolkning av Phillipssam-

bandet bygge r på hypo teser om arbetsmarknadsorganisationernas förhandlings-

beteende. Tankegången är därvid att fackföreningarnas lönekrav är positivt 

korrelerade med konjunkturläget; i situationer med högt efterfråget ryck 

på arbetsmarknaden och låg arbetslöshet antas arbetslöshetsriskerna av 

"för höga" löneökningar vara små. Likaså är strejkkostnaderna för fack

föreningarna låga; strejkande arbetare kan lätt finna arbete i andra fö

retag. Samtidigt är sannolikt arbetsgivarpartens motståndskraft mot löne

höjningar negativt korrelerade med konjunkturläget; bl a är de av strej

ker orsakade ekonomiska förlusterna större under högkonjunktur än under 

lågkonjunktur. I svenska empiriska undersökningar har förhandlingshypote

sen specificerats som en Phi 11 ipskurva för de avtalsmässiga lönestegring-
2) 

arna. Därvid har antagits att det är arbetsmarknadsläget vid förhand-
3) 

tingstidpunkten som påverkar förhandlingsresultatet. Hypotesen har kun

nat ges ett visst empiriskt stöd, åtminstone för perioden 1956-1970. 

1) Se Trevi thick & Mulvey (1975) för en kort översikt av empiriska 
stud ier (s 113"116). 

2) Jacobsson & Lindbeck (1969). Calmfors & Lundberg (197*0-

3) Denna datering av arbetsmarknadsinflytandet är inte invändningsfri. 
Det är tänkbart att också arbetsmarknadsparternas förväntningsbilder 
av det framtida arbetsmarknadsläget styr förhandlingsbeteendet. Dessa 
förväntningar - eller konjunkturprognoser -torde inte på något enkelt 
sätt vorn bestnimin ov nrbet s löshet en just vid l'örhnnd I i ri(js t i dpunk t en . 
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Nära besläktade med forhand 1 ingsmoti ver ingen för Phi 1 I ipskurvan är hypo

teser som betonar föY*ebagsoinr>tevn<u) betydelse för lönestegringarna. 

Höga aktuella och/eller historiska vinster antas skärpa lönekraven sam

tidigt som företagens motståndskraft mot lönestegringar avtar: 

"... the rise in money w ages depends on the bargaining strength of 

labour; and bargaining strength, in turn, is closely related to the 

prosperity of industry, which determines both the eagerness of labour 

unions to demand higher wages and the willingness and ability of 

employers to grant them."1^ 

Phi 11 ipskurvans framgångar i empiriska studier beror enligt vinstteore

tikerna pa en negati v korrelation mellan arbetslöshet och vinstnivå. I 

en rad empiriska lönebildningsstudier har vinsthypotesernas giltighet 

undersökts; vanligtvis har Phi 11 ipskurvan därvid kompletterats med en 

variabel representerande vinsternas storlek. I svenska studier har dock 

inte vinsternas inflytande kunnat statistiskt säkerställas.^ Däremot 

finns amerikanska undersökningar utvisande en signifikant vinstpåverkan 

på l önestegringstakten.^ 

Ytterligare konkurrenter till Phi 11 ipskurvan utgörs av produktivitets-

hypubeijer for lönebildningen. Hit hör Kuh 1 s uppsats från 1967> vars ut

gångspunkt är att nominal lönenivän bestäms av arbetskraftens marginella 

värdeproduktivitet. Förändringar av marginalprodukt i v iteten antas nära re-
M 

laterade till förändringar av genomsnittsproduktiviteten. Bestämmande 

1) Kaldor (1959) .s 293. En likartad föreställning om vinsternas infla
tionseffekter ligger delvis bakom Gösta Rehns program för full sy ssel
sättning och stabil prisnivå: 

"If profits are high it will not be possible for a free trade union 
movement to refrain from increasing wages even when its leaders are 
convinced that any increase of wages above the rate of increase of 
productivity would lead to rising prices..." [Rehn (1952) s 31]. 

2) Hansen & Rehn (1956). Jacobsson & Lindbeck (1969). 

3) Perry (1965)- Eckstein & Wilson (1962). 

4) För en produktionsfunktion av Cobb-Doug1 as-typ qäller alltid en sådan 
re 1 at i on : 

Q = AK1~a Na 

hp =-|§'= aak1"a na~1 
c)n 
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för lönestegringstakten antas vara produktivitetsstegringstakten, som 

förskjuter arbetskraftsefterfrågan. Till följd av lags i löneanpassning

en uppkommer emellertid initiellt vinstökningar, vilket skulle kunna 

förklara den empiriska korrelation som kunnat spåras mellan höga vinster 

och snabb lönestegringstakt.^ 

Kuh ser produktivitetsstegringstakten som en bestämningsfaktor för arbets

kraftsefterfrågan och därmed för lönestegringstakten. I den utsträckning 

produktivitetsförändringarna är positivt korrelerade med arbetskrafts

efterfrågan finns därför knappast någon motsättning i förhållande till 

förklaringar av Phi 11ips-typ; arbetslösheten är ju här som nämnts en 

proxy-variabel för efterfrågetrycket på arbetsmarknaden. Inga starka teo

retiska eller empiriska skäl talar dock för ett sådant nödvändigt samband 

mellan produktivitetsstegringar och arbetskraftsefterfrågan. Tekniska in

novationer kan t ex vara arbetskraftsbesparande och påverka prisnivån sna

rare än lönenivån. 

I svenska empiriska studier har produktivitetshypotesen prövats av Hansen 

fi Rehn samt Jacobsson fi Lindbeck. I den förra studien påpekas särskilt 

produkt i v itetsförändringarnas betydelse för löneglidningen vid ackords

arbete; ökad arbetsintensitet och/eller ökad erfarenhet kan här öka pro

duktiviteten och därmed - oberoende av arbetsmarknadsläget - medföra 

snabbare löneglidning. Ingen av studierna kunde dock påvisa något signi

fikant produkt i vi tets inf1ytande på löneglidning eller avtalsmässiga lö

neökningar. 

I den s k EFO-modellen spelar också produktivitetsutvecklingen en central 
2) 

roll i inflationsförklaringen. Modellens väsentliga innehåll kan sam

manfattas enligt följande: 

a) Den konkurrensutsatta sektorns (K-sektorns) priser är vid låsta 

växelkurser exogent givna på världsmarknaden. 

AP = ^ = AK1~a Na"1  

MP 
ÄP = 01 

1) Kuh (1967). 

2) Edgren-Faxén-Odhner (1970). 
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b) Lönestegringarna i K-sektorn är lika med "utrymmet tor löneökningar", 

dvs lika med summan av pris- och produkt i vitetsstegringstakt för sek

torn. Antagandet är liktydigt med att löneandelen i K-sektorn är kon

stant. 

c) Lönestegringarna i den skyddade sektorn (S-sektorn) är lika stora som 

lönestegringarna i K-sektorn till följd av dels den solidariska löne

politiken, dels marknadskrafterna, dvs "tvånget att höja lönerna lika 

mycket även i denna del av näringslivet för att kunna behålla arbets

kraften . "^ 

d) Prisstegringarna i S-sektorn är kostnadsbestämda. Mer precist antas 

de vara lika med skillnaden mellan löneökningar och produktivitets

ökningar, vilket implicerar en konstant löneandel även i denna sektor. 

e) De totala prisstegringarna fås som ett vägt genomsnitt av respektive 

sektors pr isstegringstakt. 

I EFO-modellen finns till synes inte något samband mellan efterfrågeöver

skottet på arbetsmarknaden och lönestegringstakten; denna är helt bestämd 

av den exogent givna utvecklingen av världsmarknadspriser och produktivi

tet. Det är dock inte särskilt klart hur de anpassningsmekanismer ser ut, 

som genererar EFO-modellens resultat. En tolkning i Phi 11 ips-termer är 

emellertid fullt möjlig: En exportprisstegring ökar arbetskraftens värde

produktivitet och ökar därmed - vid given teknologi - arbetskraftsefter-

frågan, dvs antalet vakanser stiger och arbetslösheten faller. Det finns 

dock ingen anledning utgå ifrån att en sådan anpassningsprocess hela tiden 

säkrar en lönestegring inom ramen för utrymmet. Tvärtom visar empiriska 

data betydande kortsiktiga avvikelser från den "huvudkurs" som EFO-model-
2) 

len anger. Empiriska studier ger också belägg för att efterfrågetrycket 

på arbetsmarknaden explicit måste beaktas för att lönestegringen i K-sek-
3) torn skall kunna förklaras. 

1) Edgren-Faxén-Odhner (1970) s 20. 

2) Utvecklingen under 197** är här exceptionell. Medan utrymmet i K-sek-
torn ökade med 32.0 procent så var den faktiska lönekostnadsökningen 
endast 17-5 procent, dvs en avvikelse på 14.5 procent. Se Petrelius 
(1975). 

3) Calmfors (1975) visar att en förändring av utrymmet i K-sektorn med en 
procentenhet medför en lönestegring på mindre än en procentenhet vid 
g-Lvet ef terf rågetryck på arbetsmarknaden. Ef terf rågetrycket har därvid 



162 

EFO-modellen kan kanske uppfattas så att den inkluderar beteendeantagan

den även för den ekonomiska pol i t i kens bes 1utsfattare. En oförändrad re

lation mellan löner och driftsöverskott skulle då vara ett operationellt 

mått på vad som anses vara en "tillfredsställande lönsamhet11 f ör närings

livet. En näraliggande tolkning är att EFO-modellen i själva verket har 

normativa syften och därvid uttrycker författarnas åsikter om hur löne

politiken bör föras.^ 

8.1.2 Sammanfattning 

De teoriansatser som ovan skisserats kan i varierande utsträckning ges 

tolkningar, som är förenliga med efterfrågeorienterade och arbetsmarknads-

fokuserade förklaringar av lönestegringstakten. Detta förhållande åter

speglar modellernas partiella natur; fenomen som inflation, arbetslöshet, 

vinst- och produktivitetsförändringar borde idealt förklaras endogent 

inom ramen för en mer fullständig makromodell. Inkluderandet av olika 

konjunkturberoende förklar i ngsvari ab 1er i ekonometri ska en-ekvationsmo-

deller leder lätt ti 11 mult i col 1 inearitet, vilket försvårar vanliga sig-

nifikanstest och diskriminering mellan alternativa lönestegringshypoteser. 

Vi skall i det följande avsnittet presentera en enkel två-ekvationsmodell 

för samtidig löne- och prisstegringsbestämning samt applicera modellen på 

svenska empiriska data. Syftet är här dels att undersöka existensen av en 

långsiktig Phillipsrelation, dels att pröva om strukturförändringarna på 

arbetsmarknaden haft några identifierbara konsekvenser för ekonomins in

flationskänslighet. En minskad flexibilitet på arbetsmarknaden kan fram

förallt antas påverka löneglidningen, varför denna lönestegringskomponent 

ges en separat analys. Slutligen söker vi också belysa löneutvecklingen 

på regional nivå. En central frågeställning är här om efterfrågetrycket 

på den regionala arbetsmarknaden har en självständig påverkan på lönesteg

ringstakten i regionen. 

definierats som skillnaden mellan antalet vakanser och antalet arbets
lösa. 

1) EFO-modeliens normativa karaktär framgår bl a av det faktum att den 
tycks ligga till grund för den lönepolitik som åtminstone LO och TCO 
bedriver. 
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8.2 En modell för simultanbestämning av pris- och lönestegringstakt 

8.2.1 Modellens struktur 

Modellen består dels av en lönestegringsekvation, dels av en prissteg

ringsekvation. Löneökningarna antas bestämmas av efterfrågeöverskottet 

på arbetsmarknaden och av den förväntade pr isstegringstakten, dvs 

= f[(EDL),(£)*] (8.1) 

där w = nominallönenivå 

p = prisnivå 

ED^ = efterfrågeöverskott för arbetskraft 

(-J-)* = förväntad pri sstegr i ngstakt 

Totala arbetskraftsefterfrågan (L^) består av antalet sysselsatta arbe

tare (N) plus antalet vakanser (V) medan totala arbetskraftsutbudet är 

lika med summan av antalet arbetslösa (il) och antalet sysselsatta. Efter-

frågeöverskottet i relativa tal är följaktligen 

L° - LS _ (N+V)-(N+U) _ V - U _ ,R » 
LS N+U N+U ( ' 

där v anger vakanskvoten och u arbetslöshetsgraden. En linjär version av 

löneekvationen är 

^ = X + X.(v-u) + X0(k* (8.3) w o 1 2 p 

Formuleringen betyder att ett givet absolut efterfrågeöverskott ( | v - U | )  har 

större lönepåverkan om det råder efterfrågeöverskott än om det råder ut

budsöverskott eftersom arbetskraftsutbudet är större i det senare fallet. 

I denna mening är ekvation (8.3) förenlig med den vanliga hypotesen om 

att lönerna är mer trögrör 1iga nedåt än uppåt. 

Givet existensen av en stabil i cke-linjär relation mellan arbetslöshets

grad och vakanskvot erhålles också ett icke-linjärt samband mellan efter-
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frågeöverskott och arbetslöshetsgrad.^ 

* - c + d(-l-) + à9(£)* (8.i») 
w u 2 p x ' 

Prisstegringsförväntningarna antas vara linjärt beroende av den tidigare 

prisutveckli ngen 

T 
(£)* = .En . (8.5) 
p t 1=0 i p t-1 

där e. avtar med växande tidsförskjutning, dvs förväntningsbilden influe

ras obetydl igt av prisutvecklingens avlägsna historia. Mer specifikt an

tas här - där vi genomgående arbetar med årsdata - att e.=0 för i=2,...,i, 

dvs endast prisutvecklingen under innevarande och föregående år påverkar 

prisförväntningarna 

ê - c + d(l) + e(£) + f(£) - (8.6) w u p p -I 

där -1 markerar en tidsförskjutning på ett år. 

Den postulerade förväntningsmekanismen är självfallet ytterligt förenklad. 
2) I avsaknad av direkt uppmätta pr i sförväntningsdata finns dock knappast 

rimliga alternativ till förväntningshypoteser av ovanstående principiella 

utseende. Pr isstegringsvariablerna i (8.6) kan dock ges en alternativ tolk 

ning; de skulle då kunna representera löntagarnas strävan att förhandla i 

reallönetermer och därvid eftersträva kompensation för historiska snarare 

än förväntade prisstegringar. 

3) 
Priserna i modellen är kostnadsbestämda. Företagens totalkostnader (TC) 

består av lönekostnader (Wc) samt kostnader för insatsvaror och råvaror 

(Mc), dvs 

1) Jmf kapitel 5, figur 5-8. 

2) Sådana data finns för den amerikanska ekonomin och har använts i vissa 
empiriska studier. Se t ex Turnovsky & Wächter (1972). 

3) Den formella härledningen av prisstegringsekvationen följer i huvud
sak Boelaert (1973). 
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TC = W + M c c (8.7) 

Lönekostnaderna kan omskrivas som 

Nw n w n  
UC - T Q • 5 Q (8.8) 

där Q. = produktionsvolym 

q = styckproduktivitet 

Priserna på insatsvaror approximeras med importprisnivån (m), vilket in

te torde vara en orimlig förenkling för en öppen ekonomi av svensk typ. 

Materialkostnaderna blir följaktligen 

där I/Q. anger importinsatsen per produktenhet, som antas konstant (=k). 

Vinstmaximerande företag förutsätts, vilket vid ofullständig konkurrens 

impli cerar 

Mc « m - (±) • Q (8.9) 

P = MC(-JL-) ( 8 . 1 0 )  

där MC anger marginalkostnaden och e pr iselasticiteten. 
1 )  

Derivering av totalkostnaden 

TC = — • Q + m • k* Q 
^1 

( 8 . 1 1 )  

med avseende på produktionsvolymen ger 

MC = — + m • k q (8.12) 

1) Följer av v instmaximumvi 11 koret 

MR = MC samt Amorosos formel 

MR = p(l - -) 
^ e 

där MR anger märg i na 1 intäkten. 
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Prisnivån kan således skrivas 

P - i T T  < 5 + r a  '  k )  ( 8 ' 1 3 )  

Totaldifferèntiering av (8.13) -med bortseende från elastici tetsuttrycket 

- som antas konstant - ger: 

dp = r<i» - »•«'t + k.dm (8.11») 
q 

Uttrycket kan omskri vas enl igt 

£ . (!*_)" - (ä-)2. + (M)™ (8.15) 
p pq w pq q p m 

I ekvation (8.15) uttrycks den relativa prisstegringstakten som en funk

tion av löneökningstakt, produktivitetsstegringstakt samt importprissteg-

ringstakt. Vidare framgår att koefficienterna för variablerna w/w och q/q 

är lika (=w/pq), vilket innebär att priskänsligheten för ändrade arbets

kraftskostnader är oberoende av om ändringen sker genom lönestegringar 

eller produktivitetssänkningar. 

est i merbar regress ionsekvat ion 

eller produktivitetssänkningar.^ En omformulering av (8.15) ger som 

£ = a + 3© + Y(J) + <50 (8.16) p w q m 

där ß och <5 antas positiva medan y antas negativt. Vi förutsätter såle

des inte a priori att 3="Y» utan tillåter möjligheten av att lönesteg
ringar respektive produktivitetssänkningar har olika prispåverkan. Pris

ekvationen beaktar tydligen den internationella inflationstakten endast 

från kostnadssidan. Ingen variabel tar explicit hänsyn till efterfrågeim

pulser i form av exportprisstegringar. Till följd av att export- och im-

1) Stegringen av arbetskraftskostnaderna per produktenhet är lika med 
skillnaden mellan lönestegringstakt och produkt i vitetsstegringstakt: 

(-) • . 
_g_ = w _ £ 
w w q 

där ̂  är arbetskraftskostnaden per produktenhet. 
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portpriser varit relativt väl korrelerade är det naturligtvis ändå möj

ligt att koefficienten 6 delvis fångar upp exportefterfrågans inflytande. 

Den beskrivna två-ekvationsmodellen har följande ekvationer för den re

ducerade formen : 

~ " £§f + "Pes'ïï' + T^s'q' * "Fee® + "Tëê'p'-I (8-'7) 

p " T^ef + A(ïï> + t4(!> - (8-i8> 

I långsiktig jämvikt är inflationsförväntningarna "korrekta", dvs 

p/p = (p/p)_j- De endogena variablerna växer då i konstant takt för giv

na värden på de exogena variablerna. Vid konstant produktivitets- och 

importprisstegringstakt erhålles vidare Phillipssamband för modellens 

steady state. Existensen av sådana långsiktiga Phi 11 ipskurvor är beroen

de av koefficienterna e, f och $; villkoret för negativ lutning är 

[1 -(e+f)ß]>0.^ Är t ex e och 3 båda större än ett gäller att en initiell 

ökning av lönestegringstakten genererar en större ökning av prisstegrings-

takten, vilket i sin tur leder till en än större ökning av lönestegrings

takten Av den reducerade formen framgår också att de långsiktiga 

Phillipssambanden har brantare lutning än de kortsiktiga utom i det föga 

sannolika fall där e+f=0 eller (3=0. När produkten (e+f)ß närmar sig ett 

erhåller vi en vertikal l ångsiktig Phi 11 ipskurva. 

1) Den reducerade formens ekvationer för p/p=(p/p)är 

w = c+ea + 1(1) + ei(å) + e6 À 
w A AV A q A m 

£ g+cß dB/ K X(å) 6 ,nu 
p A A u A q A V 

där A = 1-(e+f)ß 
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8.2.2 Data och vari-abeldefi-n-it-ioner 

Modellen har applicerats på svenska data dels för perioden 1922-197*»,^ 

dels för perioden 1950-1973. Lönestegringsberäkningarna utgår från års

genomsnitt för industriarbetarnas timförtjänster inklusive övertids-

och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön m m (s k 
2) 

timförtjänst c i lönestatistiken). Soci a 1försäkringskostnader och ar-
3) 

betsgivaravgifter ingår ej. 

Som prisdata har för perioden 1922-197^ använts indexserien "levnads-

kostnads index utan direkta skatter och sociala förmåner", som går t i 11 -
L) 

baka till 191^• För perioden 1950-1973 har använts nettoprisindex, 

dvs konsumentprisindex exklusive direkta skatter och subventioner.*^ 

Före 1959 har detta index fått representeras av konsumentprisindex "brut

to", eftersom inget separat nettopri s index här finns tillgängligt. "Brut

topriserna" och "nettopriserna" torde dock vara ännu starkare korrelerade 

under 1950-talet än under 1960-talet. Det preliminära antagandet bakom 

valet av nettopri s index är att arbetarna inte försöker kompensera sig 

för förändrade indirekta skatter.^ 

Importprisernas förändringar har beräknats utifrån importpris index.^ 

Produktivitetsuppgifterna avser för perioden 1922-197*» endast arbetstim-

1) För år 197*» har utnyttjats preliminära data. 

2) SOS: Löner. 

3) Socia 1försäkringsavgifterna räknas i nationalräkenskaperna till lön
tagarnas faktor inkomst till skillnad från den allmänna arbetsgivarav
giften, som klassificeras som en arbetskraftsskatt. Incidensen hos 
dessa båda typer av arbetskraftskostnader torde dock knappast skilja 
sig. Tolkningen av löneekvationen blir emellertid problematisk om av
gifter och skatter inkluderas i lönebegreppet. Det är långtifrån själv
klart att avgifts- och skattevariationer omedelbart övervältras på lön
tagarna. Med tanke på att de årliga förändringarna av avgifter och 
skatter utgör en mindre del av den totala förtjänstökningen torde 
vårt beräkningssätt inte väsentligt påverka resultaten. 

k) SM: Pa 1975=5. 

5) Statistisk Årsbok. 

6) Den skattepolitiska filosofi som är förhärskande inom LO och TCO torde 
svara väl mot en sådan hypotes. 

7) Statistisk Årsbok. 
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mar för industriarbetare medan beräkningarna för perioden 1950-1973 
2) baseras på den totala industrisysseI sättningen i timmar. 

Arbetslösheten för perioden 1922-1974 bygger på försäkringskassornas 

statistik, före 1955 kedjad till uppgifter om arbetslösheten i fackfö-
3 ) o reningarna. För åren 1950-1973 har däremot arbetslösheten enliçit AKU 

använts som "basvariabel". Före 1961 har denna serie kedjats till kassa

arbetslösheten. Regression av den förra variabeln på den senare 

uins ^er ^ren 1962-197*+ följande resultat 

UAKU = "°-105 + U28(uins) R2 = 0.83 (8.19) 

Interceptet är emellertid inte signifikant skilt från noll på femprocents-

nivån, varför vi istället använt medelvärdet av kvoten uA1/M/u. för pe-
,x AKU ins r 

rioden 1962-197** ( = 1.21). Skälet till att eftersträva ett mått på den 

totala arbetslösheten - och inte enbart industri arbets 1ösheten - är bl a 

att det inte existerar vattentäta skott mellan industrisektorn och andra 

sektorer. EfterfrågestegrÎngar på t ex byggnadsarbetare kan antas ha åter

verkningar även på industriarbetarlönerna. Vidare är AKU-serien att före

dra framför kassaarbetslöshetsseri en till följd av den senares känslighet 

för tillkomsten av nya arbetslöshetskassor."^ 

Inga tidsförskjutningar har antagits förekomma mellan lönestegring och 
6) 

arbetslöshet, varför arbetslöshetsvariabeln definierats som 

Vi + ut u  = — _ —  

1) SOS : I ndustr i. 

2) SM:N 1974:89 samt data från SCB, enheten för nationalräkenskaper. 

3) Jmf kapitel 4, figur 4.1. 

4) En något annorlunda kedjning förekommer hos Flanagan (1970). Resulta
ten är dock mycket likartade. 

5) Jmf kapitel 4, figur 4.4. 

6) En diskussion av detta problem återfinns hos Bowen & Berry (1963). 
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8.2.3 Modellestimation 

8.2.3.1 Perioden lt>22-1974 

Model lens strukturekvationer innefattar såväl endogena som exogena för

klaringsvariabler. Vanlig minsta kvadratestimation (OLS) ger då skatt

ningar, som är skeva och inkons i stenta. Å andra sidan finns ett flertal 

metoder för att säkerställa åtminstone konsistens vid simultanekvations-

skattningar; hit hör bl a tvåstegs-minstakvadratestimation (2 SLS). 

I det följande presenteras endast 2 SLS-skattningar av modellens struktur-

ekvationer.^ 

För tidsperioden 1922-197** erhålles följande skattningar av den reduce

rade formens ekvationer: 

£ = 0.359 + 10.96(1) - 0.061 (^) + 0.070(^) + 0.324(£)_1 (8.20) 

(1.844) (0.158) (0.035) (0.088) 

R2 = 0.68 

£ =-0.298 + 4.189(1) - 0.042(3-) + O.I85(—) + 0.363(^) ! (8.21) 
p ur q m p -1 

(1.420) (0.122) (0.027) (0.068) 

R2 = 0.75 

De värden som predikteras av den reducerade formen (w/w respektive p/p) 

utnyttjas som förklaringsvariabler vid estimation av 'strukturekvationerna: 

^ = 0.381 + 9.061 (-jj) + 0.400(-^) + 0.177(^)_1 (8.22) 

(1.769) (0.172) (0.116) 

R2 = 0.68 

£ = -1.128 + 0.625(-) - 0.050(-3-) + 0.148(—) (8.23) p w q m 
(0.097) (0.125) (0.031) 

R2 = O.7I 

1) Se Smith (1973) för en beskrivning av egenskaperna hos olika estima
ti onsmetoder . För en jämförelse av skattningar baserade på OLS respek
tive 2 SLS, se Holmlund (1975;a). 



171 

I ekva t ionerna för den reducerade formen är samt li ga koeff i ci enter s i g

nifikanta utom koefficienten för produktivitetsvariabeln. I den struk

turella lönestegringsekvationen är inte heller den laggade prisstegrings-

variabeln sigiri fikant, Prisernas okänsl ighet för prsodukti vXtet^sfSfcänd*-

r Ingår är ett: tämligen. amjgrkningsvärt resul tat, Eli iraöj 1 igtiet är a*tt den 

äldre produkt i vi tetsstat ist i ken är ot i 11 för 1 i 11 ig. Produkt ivi tetstil 1 -

växten varierar relativt starkt mellan olika år, varför resultatet knap

past kan hänföras till 1 i ten spridning i förklaringsvariabeln. Återstår 

möjligheten att resultatet reflekterar faktiskt beteende i företagens 

prissättning; produktivitetsförbättringar skulle således i obetydlig grad 

verka dämpande på pr isutvecklingen. I denna mening skulle också varupri

serna karaktäriseras av trögrörlighet nedåt. 

Uttrycket (e+f)3 är klart mindre än ett (=0.36), i«dike rande existensen 

av en långsiktig trade-off mellan arbetslöshet och inflationstakt. Vid 

korrekt förutsedd prisutveckling [p/p = (p./p)_^ 1 implicerar strukturek

vationerna följande ekvationer för den reducerade formen: 

Genom insättning av medelvärden för q/q (=4.10) och m/m (=3.9*0 erhålles 

långsiktiga Phillipssamband 

£ = 0.52 + 1A. 18(-i) - 0.03(j) + 0.09® w u q m 
(8.21») 

£ = 0.17 + 8.86(—) - 0.08(à) + 0.23(—) 
p u q7 m (8.25) 

w 
w 

0.75 + 1*».18(1) (8.26) 

 ̂= 0.75 + 8.86(̂ ) (8.27) 

vilka avbildas i figur 8.1.^ 

1) Jmf Hegelund-Jonung-Petersson-Wadensjö (1975)• 



172 

Figur 8.1. Phi 11îpssamband 1922-197*» 
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Det kan observeras att även reallönen verkar variera procykliskt. Defi

nierar vi reallönens förändringstakt som w/w - p/p erhålles följande 

regressionsekvat i on : 

Z - £ = 0.299 + 6.1^9(7-) (8.28) w p u 
( 1.37*0 R = 0.29 

En del av förklaringen skulle kunna vara att produktivitetsstegringen 

och arbetslösheten är negativt korrelerade. Även sedan produktivitetens 

inflytande eliminerats kvarstår emellertid en signifikant procykliskt 

varierande reallön: 



1 7 3  

- - £ = 0.001 + 5.351(-) + 0.157 (^) 
w p u q 

(1.527) (0.133) R2 = 0.31 

(8.29) 

En principiellt likartad slutsats erhålles genom subtraktion av ekvation 

(8.27) från ekvation (8.26), Resultatet strider mot en av den keynesian-

ska sysselsättningsteorins centrala implikationer,^ men är å andra sidan 

i överensstämmelse med en rad empiriska studier av reallönens konjunktur 

beroende. 

8.?,. 3.% Perioden 1950-1973 

Den modell v i ar betar med förutsätter en stabil re lation mellan arbets

löshet och efterfrågeöverskott på arbetsmarknaden. Det finns knappast an

ledning att förvänta sig en sådan stabilitet för en så lång tidsperiod som 

här studerats; under perioden 1922-197*+ har skett betydande institutionel

la förändringar i ekonomin. Vi skall där för i det följande sammankrympa 

tidsperioden och explicit studera om de under slutet av 1960-talet inträf

fande s trukturförändringarna på arbetsmarknaden har påverkat pris- och lö

nestegringstakten. Härvid kommer också AKU-serien att användas som arbets

löshets i nd i kåtor. 

Lönestegringstakten har ursprungligen antagits vara bestämd av efteriråge

överskottet på arbetsmarknaden och pr isstegringsförväntningarna, dvs 

Insätter vi u, v-kurvan [u=a+b(1/v)] i löneekvationen (8.30) samt löser ut 

den reducerade formens ekvationer erhålles 

— = À + Y1(v-u) + e(^) •+ f(^) -
w o 1 p p - 1 

(8.30) 

À +eu 
(-L.-U) + -£L-(A) 
Va u; 1-eßV + rkÓ * (8'3,) 

£ = 
P 

(_Ë_-u) + _I—(A) + —(È) + -HL(A) (8.32) Va u> 1-eßV 1 -eß m 1-eßvp;-1 vooz; 

1) Jmf kapitel 2, avsnitt 2.3.1. 



174 

Av (8.3I) och (8.32) framgår att en förskjutning av u,v-kurvan - dvs en 

förändring av parametrarna a och/eller b - påverkar de långsiktiga Phil-

]ipssambandens lutning. Vi har 

3® X À 
f<u> --1^ - - • "T-T - (8-33) 

(u-a) 

3(-P-) X,ß . X',3 
R":—7 2 -  HB <8-3l,) (u-a) 

En förskjutning av u,v-kurvan utan lutningsförändring - dvs med konstant 

b-värde - implicerar brantare Phi 11 ipskurvor eftersom följande partial-

derivator är negativa: 

Som framgått av kapitel 5 har vi inte kunnat säkerställa någon lutningsför

ändring hos u,v-kurvan. Inflationseffekterna av u,v-kurvans förskjutning skall 

därför undersökas genom att inkludera en 1utningsdummyvariabel [D(1/U)] vid 

estimationen av den reducerade formens ekvationer; D antar värdet ett från 

år 1968/69 och noll dessförinnan. Resultaten bl ir 

-1.395 + 14.35(7-) - 0.146(4) + 0.2780 + 0.593 0 , + 3.195(D-J-) (8.37) w u q m p — i u 
(5.917) (0.289) (0.077) (0.196) (3.239) 

R2 = 0.66 

I = 1.395 + 4.726(-i) - 0.349(4) + 0.311(J) + 0.333(£)_1 (8.38) 

(3.984) (0.213) (0.053) (0.142) 

R2 = 0.70 

I inget av fallen kan dummyvariabeln visas vara signifikant. För prisek-

„ationen gäller att dummyvariabeln överhuvudtaget inte inkluderas i regres-

sionsekvationen till följd av för låg partiell korrelation med prissteg-
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ringstakten. Med denna mode I I spec ifi ka t i on kan vi således inte säkerställa 

några inflationseffekter av I960'-ta lets arbetsmarknadsutveckling.^ Exkiu-

deras dummyvariabeln erhålles följande estimationsresultat för löneekva-
2) 

tlonen: 

0.147-4) + 0.3040 + 0.6200 t  (8.39) q m p -1 
(0.289) (0.072) (0.194) 

R2 = 0.64 

Model lens strukturekvationer estimerade med 2 SLS är 

- = 0.043 + 12.02(—) -
W IT 

(5.422) 

- = 0.202 + 7-117(—) + 0.9580 + 0.2520 , (8.40) w  u  p  p - l  
(5.655) (0.227) (0.172) 

R2 = 0.63 

£ = 0.788 + 0.4960 - 0.273(^) + 0.1530 (8.41) 

(0.181) (0.218) (0.069) 

R2 = 0.70 

Arbetslösheten har för denna tidsperiod en liten spridning, vilket kan re

gistreras i form av då 1 i g skattningsprecis i on för motsvarande koefficient i 

1) Det bör påpekas att ett allmänt prisstopp infördes i oktober 1970 och 
avvecklades successivt under 1971. Om detta förklarar dummyvariabelns 
insignifikans i (8.38) är dock osäkert. 

2) Vi har för åren 1960-1971 haft tillgång till uppgifter om avvikelserna 
mellan löneökningar och löneökningsutrymme för K-sektorn. (Calmfors £ 
Lundberg, s 180). Medelavvikelsen kan beräknas som 

/\ 

V|W _ w i 
'' ' w w ' 

N 

där w/w och w/w anger faktisk respektive predikterad lönestegringstakt 
och N antalet observationer. EFO-mode11 ens medelfel för perioden blir 
2.4 procentenheter. Beräknar vi på motsvarande sätt medelfelet med ut
gångspunkt från ekvationerna (8.20) och (8.3?) fås genomsnittsresi dua
ler på 1.5 respektive 1.0 procentenheter. Jämförelsen belyser trubbig
heten hos EFO-modellen vad gäller prognoser av kortsiktiga variationer 
i lönestegringstakten. 
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ekvation (8.40). Vidare kan iakttas att prisstegringsförväntningarna 

har ett betydande genomslag på lönestegringstakten; den laggade prissteg

ringsvariabeln är dock insignifikant.^ Till följd av att koefficienten 

för lönestegringstakten är mindre än ett är dock fortfarande olikheten 

[1 -(e+f)ß]>0 uppfylld. Vidare är här koefficienten för produktivitets

variabeln större än i tidigare estimationer men fortfarande insignifi-

kant. 

8.3 Arbetslöshet och löneglidning 

Vissa svagheter vidlåder den metod som i föregående avsnitt använts för 

att söka identifiera inflationseffekter av strukturförändringarna på ar

betsmarknaden. Således förutsätter "arbetsmarknadstolkningen11 a v dummy-

variabeln att relationerna mellan inflationstakt och övriga exogena va

riabler är oförändrad. En sådan parameterstabilitet i detta avseende kan 

inte utan vidare antas gälla. 

Ett ytterligare problem är att lönestegringarna innefattar såväl avtals

mässigt bestämda löneökningar som löneglidning. Det är dock troligt att 

dessa två lönestegringskomponenter delvis styrs av olika mekanismer. Fram

förallt finns anledning anta att de centralt avtalsbestämda löneökningar

na är mindre känsliga för variationer i arbetsmarknadsläget; empiriska 
2) 

studier ger också stöd åt en sådan hypotes. Centrala avtal har t ex 

ibland omfattat två- och treårsperioder, vilket gör det problematiskt 

att tidsdatera arbetsmarknadsinflytandet. Vidare förekommer i centrala 

avtalsförhandlingar ett starkt inslag av bevakning av relativa inkomst

förhållanden mellan olika löntagargrupper. 

Begreppet löneglidning har traditionellt definierats som ski 11 nåden me 1-

lan den totala förtjänstökningen och den lönestegring som fixerats i cen

trala avtalsförhandlingar. Löneglidningen har under efterkrigstiden mot

svarat omkring hälften av den totala löneökningen för industriarbetare. 

1) Pr isförväntningselasti citeternas högre värden för perioden 1950-1973 
skul le'möj1 igen kunna tolkas som ett stöd för hypotesen om tröskelef
fekter vad gäller förväntningarnas inflytande. Inflationstakten under 
denna period har varit betydligt större än under perioden 1922-1950. 
En hypotes om kritiska trösklar för prisernas lönestegringspåverkan 
återfinns redan hos Phillips (1958). 

2) Se Ca 1 mfors-Lundberg (197*0-
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Orsakerna bakom denna restpost kan ha att göra med t ex ökad arbetsinten

sitet och/eller större skicklighet vid ackordsarbete eller omflyttningar 

mellan högre och lägre arbeten. Till detta kommer mer marknadsbestämda 

faktorer som t ex "extra medgivanden och 'generösa1 avtalstolkningar vid 

avtalsförhandlingår ute på företagen, som följer i direkt anslutning till 

de centrala uppgörelserna".^ Hit hör också "direkta överbetalningar ut

över avtalsuppgörelserna under avtalsperioden på individuell eller grupp

basis, som företagarna genomför för att behålla värdefull arbetskraft 

eller dra till sig sådan från andra företag eller för att vinna arbets-
2) 

kraftens medverkan vid förändringar i produktionen." 

Vår hypotes är att dessa marknadsmäss i ga förhållanden är av avgörande 

vikt för att förklara variationer i löneglidningen; tidigare studier har 

också visat att arbetsmarknadsläget är den centrala bestämningsfaktorn 
3) för löneglidningens förändringar. De strukturförändringar på arbetsmark

naden som tidigare analyserats kan förväntas medföra ökad löneglidning vid 

given arbetslöshet. En minskad rörlighet hos arbetskraften leder bl a till 

att företagen måste förstärka incitamenten för att säkra en tillfredsstäl

lande arbetskraftsrekrytering. Följande Phi 11 ipskurva erhålles för perio-

den 19^8-1967.^^ 

0r = -0.811 + 7.897(7-) r2 = 0.81 (S.k2) 
W b U 

(0.891) 

Arbetslösheten är här AKU-baserad enligt tidigare redovisad metod.^ Denna 

1) Edgren-Faxén-Odhner (1970) s 1^5. 

2) Edgren-Faxén-Odhner (1970) s 1^5. 

3) Hansen & Rehn (1956). Jacobsson & Lindbeck (1969)• 

k) L0:s löneglidningsdata har använts; dessa mäter löneglidningen mellan 
novembermånaderna för två angränsande år. Därmed uppstår knappast något 
dateringsproblem beträffande arbetslösheten, varför årsmedeltalen ut
nyttjats. Löneglidningsdata för perioden 19^8-1972 återfinns hos Meidner 
(197*0 s kk. För senare år har uppgifter erhållits från L0:s lönestatis
tiker Ingvar Ohlsson. 

5) Används istället kassaarbetslösheten fås 

Ç) = -1.068 + 6.909(7-) r2 = 0.84 
W b U 

(0.706) 
vilket kan jämföras med skattningar i andra studier: 
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Figur 8.2. Löneglidning och arbetslöshet 19^8-1973 
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variabel tycks alltså ge en mycket god förklaring av löneglidningen unik i 

den aktuella 20-årsperioden. Phi 11 ipskurvan avbildas i figur 8.2. Kryss

markeringarna avser observationer för perioden 19^+8-1967 medan puni terna 

anger observationer för åren 1968-1973- Det är tydligt att u,v-kurvans 

förskjutning i tiden sammanfaller med ett shift av Phil 1 ipskurvan för lö

neglidningen. Estimerar vi Phi 11ipskurvan för hela perioden 19^8—1973 er-

hål les 

0 = 0.233 + 6.657(7-) R2 = 0.52 (8.A3) w u u 
(1.298) 

Estimation med lutningsdummyvariabel från 1968 ger^ 

0 =-0.930 + 8.O9M7-) + 3-3 89 tD(l/u)I R2 = 0.86 (8.Mt) 
W b U 

(0.753) (O.A63) 

Dummyvariabeln är således klart signifikant och leder till en påtaglig 

stegring av determinationskoefficienten. Det skulle möjligen kunna hävdas 

att Phi 11 ipskurvans förskjutning betingas av uppjusterade inflationsför

väntningar. Mot detta talar dock den påtagliga stabilitet, som kurvan 

uppvisar för perioden 19^+8— 1967- Således är t ex löneglidningen under 

Koreainflationen inte anmärkningsvärt stor (6.3 procent under 1951). Det 

är troligt att prisstegringsförväntningarna framföra 111 påverkar de avtals-

(—)- = O.59 + A.6(—) (Jacobsson & Lindbeck för perioden 1955-1965) 
W b U 

• 1 
(—)r = O.37 + 5.04 ("7) (Calmfors & Lundberg för perioden 1956-1969) 
W u 11 

Exakt samma löneglidningsdata tycks dock inte ha använts för de oiika 
skattni ngarna. 

1) En ekvation för löneglidningen av typen (w/w)(v-u) implicerar 

vid given u,v-kurva (u=a+b/v) Phi 11 ipsuttrycket 

= X + XA— - u) w G o I u-a 

där ett större värde på parametern a ger brantare Phi 11 ipskurva. 
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o 1)2) mässiga löneökningarna; således var dessa under 1951 16.0 procent. 

8.4 Eft e rfråge tryak och lönestegring stakt 

8.4.1 Inledning 

Den hypotes vi utgått ifrån beträffande arbetsmarknads inflytandet på löne-

biIdni ngen 

— = A + Ài(v-u) (8.45) 
w o 1  

innebär att en vakansstegring vid given arbetslöshet har samma lönesteg

ringseffekt som en arbetslöshetsminskning vid given vakansnivå. Sr denna 

hypotes korrekt bör strukturförändringar på arbetsmarknaden - en förskjut

ning av u,v-kurvan - inte påverka förklaringsförmågan hos ekvation (8.45). 

A priori är emellertid inte hypotesen självklar. Ett intuitivt rimligare 

antagande är att förändringar på arbetsmarknadens efterfrågesida har star

kare lönestegringseffekt än förändringar på utbudssidan. Vi skall i det 

följande belysa denna problematik dels på basis av löneglidningsdata och 

dels med utgångspunkt från data för de totala förtjänstökningarna. 

8.4.2 Löneglidning 

För att söka isolera lönestegringseffekterna av efterfråge- respektive 
3 utbudsförändringar på arbetsmarknaden kan lönestegringsekvationen skrivas 

1) Från och med 1966 års avtalsuppgörelse har s k förtjänstutvecklingsga-
rantier byggts in i de centrala avtalen. Dessa kan betraktas som en kom
pensation för utebliven löneglidning för grupper med svag förtjänstut
veckling. Det påslag som här kommer ifråga beror av löneglidningens stor
lek men räknas ej som egentlig löneglidning. En beskrivning av förtjänst-
utvecklingsgarantiernas utformning återfinns i LO-rapporten "Lönepol i tik" 
(1971). 

2) Avtalsförhandlingarna för 1974 var starkt påverkade av oljekrisens pes
simism. Följden blev relativt låga avtalsmässiga löneökningar med dras
tiska vinststegringar som följd. Det är troligt att den snabba löneglid
ningen under 1974 (7*7 procent) sammanhänger med arbetstagarnas försök 
att i lokala förhandlingar kompensera sig för ett otillfredsställande 
centralt förhandlingsresultat. En sådan tolkning är förenlig med en hy
potes, ?om antyds bl a i EFO-rapporten (s 142): "Skulle man genom någon 
form av inkomstpolitik hålla tillbaka de avtalsmässiga höjningarna så 
att dessa blev väsentligt lägre än vad arbetsmarknadsläget motiverar, 
skulle detta mycket väl kunna resultera i en ökad löneglidning." 

3) Phelps (1971) arcjuinen Lerar för all såväl vakans- som arbets löshctsarcjij-
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£ = Ao + Ai(v) + A2(U ) (8.46) 

Problemet med denna formulering är dock den starka korrelationen mellan 

vakans- och arbetslöshetstal. Eftersom det saknas 50-talsdata för beistan

det av vakanser skall vi här begränsa oss till att studera perioden 1963" 

1973. Ekvation (8.46) har prövats med stegvis regression: 

(£) = 0.019 + 1.935(v) R2 = 0.87 (8,47) 
W b 

(0.246) 

©r = -1-30*» + 2.195 (v) + 0.375(u) R2 = 0.88 (8.48) 
W b 

(0.436) (O.513) 

Arbetslöshetsvariabeln är insignifikant, har felaktigt tecken och medför 

en obetydlig stegring av determinationskoefficienten. Resultatet ger ett 

begränsat stöd för misstanken att ekvation (8.45) innebär en felspecifi

kation av arbetsmarknads inf1 ytandet på löneglidningen. Sr detta riktigt 

bör (8.45) ge lägre R2 än (8.47). I tabell 8.1 jämförs förklaringsförmå

gan hos variablerna arbetslöshet (1/u), efterfrågeöverskott (v-u) samt 

vakanskvot (v). En löneekvation med endast vakanstalet som argument kan 

ses som en "proxy-ekvation" för en teoretiskt rimligare men ekonometriskt 

svårhanterligare ekvation med såväl vakans- som arbetslöshetsargument 

(t ex 8.46). 

Tabell 8.1. Löneglidning och arbetsmarknadsläge 1963-1973 

Konstant 1 D2 — v-u v R u 

1.160 5.993 0.52 
(1.925) 

4.092 1.025 0.76 
(O.191) 

0.019 1-935 0.87 
(0.246) 

ment bör ingå i lönestegringsekvationen [w/w=g(u,v)]. Någon implika
tion innebärande |g | = |g | saknas dock i hans modell. 
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Jämförelsen utvisar att förändringar på arbetsmarknadens efterfråges i da 

är mer inflationsdri vande än förändringar på utbudssidan. En lönesteg

ringshypotes enligt (8.45) kan således inte adekvat beakta strukturföränd

ringar på arbetsmarknaden.^ Det faktum att arbetslösheten hyggligt kan 

förklara löneglidningen för åren 19^8-1967 ger vidare ett indirekt belägg 

för existensen av en stabil u,v-relation för hela denna period. En försik

tig slutsats skulle således vara att den estimerade u,v-kurvan för åren 

1963-1974 ~ exklusive shiftdummyvariabeln - är representativ för praktiskt 

taget hela efterkrigstiden fram till slutet av 1960-talet. 

8.4.3 Totala lönestegringar 

Sambandet mellan arbetslöshet, vakanser och lönestegringstakt kan ytterli

gare belysas genom att studera de totala löneökningarna under 1960-talet 

och början av 1970-talet. Löneglidning och totala lönehöjningar är relativt 

väl korrelerade för perioden 1963*1971• Det treårsavtal som slöts mellan LO 

och SAF i juni 1971 medförde emellertid exceptionellt stora löneökningar; 

i själva verket är de avtalsmässiga löneökningarna åren 1971-1972 de högsta 
2) 

under hela perioden 1953-1974. Dessa stora avtalsmässiga lönestegringar 

kan inte förklaras av arbetsmarknadsläget; förhandlingarna ägde ju här rum 

i en vikande konjunktur. Det är svårt att undvika slutsatsen att dessa löne

ökningar utgör viktig förklaring till de stora prisstegringarna 1971/1972. 

Uppgången av den internationella prisnivån börjar märkas på export- och im

portpriser först 1972/1973. Figur 8.3 visar utvecklingen av totala löneök-
3) 

ningar, löneglidning samt nettoprisindex för åren 1963-1973. 

1) Holt (1971 ; a) hävdar att man kan förvänta en mer stabil relation mellan 
vakanser och lönestegringstakt än mellan arbetslöshet och lönestegrings-
takt därför att arbetslösheten påverkas av förändringar i arbetskrafts
deltagandet. Som framgått av kapitel 6 har vi dock inte kunnat hänföra 
u,v-kurvans förskjutning till ökad arbetskraftstillväxt. Utländska stu
dier av vakansernas lönestegringsförklarande förmåga är relativt säll
synta. En undersökning för Nya Zealand visar dock på ett betydande för
klaringsvärde för vakanskvoten. [Brownlie S Hampton (1967)]. I svenska 
empiriska studier har vakanserna ibland utnyttjats för att söka förkla
ra löneglidningen [Calmfors & Lundberg (1974)1- Här har man dock inte 
knutit samman analysen av u,v-kurva och Phi 11 ipskurva, vilket har omöj
liggjort en förklaring av Phi 11 ipskurvans förskjutning utifrån struktur
förändringar på arbetsmarknaden. 

^) Framgår av Meidner (1974) tabell 3 , s 46. Avtalshöjningarna åren 1973 
och 1974 var 4.3 procent respektive 5.1 p rocent enligt L0:s beräkningar. 

3) Löneglidningen mätt mel lan november-november. Totala löneökningar samt 
prisökningar avser förändring mellan årsmedeltal. 
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Tabel1 8.3- Totala löneökningar (1), löneglidning (2) samt ökning av 

Procent A nettopr i s index (3) 1963-1973 

13-

1 2 - -

1 1 - -

10-

9--

8-

7-

6 -

5--

4-

3-

2--

1 - -

Hl—t- -t-
1963/84 64/65 «5/66 66/67 67/68 68/69 «9/70 70/71 71/72 72/73 Ål-

Av skäl som nämnts kan arbetsmarknadsläget dåligt förklara de totala lö

neökningarna efter 1970/1971« Arbetsmarknadsläget - eller mer exakt vakans

talet - kan emellertid hyggligt förklara de totala löneökningarna för perio

den 1963-1971. Förskjutningen av u,v-kurvan i slutet av 1960-talet bör där

vid leda till att Phi 11 ipskurvan för de totala lönestegringarna förskjuts, 

dvs arbetslösheten kan förväntas ha svag förklaringsförmåga i Phillipsek-

vationen. Tabell 8.2 visar resultaten av estimationer för tidsperioden 

1963/196^ - 1970/1971. 
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Tabe!1 8.2, Lönestegringstakt och arbetsmarknadsläge 1963-1971 

Konstant u v-u v R2 

5.701 6.392 
(4.939) 

0.22 

8.114 1.871 
(0.505) 

O.7O 

1.515 3.202 
(0.597) 

0.83 

Resultaten är principiellt likartade estimationsresultaten för löneglid

ningen, dvs vakanskvoten visar sig för denna tidsperiod vara en tämligen 

"strukturförändringsresistent" lönestegringsförklarande variabel. 

8.4.4 Sammanfattning 

I vilken mån kan vi nu dra några slutsatser beträffande sambanden mellan 

strukturförändringarna på arbetsmarknaden och ekonomins inflationskänslig

het? Den empiriska analysen ger uppenbarligen inte helt entydiga besked. 

Å ena sidan kunde vi inte med utgångspunkt från simultanmodellens reduce

rade form identifiera någon signifikant högre pris- och lönestegringstakt 

sedan slutet av 1960-talet. Å andra sidan har klart kunnat påvisas ett 

samband mellan u,v-kurvans shift och förskjutningen av Phi 11 ipskurvan för 

löneglidningen. A priori finns också anledning anta att ökad struktur-

och friktionsarbetslöshet påverkar löneglidningen snarare än de avtals-

mässiga löneökningarna. Anledningen till att simultanmodellen inte regist

rerar detta som en högre total l önestegringstakt torde vara "model 1imper-

fektioner"; hit hör tidigare nämnda svagheter med dummyvariabeltekniken 

men också avsaknaden av specificerade hypoteser beträffande utfallet av de 

centrala avtalsuppgörelserna. 

Beträffande effekterna på prisnivåns förändringar bör två förhållanden 

uppmärksammas. För det första mäter de lönedata vi använt inte de totala 

lönekostnaderna, eftersom socialförsäkringsavgifter och arbetskraftsskat

ter inte ingår. För det andra kan inte uteslutas att prisstoppet 1970-1971 
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har haft dämpande eli ek ler på ini lai ions takten. ' ̂ Antar vi emellertid «il t 

arbetsmarknadsparternas förhand 1 irngsbeteende är opåverkat av den högre lö

neglidningstakten samt att företagarna i sin prissättning söker undvika 

ett fallande driftsöverskott så blir konklusionen att strukturföräwdring-

arna på arbetsmarknaden verkat inflationsdrivande även på varumarknaden. 

8.5 Lönebildningen på regional nivå 

8.5.1 Inledning 

I kapitel 7 påvisades bl a att olika regionala arbetsmarknader utmärks 

av olika grad av strukturella imperfektioner; framförallt visade sig Norr

lands arbetsmarknad ha högre struktur- och friktionsarbetslöshet än andra 

regioner. Vidare kunde registreras en tydlig förskjutning av u,v-kurvan 

i samtliga regioner utom Stockholm. Dessa olikheter i arbetsmarknadsbe

teendet kan antas få identifierbara effekter på den regionala lönebild

ningen. I detta avsnitt skall undersökas dels i vad mån efterfrågetrycket 

på den regionala arbetsmarknaden har självständiga verkningar på lönesteg

ringen i regionen, dels i vilken utsträckning olikheterna i arbetsmarknads-

imperfektioner påverkar lönebildningen. Om den regionala lönestegringstak

ten är starkt beroende av det regionala arbetsmarknadsläget öppnar detta 

en potentiell möjlighet att minska den nationella inflationstakten genom 

omfördelningar av arbetskraftsefterfrågan mellan olika regioner. 

Hypotesen om regionspecifika bestämningsfaktorer för lönebildningen är 

emellertid inte invändningsfri. Framförallt bidrar det nationella förhand

lingssystemet till att fördela de avta 1smässi ga löneökningarna relativt 

jämnt över olika regioner. För det andra är det tänkbart att löneglidning

en influeras av interregional "demonstrationseffekter", som försvagar det 

regionala arbetsmarknadslägets betydelse. En tredje möjlighet är att bransch

mässiga efterfrågeförhål landen är utslagsgivande för lönebildningen; regio

nala olikheter i branschsammansättningen skulle därvid kunna förklara varia-

1) Det faktum att löneglidning inte godtogs som giltigt skäl för dispens 
från prisstoppet skulle kunna förklara frånvaron av märkbara prissteg
ringseffekter av den snabbare löneglidningen. Våra resultat skulle där
för kunna tolkas som att den förda prispolitiken inte varit verknings
lös. För en beskrivning av ti 1lämpningen av prisstoppet, se "Prisregle
ring som stabi 1iseringspoli tiskt instrument". Handelsdepartementet 1972 
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tioner i lönestegringstakten på regional nivå. Hypotesen om interregional a 

demonstrationseffekter är den empiriskt mest svårfångade möjligheten, i 

synnerhet som tillgången på regional lönestatistik är relativt begränsad. 

Om det exempelvis existerade kvartalsvisa regionala data för löneglidning

en skulle förekomsten av demonstrationseffekter eventuellt kunna undersökas 

genom att studera regionala tidsförskjutningar i löneutvecklingen. Därmed 

skulle det kanske också vara möjligt att lokalisera en löneledande region, 

från vilken lönestegringsimpulserna härrör. 

För närvarande saknas regionalt disaggregerade löneglidningsdata. Vidare 

existerar länsfördelad SCB-publicerad statistik för totala löneökningar 

endast sedan 1963.^ Antalet observationer i de regionala löneekvationerna 

blir därför mycket begränsat, vilket gör att resultaten får tolkas med be

tydande försiktighet. 

8.5.2 Hypoteser ooh hypotesprövningar 

Som nämnts utmärks arbetsmarknaden i olika regioner av en över tiden rela

tivt likformig utveckling med Stockholm som det markanta undantaget. Om 

hypotesen om regionspecifika lönestegringsorsaker är korrekt resulterar 

detta i följande implikationer: För det första bör lönestegringstakten i 

Stockholm uppvika en fallande trend relativt andra regioner till följd av 

det avtagande efterfrågetrycket på Stockholms arbetsmarknad. För det andra 

bör frånvaron av u,v-shift i Stockholm medföra att den regionala löneekva

tionens förklaringsgrad här är relativt okänslig för val av arbetsmarknads-

variabel, dvs variablerna arbetslöshet (1/u), efterfrågeöverskott (v-u) 

och vakanskvot; (v) bör ge approximativt samma determinätionskoefficient 

till följd av u,v-relationens stabilitet. För det tredje bör existensen 

av u,v-shift i övriga regioner leda till att vakanskvoten är överlägsen 

arbetslösheten som lönestegringsförklarande variabel (jämför diskussionen 

i avsnitt 8.A om utvecklingen på nationell nivå). 

I figur 8.k beskrivs lönestegringstakt och vakanskvot för Stockholm 

1) SOS: Löner. 
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Figur 8.^. Lönestegringstakt (1) och vakanskvot (2) för Stockholm 

samt riket^ 

Riket 
Stockholm 

Procent 

Procent 

1963/64 w/65 œ/66 66/67 67/68 66/69 69/70 70/71 71/72 72/73 

1) Vakanskvoten för år t/t+1 beräknad som 
vt + Vi 
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respektive riket.^ Av figuren framgår tydligt att lönestegringen i 

Stockholm faller relativt riket. Vidare tycks denna nedgång vara korre

lerad med utvecklingen av Stockholms vakanstal; däremot uppvisar inte 

rikets vakanskvot samma märkbara trendmässiga fall. 

Som tidigare påpekats är för riket de totala löneökningarna och löne

glidningen väl korrelerade för åren 1963-1971. För denna period var det 

därför möjligt att identifiera en stabil relation mellan arbetsmarknads

läge (vakanskvot) och totala löneökningar. Det finns anledning misstänka 

ett likartat förhållande på regional nivå; i själva verket kan iakttas 

en påfallande likformighet i löneutvecklingen i olika regioner med bl a 

en mycket kraftig lönestegring 1971/1972. I tabell 8.3 redovisas därför 

regionala löneekvationer endast för tidsperioden 1963-1971- De totala lö

neökningarna får härvid uppfattas som en proxy-variabel för de regionala 
2)3) 

löneglidningsdata som saknas. 

Resultaten bekräftar de implikationer som ovan angetts. De tre alterna

tiva arbetsmarknadsvariablerna är för Stockholmsregionen samtliga signi

fikanta och ger ungefär samma förklaringsgrad. I övriga regioner utom 
4) 

Småland är vakanskvoten överlägsen. 

1) Avser lönestegring för vuxna män inom gruv- och tillverkningsindustri 
(SCB:s regionala lönestatistik - SOS: Löner - special redovisar lönerna 
för män och kvinnor). Åren 1963-1967 redovisas löner för Stockholms 
stad med förorter respektive Stockholms län exklusive förorter. Väg-
ning har skett utifrån uppgifter i FoB-65 om industrisysselsättningen 
i Stockholms stad, län och förorter. 

2) Lönestegringarna för riksområden har erhållits genom sammanvägning av 
timförtjänsterna för län. Vikterna baseras på AKU-uppgifter om industri
sysselsättningen i länen (genomsnitt för perioden 1963-1973 eftersom 
inga trendmässiga viktförändringar kunnat spåras). 

3) I tabell 8.3 anger (w/w) den genomsnittliga lönestegringen för åren 
I963-I97I. För region 3 har 1/u för låg förklaringsgrad för att inklu
deras i regressionsekvationen. 

k) I kapitel 7 har u,v-kurvornas förskjutning endast beskrivits i termer 
av engångsshift, dvs med hjälp av shiftdummyvariabler. Ytterligare ex
periment med alternativa dummyvariabler utvisar att strukturförändrings
mönstret i Små lands regionen avviker något från övriga områden. Inklude
ras en br uten trendvariabel - som antar värdet 1 första kvartalet 196 6 
och noll dessförinnan - erhålles högre r2 än vid regression med shift--
dummyvariabel. Experimentet visar att likformigheten i den regionala 
strukturförändringsbilden inte är fullständig. Arbetslösheten i Småland 
visar också ett något egendomligt beteende åren 1 9 6 7 - 1 9 6 9  ( jmf figur 7 - 2  
i kapitel 7). Således fal 1er den mellan 1967 och 1968 för att sedan åter 



189 

Tabel1 8.3- Lönestegringstakt och arbetsmarknadsläge i olika regioner, 

1963-1971 

1 2 w Region Konstant — v.-u. v. R. (—). u. ii i i w i i 

3. *»52 6.713 0.61 
(2.209) 

1 6.675 I.O82 0.66 8.6 
(0.31*0 

*•.102 1.i»*»8 0.66 
(0.423) 

6.513 *<.699 0.07 
(6.891) 

2 7.950 1 .*»81 0.*»0 9.1 
(0.739) 

1 .577 2. 8*»2 0.63 
(0.891) 

6.265 2.*458 0.57 
(0.868) 9.2 

3.0*»6 2.358 0.55 
(0.877) 

7.19 2.*»5 0.18 

6.993 1.668 0.61 9-3 
(0.539) 

1-143 3 • 0*»0 0.82 
(0.587) 

7.027 2.869 0.15 
(2.822) 

7.158 1.83*» 0.66 9.1 
(0.5*t3) 

1.039 3.185 0.79 
(O.665) 

7.176 3.832 0.09 
(*».88l )  

9.713 1.581 0.59 9.0 
(0.533) 

3.216 3.331 0.87 
(0.520) 

*•.122 1*».*»7 0.13 
(15.079) 

11.96 1.792 0.50 8. *• 
(0.736) 

0.^98 5-434 0.78 
( 1 . 1 8 0 )  
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Inget tyder på att en ändrad branschstruktur kan förklara utvecklingen i 

Stockholmregionen. Även om en markant nedgång av industrisysselsättning

en sker i Stockholms län är branschsammansättningen relativt konstant.^ 

Av tabell 8.3 framgår också den betydande regionala likformigheten vad 

gäller genomsnittlig lönestegringstakt. Det mest anmärkningsvärda är den 

snabba lönestegring som förekommer i Norrland trots den höga arbetslös

heten. Förhållandet skulle kunna sammanhänga med att Norrland har en från 

riket avvikande industri sammansättning med övervikt för branscher med hög 

lönestegringstakt. Empiriska data ger dock inget stöd för en sådan hypo

tes. Visserligen har Norrland en i förhållande till riksgenomsnittet del

vis annorlunda branschstruktur med relativ övervikt för gruv- och skogs-

baserad industri och lägre andel verkstadsindustri. Löneökningarna har 

dock inte varit snabbare i de förra sektorerna. 1960-talets låglönesats

ningar har bl a medfört en lägre relativ lönestegringstakt för en höglö-

nebransch som gruvindustri och högre för textil- och beklädnadsindustri, 
2) 

dvs sådana branscher som är starkt respektive svagt företrädda i Norrland. 

Den i det närmaste riksgenomsnittliga lönestegringstakt, som råder i Norr

land, torde därför kunna tillskrivas en löneglidning som inte märkbart 

skiljer sig från löneglidningen i andra regioner. 

8.5.3 Lönestegringens ef ter frågekänslighet 

Bl a utvecklingen i Stockholmsregionen ger vid handen att lönebildningen 

påverkas av regionspecifika arbetsmarknadsförhållanden. Det är därför na

turligt att tolka den snabba lönestegringstakten i Norrland som ett uttryck 

för de arbetsmarknadsimperfektioner som tidigare påvisats. Jämförs vakans

koefficienterna ("löneflexibi1 iteterna") i tabell 8.3 finner vi att löner

nas känslighet för efterfrågeförändringår tycks vara störst i Norrland. En 

förändring av den regionala vakanskvoten med en procentenhet skulle - om 

regressionsresultaten tolkas kausalt - öka lönestegringstakten med drygt 

stiga. Vi har inte haft tillgång till uppgifter om standardavvikelser 
för de aktuella åren men en rimlig bedömning torde vara att förändring 
arna ligger inom felmarginalen för skattningarna. 

1) Uppgifter om industrisysselsättningens fördelning på branscher och 
län återfinns i SOS: Industri. 

2) Uppgifter om löneutvecklingen inom olika branscher finns bl a samman
ställda i LO-rapporten "Lönepolitik" (1971) s 50. 
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en procentenhet i Stockholm och med drygt 5 procentenheter i Norrland. 

En betydande försiktighet är dock motiverad inf ör en sådan tolkning. Bl a 

är det troligt att de regionala vakanskoeffi c ienterna har fångat upp även 

de avta 1smässi ga lönestegringarnas (troliga) beroende av det nationella 

arbetsmarknadsläget; i så fall inn ebär estimaten en överskattning av det 

regionspecifika 1önestegringsinf1 ytandet.^ En annan faktor som gör tolk

ningen problematisk är att vakanstalets variationer är lägst i Norrland 

och högst i Stockholm. En approximativ regional likformighet i löneutveck

lingen i förening med sådana skillnader ger upphov t ill o likheter i vakans-

koefficienternas storlek. Är lö nestegringarnas lik formighet betingad av 

interregional demonstrationseffekter kan självfallet int e skillnaderna 

i vakanskoefficienternas värden tillskrivas någon kausal innebörd. Jäm

förelsen av Stockholm contra övriga regioner bekräftar dock hypotesen om 

regionala bestämningsfaktorer för lönebildningen, varför den kausala tolk-
2) 

ningsmöj1 igheten knappast kan avskrivas. 

Sammanför vi de n regionala lön eekvationen 

(-). = A . + A,.(v) i = 1,... ,7 (8.1*9) W I Ol 1 I y y ! 

och den regionala u,v-kurvan 

u. = a. + b. (~) i = 1 7 (8.50) 
i 

er-hål les ett regionalt Phi 1 1 i psutt ryck 

Ó i  = Joî + A l i  b i ( 5 ^ 7 >  7  ( 8 - 5 , )  

II 

Tabell 8.4 redovisar parametrarna för dessa implicerade reg iona1 a Phi 11 ips-

ekvationer. Koeffi c i en terna för u,v-kurvan bygger på estimationen för perio

den 1970-1974. 

1) En jämförelse av vakanskoefficienterna i tabellerna (8.1) och (8.2) 
visar som väntat att vakanskvotens löneglidningspåverkan är lägre än 
motsvarande för de totala lön eökningarna. 

2) Liknande resultat som här presenterats har erhållits i engelska studier, 
dvs lönestegringstakten i regioner med lå gt efterfråget ryck tycks vara 
mest känsliga för vakansförändringar. Se Webb (197*0. 
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Tabel1 8.k. Regionala Phi 11 ips-parametrar 

Reg i on A . 
Ol 

X1 . b. 1 i i 
a. 

i 

1 4. 10 3.88 0.43 

2 1.58 9.17 0.78 

3 3.05 9.24 0.23 

4 1.14 11.73 0.35 

5 1 .04 10.10 0.44 

6 3.22 11.05 0.77 

7 0.50 15.07 1.86 

Ph i 11 i pskurvans lutning kan skr i vas 

w i 
d(~) . d(~) . dv. dv. . 
w i __ w i # i_ i _ I i 

du. dv. du. du. b. i  t i l  i  
dv. 2 

i v. i 

Lönestegringseffekten av en given arbetslöshetsreduktion bestäms således 

dels av löneflexibiliteten À^.och dels av u,v-kurvans lutning. Utgår vi 

från de för peri oden 1970-197^ genomsnittliga vakanskvoterna för respekti

ve region fås resultat enligt tabell 8.5-^ 

b. 
2 v. (8.52) 

i=1,...,7 

1) Vakansavkastningsmåttet [du./dv.]v _- är id entiskt med det i kapitel 

7  p r e s e n t e r a d e  ( t a b e l l  1 A 2 )  .  1 1  



Tabell 8.5. Arbetslöshets- och lönesLegringseffekter av vakans

förändringar 

Region —:— 3 dv. dv. v.=v. 

du. 

du. u.=u. 

5 

6 

3 

4 

2 

7 

1.45 

2.8*4 

2.36 

3.04 

3.19 

3.33 

5-43 

-0.66 

- 0 . 8 1  

-0.77 

-0.87 

-0.65 

-1.36 

-1.46 

-2.20 

-3.51 

-3.06 

-3.49 

-4.91 

-2.45 

-3-72 

Lönes teg r i ngsef fel'ten av en marginell arbets 1 öshets redukt i on skulle så

ledes vid "rådande" vakanstal vara minst i Stockholmsregionen och störst 

i Västsverige. Trots Norrlands högre arbetslöshet blir lönestegringsef

fekterna av en arbetslöshetsminskning betydande till följd av regionens 

branta Phi 11 ipskurva. 

8.1). 4 damman fattning 

Slutsatserna av analysen i detta avsnitt bör av skäl som anförts omges 

med vissa reservationer. Resultaten kan dock sammanfattningsvis sägas be

kräfta hypotesen om att regionspecifi ka arbetsmarknadsförhål landen påver

kar den regionala löneglidningen. Vidare förefaller de svårare matchnings

problem, som utmärker Norrlands arbetsmarknad, bidra till att denna region 

har en lönestegringstakt som obetyd 1 igt.avviker från riksgenomsnittet. I 

viss mening skulle därför arbetsmarknaden i Norrland kunna karaktäriseras 

som mer inflationskänslig; en given arbetslöshet är här förenad med högre 

lönestegringstakt än i andra regioner. Vad beträffar inflationseffekterna 

av arbets löshetsredukti oner skulle en försiktig slutsats kunna formuleras 

negativt: analysen ger inget stöd för hypotesen om att arbetslöshetsminsk

ningar skulle medföra mindre löneglidningsstegringar i Norrland. 
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KAPITEL 9 

OPTIMAL FÖRDELNING AV ARBETSLÖSHET OCH VAKANSER 

9.1 Inledning 

Genom R G Lipsey's välkända artikel om Phi 11 ipskurvans bestämningsfaktorer 

kom en seglivad men teoretiskt br äcklig hypotes att etableras.'^ Utgående 

från starkt restriktiva antaganden om lika stora delarbetsmarknader med 

identiska och konvexa Phi 11 ipskurvor konkluderade han att en minskad 

spridning av arbetslösheten med avseende på delarbetsmarknader skulle 

förskjuta den nationel la Phi M ipskurvan mot origo. Denna spridningshypotes 

kan illustreras med hjälp av figur 9.1. 

F i gur 9.1. Samband me 11 an arbetslöshetens fördelning och den aggrege-

rade lönestegringstakten 

1) Lipsey (1960). 
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Säg a 11 Iönestegringstak t en är (w/w) ̂ pä delmarknad 1 och (w/w)^ pä del

marknad 2. Den genomsnittliga löneökningstakten blir då w/w vid en agg-

regerad arbetslöshet på (u-j+i^)/2=u. Om spridningen helt elimineras kan 

man vid samma aggregerade lönestegringstakt uppnå en lägre arbetslöshet 

u*. Den nationella Phi 11 ipskurvan förskjuts mot origo.^ 

Lipsey's spridningshypotes har testats i flera empiriska lönebildnings

studier. En.vanlig metod har här varit att komplettera Phi 11 ipsekvatio-

nen med en variabel representerande arbetslöshetens regionala eller 

branschmässiga spridning och utföra vanliga signifikanstest på variabelns 

regressionskoefficient. Resultaten är inte entydiga. Archibald (1969) 

och Thomas S Stoney(l971) har båda kunnat ge spridningshypotesen ett 

visst empiriskt stöd i undersökningar av den engelska arbetsmarknaden. 

I motsats härtill har Brechling (1973) inte kunnat bekräfta hypotesen 

i en studie av lönebildningen på den amerikanska arbetsmarknaden. 

I de följande avsnitten skall spridningshypotesen belysas teoretiskt och 

empiriskt. Härvid ges en formell härledning av villkoren för en "optimal" 

regional arbetslöshetsfördelning under antagande om en given aggregerad 

inflationstakt respektive en given aggregerad vakansnivå. Med optimal 

fördelning avses den uppsättning regionala arbetslöshetskvoter, som mini-
2) 

merar den nationella arbetslöshetskvoten. De teoretiska resultaten app

liceras därefter på de ekonometri ska arbetsmarknadssamband, som estimerats 

i t i d i gare kapi tel. 

1) Ingemar Ståhl (1972) har tolkat den selektiva arbetsmarknadspolitiken 
som ett uttryck för en sådan strävan att utjämna arbetslösheten mellan 
delmarknader och därvid åstadkomma en förskjutning av den aggregerade 
Ph i 1 1 i pskurvan mot origo. I Rehns program - utvecklat i slutet av 19^+0-
talet och i början av 1950-talet - saknades dock (självfallet) någon 
explicit angiven • förestallning om i eke-linjära Phillipssamband för del
marknader. 

2) En sådan målsättning är naturligtvis diskutabel som mål för den eko
nomiska politiken. Här är det självfallet endast fråga om att under
söka implikationerna av denna hypotetiska målfunktion. En sådan ansats 
gör det bl a möjligt att studera förenligheten av målsättningar på 
olika aggregeringsnivå. 
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9.P OpLirnal arbe tijlöeJie Lej orde Lniruj vid (jioen (i(/(jr>e<i< ' ead in J'la Li. on.e, Lei-' f 

9.2.1 Formell anaUye 

Antag att arbetsmarknaden består av n st regionala delarbetsmarknader 

och att lönestegringstakten på varje marknad kan förklaras i Phillips-

termer som en funktion av arbetslösheten, dvs 

0 i = f (u|) i=1,...,n (9.1) 

Den nationella arbetslöshetsgraden (u) är en vägd summa av regionala 

arbets löshetskvoter 

u = .E1 a. u. (9.2) i = 1 i i 

n 
där ou = L./L och .7« a. =1. i i i=1 i 

Den aggregerade lönestegringstakten (w/w) fås som 

- = ß. (-). (9.3) 
W 1=1 I W I 

L. w. 
där 3; = — > dvs den regionala lönestegringstakten vägs med den regio

nala lönesummans andel av den totala lönesumman.^ Om de regionala löne

nivåerna är identiska gäller följaktligen a. = ß, dvs 

^ = .1. a.(~). (9.1») w i=1 i w i 

2 
1) Antag ett tvåregionfal1 : w = a. w. 

Differentiering ger 
2 

dw = .E. a. dw. i = 1 ii 

vilket kan skrivas som 

L. w, L„ w» . 
w 1 ( ̂ i + ( ̂ ) 
w Lw w 1 Lw w 2 
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Den regionala lönespridningen är i Sverige relativt obetydlig, vilket 

gör att vi fortsättningsvis approximerar löneandelarna med arbetskrafts-

andelarna.^ Den aggregerade löneekvationen kan då också skrivas 

n 
- « .E. a. f(u.) (9.5) w i=1 i r \j 'j i  

Problemställningen är att vid given aggregerad lönestegringstakt mini

mera den nationella arbetslöshetsgraden. Vi bildar Lagrangefunktionen 

n Ä n 
G = a. u. + a. f(u.)] (9.6) 

Första ordningens villkor för minimum är 

a.O-Vijf!) = 0 i = 1,... ,n (9-7) 

t n 
- - .E. a. f(u.) =0 (9-8) W  1 = 1  I  I -  W  '  

Innebörden av (9.7) är att lutningen på de regionala Phi 1 lipskurvorna 
2) 

skall vara identiska vid optimal arbetslöshetsfördelning och lika med 

Lagrangemu 11 iplikatorns inverterade värde 

f• = i=1,...,n (9.9) 
Mr 

Konvexitet hos Phi 11 ipskurvorna garanterar att extremvärdet är ett 

minimum. 

1) Kvoten mellan regionala och riksgenomsnittliga manliga timförtjänster 
tw./w] var 1970 (enligt SOS: Löner): 

Region 12 3 5 6 7 

w./w 1 . 1 2  0 . 9 8  0.9^ 0 . 9 9  1 . 0 1  O. 9 8  1 . 0 1  

2) Detta resultat har presenterats av Burns (1972). 
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De "u,v-baserade" Phi 11 ipsuttrycken 

(—) . = À . + À1 . b. [—-—] i=1,...,n (9-10) 
w i oi 1 i i u.-a. i i  

har lutningen 

d(^). -À,.b. 
w i 1 i i 

du. , >2 i (u.-a.) 

Opt imumvi 11 koren är alltså här 

-A-. b. . 
1 i i 1 

i =1 , .... ,n (9.11) 

(u:"a ;)2 yi 
i=1,...,n (9.12) 

I I 

Den optimala fördelningen påverkas således dels av u,v-sambandens para

metrar, de I s av 1önef1 ex i b i 1 iteternas storlek. I specialfallet med över

allt lika löneflexibi1 iteter är endast u,v-parametrarna utslagsgivande. 

En fu11ständi g arbets 1öshetsutjämning innebär en optimal fördelning bara 

vid regionalt identiska löneflexibi1 iteter och u,vkoeffi c i enter. Lipsey's 

hypotes är således ett specialfall av det generella resultat som anges av 

(9.9). 

För att belysa hur olika värden på parametrarna a, b och A påverkar den 

optimala arbetslöshetsfördelningen utgår vi för enkelhets skull från ett 

tvåregionfa11. Villkoret (9-12) kan omskrivas som 

b1 XM b2 
t \ 2  Aii t \ 2  
(u^-a^) 11 'u2_a2^ 

(9.13) 

Arbetslöshetens strukturkomponent (uS) beror av parametrarna a och b, så 

att u5,>u5-J gä ller om aj>aj och b.>bj. Likheten (9-13) gör det möjligt 

att dra vissa slutsatser om arbetslöshetens fördelning på de två regio

nerna. Det visar sig att regionen med (säkert) större strukturkomponent 

skall ha högre arbetslöshet i optimum om lönef1exibi 1 iteterna är lika el

ler om löneflexibiliteten är större i denna region. Är däremot löneflexi

biliteten lägre i regionen med större strukturkomponent så kan inga slut

satser dras beträffande arbetslöshetens fördelning. 
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D.'A.'A Krrqjiì'iska raivullat 

I föregående kapitel estimerades regionala löneekvationer vars lutning 

för genomsnittliga arbetslöshetstal (och vakanstal) framgår av tabell 9.1 

Tabel1 9*1- Lutning för regionala Phi 11ipssamband 

B  - d (—). Reg i on 
du. u.=u. 

i i i 

1 -2 .20 

2 -3.51 

3 -3 - 06 

k  - 3 . i » 9  

5 -A.91 

6 -2. ks 

7 -3-72 

Det är möjligt att med hjälp av dator beräkna den arbetslöshetsfördelning 

som uppfyller villkoret om lika lutning för de regionala Phi 11ipskurvor-

na. Vi har dock avstått från detta till följd av den osäkerhet som är 

förenad med såväl tolkningen som estimationen av de regionala löneekva

tionerna. Vi inskränker oss istället till att dra mer kvalitativa slut

satser: Resultaten ger således inget tydligt stöd för hypotesen om att 

regionala arbetslöshetsomfördelningar skulle reducera den nationella in

flationstakten. Norrlands branta och Stockholms flacka Phi 11ipskurva an

tyder snarare att nuvarande arbetslöshetsski11 nåder mel lan dessa regioner 

är stabi 1 i seringspoli t iskt motiverade. Å andra sidan kan observeras att 

Västsverige tycks befinna sig på en mycket brant del av sin Phi 11ipskur

va, vilket ger vid handen att en efterfrågedämpning i denna region kan 

ge viss avkastning i form av minskad inflationstakt. Slutligen förefal

ler södra skogslänen vara lokaliserade på ett flackt intervall av Phil-

lipskurvan, vilket således här skulle motivera en efterfrågeexpansion. 
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9.3 Optimal arbetelöshetr,fördaIning aid given aggvagevad vakananivå 

9.3.1 Formell analys 

Frågeställningen om en optimal arbetslöshetsfördelning skall här studeras 

utifrån ett något annorlunda perspektiv. Givet existensen av stabila 

regionala u,v-samband kan vi undersöka hur vakanserna bör fördelas för 

mit 
2) 

att minimera totalarbetslösheten. ̂  Vi har följande regionala u,v-sam-

band 

u. = g(v.) i = 1 . ,n (9.1*0 

Den aggregerade vakans- respektive arbetslöshetskvoten lås som 

v = . j E j  a .  v. (9.15) 

n 
u = ,.L a. u. (9-16) 

i=1 i i 

där som tidigare gäl 1er a .  = L.|L. 

Med utgångspunkt från Lagrangefunktionen 

n n 
L  =  . I j  a .  g(v.) + y 2[v - a .  v.] (9-17) 

erhålles förstaordningsvi11 koren 

ot. (g! - p2) = 0 î = 1 n (9-18) 

n 
v - . Z ,  a .  v. = 0 (9-19) 

i = 1 i i 

1) Omfördelning av vakanser kan synas vara en i verkligheten något svår-
tillämpar politik. De ekonomi sk-pol i t i ska medel som bäst svarar mot 
dessa hypotetiska vakansförändringar torde vara regionala variationer 
i lönesubventioner eller löneskatter. Sådana förhållandevis generellt 
verkande medel kan förväntas påverka regionens placering på en given 
u,v-kurva. Frågeställningen diskuteras i kapitel 10. 

2) Jmf Holmlund & Löfgren (1975). 
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Lutningen på de regionala u,v-sambanden skall enligt (9.18) vara lika 

för att den aggregerade arbetslösheten skall minimeras; konvexitetsan

tagandet säkerställer minimum för extremvärdet.^ En grafisk illustra

tion för fallet med två regioner ges i figur 9-2. Restriktionen v- E ot.v.=Q 

avbildas i tredje kvadranten. De regionala u,v-sambanden beskrivs i andra 

respektive fjärde kvadranten. Genom att välja alternativa punkter på res

triktionen kan vi i första kvadranten generera en konvex relation mellan 

möjliga arbetslöshetsfördelningar. Totalarbetslösheten är minimal när 
2) 

denna "fördelningskurva" tangerar "isoarbetslöshetslinjen" 

u - .E' a. u. = 0 i=1 i i (9.20) 

Likhet mellan de regionala u,v-kurvornas lutning innebär för hyperbel-

funktionen 

2 y2 
i = 1 ,. .. ,n 

v. 
i 

Eftersom v.=b./(u.-a.) kan (9.21) omskrivas enligt i i i i' '  y 

( 9 . 2 1 )  

b. 

(u.-a.)' 
i = 1 ,... ,n (9.22) 

Detta villkor kan jämföras med uttrycket (9.12) ovan. Den arbetslöshets

fördelning som minimerar totalarbetslösheten vid given vakansnivå inne

bär tydligen - vid överallt lika löneflexibi 1 iteter - också en ur infla

tionssynpunkt optimal fördelning. Vi har då 

d (—). 
w i 

du. du. 
!_ 

dv. 

i = 1, (9-23) 

1) Se Holmlund & Löfgren (1975). 

2) u* och v| i figur 9-2 anger optimala regionala arbetslöshets- och 

vakanskvoter. 
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Figur 9.2. Optimal fördelning av arbetslöshet och vakanser 
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Genom att studera modellens komparativt statiska egenskaper k;>n vi bjlysa 

hur förändringar av det agg regerade vakanstalet påverkar den optimala 

vakansfördelningen. Totaldifferentiering av förstaordningsvi11 koren 

(9.18) och (9.19) ger: 

a. g'.' dv. - a. dy» = 0 
i i i i 2 

- .E, a. dv. i = 1 i i 
= -dv 

i =1,.. . ,n (9.210 

(9.25) 

Lösningarna för n = 2 är 

-a a g" _ 
dv1 - H dv 

dv2 = 
-a1 a 2 gy 

dv 

(9.26) 

(9.27) 

där systemdeterminanten är 

H = -otj a2(a2 + oij g!p (9.28) 

Konvexitet för u,v-sambanden (g'j>0) implicerar dv./dv>0, dvs en ökning 

av det aggregerade vakanstalet medför en ökning av det optimala vakans

talet i varje region. Av (9.26) och (9.27) följer vidare 

dv, g V (9.29) 

Andrader ivatan av u,v-kurvan i hyperbelform är 2b./v.. Eftersom du./dv.= 

=-b./v? kan andrader ivatan skrivas i i 

H  „  - 2 -  .  
9i v. dv. (9.30) 

i i 

vilket insatt i (9*29) ger 

^1 
dv. 

-2 2̂ 
v2 d V2 

_2 
v, ' dv, 

(9.31) 
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Vidare gäller i optimum 

du1 du» 
(9-32) 

varför (9•31 ) följaktligen är ekvivalent med 

dv v 
6T2-V-2 <9'»> 

eller 

dv- dv„ 
—- = —- (9.34) v v 

1 2 

Tydligen gäller att vakanstalen på respektive delmarknad skal 1 öka pro

centuellt lika mycket. I specialfallet b^b^, dvs v|=v2> gäller dessutom 

dv i =d v2 » dvs den absoluta förändringen skall vara lika. Är b^4=b^ kommer 

ett ökat aggregerat vakanstal att åtföljas av en ökad absolut spridning 

av de regionala vakanstalen. Regionen med den brantare u,v-kurvan skall ha 

stör re vakansti 11 skot t. Till följd av att u,v-kurvorna i verkligheten 

uppvisar olika lutning kommer standardavvikelsen för de regionala vakans

talen att i optimum vara positivt korrelerad med det aggregerade vakans-

talet. 

Implikationerna beträffande arbetslöshetens spridning är inindre bestäm

da . Vi har 

du. dv. 
du1 = * —— • dv (9-35) 

1 dv 

du» dv„ 
du = -rf- • —- • dv (9.36) 

2 dv 
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Arbetslösheten skall tydligen - vid minskat vakanstal och större aggre-

gerad arbetslöshet - öka absolut sett mer i regionen med brant u,v-kur-

va. (Dvs b2>b^ impl icerar du2>du-^ ). Om det samtidigt gäl 1er att 

(dvs u2>ui) så kommer arbetslöshetens absoluta spridning att i optimum 

vara positivt korrelerad med det aggregerade arbetslöshetstalet. Är å 

andra sidan i optimum så implicerar du2>du^ en negativ korrelation 

mellan spridning och totalarbetslöshet. 

Charles Holt har i en uppsats (1971»b) diskuterat möj1 igheterna att 

minska den aggregerade arbetslösheten genom omfördelning av vakanser 

och arbetslösa. Hans resultat är att villkoret för en optimal fördelning 

är lika efterfrågetryck i varje region, dvs 

för ett tvåregionfa11. Denna slutsats förefaller dock vara beroende av 

den speciella u,v-relation som Holt arbetar med (rektangulär hyperbel). 

Resultatet kan visas gälla under den något mer generella förutsättningen 

om lika vakanselasticiteter. Antag två regioner med u,v-samband av typen 

ß u. = a, v. (9.39) 

Villkoret för optimal fördelning är lika lutning, dvs 

ßv^ 1 = a2 ßv2ß 1 (9.kO) 

Kvoten mellan vakanstal och arbetslöshetstal är 

v. v. 

u. ß-1 1-1 ,2 (9-^1) 
a. v. 

Eftersom du./dv. = a.ßv. ß-1 följer att 
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om du^/dv^ = éu^/às/^. 

9.3.2 Empiriska resultat 

Vi har i tidigare kapitel beräknat lutningen för de regionala u,v-sam-

ba nd en  vi d  g e n o ms n i t tl i g a  v ak an sta l  f ö r  p e r i o d e n  1 97 0~ 7^ -  I t a b e l l  3 . 2  

återupprepas dessa resultat. 

Tabel1 9.2. Lutning för de regionala u,v-sambanden 

Reg i on 

Q_
 

Q
. 

<
 

C
 

<
 II < 
1 

1 -0.66 

2 -0.81 

3 -0.77 

M -0.87 

S -0.65 

6 -1.36 

7 -1.46 

Betydande lutningsskillnader föreligger således vilket ger vid handen att 

den faktiska arbetslöshetsfördelningen inte är optimal i den bemärkelse 

som angivits. Genom att utnyttja ett dataprogram, som minimerar en funk

tion med linjära bivillkor, är det möjligt att beräkna den fördelning av 

arbetslöshet och vakanser, som uppfyller optimiförutsättningarria. Om de 

estimerade u,v-relationerna visade perfekt anpassning (R =1) skulle i inget 

fall de kalkylerade minimivärdena kunna vara större än den faktiska ar

betslöshetsgraden. Till följd av imperfekt regressionsanpassning uppkom

mer möj1 igheten att den faktiska arbetslöshetsgraden ibland kan vara 

mindre än den optimala. Sannolikheten för sådana resultat är stor om olik-
7 

heten .Ej a.(û. - U j )>0 gäller, där u. anger faktisk och CL predikterad regio 

nal arbetslöshetskvot. I tabell 9-3 anges resultaten för åren 197V-1971*; år 

1970 har uteslutits på grund av att det "minimala" värdet i flertalet fall 

överstiger det faktiska. 

1) Datorberäkningarna har utförts av fil kand Bo Kågström, avdelningen 
för informationsbehandling, Umeå universitet. 
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Tabell 9-3. Faktiska (u) och optimala (u*) arbetslöshetskvoter 1971_,97^ 

År u u* 

I97I 2.5 2.3 

1972 2.7 2.6 

1973 2.5 2 . k  

1974 2.0 2.0 

Av tabellen framgår att regionala vakansomfördelningar i obetydlig grad 

skulle påverka den nationella arbetslöshetsgradens storlek vid given 

aggregerad vakansnivå. I genomsnitt erhålles för perioden 1970-197^ en 

minimal totalarbetslöshet på 2.3 procent mot en faktisk på 2.k  procent. 

Ett alternativt sätt att framställa resultatet är att estimera en "opti

mal" aggregerad u,v-kurva på basis av det faktiska vakanstalet och den 

optimala arbetslöshetsgraden. Resultatet framgår av tabell 9-^ för hyper-

belmodellen u=a+b(1/v). o o 

Tabell 3.k. Faktisk (1) respektive optimal (2) aggregerad u,v-kurva 

1970-197^ 

(1) O.523 3.517 0.97 
(0.097) 

(2) 0.656 3.167 0.99 
( 0 . 0 1 6 )  

Arbetslöshetens strukturkomponent beräknad utifrån den optimala u,v-kur~ 

van blir 2.1 procent, vilket kan jämföras med en strukturkomponent för den 

faktiska u,v-kurvan på 2.2 procent. 

Hur ser då den implicerade regionala arbetslöshetsfördelningen ut? I 

tabell 9*5 anges periodgenomsnitt i avrundade tal för faktiska respekti

ve kalkylerade arbetslöshetstal och vakanstal. Dessutom redovisas faktiskt 
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och optimalt efterfrågetryck, definierat som v./u..^ 

Tabel1 9»5« Arbetslöshet, vakanskvot samt efterfråget ryck. Faktiska 

samt optimala värden 

Region u. 
i u? i v. i v* 

v. v. 
(—)* 

Ui 

1 1.8 2.0 2.0 1.8 1.1 0.9 

2 2.5 2.5 2.0 2.0 0.8 0.8 

3 2.0 2.1 2.3 2.2 1.2 1.0 

k 2.3 2.2 2.1 2.2 1.0 1.0 

5 1.9 2.1 2.2 2.0 1.1 1.0 

6 3.0 2.5 1.6 2.0 0.7 0.8 

7 k. Q 3. k 1.4 1.8 Q. k 0.5 

Resultaten visar bl a att arbetslösheten i skogslänen skall minska med 

cirka 0.5 procentenheter och öka i Stockholm med 0.2 procentenheter. Den 

regionala rangordningen förblir dock i det närmaste helt opåverkad av 

vakansomfördelningarna. Vidare kan observeras att Norrland skall ha lika 

hög vakanskvot som Stockholm; till följd av den högre optimala arbetslös

hetsnivån kommer dock antalet vakanser per arbetslös (vï/u|) fortfarande 

att vara klart lägst i Norrland. 

Den arbetslöshetsfördelning som anges i tabellen ovan implicerar en viss 

regional utjämning av de regionala arbetslöshetsski11 naderna. Tabel1 9-6 

redovisar faktiska och optimala standardavvikelser för regionala vakans-

och arbetslöshetstal (periodgenomsnitt). 

1) Till följd av avrundni ngarna kommer inte de angivna optimala vakans-
värdena att ge èn exakt 1utnings1 ikhet för u,v-sambanden. Faktiska 
vakans- och arbetslöshetsvärden är baserade på säsongrensade månads
data .1970-197**. 
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Tabell 9.6. Standardavvikelser för faktiska respektive optimala 

vakans- och arbetslöshetstal 

S S * s s * v v* u u* 

0.37 0.15 0.78 0.49 

Tidigare har visats att förändringar av det aggregerade vakanstalet åt

följs av likformiga procentuella stegringar av de optimala vakanskvoter

na. Till följd av att vakanskvoternas optimala nivå skiljer sig kommer 

därför den absoluta spridningen att vara positivt korrelerad med det 

nationella vakanstalet. Tabell 9.7 visar resultaten av regressioner där 

standardavvikelserna för regionala vakanskvoter relaterats till det agg-

regerade vakanstalet (v); det senare kan naturiigtvis också tolkas som en 

konjunktur indikator. 

Tabell 9»7. Relationen mel lan vakansernas spridning och det aggregerade 

vakanstalet 

Beroende Konstant v R2 

va riabe1 

S 0.122 0.124 0.46 
(0.020) 

S * 0.002 0.075 0*99 
( 0 . 0 0 1 )  

Såväl den faktiska som den optimala spridningen visar sig således vara 

positivt korrelerad med det nationella konjunkturläget; spridningens 

vakanskänslighet är dock lägre i det optimala fallet, vilket sammanhäng

er med att de optimala vakanskvoterna visar relativt små regionala av

vikelser. Beträffande arbetslöshetens spridning erhålles något annorlunda 

resultat. Tabell 9.8 visar regressionsresultat där standardavvikelserna 

för de regionala arbetslöshetskvoterna relaterats till den faktiska 

respektive optimala arbetslösheten. 
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Tabel1 9.8. Relationen mei lan arbetslöshetens spridning och det 

aggregerade arbetslöshetstalet 

Beroende 2 
variabel Konstant u u* R 

S 0. TJk 0.211 0.53 
U (0.029) 

S * 0.560 -0.029 0.86 
U (0.002) 

Den faktiska arbetslöshetens variationer visar sig vara positivt korre

lerad med spridningen. Däremot är den optimala arbetslöshetsgraden nega

tivt korrelerad med standardavvikelserna för de optimala regionala ar

betslöshetstalen; regressionskoefficienten är dock liten. Förklaringen 

till resultatet torde bl a vara att regionerna 3 och 4 (Småland och Syd

sverige) med låg optimal arbetslöshetsnivå har en brant u,v-kurva och 

därmed stor absolut arbetslöshetsstegring. Vidare har Norrland en flack 

u,v-kurva (låg b-koeffi c ient) vilket implicerar liten absolut arbetslös

hetsstegring. 

9.3.2.1 Resultat för tidsperioden 1963-1973 

Implikationerna av vakansomfördelningar kan a 1 ternati vt undersökas genom 

att utnyttja arbetsförmedlingsstatistiken över registrerade arbetslösa.^ 

Genom att dividera med antalet sysselsatta enligt AKU fås relativa arbets

löshetstal, som kan jämföras med antalet formed 1 ingsanmä1 da vakanser, di-

viderat med antalet sysselsatta. Regression på säsongrensade kvartalsdata 
2) 

ger resultat enligt tabell 9.9. 

1) Jmf Holmlund S Löfgren (1975)• 

2) Model 1 speci fi kat ionen är 

u. = a. + b. (—) + c.D. i = l,...,8 
I  I  I V .  I I  

i 
där dummyvariabeln D. antar värdet ett från shifttidpunkten. Efter
som af-data uppvisar mindre slumpfel för regionarbetslösheten har an
talet reqioner utökats till 8, dvs Norrland har separerats i mellersta 
respektive norra Norrland. 
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Tabell 9.9. Regionala u,v-samband - af-baserade kvartalsdata 1963-1973. 

Hyperbel funktion 

Reg i on a. b. c. R. 3 i II i 

1 -0.27 0.96 0.94 

2 -0.46 1.56 0.47 (1968) 0.96 

3 -0.81 1.51 0.57 (1968) 0.88 

4 0.20 0.56 0.89 (1971) 0.90 

5 -0.63 1.41 0.53 (1969) O.92 
6 -0.57 1.35 1.21 (1969) 0.88 

7 -0.39 O.52 1.33 (1968) 0.88 
8  1 . 0 0  1 . 0 1  1 . 2 1  ( 1 9 6 9 )  0 . 7 9  

Resultaten får här tolkas med större försiktighet eftersom de är påver

kade dels av registreringskvotens trendmässiga förändring, dels av dess 

regionala variationer. Samtliga regressionskoefficienter är signifikanta 

(med reservation för att residualerna sannolikt är seriellt korrelerade). 

Minimeringskalkylen baserad på estimaten i tabell 9-9 ger följande resul-

1) 1963 har uteslutits på grund av "orimliga" resultat av tidigare nämnd 
typ. 
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Tabel 1 9» 10• Faktiska (u^) och optimala (u*f) arbetslöshetskvoter 

196^-1973 

År 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

0.6 

0.6 

0.8 

1.0 

1 . 1  

0.9 

1 . 0  

1.5 

1 . 8  

1 . 8  

0.5 

0.7 

1 . 0  

0.6 

0.9 

0.9 

0.9 

1.5 

1.7 

1 . 6  

Även i detta fall framgår klart att vakansomfördelningar är tämligen in

effektiva arbetslöshetsreducerande medel. Den optimala arbetslöshetssprid

ningen visar sig vidare vara mindre än den faktiska (Su+=0.67 och Su=0.8l) 

Vidare är den regionala rangordningen i det närmaste oförändrad; Spearmans 

rangkorrei at ionskoeffi cient för februariobservationerna åren 1970-1973 
är O.98, O. 95, O.9O samt 0.93-

Vakansspridningens konjunkturberoende framgår tydligt av figurerna 9-3 

och 3.b. Såväl de faktiska som de optimala standardavvikelserna följer 

väl utvecklingen av det nationella vakanstalet. 



7 I < 

Figur 9-3- Den agg regerade vakanskvotens utveckling 1963-1973 

RrowntA 
1,70' • 

1,60 • 

1,50 • 

1A0 

1,30 • 

1,20' 

1,10 • 

1,00 

0,90-

O Ôjj i 

1963-64-65 -66 -67 -68-69 -70 -7 1 -72 -73 Är 

Figur S . k .  Faktisk (1) samt optimal (2) vakansspridning 1963—1973 

Su  n 
Su# 

0̂ 0 

0,10. 

1963-64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -7 3 
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KAPITEL 10 

POLICYIMPLIKATIONER OCH FORTSATT FORSKNING 

10.1 Inledning 

Utvecklingen på svensk arbetsmarknad under senare år har präglats av en 

intensiv reformverksamhet på anställningstrygghetens, inflytandefrågornas 

och arbetsrättens område. Dessa nya inslag i arbetsmarknadspolitiken in

nebär en successiv maktförskjutning mellan parterna på arbetsmarknaden. 

Den ökade anställningstryggheten och det förstärkta löntagarinflytandet 

kan väntas göra arbetskraften till en allt mindre variabel produktions

faktor i företagen. Incitamenten att tesauera arbetskraft i konjunktur

nedgångar förstärks även av växande specialisering av arbetsuppgifterna 

och ökade företags interna utbi ldningskostnader . Det progressiva skatte

systemet i förening med en minskad lönespridning bidrar också till atl 

försvaga motiven för de anställdas frivilliga rörlighet. T i 11 sammantagna 

verkar dessa tendenser i riktning mot en hårdare bindning mellan företag 

och anstälIda. 

Denna utveckling torde i vissa avseenden innebära välfärdsvinster i form 

av minskade arbetslöshetsrisker för arbetstagarna men också i form av 

mindre samhällsekonomiska kostnader för rekrytering och inskolning. Men 

förstärkta "japaniseringstendenser" på arbetsmarknaden innehåller också 

riskmoment. En minskad rörlighet medför lägre vakans inströmning och fär

re antal potentiella anställningserbjudanden, dvs valmöjligheterna för de 

arbetssökande minskar. En hårdare knytning mellan företag och anställda 

kan också antas få vissa negativa fördelningsmässi ga konsekvenser; fram

förallt finns här risker för en accentuerad "dual i ser ingM a v arbetsmark

naden, där skiktningen bestäms av i vad mån individerna lyckats få en fast 

anställning. 

Vi skall fortsättningsvis diskutera vilka slutsatser för fortsatt forsk

ning respektive ekonomisk politik, som aktualiseras av mera markerade 

"inlåsningseffekter11 p å arbetsmarknaden. Dessutom berörs forsknings- och 

policyimplikationer på det regionalpol i ti ska området mot bakgrund av i 
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Studien erhållna resultat.^ Slutligen ges några kortfattade synpunkcc; 

på arbetsmarknadsstatistikens utformning. 

10.1 Något om fortsatt forskning 

De inledningsvis skisserade inlåsningstendenserna på arbetsmarknaden bör 

göras till föremål för systematiska utvärderings- och forskningsinsatser: 

här finns f n en betydande osäkerhet såväl om konsekvenser som om baàon-

liggande orsaker. Problemkomplexet in nefattar bl a studier av rörligheten:-

dimensioner och bestämningsfaktorer. Hit hör ekonometri ska ansatser för 

att belysa rörligheten mellan företag men också försök till samhällseko

nomiska kalkyler över personalomsättningens kostnader och intäkter. De el"v 

nometriska analyserna bör explicit - via sirnultanekvationsmodel 1er - söka 

fånga interdependensen mel lan variabler som arbetslöshet, vakanser och ar

betskraftsrörlighet. 

På ett mer konkret plan bör en utvärdering av trygghetslagstiftningen kom

ma till stånd. Utvecklingen på arbetsmarknaden under 1975 antyder att trygg

hetslagen har påverkat inflödet i arbetslöshet och ökat incitamenten för 
2) 

arbetskraftstesauering. 

Till angelägna forskningsområden vill vi också räkna fördjupade studier 

av lokala och regionala arbetsmarknaders funktionssätt, bl a vad gäller 

arbetssökandet i olika regiontyper. Som visats i kapitel 7 finns tydliga 

regionala skillnader beträffande de arbetssökandes val av informationskäl

lor. Bl a detta förhållande ger vid handen att det "optimala informations

systemet" kräver regionala variationer i informationsproduktionens samman

sättning och volym på grund av högre sök- och kontaktkostnader i befolk-

ningsglesa områden. 

En annan väsentli g forskningsuppgift gäl 1er den lokala lönebildningen. 

Stabiliseringspolitiska förslag om inkomstpolitik och/eller växelkurspoli

tik baseras på förutsättningar om att de totala lönekostnadsstegringarna 

1) En del av dé redovisade politikrekommendationerna är knappast nya; 
våra resultat har dock förhoppningsvis gett gem ökad styrka. 

2) Se bilagan om arbetsmarknaden under 1375-
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kan styras via påverkan på de centrala avtalsförhandlingarna. Efterkrigs

tidens erfarenheter visar dock tydligt att löneglidningen bestäms av 

delvis andra och mer efterfrågeberoende mekanismer än de avtalsmässiga 

lönestegringarna. Valutauppskrivningar för att neutralisera internatio

nella inflationsimpulser skulle därför - vid g i vet efterfråget ryck på 

arbetsmarknaden - vara begränsat effektiva så länge som inte de totala 

lönestegringarna kan fixeras i centrala inkomstpolitiska lösningar. Den 

relativt likformiga lönestegringstakt mellan olika regioner, som vår stu

die dokumenterat, skulle kunna vara ett uttryck för existensen av inter

regional a demonstrationseffekter i lönebildningen. Är denna hypotes kor

rekt borde det också vara möjligt att 1 oka 1 i sera löneledande regioner, 

något som skulle skapa större förutsättningar för att påverka löneglid

ningen och därmed även öka utsikterna att föra en mer framgångsrik sta

bili seri ngspoli t i k. 

Ett annat intressant och väsentligt forskningsområde gäller avbet slö sheis

tidernas bestämningsfaktorer i olika regioner. Den betydande regionala 

likformighet som kunnat iakttas är a priori något oväntad. I v<id mån är 

förhå11andet ett uttryck för att de arbetssökande i Norrland har lägre 

asp i rat i onsn i våer och därför snabbare acceptera r anst:ä 1 1 n i ngserbj udanden? 

Eller beror likformigheten på att arbetsmarknadsverket systematiskt lyckas 

överföra potentiellt långvarigt arbetslösa ti 11 beredskapsarbeten och ar

betsmarknadsutbildning? Eller finns det kanske på den lokala arbetsmarkna

den en slags "maximal söktid" vars överskridande resulterar i flyttning? 

Den nya arbetssökandestatistiken bör här ge bättre möj1 igheter att genom 

kartläggning av bruttoströmmarna av arbetslösa belysa hur arbetslöshets

perioderna avslutas i olika regioner. 

En ytterligare punkt gäller effekter av beredskapsarbeten i olika regio

ner. De direkta redovi sade sysselsättningseffekterna tycks vara relativt 

väl anpassade till de regionala arbetslöshetsskillnaderna. Däremot kan de 

verkliga sysselsättningsökningarna vara lägre; detta blir fallet om de 

aktuella projekten hade realiserats äveh i ett alternativfall utan bered-
1 ) 

skapsmedel. Vidare saknas kunskaper om vilka regionala multip1 ikator-

1) En undersökning inom riksrev i s ionsverket (RRV) visar att många kommu-
iniLi «ìrboten "licit ri 1er delvis Vt i r i l  i  np 1 fino rade för qonomlörando i 
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verknirgar som skapas av beredskapsarbeten. Sådana indirekta sysselsätt

ningseffekter kan ha en regional fördelning som inte nödvändigtvis är 

sysselsättningspoli tiskt motiverad.^ 

10.3 Policyimplikationer 

I analysen av utvecklingen på den nationella arbetsmarknaden har vi be

tonat arbetslöshetstidernas samband med inströmningen av lediga platser 

på arbetsmarknaden. Flera faktorer talar för att trenden mot minskat 

vakansinflöde kommer att bestå, t ex minskade rörlighetsincitament och en 

växande företagsstorlek med ökad internal i ser ing av platsomsättningen. 

Denna utveckling motiverar en förstärkning av arbetsmarknadsverkets plats-

informerande verksamhet; systemet med obligatorisk vakansanmälan bör 

snabbt genomföras i hela landet. Valmöjligheterna för de arbetssökande kan 

också utvidgas genom att skapa större ekonomiska flyttnings stimulanser. 

Tidigare EFA-studier har visat att endast cirka hälften av flyttarnas 
2) 

direkta flyttningskostnader täcks av flyttningsbidragen. Till följd av 

att de individuella flyttningsvinsterna visat sig relativt små - betydligt 

lägre än de samhäl1sekonomiska - svarar ändå flyttningsbidragen för en be-
3 ) 

tydande del av dessa (i genomsnitt cirka 50 procent). 

ordinarie ordning under i huvudsak samma tidsperiod som de kommit till 
utförande som beredskapsarbeten". (RRV: Arbetsmarknadsverkets bered
skapsarbeten, s 0:2). 

1) Inom EFA-projektet om "integrerad arbetsmarknadspol i ti k" har visats 
att de indirekta sysselsättningseffekterna kan vara mycket betydande. 
För ett projekt i Malmöhus län med direkta sysselsättningseffekter på 
10.8 manår beräknades de indirekta effekterna vara 1A.5 manår, varav 
endast 5.0 manår blev lokaliserade till Malmöhus län. Se Johanssop 
(1975). 

2) Se Dahlberg (197*0. 

3) Enligt Åke Dahlbergs bearbetning av EFA:s flyttarundersökning (avser 
flyttningsvinsten exklusive flyttningsbidrag beräknat på 20 år och 
med 6 procents diskonteringsränta). Se vidare Dahlberg S Holmlund 
(1976). 
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Förstärkta rörlighetsstimulanser skulle också kunna skapas genom att 

ändra lagbestämmelser som direkt försvagar flyttningsincitamenten. I 

lagen om anställningsskydd (SFS 197^-12) finns turordningsbestämmelser 

vid uppsägning på grund av arbetsbrist innebärande att anställningstiden 

i företaget blir avgörande för vilka som skall drabbas av uppsägning; 

principen är "sist in - först ut". Vid anställningar i flera företag 

inom samma koncern ges rätt t i 11 sammanräkning av anstäl1 ningstiden. 

Vidare fastställs separat turordning för s k driftsenhet och avtalsom

råde. Regler av denna typ bidrar uppenbarligen till att minska avgångs

benägenheten i takt med att antalet anställningsår i företaget ökar. 

Lagen tenderar också att gynna en speciell typ av rörlighet mellan före

tag, nämligen inomkoncernflyttningar. I lagen finns även inslag som 

minskar incitamenten för intern rörlighet i företagen. Turordningsreg

lerna - liksom reglerna om företräde till nyanställning - är som nämnts 

specificerade med avseende på driftsenhet och avtalsområde. En person som 

bytt driftsenhet kan påräkna företrädesrätt endast till arbeten inom det 

område där han var sysselsatt vid uppsägningstillfället, oberoende av den 

totala anställningstiden i företaget. 

Lagbestämmelserna i dessa avseenden kan ses som ett uttryck för hur trygg

heten i företaget - t o m delar av företaget - prioriteras framför trygg

heten på arbetsmarknaden. De bakomliggande sociala motiven gäller främst 

hänsynen till de äldres krav på sysselsättningstrygghet. Det är dock svårt 

att se varför sådana motiv skulle kräva turordningsregler baserade på an

ställningstid i -företagen.^ En mer generell, mindre rör 1 ighetshämmande 

och för de äldre mer trygghetsskapande princip vore att helt frikoppla för

tursreglerna från anställningstid i företagen och istället utgå från ålders

kriterier. Övriga sociala hänsyn vid uppsägningen torde bäst tillgodoses 

genom starkt lokalt fackligt inflytande. 

Det kan för diskussionen av den regionala sysselsättningspolitiken vara 

adekvat att in troducera en distinktion mellan å ena sidan regionalt gene-

1) I trygghetslagen gäller att arbetstagare över 45 år får räkna en extra 
anställningsmånad för varje påbörjad anställningsmånad. Sådana bestäm
melser ger knappast något tillfredsställande skydd för äldre arbets
tagare med kort anställningstid i företaget. 
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velia rntd&l och å andra sidan riujinnalt* nr lekt i o, t medel. Med den fürs t <J 

medelstypen avser vi åtgärder ägnade att påverka arbetskraftsefterfrå

gan i en region, t ex genom r egionalt differentierade lönesubventioner. 
Sådana med el kan tolkas som åsyftand e en förflyttning utefter en given 

regional u,v-kurva. Som re gionalt selektiva betecknar vi medel som b i
drar till citt förskjuta den regionala u,v-kurvan mot origo, dvs åtgär

der som m inskar struktur- och friktionsarbetslöshetens omfattning. 

Analysen av de regionala arbetsmarknaderna har bl a påvisat att arbets
lösheten i skogslänen uppvisar de kraftigaste konjunkturvaria lionerna. 
Denna starka konjunkturkänslighet tycks dock inte - att döma av vakans
talets variationer - vara betingad av några markanta svängningar i ar
betskraftsefterfrågan. Det är istället det lägre efterfrågetrycket på 
arbetsmarknaden som gör arbetslösheten mer efterfrågekäns1 ig, dvs regio
nerna befinner sig långt till vänster på sina respektive u,v-kurvor.^ 

Regionalt generei la medel skulle verksamt kunna bidra till att dämpa 
arbetslöshetens konjunktursvängningar i skogslänen. Den nationella kon-
junkturp oli tiken borde därför ges en regional dimension och beakta kon
junkturfluktuationernas starkare genomslag på skogslänens arbetslöshet. 
För såväl Norrland som södra skogslänen gäller också att en m arginell 
stegring av den regionala arbetskraftsefterfrågan (ökning av vakanstalet) 

leder till betydande arbetslöshetsreduktioner. 

V i l k a  r e g i o n a l t  g e n e r e l l a  m e d e l  s k u l l e  d å  k u n n a  a n v ä n d a s ?  T v å  t i l l  s i n a  
sysselsättningsverkningar likartade medel aktualiseras här, nämligen 

generella lönesubventioner respektive marginella lönesubventioner. De 
förra utgår för hela antalet sysselsatta, de senare endast för syssel-

1) I en annan mening tycks storstadsregionens konjunkturkänslighet vara 
större än glesbygdsregionens. Anledningen skulle vara att utgiftsför
ändringar har större mult iplikatoreffekt i den förra regiontypen än i 
den senare till följd av lägre marginell importbenägenhet. [Se Åke E 
Andersson (1970) kap 6.3 På arbetsmarknaden manifesterar sig dock denna 
högre konjunkturkäns1ighet som kraftiga svängningar i antalet vakanser, 
vilket antyder att storstadsregionens högre multipli kåtor överdriver 
de indirekta produktionseffekterna av primära utgiftsförändringar. De 
potentiella totalverkningarna torde med andra ord ha bromsats av re
striktioner på arbetsmarknadens utbudssida i form av hög sysselsätt
ningsgrad. 
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sättningsökningen. De principiella skillnaderna mellan metoderna kan be

lysas med utgångspunkt från figurerna 10.1 och 10.2. 

Företaget antas vara prissättare på varumarknaden och arbeta med de 

osubventionerade marginal- och styckkostnaderna MC^ och ATC^, vilket 

implicerar en vinstmaximerande produktmängd vid prisnivån p^. En 

produktions- och sysselsättningsökning kan åstadkommas genom en löne

subvention som sänker företagets styck- och marginalkostnader. I fallet 
2 2 med generell lönesubvention blir kostnadssambanden MC och ATC , dvs 

2 en större produktionsvolym (q ) kommer att säljas till ett lägre pris 
2 2 (p ). Vinsten efter subvention blir p DHA vilket betyder en vinstökning 

lika med EDHABL - p^Ep2 (se figur 10.2). 

Tänker vi oss nu istället att lönesubventionen är av marginell karaktär 

- utgående endast för sysselsättningsökningar - kan samma produktions-

och sysselsättningseffekt uppnås med lägre subventionsbelopp och lägre 

vinststegring. Marginella lönesubventioner innebär lägre marginal- och 

styckkostnader endast till höger om q^ . Antas den marginella subventionen 

vara lika stor som den generella erhålles följaktligen produktmängden q 
2 o 2 till det lägre priset p . Vinsten blir då Bp DHKL, vilket implicerar en 

1 2 vinstökning lika med EDHK - p CEp . Denna vinststegring kan även beskri

vas som den streckade ytan MNP i figur 10.1. Vinsten ökar uppenbarligen 

mindre i fallet med marginell lönesubvention; vinstökningsdifferensen är 

ABLKH. Vidare är naturligtvis den statsfinansiella utgiften lägre vid en 

marginell lönesubvention; i princip blir skillnaden lika med den initiel-

la sysselsättningsnivån gånger subventionsbeloppet per anställd.^ 

Vi skall här inskränka oss till några randanmärkningar angående margi

nella sysselsättningssubventioners verkningar. En central frågeställning 

gäller effekterna på lönebildningen. Förslaget resulterar i en stegrad 

1) Den grafiska framställningen illustrerar några av Gösta Rehns argument 
för marginella sysselsättningssubventioner: Åtgärden verkar prisdäm-
pande och produktions- och sysselsättningsökande samt är statsfinan-
siellt billig och förde 1ningspoli t iskt "acceptabel". Se Rehn (1975). 
Egent1 igen borde naturligtvis problemställningen analyseras inom ramen 
för en dynamisk modell för prissättningen; i praktiken kan ju knappast 
sänkningar av prisniv/iri förväntas. Det bör också påpekas att principiellt 
samma resultat skulle kunna uppnås genom en kombination av generella 
1önes ubven t i one r och hö j d vinsts ka 1t. 
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Figur 10.1, Effekter av lönesubventioner (a) 

MC 

MC 

ATC 

• ATD 

AR MR 

arbetskraftsefterfrågan, vilket kan antas leda till ökad löneglidning.^ 

Finns det starka demonstrationseffekter i lönebildningen uppkommer möjlig

heten av spridningsimpulser till regioner med högre sysselsättningsgrad. 

1) Utgår vi från EFO-model1 ens "huvudkurs" blir slutsatsen att lönesub
ventionerna inte påverkar lönestegringstakten. Följden blir endast 
en långsammare pr isstegringstakt i S-sektorn och därmed en tendens 
till förskjutning av relativpriserna mellan K-sektor och S-sektor. 
Rehns hypotes förefaller vara att vinstnivåns begränsning utgör till
räcklig garanti mot lönestegringseffekter. 
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Figur 10.2. Effekter av lönesubventioner (b) 
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Man kan kanske något oprecist säga att graden av se lekt i vi te. t i tillämp

ningen blir avgörande för eventuella inflationseffekter av marginella 

sysselsättningssubventioner. Om subventionerna blir starkt riktade till 

högarbetslöshetsregi oner ökar möj1igheterna att uppnå arbetslöshetsminsk

ningar utan förstärkta löneglidningstendenser. 

Är ambitionen att uppnå en mer riksnormal arbetsmarknadssituation i 

Norrland förefaller dock ovan diskuterade regionalt generella medel 

otillräckliga på grund av de betydande matchningsproblem som karaktäri

serar regionen. Dessa imperfektioner är troligen ett uttryck för de högre 

kontaktkostnader som utmärker en befolkningsg1 es reg ion. Annorlunda ut

tryckt finns i Norrland ett stort antal lokala arbetsmarknader med liten 

befolkning och litet antal arbetstillfällen. Följden blir arbetsmarkna-
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der med låg differenti er ingsgrad och begränsade valmöjligheter. Dessa 

förhållanden är inbyggda i den rådande ortsstrukturen och kan påverkas 

endast på längre sikt. En regionalpolitik, som syftar till att skapa 

likvärdiga sysselsättningsmöjligheter i olika delar av landet, bör där

för långsiktigt eftersträva förhållandevis befolkningstäta agglomeratio

ner. Därmed blir det möjligt att skapa allsidiga lokala arbetsmarknader 

som ökar arbetstillfällenas åtkomlighet och vidgar valmöjligheterna för 

de arbetssökande. Med nuvarande bebyggelsestruktur föreligger mycket 

dramatiska skillnader mellan storstads- och glesbygdsregionen vad gäller 

arbetsmarknadens differentieringsgrad och därmed också valmängd för de 

arbetssökande.'^ 

Regionalpolitiken måste naturligtvis styras även av andra mål än syssel

sättningspolitiska ambitioner att skapa maximalt likvärdiga arbetsmark

nadsförhål landen i olika delar av landet. Också på längre sikt finns där

för anledning räkna med bestående olikheter beträffande valmöjligheterna 

på lokala arbetsmarknader. Det blir därför viktigt att söka finna medel 

som kan minska omfattningen av befintliga imperfektioner. Hit hör åtgärder 

som breddar kontaktytorna mellan arbetssökande och lediga platser och där

med vidgar arbetsmarknaden för den enskilde arbetstagaren. 

En naturlig utgångspunkt är åtgärder som effektiviserar informations sprid

ningen på den regionala arbetsmarknaden. De relativa söknackdelar som vid

låder den norrländska ortsstrukturen skulle till någon del kunna kompen

seras genom regionspecifika arbetsförmed1 ingsinsatser. En "Norr 1andspro-

fil" på fortsatta personella och tekniska förstärkningar av arbetsmark

nadsverkets resurser ter sig därför motiverad. Migrationsstudier har på

visat en betydande avståndskänslighet hos den geografiska omflyttningen. 

Avståndsfaktorn reflekterar troligen såväl flyttningskostnadernas betydel

se som mer subjektiva önskemål om närhet till den tidigare bostadsorten. 

Aktiva formed 1 ingsinsatser för att i första hand skapa inomregionala ar-

betsploceringar skulle därför svara mot avslöjade rumsliga preferenser hos 

I 1 yLtoi na. 

1) Bl a ERU har framhållit vikten av att skapa en mer "robust" ortsstruk
tur i landet. 1972 års riksdagsbeslut beträffande regionalpolitiken 
kan ses som ett steg i denna riktning. 

2) Se Gallaway m fl (1973) samt Dahlberg & Holmlund (1976). 
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En annan väg att utvidga de arbetssökandes valmöjligheter går via stöd 

till rör ligheten på arbetsmarknaden. Sådana flyttningsstimulanser skulle 

i princip också kunna utnyttjas för att generera ökad pl atsinströmning 

på den lokala arbetsmarknaden. Den "lågkonjunktur" som utmärker den norr

ländska arbetsmarknaden medför bl a en lägre personalomsättning och där

med ett mindre vakansinflöde än i storstadsregionerna.^ Den lokala ar

betsmarknaden kommer därför att hamna i något av en ond cirkel: Få ar

bets t i 1 1 fä 1 1 en och låg differentieringsgrad begränsar valmöjligheterna 

för sysselsatta arbetssökande, vilket leder till lå g avgångsbenägenhet 

och litet vakans inflöde, något som i sin tur ytterligare krymper valmäng

den för de arbetslösa. Rörligheten tenderar att vara minst där den borde 

vara störst. Ekonomiskt flyttningsstöd även till icke arbetslösa ter sig 
2) 

mot denna bakgrund som välmotiverat. 

Slutligen bör även utvidgade statliga företagsetableringar ingå i den 

regionalpol i t i ska medelsuppsättningen. Sådana insatser bör kunna utfor

mas med större precision än mer generella sysselsättningsskapande åtgär

der av subventionskaraktär. Exempelvis skulle existensen av lokalt bunden 

arbetslöshet explicit kunna beaktas i de samhällsekonomiska kalkyler, som 

bör styra lokaliseringsbesluten. Möjligen skulle också statliga företag 

i större utsträckning kunna beakta vissa indirekta effekter, som påverkar 

produktionsförutsättningarna för övrig in dustri i regionen. Vidare bort

faller här de fördelningspolitiska invändningar, som kan finnas mot en 
3) 

långtgående subventionspolitik. 

1) I en studie av personalomsättningens regionala variationer påvisar 
Lennart Orkan mycket markanta skillnader mellan Stockholms- respek
tive Skellefteåregionen. För medelstora företag in om samma bransch 
visar sig avgångstalen 1970 vara åtta gånger högre i Stockholmsregio
nen .  S e  Or k a n  (19 7*0,  k a p i t el  k .  

2) Sysselsättningsutredningens första delbetänkande (SOU 1975-90) före
slår att en försöksverksamhet med flyttningsstöd för icke arbetslösa 
bör inledas. Utredningen diskuterar dock inte vilka principiella 
och praktiska problem som sådana flyttningsstimulanser aktualiserar. 

3) För en diskussion av statliga företag som medel i regionalpolitiken, 
se Wi be (1975) . 
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7.4 Några synpunkter på arbetsmarknadsstatistiken 

I denna studie har vi på indirekt väg sökt få fram en grov skattning av 

de genomsnittliga arbetslöshetstiderna för avslutade arbetslöshetsperio

der. Vissa förändringar av arbetsmarknadsstatistiken skulle möjliggöra 

betydligt säkrare skattningar av såväl arbetslöshetsinflöde som vistelse

tider; framförallt kräv; här en bättre täckning av korttidsarbetslöshe

tens omfattning. En möjlighet är att AKU kompletteras med frågor till 

sysselsatta personer om de blivit arbetslösa under mätveckan. Personer 

som övergått från sysselsättning till arbetslöshet under veckan exklu-

deras f n från AKU:s arbetslöshetsbegrepp, varför totalarbetslösheten i 

viss mening underskattas. Ett likartat problem gäller de personer som i 

början av veckan är arbetslösa men som påbörjar ett arbete under slutet 

av veckan. 

En mindre omständlig metod, som inte komplicerar AKU:s arbetslöshetsbe

grepp, vore att åtminstone för större aggregat separatredovisa klassen 

av arbetslösa 0-1 vecka. (F n sker endast redovisning av antalet arbets

lösa 0-2 veckor,) På basis av årsmedeltal möjliggör detta en approximativ 

kvant i fier ing av arbetslöshetsinflödet under året och därmed indirekt även 

av den genomsnittliga vistelsetiden i arbetslöshet. På grundval av AKU:s 

uppgifter om arbetslöshetens bakgrund kan vidare vi stel set i (erna beräknas 

för olika kategorier av arbetslösa, t ex för ny- och återinträdande i 

arbetskraften eller for personer som bl ivi t arbetslösa i samband med 

driftsinskränkning. 

Den skisserade metoden kan kompletteras med vissa justeringar av AKU:s 

februariundersökningar. Antalet under året arbetslöshetsberörda personer 

indelas här i tre klasser med avseende på antalet arbetslöshetsperioder: 

en period, två perioder, samt tre eller fler perioder. Som visats i kapi

tel 6 möj 1 iggör denna information en minimiskattning av inflödet och följ~ 

aktligen en maximiskattning av vistelsetiden. Differensen mellan maximi

värde och den "sanna" vistelsetiden avgörs av utseendet på klassen "tre 

eller fler arbetslöshetsperioder". En möjlighet som bör övervägas är att 

låta de intervjuade själva uppskatta det exakta antalet arbetslöshetsperio

der under året. Därmed blir det möjligt att beräkna det genomsnittliga an
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talet arbetslöshetstillfällen per person och följaktligen också det to

tala inflödet.^ Provundersökningar skulle kanske också visa att en obe

tydligt mer detaljerad klassindelning skulle räcka för att tillgodose 

det informationsbehov det här är fråga om. 

AKU:s karaktär av urvalsundersökning gör att skattningsprecisionen avtar 

med växande regional disaggregeringsnivå. Framförallt blir osäkerheten 

stor ifråga om skattningar av kortsiktiga förändringar av t ex arbetslös

heten i länen. Å andra sidan ter sig AKU som ett helt nödvändigt komple

ment ti 11 arbetsförmed1 ingsstatistiken vad gäller regionala nivåskattningar 

av arbetslösheten. Skälet är naturligtvis de i kapitel 7 dokumenterade 
2) 

regionala olikheterna beträffande de arbetslösas sökmetoder. Man bör 

återuppliva den i tidigare sammanhang väckta idén om att söka utnyttja 

förmedlingsstatistiken som informationskälla för att förbättra AKU-sk^,i-

ningarnas regionala precision. Detta kräver dock antagligen en större sam

ordning av de två arbetslöshetsserierna. En möjlighet är här att ge för

medlingsstatistiken samma referensperiod som AKU, dvs en väcka i mitten av 
3) månaden istället för en viss dag i slutet av månaden. Vidare krävs en 

mer likformig behandling av korttidsarbetslösheten. 

En tredje synpunkt av mer generell art: Den omfattande statistiksam

manställning som sker inom arbetsmarknadsverket borde i större utsträck

ning offentligt presenteras i form av fylligare statistikpublikationer. 

AKU:s råtabel 1er kan här tjäna som förebild vad gäller detaljerad in for

mation. Exempelvis förekommer nu näringsgrensfördelad vakansredovisning 

endast för antalet kvarstående lediga platser medan uppgifter saknas om 

vakans inströmningen i olika branscher. Följden blir bl a att beräkningar 

av branschspecifika vakanstider omöjliggörs. Vidare saknas också en l äns

vis redovisning av relativa arbetslöshetstal för försäkrade arbetslösa, 

1) Jmf kapitel 6, avsnitt 6.k.k. 

2) Ante Farm tycks ha missat denna poäng i sin granskningspromemoria 
om arbetsmarknadsstatistiken (Farm 1975). Hans slutsats att MAKU:s 
översiktliga arbetsmarknadsstatistik snart har spelat ut sin roll" 
(s 87) ter sig något förhastad mot bakgrund av registreringskvoter
nas regionala variationer. 

3) En sådan samordning föreslås i Farms PM. 
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liksom redovisning av arbetsmarknadspol i t i ska aktiviteter i lika regio

ner som beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning samt skyddad och 

halvskyddad sysselsättning. Det vore också önskvärt med en regional 

- läns och/eller riksområdesvis - redovisning av varsel om personalin

skränkningar, inklusive förkortad arbetsvecka. (F n publiceras över

huvudtaget inga uppgifter om varsel om korttidsveckor.) Dessutom bör 

de uppgifter om avskedanden, som döljer sig bakom beteckningen "avgång

na arbetare" i SCB:s månatliga löne- och sysselsättningsstatistik, ges 

offentlig presentation med fördelning på olika delbranscher. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

The purpose of the present study is to shed some light on the determinants 

of unemployment and wage formation in Sweden. A major problem dealt with 

here is the relationship between the rate of unemployment and the aggregate 

demand pressure in the labour market. Another question posed concerns the 

nature of regional une mployment differences in Sweden: Are those differences 

caused by r egional var iations in the excess demand for labour or are they 

determined by structural dissimilarities concerning the efficiency of mat

ching unemployed workers and job vacancies? A third im portant field of in

vestigation treats the role of the labour market i n the process of infla

tion: Have structural changes in t he labour market aggravated the conflict 

between the goals of full employment and price stabilization? 

Chapter 1 of the thesis presents a brief outline of the contents of the fol

lowing chapters. I n chapter 2 the concept of unemployment in economic theory 

in general is discussed. Three main types of unemployment are studied, viz. 

neoclassical, Keynesian and "structuralist" concepts; the third category 

includes the concepts of demand-deficient unemployment, structural un employ

ment and frictional unemployment. The strong similarities between old neo

classical thi nking - e.g. Pigou - and modern neo-neoclassical the orizing -

e.g. Aichian, Phelps and Friedman - are stressed. Keynesian unemployment 

concepts are discussed in the context of their orthodox version and i n the 

context of their modern disequilibrium interpretations. Neoclassical and 

Keynesian views on unemployment are compared on the basis of criteria such 

as equilibrium hypotheses, methodological no rms and welfare assumptions. 

Chapter 3 contains a brief discussion of the potential conflicts between full 

employment and other goals of economic policy, e.g. goals of efficient 

resource allocation and price stabilization. An attunpt to identify goal 

shifts in Swedish economic policy i s made. I t i s emphasized that a gradual 

policy shift has taken place dur ng t he postwar period with regard to employ

ment contra inflation goals; the goal of full employment has been given 

higher priority, whereas the rate of inflation i s now essentially looked 

upon as a subgoal related to the ba1ance-of-payment constraint. It i s also 

pointed out that the labour market reforms of the early seventies - making 
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dismissals more difficult - lnwe boon focused on security within ii ulividiM* 

firms rather than security i n t he labour market as a whole. 

An empirical description of unemployment and job search since the early 

sixties is given in chapter 4. A rising trend i n the rate of unemployment 

is noted. Furthermore, the chapter includes a statistical description of 

secular, cyclical and seasonal changes in l abour market policy measures 

such as public relief works and retraining. 

Chapter 5 presents a theoretical and empirical analysis of the relationship 

between the unemployment and vacancy rates, i.e. the u,v~curve. Different 

theoretical deductions about the u,v-curve are given and an operational de

finition of the rate of non-demand-deficient unemployment - i.e. structurai 

and frictional unemployment - is set out. Finally the Swedish u,v-curve is 

estimated. It i s shown that the u,v-relation shifted outwards about 1968. 

This change is i nterpreted as a rise in structural and frictional unemploy

ment. 

The subject of chapter ß is an examination of some possible causes of the 

u,v-shift. The interest is focused on factors influencing the inflow into 

unemployment as well as the duration of unemployment. The recession of 1966-

1968 is shown to have been accompanied by a large-scale "shake-out" of 

labour within Swedish industry; this shake-out seems to have caused a mar

ked inc rease in the inflow into unemployment. However, the u,v-shift is 

found to have been determined by the increasing duration of unemployment 

rather than a rising number of unemployment periods. An attempt i s made 

to calculate the average duration of a completed spell of unemployment, an 

estimate which is much lower than the cross section duration figures reporter1 

by the labour force sample surveys. The increasing length of spells of un

employment is related to the development of mobility in t he labour market. 

It i s shown that labour mobility between firms - measured by means of quit 

rates - has been falling since the middle of the sixties. These decreasing 

quit rates probably explain the declining inflow of vacancies; the number of 

job offers per unit of time are thereby reduced and the length of the periods 

of job search thus increased. 
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Chapter 7 analyses regional une mployment differences in Sweden. It i s found 

that the region with the highest rate of unemployment, i.e. nothern Sweden, 

also has a high rate of structural and frictional unemployment or - expres

sed in other terms - a high degree of mismatching between unemployed workers 

and job vacancies. On the other hand, the Stockholm region with its compa

ratively low rate of unemployment also has a low rate of non-demand-defi -

c i ent unemployment. I t i s emphasized that these different regional lab our 

market imperfections must be related to differences in the costs of job 

search between sparsely and densely populated areas. An unemployed worker 

in nothern Sweden can, within a given period, get into contact with fewer 

firms than a job seeker in an urban labour market. 

Chapter 8 studies the dependency of wage and price formation on labour market 

functioning. A simple two-equation model is outlined i n which the rates of 

change for wages and prices are simultaneously determined variables. The 

model is applied to Swedish data and the possible inflation effects of the 

u,v-shift are explored. It is argued that an u,v-shift will n .dinly affect 

wage drift, i.e. the difference between total wage change and what has been 

agreed upon at wage negotiations at a national level. The relationship between 

unemployment and wage drift is therefore the subject of a separate study and 

the u,v-shift is shown to have generated a shift in t he wage drift Phillips-

curve. Finally, the relation between the pressure of demand for labour and 

the rate of wage inflation is analysed at a regional le vel. 

The scope of chapter 9 is an investigation of the relations between the 

regional dispersion of unemployment and the aggregate rate of unemployment 

as well as the aggregate rate of inflation. The empirical analysis is mainly 

devoted to the problem of how the total la bour demand should be allocated 

among Swedish regions in order to minimize the national u nemployment rate, 

given the existence of regional u,v -curves. By using a computer programme 

to carry out the minimization calculations it i s found that redistributions 

of job vacancies among regions would produce very small red uctions in t he 

aggregate unemployment rate. 

Finally chapter 10 tries to outline some policy proposals which could be 

evinced from the present study. The importance of fostering labour mobility 

is emphasized; oppurtunit i es in t he labour market for unemployed job seekers 
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could th ereby be expanded through a higher inflow of job vacancies. As fa' 

as regional employment policy is concerned, it i s argued tin, the national 

stabilization policy should take regional unemployment differei, .es into 

account. I n order to reduce the structural imperfect ions i n sparsely popu

lated la bour markets, measures are recoTwnended which would facilitate the 

transmission of information through the labour market. Such measures could 

be viewed as a sort of compensation for the comparative disadvantages, 

which characterize job seeking in a sparse regional lab our market. 
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BILAGA 

ARBETSMARKNADEN UNDER 1975 

I flertalet västländer har den ekonomiska aktiviteten under åren 197*»-

1975 präglats av en mycket stark nedgång. Följden har blivit kraftiga 

produktionsminskningar och stigande arbetslöshet. För svensk industri har 

den internationella konjunkturavmattningen orsakat ett betydande efter-

frågebortfa11 och en därav följande neddragning av kapacitetsutnyttjandet. 

Industri konjunkturen kulminerade under mitten av 197^ och har därefter 

uppvisat en markant vikande tendens. I slutet av 1975 ligger resursutnytt

jandet på samma låga nivå som vid årsskiftet 1971/1972 (se figur B-1). 

Figur B-1. Resursutnyttjande inom industrin^ 

Den kraftiga avmattningen inom industrin har dock i anmärkningsvärt liten 

grad påverkat arbetslösheten under 1975. I själva verket faller den aggre-

gerade arbetslöshetsgraden mellan 197^ och 1975 från 2.0 till 1.6 procent 

(årsgenomsnitt). Enligt AKU gäl 1er denna minskning praktiskt taget alla 

näringsgrenar och demografiska delgrupper i arbetskraften; för industrisek

torn (SNI 2, 3, M faller t ex arbetslösheten från 1.9 till 1.6 procent 
2 ) 

irei lan 197^ och 1975. Parallellt med denna utveckling minskar också an-

1) Konjunkturinstitutets sammanvägning av uppgifter om fullt kapacitetsut
nyttjande och brist på arbetskraft. 

2) Enligt serien för försäkrade arbetslösa inom industri kassor stiger dock 
arbetslösheten från 1.7 till 1.8 procent de aktuella åren. Denna ökning 

80 -

20" 
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talet sysselsatta i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. 

En fråga som här aktualiseras är om arbetslöshetens utveckling kan hän

föras till ett minskat inflöde i arbetslöshet eller förkortade arbetslös

hetstider. Den genomsnittliga tvärsnittstiden enligt AKU är i det närmaste 

oförändrad mellan åren 197^ och 1975, vilket antyder att nedgången i arbets

lösheten sammanhänger med ett minskat inflöde. Denna slutsats förstärks 

om vi s tuderar utvecklingen av vistelsetiderna åren 197^-1975 (jmf tabell 

B-1). 

Tabel 1 B-1 . Arbets löshetst i der 197^~1975^ 

År Tvärsn i ttsti d Vi stel set i d 

W 15.8 6.7 

1975 15.6 7.5 

Arbetslöshetsperiodernas längd stiger enligt de gjorda beräkningarna mel

lan åren 1^7^-1975; samma mönster kan återfinnas för båda könen. Den upp

skattade vistelsetiden enligt tabell B- 1 kan jämföras med den vistelsetid 

som impliceras' av den regressionsekvation som ansats i kapitel 6 

D = alS DY (B-1) 
u v v 

där log a = 2.079, 3 = -1.105 och y « -0.379. Genom att insätta 1975 års 

faktiska värden för och Dv erhåll es en predikterad vistelsetid på 7.7 

kan dock vara betingad av t i 1Ikomsten av nya kassamedlemmar med högre 
arbetslöshetsrisker; medlemsantalet i nom industri kassor ökar starkt 
åren-197^-1975. 

1) Vistelsetiderna har beräknats på sätt som angivits i kapitel 6. Efter
som vi s aknat uppgifter för 1975 om den af-registrerade arbetslöshetens 
fördelning i .interval let 0-2 veckor har vi a nvänt medelvärdet av för
delningen för perioden 1970-197^. En alternativ metod för uppskattning 
av vistelsetiden återfinns hos Axelsson & Löfgren (1976); även denna 
ansats pekar på en stegring av vistelsetiden mellan åren 197^-1975. 
Se Axelsson, R & Löfgren, K-G: Efterfrågan efter arbetskraft och sök-
aktivitet på den svenska arbetsmarknaden. Nationalekonomiska institu
tionen, Umeå universitet. Mars 1976. 
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veckor, vilket obetydligt avviker från den beräknade vistelsetiden i ta

bellen ovan. Den förklaringsansats för arbetslöshetstiderna, som vi pr e

senterat i kapitel 6, motsägs således inte av 1975 ars utveckling. Vakans

inflödet faller mellan 1974 och 1975 samtidigt som antalet kvarstående 

platser ökar, vilket implicerar stigande genomsnitt1 i ga vakanstider. 

Den samtidigt fallande arbetslöshetsgraden och stigande vistelsetiden be

tyder att arbetslöshets inflödet minskat påtagligt mellan 1974 och 1974. 

Av figur 6.10 (s 104) framgår att inf lödet år 1974 ligger på cirka 12 000 

personer per vecka, vilket innebär cirka 624 000 arbetslöshetstillfällen 

under året. Antalet arbetslöshetsberörda under 1974 är enl igt februari -

AKU cirka 383 000 personer, vilket implicerar att det genomsnittliga an

talet arbetslöshetstillfällen per person är 1.6 (jmf tabell 6.5, s 105^. 

Inflödet per vecka ligger under 1975 på cirka 9 000 personer, vi 1 ket är den 

lägsta siffran för hela perioden 1963"1975 (jmf figur 6.10). På årsbasis 

implicerar detta cirka 468 000 arbetslöshetstillfällen; under 1975 skulle 

således totalantalet arbetslöshetstillfällen ha varit drygt 150 000 färre 

än under 1974. Antar vi a tt antalet arbetslöshetstillfällen per person är 

1.6 även för 1975 innebär detta att antalet arbetslöshetsberörda personer 

skulle vara drygt 290 000, vilket är närmare 100 000 färre än under 1974. 

Orsakerna till det fallande arbets löshets inflödet kan lämpligen diskute

ras med utgångspunkt från uttrycket 

lu = + V + f3P (B—2) 

där Q. utgör antalet frivilliga avgångar, Y antalet avskedanden och P 

bruttoinflödet i arbetskraften. Avgångsfrekvensen inom industrin uppvisar 

en nedgång mel 1 an 197^ och 1975; personalomsättningen bland in dustriarbe

tare ligger 1975 på ungefär 1973 års nivå.^ Det är dock osannolikt att 

denna nedgång skulle förklara det minskade arbets löshets inflödet; som vi

sats i kapitel 6 har detta snarast varierat omvänt i förhållande till av-

1) Uppgifterna har erhållits från SCB, enheten för arbetsmarknadsstatistik. 
Jmf Dahlberg & Holmlund (1976). 
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gångskvoternas utveckling, vilket antyder att pararne t ern ï^ i (B-?) liai 

ett mycket lågt värde, dvs en mycket liten del av de frivit'ii|d civi|3iuiai -

na är förenad med arbets löshets insti ömning. 

En rimligare hypotes är att parametern f2el 1er variabeln Y i (B— 2) har 

minskat. Lagen om anställningstrygghet försvårar företagens möjligheter 

till u ppsägningar av arbetskraft, vilket borde kunna registreras som ett 

minskat antal avskedanden.^ Vidare gäller att de förlängda uppsägnings

tiderna bör minska sannolikheten att en uppsägning skall le da till ar

betslöshet; längre uppsägningstider för arbetstagarna är liktydigt med 

att de ges större möjligheter att söka nytt arbete med bibehållen anställ

ning. Figur B-2 ger en bild av hur företagens benägenhet att avskeda ar

betskraft har utvecklats under olika konjunkturcykler åren 1964-1975. 

Av figuren framgår tydligt att avskedandena har minskat vid given nivå 

på resursutnyttjandet. Annorlunda uttryckt avslöjar figuren en successivt 

ökad "tesaueringsbenägenhet" hos företagen sedan slutet av 1960-talet. 

Utvecklingen mellan 197^ och 1975 förstärker detta mönster; trots en mycket 
2) 

kraftig neddragning av aktivitetsnivån ökar inte frekvensen avskedanden. 

En jämförelse mellan första och andra halvåret 197^ visar att både resurs

utnyttjande och uppsägningar faller mellan dessa två perioder. Det faktum 

att frekvensen uppsägningar inte minskar mellan 197^ och 1975 antyder dock 

att förklaringen till de t minskade inflödet måste sökas även i andra fak

torer än en låg andel avskedanden. Trygghets lagst iftningen torde här ha 

spelat en viktig roll för att reducera arbetslöshetsriskerna vid uppsägning' 

ar; längre uppsägningstider tenderar rimligen att minska parametern ' 

1) I lagen om anställningstrygghet görs en klar skillnad mellan uppsägning 
och avsked; i det senare fallet behöver arbetsgivaren inte iaktta någon 
uppsägningstid. Vi a nvänder dock termerna uppsägning och avsked som syno 
nymer avseende arbetsgivar initierade avgångar. 

2) Varsel stat i st i ken indikerar en något annorlunda utveckling. Antalet var
sel stiger således mycket starkt mellan 197 ̂ och 1975. Varsel stat i st i-
kens uppgifter kan dock vara influerade av trygghets lagst iftningens 
bestämmelser om varselskyldighet för arbetsgivarna. Vidare gäller att 
förlängda uppsägningstider ökar tidsförskjutningen mellan varsel och 
faktisk avgång. Varsel stat i st i ken torde därför i större utsträckning 
än tidigare komma att påverkas av företagens framtidsförväntningar. 



236 

Figur B-2. Resursutnyttjande (R) inom industrin (ja-svar i procent) samt 

antal upp sagda industriarbetare i procent av antalet syssel

satta (Y) ̂  

P| 

60--

*75 

72 

20--

1 , 4 k 1 1—4 1 1 1 1 ' I • 
1 2 3 A 5 6 7 Y 

(B-2). Tidigare kollektivavtalsregler om 1*t dagars uppsägningstid har i 

och med trygghetslagen ersatts en r egler om lägst två och högst sex måna

ders uppsägningstid. 

Det fallande arbçtslöshets inflödet synes inte sammanhänga med en minskad 

bruttoinströmning i arbetskraften. Tillväxten av arbetskraftens storlek är 

relativt kraftig mellan åren 197^ och 1975 - totalt cirka 87 000 personer 

varav huvuddelen (68 000) utgörs av kvinnor. Samtidigt expanderar arbets-

1) Data för resursutnyttjandet har erhållits från Konjunkturinstitutet. 
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kraftsefterfrågan starkt Inom offentlig sektor respektive handel (inklu

sive hotell och restaurang); enl igt AKU sker de största sysselsättnings

ökningarna inom dessa sektorer. Framförallt indikerar AKU att den offent

liga sektorn haft stor betydelse för att minska kvinnornas initialarbets

löshet. En preliminär hypotes blir därför att näringsgrensmäss i ga för

skjutningar av arbetskraftsefterfrågan tenderat minska parametern i 

(B-2), dvs reducera arbetslöshetsriskerna förenade med int räde i arbets

kraften. 

Sammanfattningsvis synes utvecklingen på svensk arbetsmarknad under 1975 

ha accentuerat vissa av de utvecklingstendenser, som vi t idigare poängte

rat betydelsen av. Framförallt utmärks denna recession av en mycket påtag

lig asymmetri beträffande produktions- och sysselsättningsförändringar 

till följd av arbetsgivarnas ambitioner att hålla kvar arbetskraften i fö

retagen. Sannolikt har här såväl t rygghets lagstiftningen som den förda eko

nomiska politiken haft sin betydelse. Det lagerstöd som infördes i mitten 

av 1975 har t ex förstärkt incitamenten att undvika avskedanden och ersät

ta avgångar med nyanställningar.^ Hed hänsyn till den omfattande tesaue-

ringen av arbetskraft inom industrin kommer en konjunkturuppgång knappast 

att i någon högre grad p åverka sysselsättning och arbetslöshet. Efterfråge

stegringen kommer istället primärt att resultera i ett effektivare utnytt

jande av den sysselsatta arbetsstyrkan. Arbetskraftens karaktär av alltmer 

fix produktionsfaktor bidrar således till att förstärka produktivitets

stegringstaktens konjunkturberoende. 

1) Bland villkoren för lagerstöd ingår dels att företagen inte får av
skeda, dels att naturliga avgångar skal 1 ersättas med nyanställning
ar. De senare ligger under 1975 på ungefär samma nivå som under 1971, 
samtidigt som såväl frivilliga som ofrivilliga avgångar är lägre. 
Följden har bl a blivit en negativ produktivitetsutveckling inom in
dustrin mellan 197^ och 1975. 
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