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ABSTRACT 

 

This study analyses the relationship between fiscal austerity measures and equilibrium 

unemployment from historical, theoretical and empirical perspectives. Greater amounts 

of fiscal austerity measures are found to be significantly correlated with increases in 

equilibrium unemployment. Trade union density and unemployment benefits are also 

found to relate significantly to higher rates of equilibrium unemployment, and this may 

be characteristic of insider-outsider mechanisms in the labour market. The paper 

therefore questions mainstream economic theories which argue that equilibrium 

unemployment is only affected by the structural condition of the labour market, and not 

by aggregate demand or macroeconomic policy. Furthermore, it is asserted that in 

countries where fiscal austerity measures and distorted labour markets are combined 

with economic crisis, the increase in equilibrium unemployment is greatest. The 

implication for current policy debate is therefore that large and long-lasting increases in 

equilibrium unemployment are to be expected in countries which today are carrying out 

extensive fiscal austerity measures in the wake of the global economic crisis. 
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ABSTRAKT 

 

Denna studie analyserar sambandet mellan finanspolitisk åtstramning och 

jämviktsarbetslöshet utifrån historisk, teoretisk och empirisk synvinkel. Den finner att 

mer finanspolitisk åtstramning är signifikant korrelerad med en ökad 

jämviktsarbetslöshet. Fackföreningstäthet och högre arbetslöshetsersättning är också 

signifikant korrelerade med en högre jämviktsarbetslöshet, något som möjligen är 

kännetecknande för förekomsten av insider-outsider-mekanismer. Analysen ifrågasätter 

därmed vedertagna nationalekonomiska teorier som hävdar att jämviktsarbetslösheten 

är oberoende av den aggregerade efterfrågan och den makroekonomiska politiken och 

bestäms endast av arbetsmarknadens funktionssätt. Det argumeteras dessutom att 

länder där finanspolitisk åtstramning och snedvridna arbetsmarknader paras med 

ekonomisk kris tenderar att drabbas av den största ökningen i jämviktsarbetslösheten. 

Studiens aktuella policyimplikationer är således att stora och långvariga uppgångar i 

jämviktsarbetslösheten är att vänta i länder som idag genomför omfattande 

finanspolitiska åtstramningar i kölvattnet av den globala ekonomiska krisen. 

Nyckelord: Arbetslöshet, Finanspolitik, Åtstramning, Hysteresis, Makroekonomi 
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INLEDNING 

 

I kölvattnet av den globala ekonomiska krisen 2008 har arbetslösheten ökat avsevärt i 

de flesta länderna i Västvärlden. Flera av dessa länder har samtidigt drabbats av stora 

budgetunderskott i de offentliga finanserna, eller rentav skuldkriser, och har vidtagit 

finanspolitiska åtstramningsåtgärder i syfte att stabilisera statsfinanserna. Historisk 

erfarenhet visar att stora och bestående uppgångar i arbetslösheten kan leda till att en 

högre arbetslöshet biter sig fast, och att den långsiktiga jämviktsarbetslösheten i 

ekonomin därmed kan öka via så kallade hysteresis-effekter. Hysteresis har på senare 

tid fått mer utrymme i aktuell diskussion och reportage om ekonomisk politik (Financial 

Times 2014, Krugman 2014). Hysteresis-diskussionen är ett intressant inlägg i den 

pågående debatten bland policymakare som handlar om huruvida fel tidpunkt valdes för 

att genomföra omfattande finanspolitisk åtstramning, och om den icke-expansiva 

finanspolitiken som följt i krisens spår kommer att få långvariga konsekvenser för BNP 

och arbetslösheten. 

Denna studie undersöker sambandet mellan finanspolitisk åtstramning och 

jämviktsarbetslöshet. Den finner att finanspolitisk åtstramning är signifikant 

korrelerad med en ökad jämviktsarbetslöshet. Det framgår också att snedvridning i 

arbetsmarknadens funktionssätt som möjligen är kännetecknande för insider-outsider-

mekanismer, såsom fackföreningstäthet och arbetslöshetsersättning, också är 

signifikant korrelerad med en högre jämviktsarbetslöshet. Dessutom argumenteras det 

att länder där finanspolitisk åtstramning och snedvridna arbetsmarknader parats med 

ekonomisk kris tenderar att uppleva den största ökningen i jämviktsarbetslösheten. 

Analysen ifrågasätter därmed teorier om att jämviktsarbetslösheten endast bestäms av 

strukturella variabler på arbetsmarknaden och att den är oberoende av den aggregerade 

efterfrågan och den makroekonomiska politiken. 

Studien inleds med en genomgång av jämviktsarbetslöshetens utveckling sedan 1970-

talet tillsammans med finanspolitisk åtstramnings historiska bakgrund. Nästa avsnitt 

fortsätter med att behandla rådande makroekonomisk teori om jämviktsarbetslöshet, 

hysteresis och finanspolitisk åtstramning. Teorin förankras i och utvärderas mot 

relevant tidigare forskning. Sedan presenteras regressionsekvationer för att undersöka 

hur arbetsmarknadens funktionssätt och finanspolitisk åtstramning påverkar 

jämviktsarbetslösheten. Empiriska frågor diskuteras även i närmare detalj. 

Regressionsresultat som bekräftar att finanspolitisk åtstramning, fackföreningstäthet 

och arbetslöshetsersättning alla är signifikant korrelerade med jämviktsarbetslöshet 

läggs sedan fram och diskuteras. Resultaten kompletteras även med analys av 

historiska policyerfarenheter i OECD-länder på 1990-talet. Avslutningsvis presenteras 

implikationer för framtida forskning och aktuell policydebatt. 
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I. BAKGRUND 

 

God förståelse av dagsaktuella händelser kräver god förståelse av historiska händelser. 

Nationalekonomi är ett ämne som berikas när historiska exempel används för att ge 

kontext och perspektiv åt nutida förhållanden och utmaningar. Finanspolitisk 

åtstramning och jämviktsarbetslöshet är inga undantag. 

Arbetslöshetens historia efter andra världskriget kännetecknas av i huvudsak två 

perioder. I den första låg jämviktsarbetslösheten på väldigt låga nivåer och full 

sysselsättning upprätthölls fram till 1970-talet (Eichengreen 2007: 263). Sedan 1970-

talet inleddes den andra perioden (figur 1.1), som karakteriserats av kraftiga ökningar i 

jämviktsarbetslösheten som bet sig fast i framförallt Europa och som, trots tidvis små 

nedgångar på vissa håll, ser ut att vara på väg att stiga igen. Bakom denna 

gemensamma historia döljer sig dock diverse nationella mönster. I figur 1.2 syns att fem 

olika länder upplevt olika stora ökningar i jämviktsarbetslösheten under olika 

tidsperioder. I vissa länder har arbetslösheten stigit och förblivit hög, i andra har den 

fluktuerat kring samma nivå, och i andra har den till och med visat en tendens att falla. 

Liksom under tidigare perioder av hög arbetslöshet, pekas ofta 

arbetsmarknadsinstitutioner ut som faktorer som kan mildra upp- och nedgångarna i 

arbetslösheten i vissa länder och förvärra dem i andra. Figurerna 1.3 till 1.5 visar 

genomsnittsnivåer för viktiga strukturella arbetsmarknadsvariabler i 16 OECD-länder. 

Stor variation i arbetsmarknadsinstitutioner mellan olika länder framgår i dessa 

figurer. Historiskt sett har arbetsmarknaden i länder som t.ex. Sverige i stora drag varit 

mindre flexibel, och fackföreningstätheten, anställningsskyddet och 

arbetslöshetsersättningen har varit förhållandevis högt (Davis & Henrekson 2005: 132-

133, Figur 1.3, 1.4, 15). I andra änden av skalan finner vi länder som USA och Kanada 

med låga värden för sina strukturella variabler och där arbetsmarknaden kan beskrivas 

som mer flexibel. Däremellan finns de så kallade flexicurity-fallen Danmark och 

Nederländerna, som kombinerar hög arbetslöshetsersättning med antingen mindre 

anställningsskydd (i Danmarks fall) eller låg fackföreningstäthet (i Nederländernas fall).    

En ständigt återkommande fråga inom litteraturen och policydebatten sedan 1970-talet 

har varit till vilken grad mer eller mindre flexibla arbetsmarknader har drabbats av 

bestående högre arbetslöshet. Huruvida det finns ett botemedel för hög och persistent 

jämviktsarbetslöshet genom att välja ”rätt” arbetsmarknadsinstitutioner har ofta 

hamnat i fokus. Särskilt fokus har legat på arbetsmarknadens förmåga att anpassa sig 

till makroekonomiska chocker (Nickell & Nunziata 2002: 2-3), och på senare tid även till 

långvariga finanspolitiska åtstramningar (Turrini 2013). 
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Figur 1.1:  Genomsnittlig jämviktsarbetslöshet i OECD (16 länder) 1970-2014. Källa: OECD 

 

 

Figur 1.2:  Genomsnittlig jämviktsarbetslöshet i 5 OECD länder 1970-2014. Källa: OECD 
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Figur 1.3:  Genomsnittligt anställningsskydd i 16 OECD-länder 1990-99 Källa: OECD:s index för  

 anställningsskydd. 

 

Figur 1.4:  Genomsnittlig fackföreningstäthet i 16 OECD-länder 1990-99. Källa: OECD 

 

 

Figur 1.5:  Genomsnittlig arbetslöshetsersättning (% av tidigare inkomst) i 16 OECD-länder  

1990-99. Källa: OECD 
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Dock har mindre uppmärksamhet riktats mot att undersöka om den makroekonomiska 

politiken spelar roll i bestämmandet av jämviktsarbetslösheten genom att t.ex. påverka 

sannolikheten att en tidigare uppgång i arbetslösheten biter sig fast. Finanspolitikens 

roll i ekonomin och dess påverkan på den aggregerade efterfrågan och arbetslösheten 

har snarare ifrågasatts. Finanspolitiken har gått från att ha utgjort kärnan i den 

keynesianska makroekonomiska politiken till att numera ofta ses som ett mindre 

effektivt stabiliseringspolitiskt medel än penningpolitiken (Woodford 1999). I och med 

den globala finansiella krisen och penningpolitikens svårigheter med ZLB (zero-lower 

bound), har finanspolitiken återigen hamnat i rampljuset i diskussioner kring vad som 

är en effektiv stabiliseringspolitik. Detta har dock skett samtidigt som den 

kontracykliska finanspolitiken mer och mer har övergetts av politiker till förmån för en 

till synes procyklisk finanspolitisk åtstramning. 

När vi tittar på den finanspolitiska åtstramningens historia under de senaste 

decennierna, framgår tydligt att 1990-talet var det decenniet då fiskal konsolidering, 

bortsett från 2010-talet, var som högst. 1990-talet tjänar därmed som ett väldigt 

intressant exempel där närmare undersökning har potential att ge värdefulla insikter 

om hur långvarig och omfattande finanspolitisk åtstramning i flera länder påverkar en 

ekonomi på sikt. Därför kommer 90-talet genomgående att lyftas fram som ett exempel i 

studien. 

 

 

Figur 1.6:  Summan av finanspolitisk åtstramning i 16 OECD länder 1990-2009 Källa: DeVries et. 

al (2011) 

Anledningarna till varför finanspolitisk åtstramning kom att bli den dominerande 

makroekonomiska politiken i OECD på 90-talet är av intresse, särskilt då paralleller 
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med dagens policyklimat tycks finnas. Tidigt på 1990-talet rådde ett allmänt missnöje 

med den senaste tidens ekonomiska prestationer, och det rådde en konsensus bland 

beslutsfattare om att finanspolitiken var verkningslös när det gällde att bryta den 

pågående stagnationen (Price 2010: 8-9). Fördelarna i att strama åt i statsbudgeten fick 

uppmärksamhet runt om i OECD, från Kanada och USA till Finland och Sverige. Men 

då liksom nu var EU:s roll i skapandet och upprätthållandet av den 

åtstramningspolitiska normen avgörande. När Maastricht-fördraget undertecknades år 

1992 band sig det nyskapade EU:s dåvarande tolv medlemmar till Stabilitets-och 

tillväxtpakten, och till att på sikt införa en gemensam valuta. Stabilitetspakten 

institutionaliserade finanspolitisk åtstramning som en grundsten för den ekonomiska 

politiken inom EU. Paktens föreskrifter satte en gräns för årliga budgetunderskott på 3 

procent av BNP, och fodrade att statsskulden måste sänkas och röra sig i riktning mot 

60 procent av BNP i tid för eurons införande (Hosli 2005: 67). 

Tidigt på 1990-talet drabbades den industrialiserade världen dessutom av recession. Så 

gott som alla OECD länder valde alltså att genomföra finanspolitiska åtstramningar på 

en och samma gång, samtidigt som arbetslösheten var hög och ekonomin var i recession. 

Åtstramningsttrycket var som störst i EU. Detta låter minst sagt bekant, men 90-tals 

recession hade långt ifrån samma omfattning och konsekvenser för världen som 

nutidens ”stora” recession, och 90-talets recession ansågs då liksom nu vara en av de 

mildaste recessionerna under efterkrigstiden (McNees 1992: 15). Detta gör dock en 

analys av 90-talets åtstramningspolitik ännu mer intressant. Om åtstramningspolitiken 

hade signifikanta effekter på arbetslösheten och den ekonomiska utvecklingen i en 

period av mild recession och god tillväxt skulle dessa effekter kunna antas förstärkas 

rejält i en tid av djup kris med sämre tillväxtutsikter. 

Trots mild recession på flera håll tidigt på decenniet var inte 90-talet en period som 

kännetecknades av låg tillväxt. Den genomsnittliga tillväxten bland de undersökta 

länderna mellan 1996 och 1999 uppgick till 3,56 procent. I endast tre länder hade man 

under dessa år en genomsnittlig BNP-tillväxt på mindre än 2 procent: Tyskland, Italien 

och Japan. Den ekonomiska tillväxten var förhållandevis starkare sent på 1990-talet än 

på 1980-talet, dock lyckades inte de flesta länderna med att minska sin 

jämviktsarbetslöshet (Tabell 4.1). Endast i Storbritannien och Nederländerna var den 

genomsnittliga NAIRU:n på 90-talet mer än en procent lägre än den på 80-talet, och i tio 

av fjorton länder var NAIRU i genomsnitt högre på 90-talet än på 80-talet. 

Jämviktsarbetslösheten på 1990-talet återgick inte till lägre nivåer, trots den goda 

tillväxten under senare halvan av decenniet. Jämviktsarbetslösheten var alltså 

persistent under 90-talet. 
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Land 

 

1970-talet 

 

1980-talet 

 

1990-talet 

 

 

Australien 4,19 7,14 7,82 

Belgien 4,28 7,54 8,18 

Danmark 3,61 6,10 6,38 

Finland 4,60 5,52 10,77 

Frankrike 3,83 7,58 9,46 

Italien 5,81 7,45 9,25 

Japan 1,48 2,18 3,04 

Kanada 6,72 9,18 9,10 

Nederländerna 2,84 6,61 5,56 

Spanien X 12,51 14,94 

Storbritannien 5,23 9,24 8,04 

Sverige 2,89 3,84 7,13 

USA 6,06 6,34 5,67 

Österrike 2,00 3,16 3,85 

     

Tabell 1.1:  Genomsnittlig jämviktsarbetslöshet i 14 OECD-länder 1970-1999. Källa: OECD 

 

Med detta i åtanke presenteras en preliminär prima facie analys av sambandet mellan 

finanspolitisk åtstramning och jämviktsarbetslösheten i figur 1.7. Förändringen i den 

genomsnittliga jämviktsarbetslösheten mellan 1980-talet och 1990-talet plottas mot den 

totala finanspolitiska åtstramningen genomförd under decenniet: 

 

Figur 1.7:  Finanspolitisk åtstramning och jämviktsarbetslösheten i OECD 1990-991 

                                                           
1 Estimat på en tidsvarierande NAIRU på 80-talet är inte tillgängliga för Irland eller Tyskland. För dessa 

länder är det förändringen i NAIRU mellan åren 1999 och 1990 som använts i alla figurer. 
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Figuren tyder på att länder som stramade åt allra mest tenderade att uppleva den 

största ökningen i genomsnittlig jämviktsarbetslöshet. Av särskilt intresse är Sveriges 

och Finlands positioner i diagrammet. Dessa länder drabbades av allvarlig ekonomisk 

kris i början på 1990-talet medan andra länder drabbades av en mildare recession. Både 

Sverige och Finland led mellan 1991 och 1993 av krympande ekonomisk tillväxt. Detta 

implicerar dessutom att länder som drabbas hårdast av ekonomisk kris och som 

genomför omfattande finanspolitiska åtstramningar upplever stora ökningar i 

jämviktsarbetslöshet, även om BNP-tillväxten sedan återhämtar sig. 

 

Figur 1.8: NAIRU, faktisk arbetslöshet, BNP-tillväxt och finanspolitisk  

 åtstramning i Sverige 1978-2010. Källor: OECD, De Vries et.al (2011) 

 

Som framgår i figur 1.8 har Sveriges jämviktsarbetslöshet förblivit hög trots 

återhämtningen av landets BNP. Samtidigt så ser vi att både under och efter 

återhämtningen genomfördes betydande finanspolitisk åtstramning. ABFC-måttet på 

fiskal konsolidering mäter endast finanspolitiska åtgärder som medvetet syftade till att 

minska budgetunderskott och betecknas av de röda stolparna. Trots att 

jämviktsarbetslösheten redan hade en uppgående trend innan 90-talskrisen ökade den 

rejält när krisen bröt ut och förblev hög i samband med att finanspolitiska 

åtstramningsåtgärder vidtogs. 

Samtidigt som inställningen kring finanspolitisk åtstramning bland 90-talets 

policymakare liknar den som råder idag, har inte det penningpolitiska läget varit 

detsamma:  



 

 

-9- 

 

 

Figur 1.9:  Realränteutvecklingen i 12 europeiska länder på kvartalsbasis 1990-99. Källa: OECD 

 

Trots att penningpolitiken på 90-talet mest är känd för att vara expansiv, ser vi att 

räntorna tidigt på decenniet var höga och att penningpolitisk expansion dröjde fram till 

mitten av decenniet. Anledningen till den i genomsnitt strama penningpolitiken mellan 

1990 och 1994 var att man på flera håll fortsatte att kämpa med att få ned inflation från 

70-talets skenande stagflationsnivåer. Det var också på 90-talet inflationsmål kom att 

etableras som praxis inom penningpolitiken, tillsammans med åstadkommandet av en 

låg och stabil underliggande inflation (Siklos 2002: 14). 

Blickar vi tillbaka ser vi att jämviktsarbetslösheten ökat och förblivit hög. Dock var 

utvecklingen heterogen och skiljde sig åt mellan länder, samt såg arbetsmarknadens 

institutioner väldigt olika ut i olika OECD-länder. Vi vet också att finanspolitiska 

åtstramningsåtgärder inte är något nytt, och att de institutionaliserades och vidtogs i 

stor utsträckning på 1990-talet. Till slut lägger vi märke till att en stram penningpolitik 

stegvis lättades på under det decenniet, och att trots mildare recessioner var BNP-

tillväxten i OECD god under merparten av perioden 1990-2008. För att analysera 

samspelet mellan alla dessa ekonomiska fenomen, och kunna ta reda på om det finns en 

koppling mellan finanspolitisk åtstramning, högre jämviktsarbetslöshet och 

arbetsmarknadens funktionssätt som skulle vara av intresse för aktuell policydebatt, 

krävs både teoretisk och empirisk analys. 
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II. TEORI 

 

Jämviktsarbetslöshet och hysteresis 

Den faktiska arbetslösheten i ett land består av den cykliska arbetslösheten och 

jämviktsarbetslösheten. Den cykliska arbetslöshetens upp- och nedgångar sker i 

samband med konjunkturläget och varierar kring arbetslöshetens trendmässiga 

jämviktsnivå. Jämviktsarbetslösheten består i sin tur av en friktions- och en strukturell, 

eller ”klassisk” komponent. Den förstnämnda uppstår på grund av arbetsmarknadens in- 

och utflöden från arbetslöshet till arbete och de relaterade matchningsproblemen. Det är 

oundvikligt att det tar tid för nyarbetslösa att åter hitta ett arbete som passar med deras 

önskemål och kvalifikationer. Den klassiska komponenten beror å andra sidan på 

strukturellt sett för höga och rigida reallöner som inte justerar ned sig till en nivå som 

får marknaden i jämvikt (Blanchard & Katz 1997: 51-52). 

Egenskaperna hos jämviktsarbetslösheten har varit föremål för debatt bland 

makroekonomer i närmare 25 år, och i huvudsak har två teorier diskuterats. I den ena 

karaktäriseras jämviktsarbetslösheten som en trendlös process som tenderar att sträva 

tillbaka till sitt ”naturliga” medelvärde under tiden då arbetsmarknaden anpassar sig 

till de cykliska upp- och nedgångar den regelbundet utsätts för. Arbetslöshetens 

jämviktsnivå kallas här för den naturliga arbetslösheten. Den andra skolan utgår från 

de till synes permanenta ökningar i jämviktsarbetslösheten som ägt rum i framförallt 

Europa sedan 1970-talet och argumenterar för att jämviktsarbetslösheten är 

tidsvarierande och korrelerad med den cykliska arbetslösheten i tidigare perioder. En 

tidsvarierande jämviktsarbetslöshet tillåter alltså att efter t.ex. en uppgång i den 

konjunkturella arbetslösheten på grund av recession, kommer inte 

jämviktsarbetslösheten att ”sträva efter” och återvända till en lika låg nivå som innan 

när den ekonomiska tillväxten återhämtat sig, utan istället förbli hög. 

Jämviktsarbetslösheten sägs i ett sådant fall uppvisa ”hysteresis”, varifrån denna teori 

hämtar sitt namn (Kula & Aslan 2010: 91). Om jämviktsarbetslösheten ändå skulle 

tendera att återvända till dess naturliga nivå, men endast väldigt långsamt, sägs 

arbetslösheten förevisa persistens, en egenskap som är allvarlig, men något svagare än 

fullständig hysteresis (Leon-Ledesma 2000: 1). 

Exakt hur en ökad konjunkturell arbetslöshet kan övergå till att bilda en högre 

jämviktsarbetslöshet har oftast påståtts främst bero på arbetsmarknadens 

funktionssätt. De strukturella ”mikro”-variablerna som underlättar eller försvårar 

arbetsmarknadens anpassning har kommit att hamna i fokus (Cross 2014: 3). Enligt 

sådana förklaringar påverkas omfattningen av hysteresis-effekterna av huruvida en 

arbetsmarknad är rörlig nog att helt skaka av sig en negativ störning eller tillräckligt 

trög i sin anpassning att störningar kan få långvariga effekter.  

En av de främsta teorier som används för att förklara hur en tillfällig uppgång i 

konjunkturell arbetslöshet kan bita sig fast och leda till en bestående högre 

jämviktsarbetslöshet i framtiden är ”insider-outsider”-teorin. Centralt för denna teori är 
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att arbetsmarknaden är segmenterad och består av priviligierade och 

underprivilegierade agenter. I enkla termer innebär detta att anställningsinnehavare 

räknas som ”insiders” då dessa har bättre möjligheter att skydda och förbättra sin 

ställning på arbetsmarknaden än ”outsiders” som står utan jobb. Insiders antas utnyttja 

sin marknadsmakt för egen vinning genom att till exempel förhandla upp sina löner 

eller kräva strängare anställningsskydd. Resultatet av ett sådant agerande blir att det 

blir kostsamt för arbetsgivare att anställa nya ”outsiders”, som på grund av t.ex. icke-

medlemskap i fackföreningar och avsaknaden av makt på arbetsmarknaden inte kan 

påverka anställningsvillkoren eller ”bjuda under” insiders höga löner (Lindbeck & 

Snower 2001: 165-166). Insider-outsider-mekanismernas effekter påstås vara allra värst 

i tider då de cykliska nedgångarna i BNP är långa och djupa och när den konjunkturella 

arbetslösheten således ökar kraftigt. Detta är främst för att arbetstgivarna är 

försiktigare med sina anställningsbeslut när ekonomin håller på att ta sig ur en djupare 

nedgång, eftersom man inte vet om återhämtningen endast är tillfällig eller inte (Ibid: 

172). Om en restriktiv makroekonomisk politik som t.ex. åtstramningspolitik själv skulle 

vara orsaken till en nedgång i BNP, eller förvärra en redan befintlig konjunkturnedgång 

snarare än lindra den, så skulle den kunna interagera med och förstärka insider-

outsider-mekanismer, och därmed också vara kopplad till en högre jämviktsarbetslöshet. 

Ytterligare ett oroande fenomen tätt kopplat till insider-outsider-dynamiken är den så 

kallade “outsider-ineffektiviteten”. Detta begrepp ger en förklaring till varför outsiders 

ofta kan ha det svårare att (åter)etablera sig på arbetsmarknaden. Antingen genom ett 

faktiskt urholkande av deras yrkes- eller akademiska kunskaper, eller bara genom en 

uppfattning om detta från arbetsgivare, kan outsiders lättare hamna i utanförskap 

(Dobbie 2004: 20-21). Outsiders har också identifierats som en grupp som är mer 

benägen att efterlysa högre arbetslöshetsersättning, troligen för att kompensera för den 

osäkerhet de upplever i arbetslivet (Guillaud & Marx 2013: 1), men som tyvärr kan 

uppmuntra till längre perioder av arbetslöshet om livet som arbetslös skulle bli ”för” 

drägligt (Ball 1997: 179).  

I det empiriska arbetet kring dessa teoretiska frågor har forskare utfört en mängd tester 

på olika tidsserier för arbetslöshet. Formella ekonometriska tester för hysteresis går 

oftast ut på att testa huruvida den utvalda arbetslöshetstidsserien kännetecknas av 

stationäritet, eller inte. En stationär tidsserie definieras som en stokastisk process vars 

sannolikhetsfördelning inte förändras över tid. Detta medför att den undersökta 

variabelns varians inte heller förändras över tid (Dougherty 2011: 465). Om en 

arbetslöshetstidsserie är stationär skulle detta tala för att arbetslösheten endast 

varierar kring ett konstant medelvärde, vilket skulle stödja teorin om en naturlig 

jämviktsarbetslöshet. Om arbetslösheten däremot uppvisar icke-stationäritet och 

tidsserien innehåller trender eller ett tidsvarierande medelvärde talar detta för 

spårbundenhet och hysteresis (Blanchard & Summers 1986: 21).  

Ett sätt att testa för icke-stationäritet i en tidsserie är att genomföra ett enhetsrottest. 

Om en enhetsrot inte finns, förkastas hypotesen om hysteresis. Trots att mängder med 

sådana tester har genomförts, är resultaten ännu inte entydiga. Både inom och mellan 

olika länder verkar skillnader i graden av hysteresis eller persistens förekomma. Det går 
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dock att urskilja mönstret att hysteresis oftare bekräftas av enhetsrotstester utförda på 

arbetslöshetstidsserier för europeiska länder (t.ex. Leon-Ledesma 2000, Dritsaki & 

Dritsaki 2013) än i USA, där en naturlig arbetslöshet stöds i högre utsträckning (t.ex. 

Mohan et.al 2007). Variation i arbetslöshetens persistens bland olika grupper i 

samhället har också upptäckts, och det har bevisats att t.ex. arbetslösheten bland de 

sämre utbildade tenderar att vara känsligare för permanenta uppgångar än den för 

välutbildade (Kula & Aslan 2010: 93). 

Förklaringar av hysteresis där arbetsmarknadens funktionssätt betonas är de som har 

fått störst policyrelevans. Intresset för arbetsmarknadsinstitutioner och deras påverkan 

på jämviktsarbetslösheten väcktes tidigt på 1990-talet. Forskare och policymakare 

pekade på att länder vars arbetsmarknader var mer flexibla än Europas (och då främst 

USA:s) hade hanterat störningar utan att ha drabbats lika hårt av persistens eller 

hysteresis. I uppmärksammade rapporter uppmanades Europa att vidta åtgärder på 

mikronivå så som att avreglera sina arbetsmarknader och att ge tillfälliga, flexibla och 

låglöneanställningar större utrymme (OECD 1994, OECD 1996: 15), för att på så sätt 

skapa en bättre fungerande arbetsmarknad. De strukturella variablerna har emellertid 

inte på egen hand lyckats förklara den varaktiga uppgången i jämviktsarbetslösheten 

som flera länder upplevde, och några större institutionella förändringar som hade 

kunnat försämra arbetsmarknadens funktionssätt så pass kraftigt verkar inte ha 

genomförts (Lundborg et.al 2007: 20). 

 

Jämviktsarbetslöshet och makroekonomisk politik 

Den makroekonomiska politiken har tenderat att få en mindre roll i forskningens försök 

att förklara hysteresis och persistens (Ball 1997: 168). Enligt vedertagna argument, och 

den ny-neoklassiska teoretiska syntes som ibland dominerar den akademiska och 

politiska debatten om ekonomin, har inte den aggregerade efterfrågan någon effekt på 

arbetslöshetens långsiktiga ”naturliga” nivå. När det gäller att mäta 

jämviktsarbetslösheten är det dominerande måttet den så kallade NAIRU (non-

accelerating inflation rate of unemployment), som blivit synonymt med termen 

jämviktsarbetslöshet (Fregert & Jonung 2010: 377). NAIRU avser den nivå på 

arbetslösheten som är förenlig men en stadig inflation (Ball 2009: 3-4). 

Jämviktsarbetslösheten bestäms då av den punkt på den förväntningsutvidgade 

Phillips-kurvan där den faktiska inflationen och den underliggande inflationen är lika. 

När ekonomin avviker från jämviktsarbetslösheten beror detta på cykliska fluktuationer 

i den faktiska inflationen och den följdriktiga kortsiktiga trade-offen mellan arbetslöshet 

och inflation (Burda & Wyplosz 2013: 305-307). Enligt den ny-neoklassiska syntesen har 

alltså den makroekonomiska politiken visserligen kortsiktiga effekter på den 

ekonomiska aktiviteten och den cykliska arbetslösheten, men båda dessa kretsar kring 

en långsiktig potentiell nivå, som i sin tur är förenlig med den underliggande inflationen 

i ekonomin.  
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Vid den potentiella långsiktiga nivån för BNP är ekonomins ”outputgap” lika med noll, 

och arbetslösheten lika med den naturliga arbetslösheten, eller med andra ord en 

konstant NAIRU. Om arbetslösheten ligger på en nivå som är lägre än NAIRU, på grund 

av att t.ex. den aggregerade efterfrågan ökar på grund av att en expansiv 

makroekonomisk politik antagits, så ökar inflationen på grund av att arbetsmarknaden 

genererar högre löner i snabbare takt, som sedan spiller över till högre priser (Tobin 

1980: 24). Man kan tänka sig att ”battle of the mark-ups” accelereras vid 

sysselsättningsnivåer som ligger ovanför jämviktsarbetslösheten. På kort sikt är 

kostnaden för lägre arbetslöshet alltså en högre inflation, i enlighet med den enkla 

Philips-kurvan. Om inflationen ökar på kort sikt så överstiger den faktiska inflationen 

den underliggande inflationen i ekonomin. När ekonomin går över till medelfristig och 

lång sikt så kommer det dock inte att finnas någon trade-off mellan inflation och 

arbetslöshet. Detta eftersom den underliggande inflationen bestäms av rationella 

förväntningar om inflationsutvecklingen som innehåller både bakåt- och 

framåtblickande komponenter. Den högre faktiska inflationen gör alltså att 

inflationsförväntningarna, och därmed den underliggande inflationen, stiger, vilket 

medför att den kortsiktiga Philips-kurvan skiftas uppåt så att den faktiska 

arbetslösheten återigen blir lika med NAIRU, och den faktiska inflationen åter lika med 

den underliggande inflationen (Bonzani & Drydakis 2011: 12, Richardson 2000: 6). På 

lång sikt återgår alltså ekonomin till samma långsiktiga nivå för 

jämviktsarbetslösheten, som endast bestäms av strukturella faktorer och 

arbetsmarknadens funktionssätt, och som är oberoende av den aggregerade efterfrågan 

och den makroekonomiska politiken (t.ex. Friedman 1968: 8).  

Det finns dock goda skäl att ifrågasätta ett sådant tänkande kring 

jämviktsarbetslösheten och den aggregerade efterfrågan. Bland annat strider det mot 

empirin. Det är självklart att den jämviktsarbetslöshet som rådde på 70-talet inte är 

densamma som den under följande decennier i ett stort antal länder. År 1970 var 

arbetslösheten i OECD-Europa 1,7 procent, och år 2000 var den 8,7 procent! Det är 

främst nationalekonomer som tillhör de nya keynesianska eller post-keynesianska 

skolorna som riktat kritik mot den ny-neoklassiska syntesens argument att 

makroekonomisk politik inte kan påverka NAIRU på längre sikt. De poängterar 

exempelvis att arbetsmarknadspolitiska reformer inte kan förklara upp- och 

nedgångarna i jämviktsarbetslösheten i OECD de senaste decennierna (Ball 1999: 191). 

Konventionellt ny-neoklassiskt tänkande kring NAIRU förklarar alltså inte hysteresis 

eller varaktig persistens. Det förklarar således inte heller kanske det mest centrala 

problemet i den senaste tidens makroekonomiska historia och i dagens ekonomiska kris: 

stora och bestående uppgångar i arbetslösheten. 

En bättre förståelse för förekomsten av hysteresis och persistens kan erhållas genom att 

syntetisera insikterna från de olika teoretiska skolor som hittills nämnts. På så sätt är 

det möjligt att ge utrymme åt strukturella faktorer, samtidigt som den 

makroekonomiska politiken också spelar roll i bestämmandet av jämviktsarbetslösheten. 

Denna syntes menar alltså att den aggregerade efterfrågan, och den makroekonomiska 

politiken som försöker styra den, tillsammans med arbetsmarknadens funktionssätt, 
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grad av snedvridning och dess insider-outsider-mekanismer påverkar 

jämviktsarbetslösheten på medelfristig och/eller lång sikt.  

Syntesen finner stöd hos Laurence Balls forskning om NAIRU. I ett par artiklar har han 

argumenterat för en interaktion mellan desinflationspolitiken på 1980-talet, dess 

kumulativa negativa effekt på den aggregerade efterfrågan, och vissa strukturella 

arbetsmarknadsvariabler (främst arbetslöshetsersättningen) i sitt försök att förklara 

uppgången i NAIRU under 1980-talet (Ball 1997). Genom att fokusera på finanspolitisk 

åtstramning utesluts inte att penningpolitiken också kan få effekt på 

jämviktsarbetslösheten på längre sikt. Analysen här syftar snarare till att 

komplementera Balls arbete och visa att finanspolitiken också kan vara av betydelse. 

Den enkla läroboksmodellen av en kontracyklisk 

finanspolitik som kan stabilisera den aggregerade 

efterfrågan via multiplikatoreffekter kompliceras 

av vedertagna åsikter inom policyvärlden och 

nationalekonomin som hävdar att de fiskala 

multiplikatorerna är små även på kort sikt (Price 

2010: 8). Detta eftersom en ökad eller minskad 

aggregerad efterfråga medför en ökad eller 

minskad inflation, som kommer att korrigeras av 

centralbanken. Om vi betraktar figur 2.1 ser vi ett 

fall då en finanspolitisk åtstramning inte får en 

betydande effekt på ekonomin. Eftersom 

centralbanken ackommoderar den negativa 

chocken till den aggregerade efterfrågan som 

åtstramningen medför, återställs snabbt 

ekonomin till sitt utgångsläge.  𝑻𝑹 betecknar 

centralbankens penningpolitik medan 𝑰𝑺 

beskriver de kombinationer av ränta och output 

som ger jämvikt på varumarknaden. 𝑨𝑫 står för 

den aggregerade efterfrågan och 𝑨𝑺 för det 

aggregerade utbudet. I utgångsläget befinner sig 

ekonomin i jämvikt, och BNP är lika med 

potentiell BNP (𝒀 =  �̅�), inflation lika med 

underliggande inflation (𝝅 =  �̅�), och därmed är 

sysselsättningen lika med NAIRU. Om en finanspolitisk konsolidering genomförs, så 

skiftar 𝑰𝑺- och 𝑨𝑫-kurvorna till vänster till 𝑰𝑺′ och 𝑨𝑫′. Detta medför ett fall i både BNP 

och inflation. Centralbanken märker att inflationen börjar hamna under målet och 

sänker räntan. Vi ser att 𝑻𝑹-kurvan då flyttas högerut till dess att den aggregerade 

efterfrågan återgår till utgångsnivå. Eftersom penningpolitiken kan justera räntan med 

snabb verkan, påstås det att finanspolitikens påverkan på den aggregerade efterfrågan 

via den fiskala multiplikatorn är liten. 

En central fråga för syntesen är därmed under vilka omständigheter de fiskala 

multiplikatorerna faktiskt är stora, och hur deras påverkan på den aggregerade 

Figur 2.1: Finanspolitisk åtstramning                 

utan betydande effekt på ekonomin 
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efterfrågan skulle kunna vara så pass stark för att utlösa signifikanta effekter på 

bestämmandet av jämviktsarbetslösheten. 

Dagsaktuell forskning och teori om storleken på fiskala multiplikatorer betonar att 

finanspolitikens multiplikatoreffekter förstärks när penningpolitiken upplever 

restriktioner i sin stabiliseringspolitiska roll (DeLong & Summers 2012: 235-236). En 

sådan situation kan uppstå på grund av att centralbanken nått ZLB som idag och inte 

kan genomföra mer konventionell expansiv penningpolitik. Men det går även att 

applicera samma logik när realräntorna är höga och centralbanken är ovillig att 

genomföra en konventionell expansiv politik för att ackommodera nedgångar i den 

aggregerade efterfrågan. Som vi har sett var detta fallet tidigt på 90-talet då flera 

centralbanker antingen brottades med kvarlevorna av 80-talets höga inflation eller hade 

bundit sig till stabiliserings- och tillväxtpaktens strama kriterier för inflation, eller ett 

inflationsmål med låg inflation (Siklos 2002: 279). Ett exempel är att finanspolitisk 

expansion kan ge stimulans åt investeringar som höjer ekonomins produktiva kapacitet, 

vilket kan öka sysselsättningen i framtiden (Arestis & Sawyer 2004: 69). Finanspolitisk 

åtstramning kan väntas göra det motsatta, och dess negativa effekt skulle förstärkas när 

den kombineras med en stram penningpolitik och höga räntor, som tillsammans också 

minskar investeringar. 

           
 

 

 

I figur 2.2 ovan och till vänster illustreras ett fall där finanspolitisk åtstramning har 

utförts, minskat den aggregerade efterfrågan, och skiftat 𝑰𝑺-kurvan till vänster. 

Centralbanken är dock upptagen med att bekämpa inflation och väljer att inte besvara 

efterfrågenedgången med en konventionell expansiv penningpolitik. Det blir alltså inget 

högerskift i 𝑻𝑹–kurvan till 𝑻𝑹′ och BNP faller istället till 𝒀#. Räntesänkningen som 

uppstår är endast liten (𝒊# till 𝒊′). Lutningen på 𝑻𝑹# förklaras av att centralbanken vill 

få ned inflationen, och har större tolerans för en nedgång i BNP om denna leder till en  

minskad inflation. Från tidigare vet vi dock att de höga räntorna i början på 1990-talet 

sänktes stegvis i alla de observerade länderna och att den genomsnittliga korta räntan 

mellan 1990 och 1994 kom att halveras under decenniets andra halva. Denna utveckling 

mot en mycket mer expansiv penningpolitik tas hänsyn till i figur 2.3. Här skisseras 

Figur 2.2: Finanspolitisk åtstramning med starkare 

effekt på den aggregerade efterfrågan, och en 

centralbank som bekämpar inflation. 

Figur 2.3: En i början stram och inflations-

bekämpande penningpolitik lättas på under  

flera perioder och blir till slut mer expansiv. 



 

 

-16- 

 

tänkbara 𝑻𝑹–kurvor för centralbankerna på 90-talet. I början är penningpolitiken som 

stramast och ekonomin ligger på den översta 𝑻𝑹-kurva. En finanspolitisk åtstramning 

genomförs och skiftar 𝑰𝑺-kurvan till 𝑰𝑺’. Den får stor effekt på den aggregerade 

efterfrågan så som i figur 2.2. Fiskal konsolidering fortsätter under flera perioder men 

får en successivt mindre effekt på ekonomin i takt med att penningpolitiken stegvis blir 

mer och mer expansiv. 𝑻𝑹-kurvorna flyttas nedåt och till höger och blir mindre böjda. 

Detta lyckas återspegla både ränteutvecklingen på 90-talet och tillåter att 

centralbanken gradvis blir mer intresserad av att stabilisera output. Till slut når 𝑻𝑹-

kurvan 𝑻𝑹’ och outputgapet raderas. Samtidigt ser vi att räntan kraftigt sänkts från sin 

tidigare höga nivå. 

Det finns även andra kanaler som förstärker effekten av finanspolitisk åtstramning. När 

utdragna finanspolitiska åtstramningar sträcker sig över flera år tycks deras 

kumulativa effekt på ekonomin bli starkare, och i de länder idag vars finanspolitik varit 

stram längst har återhämtningen dröjt längst eller fortsatt att utebli (Truger 2013: 17). 

Åtstramningspolitikens negativa effekter stannar dessutom inte nödvändigtvis inom det 

åtstramande landets gränser, utan svämmar över och blir ännu mer kostsamma genom 

sin påverkan på handel och den aggregerade efterfrågan i andra länder (in t’ Veld 2013: 

18). Denna effekt förstärks när flera länder samtidigt antar en stram finanspolitisk 

position (IMF 2010: 110), något som hänt i västvärlden idag, men som också hände tidigt 

på 1990-talet. 

Om vi nu utgår från att jämviktsarbetslösheten kännetecknas av tidsvarians och att 

hysteresis-teorier håller, så är jämviktsarbetslösheten i nuvarande period korrelerad 

med den cykliska arbetslösheten i tidigare perioder. Detta gör att finanspolitiken och 

den aggregerade efterfrågan måste kunna ha en effekt på NAIRU (Hein & Stockhammer 

2010: 345-346). I och med att den kortsiktiga cykliska arbetslösheten i en ekonomi 

påverkas av den aggregerade efterfrågan och den makroekonomiska politikens försök att 

styra den, påverkas också NAIRU av dessa. Genom att minska den aggregerade 

efterfrågan på kort sikt via den fiskala multiplikatorn, gör en finanspolitisk åtstramning 

att den kortsiktiga cykliska arbetslösheten ökar. Om en finanspolitisk konsolidering 

fortsätter att genomföras under ett antal år (som ofta är fallet), blir dess kumulativa 

påverkan på den aggregerade efterfrågan, och därmed den cykliska arbetslösheten, 

större. När en nedgång i den aggregerade efterfrågan håller i sig eller förstärks av 

procyklisk makroekonomisk politik kommer en del av den ökade kortsiktiga 

arbetslösheten att gå över till att bilda en ökad långtidsarbetslöshet (Ball 2009: 23). 

Långtidsarbetslösa har inget inflytande över lönesättningsprocessen (Cross 2014: 8), och 

dessutom urholkas deras attraktivitet för arbetsgivare (Dobbie 2004: 20-21). De löper 

alltså stor risk att bli outsiders på arbetsmarknaden. De som lyckats hålla sig kvar i 

arbete fortsätter att agera utifrån eget intresse, och när lönesättningsförhandlingar drar 

igång förhandlar dessa insiders för att hålla kvar reallönen på sin nuvarande nivå. När 

den aggregerade efterfrågan börjar stabiliseras antingen genom att den finanspolitiska 

åtstramningen upphört eller att BNP-tillväxten återhämtat sig, förhandlar insiders upp 

reallönen istället för att släppa in de nyblivna outsiders (Lindbeck & Snower 2001). 

Jämviktsarbetslösheten stiger därmed, och fortsätter att ligga på en hög nivå, även när 

ekonomin gått över från kort till medelfristig sikt. Till allt detta lägger vi till insikterna 
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om att de fiskala multiplikatorerna förstärks när den konventionella penningpolitiken är 

förlamad eller inte flexibel, och när ett stort antal länder samtidigt genomför 

finanspolitisk konsolidering. Således kommer vi fram till att både tidigt på 90-talet och 

idag existerar mekanismer som gör att finanspolitisk åtstramning teoretiskt kan bidra 

till en långvarigt högre jämviktsarbetslöshet på medelfristig och/eller lång sikt.  

Ekonomisk-politiskt läge 

 

Tidigt 

1990-tal 

 

 

Tidigt  

2010-tal 

 

 

Procyklisk finanspolitisk åtstramning X X 

    Flera länder konsoliderar samtidigt X X 

    Penningpolitiken har nått ZLB 

 

X 

    Penningpolitiken stram pga. andra mål X 

 
    Arbetsmarknaden i flera länder 

kännetecknas av snedvridningar och/eller 

insider-outsider-mekanismer 

X 

 

X 

 

    
     

Tabell 2.1:  Faktorer som påverkar konsekvenserna av finanspolitisk åtstramning för 

jämviktsarbetslösheten i OECD på 1990-talet och 2010-talet 

 

Omfattningen av den finanspolitiska åtstramningens effekt på jämviktsarbetslösheten 

beror alltså framförallt på storleken på själva åtstramningen och dess kumulativa effekt 

och på de strukturella variablerna på arbetsmarknaden (och främst de som kan tycks 

förstärka insider-outsider-mekanismer) som bestämmer hur väl den fungerar och 

anpassar sig, och hur stora dess snedvridningar är. Slutligen förutsätter vi att 

penningpolitiken antingen är ovillig eller inkapabel att genomföra dess konventionella 

kontracykliska roll, och att flera länder konsoliderar samtidigt, så att den fiskala 

multiplikatorn förstärks. Vi har konstaterat att båda dessa sista kriterier är uppfyllda 

för 2010-talet och tidigt på 1990-talet. Den teoretiska diskussionen här genomförd har 

således relevans för den undersökta historiska perioden (1992-2009), så väl som dagens 

policydebatt. 
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III. DATA & METOD 

 

Modell och regressionsekvationer 

För att analysera den teoretiska argumentationen som beskrevs i föregående avsnitt och 

empiriskt undersöka förhållandet mellan finanspolitisk åtstramning, arbetsmarknadens 

funktionssätt och jämviktsarbetslösheten behövs en lämplig ekonometrisk modell. I 

denna studie undersöks 16 OECD-länder, och tidsperioden är 1992-2009. Eftersom vi 

observerar flera olika länder över ett antal tidsperioder används panel-data metoder för 

att genomföra den ekonometriska analysen. Närmare bestämt används en modell med 

namnet ”Two-way-Error-Component” med fixed effects. Genom att kontrollera för ”fixed 

effects” menas att kontrollera för icke-observerbara tidsinvarianta individeffekter 

och/eller icke-observerbara tidsspecifika effekter som inte inkluderas i regressionen 

(Baltagi 2013: 13, 40). Tillsammans med en resterande vanlig felterm som varierar både 

över tid och individer, utgör dessa feltermen i panelregressionen: 

 

𝒖𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝝀𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (3.1) 

 

𝜶𝒊 står för individeffekterna, 𝝀𝒕 för tidseffekterna och 𝜺𝒊𝒕 för den resterande feltermen. 

För att ge ett konkret exempel på vad som kontrolleras för, skulle en icke-observerbar 

tidseffekt kunna vara en strejk som pågår under en tid i något av de observerade 

länderna. Icke-observerbara effekter på individnivå skulle i det här fallet kunna vara 

demografiska eller kulturella skillnader mellan de olika länderna. Sådana här icke-

observerbara faktorer bör alltså inte snedvrida resultatet. Genom att kontrollera för 

icke-observerbara faktorer på det här sättet, försäkrar vi oss om att modellen så lite som 

möjligt påverkas av OVB (Omitted Variables Bias, alltså ”bias” på grund av avsaknade 

variabler). 

Nu presenteras flera regressioner som tillsammans undersöker sambandet mellan 

finanspolitisk åtstramning, arbetsmarknadens funktionssätt och 

jämviktsarbetslösheten. Den första regressionen ämnar påvisa att finanspolitisk 

åtstramning leder till en ökad faktisk arbeslöshet och därmed avfärda idén om att fiskal 

konsolidering kan ha expansiva effekter på sysselsättningen. Regression 1 ges av: 

 

𝑼𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∑ 𝑨𝑩𝑭𝑪𝒊,𝒕−𝒔
𝟐
𝒔=𝟏 + 𝜷𝟐 ∑ 𝑩𝑵𝑷𝒊,𝒕−𝒋

𝟐
𝒋=𝟏 + 𝜶𝒊 + 𝝀𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (r1) 

 

där 𝒊 och 𝒕 i indexläge betecknar den observerade individen (landet) respektive 

tidsperioden och 𝑼 den faktiska arbetslösheten. 𝑨𝑩𝑭𝑪 anger den kumulativa 

”handlingsbaserade” finanspolitiska åstramningen som procent av BNP för två tidigare 

perioder och 𝑩𝑵𝑷 betecknar BNP-tillväxten för två tidigare perioder. Till slut anger 𝜶𝒊 



 

 

-19- 

 

individeffekter, 𝝀𝒕 tidseffekter och 𝜺𝒊𝒕 är feltermen. När vi undersöker finanspolitisk 

åtstramning över flera tidsperioder är vi intresserade av den kumulativa effekten en 

sådan politik har på ekonomin. Empiriskt sett stämmer detta också överens med att 

fiskal konsolidering oftast innebär att finanspolitiken förblir stram i flera år i rad. För 

att spegla detta i denna och följande regressioner summerar vi laggarna i 

åtstramningsvariabeln och får ett mått på den kumulativa finanspolitiska 

åtstramningen som förklarande variabel. Samma strategi används med BNP-tillväxten, 

fast här är resonemanget att vi vill observera hur utvecklingen i den totala BNP-

tillväxten i tidigare perioder påverkar arbetslösheten. På så vis särskiljs effekten av 

kumulativ finanspolitisk åtstramning på arbetslösheten från de vanliga BNP-effekterna 

(IMF 2010: 98-99). Anledningen till att vi i dessa regressorer börjar i period t-1 är för att 

undvika möjliga problem med endogenitet. Till exempel, om finanspolitisk åtstramning 

genomförs idag kan inte denna påverka arbetslösheten idag, för det tar tid innan den 

fulla effekten av makroekonomisk politik realiseras. Genom att undvika endogenitet på 

detta vis försäkrar vi oss om att variablerna inte felaktigt fångar upp ändringar i 

arbetslösheten i nuvarande period som egentligen orsakats av andra faktorer.  

För att kontrollera robustheten i skattningarna från regression 1, genomför vi 

ytterligare en regression av den faktiska arbetslösheten där fler variabler tas med. Här 

lägger vi till olika strukturella arbetsmarknadsvariabler som fångar upp skillnader i 

arbetsmarknadens institutioner i de olika länderna, samt hur de förändras (eller inte) 

över tid. Som tidigare diskuterat kan även penningpolitiken ha påverkan på 

arbetslösheten, och därför lägger vi även till realräntan från en tidigare period i 

ekvationen för att kontrollera för räntepolitikens effekter. 

 

𝑼𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∑ 𝑨𝑩𝑭𝑪𝒊,𝒕−𝒔
𝟐
𝒔=𝟏 + 𝜷𝟐 ∑ 𝑩𝑵𝑷𝒊,𝒕−𝒋

𝟐
𝒋=𝟏 + 𝜷𝟑𝑻𝑼𝒊𝒕 +

                    𝜷𝟒𝑹𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑬𝑷𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝑳𝑴𝑷𝒊𝒕 + 𝜷𝟕𝑹𝑾𝒊𝒕 + 𝜷𝟖𝒓𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜶𝒊 +

                    𝝀𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (r1.2) 

 

Här betecknar 𝑻𝑼 fackföreningstätheten och 𝑹𝑹 arbetslöshetsersättningen. 𝑬𝑷 

denoterar värdet för indexet för anställningsskydd och 𝑳𝑴𝑷 de offentliga utgifterna för 

aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som procent av BNP. Till slut betecknar 𝑹𝑾 

reallönetillväxten och 𝒓 realräntan. 

I nästa ekvation undersöks sambandet mellan långtidsarbetslöshet, finanspolitisk 

åtstramning på kort sikt, BNP och arbetsmarknadens funktionssätt. I enlighet med den 

teoretiska genomgången utgår vi från att en ökad långtidsarbetslöshet i en period kan 

på sikt gå över till att bilda en persistent högre jämviktsarbetslöshet. 

Långtidsarbetslösheten betecknas av 𝑳𝑼 och samma strukturella och policyvariabler 

som i regression 1.2 används. 
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𝑳𝑼𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∑ 𝑨𝑩𝑭𝑪𝒊,𝒕−𝒔
𝟐
𝒔=𝟏 + 𝜷𝟐 ∑ 𝑩𝑵𝑷𝒊,𝒕−𝒋

𝟐
𝒋=𝟏 + 𝜷𝟑𝑻𝑼𝒊𝒕 +

                     𝜷𝟒𝑹𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑬𝑷𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝑳𝑴𝑷𝒊𝒕 + 𝜷𝟕𝑹𝑾𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟖𝒓𝒊𝒕 +  𝜶𝒊 +

                          𝝀𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 (r2) 

 

I sista regressionen byts långtidsarbetslösheten ut mot OECD:s estimat för en 

tidsvarierande NAIRU och den kumulativa finanspolitiska åtstramningen som procent 

av BNP utvidgas för att fånga upp åtstramningar från ytterligare två tidigare perioder. 

Nu är det alltså fyra laggar som summeras. Vi tänker oss att fem år är tid nog för 

ekonomin att gå över från kort till medelfristig sikt. Den tredje och sista regressionen 

ser därmed ut som följande: 

 

𝑵𝑨𝑰𝑹𝑼𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∑ 𝑨𝑩𝑭𝑪𝒊,𝒕−𝒔
𝟒
𝒔=𝟏 + 𝜷𝟐 ∑ 𝑩𝑵𝑷𝒊,𝒕−𝒋

𝟐
𝒋=𝟏 + 𝜷𝟑𝑻𝑼𝒊𝒕 +

                  𝜷𝟒𝑹𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑬𝑷𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝑳𝑴𝑷𝒊𝒕 + 𝜷𝟕𝑹𝑾𝒊𝒕 + 𝜷𝟖𝒓𝒊,𝒕−𝟏 +

                               𝜶𝒊  + 𝝀𝒕 + 𝜺𝒊𝒕  (r3) 

 

Alla regressioner estimeras med PLS-metoden (Panel Least Squares). Om finanspolitisk 

åtstramning har effekt på jämviktsarbetslösheten tillsammans med insider-outsider-

mekanismer skulle vi vänta oss att fiskal konsolidering är signifikant korrelerad med en 

ökad faktisk arbetslöshet, med en ökad långtidsarbetslöshet och en ökad NAIRU. Vi 

väntar oss dessutom att ökningar i långtidsarbetslösheten och jämviktsarbetslösheten 

också är korrelerade med en eller flera av de strukturella variablerna för 

arbetsmarknaden. 

 

Kommentarer till variablerna 

De strukturella variablerna - Svårigheterna med att sammanställa heltäckande och 

tillfredsställande tidsserier för de institutionella variablerna är något som ofta försvårar 

för forskningen om jämviktsarbetslösheten (t.ex. Baker et.al 2003: 8) och så är även 

fallet här. Det har emellertid varit möjligt att inkludera de variabler som kan tänkas 

vara viktigast när det gäller förekomsten av insider-outsider-mekanismer på 

arbetsmarknaden. Dessa är: fackföreningstäthet, nivån på arbetslöshetsersättning som 

procent av tidigare inkomst, samt ett OECD-index som indikerar hur strikt 

anställningsskyddet är. Därtill läggs två ytterligare strukturella variabler: offentliga 

utgifter för aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som procent av BNP, samt den 

procentuella förändringen av reallönen. 

Utöver de variabler vi lyckats ta med finns även andra strukturella variabler av intresse 

för jämviktsarbetslösheten, men som tyvärr inte gått att inkludera för den undersökta 

tidsperioden. Något frustrerande är att OECD:s serier för exempelvis skattekilar och 

arbetsgivaravgifter endast är lätt tillgängliga för 2000-talet och framåt. Men även om 

dessa och andra variabler uteblir har vi ändå kunnat ta med de flesta av de 
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konventionella variablerna i NAIRU-ekvationer (Stockhammer 2004: 7). Dessutom 

fångar de medtagna variablerna upp de stora skillnaderna i 

arbetsmarknadsinstitutioner i de undersökta länderna. Dessa variabler är även 

kännetecknande för insider-outsider-mekanismer, och är därmed lämpliga för den 

aktuella studien. 

 

ABFC-variablen för finanspolitisk åtstramning - De två främsta empiriska måtten på 

finanspolitisk åtstramning som används idag är den cykliskt rensade primära 

budgetbalansen (CAPB – Cyclically Adjusted Primary Balance) och ett historiskt 

handlingsbaserat mått, ABFC (Action-based Fiscal Consolidation). CAPB-serier 

konstrueras genom att ta den faktiska primära budgetbalansen och sedan med olika 

metoder subtrahera de estimerade effekterna av den ekonomiska cykeln på budgeten 

(Guajuardo 2011: 6). ABFC-måttet bygger på arkivforskning av historiska 

budgetrapporter och andra policydokument, samt analys av de faktiska besluten om 

finanspolitiken som fattades av samtida policymakare (DeVries et. al 2011: 3-4). Viktigt 

att notera är att ABFC-serien endast innehåller värden för perioder då finanspolitiken 

medvetet stramades åt för att förbättra statens budgetbalans. Den inkluderar alltså inga 

expansiva åtgärder. 

I empiriska studier av finanspolitisk åtstramning råder det vitt skilda åsikter om hur 

fiskal konsolidering påverkar ekonomin. Enligt den teoretiska genomgången kan inte 

finanspolitisk åtstramning ha positiv påverkan på den aggregerade efterfrågan, men 

detta har ifrågasatts av hypotesen om expansiv finanspolitisk åtstramning. I en 

uppmärksammad empirisk uppsats argumenterade två nationalekonomer för att 

beslutsam åtstramning idag kan agera som en slags försäkran om att ännu hårdare 

åtstramning inte kommer att behövas i framtiden. På så sätt sägs till och med att 

omfattande finanspolitisk åtstramning kan stimulera den aggregerade efterfrågan 

(Alesina & Ardagna 2009: 4). Hypotesen om expansiv åtstramningspolitik har dock på 

senare tid kritiserats och anses alltmer vara en ”myt” (t.ex. Baker 2010). Närmare 

granskning av Alesina och Ardagna har identifierat bristfällighet hos deras slutsatser, 

och med samma data har andra forskare dragit slutsatsen att länder som stramade åt i 

recessioner försämrade både sin tillväxt och sin skuldkvot (Jayadev & Konczal). 

Studier som hittat stöd för expansiva effekter av finanspolitisk åtstramning har använt 

sig av CAPB medan de som finner stöd för kontraktiva effekter i större utsträckning 

använt sig av ABFC (t.ex. Beetsma et.al 2012, Hebous & Zimmerman 2013). Men det 

finns goda skäl att tro att CAPB ger en skev bild av finanspolitisk åtstramning, både 

definitionsmässigt och när det gäller dess påverkan på ekonomin, och att ABFC är att 

föredra. En betydande svaghet med CAPB är att den inkluderar icke-policy variabler. 

Till exempel, om en ekonomi utsätts för ekonomisk kris och värdet på exempelvis 

bostäder eller aktier kraftigt faller kommer skatteintäkterna från dessa källor samtidigt 

att minska, vilket skulle påverka CAPB negativt, oberoende av den finanspolitiska 

position regeringen antar. Om en regering skulle strama åt under sådana 

omständigheter skulle åtstramningens positiva påverkan på budgetbalansen kunna 

döljas av de andra effekterna. (Guajuardo 2011: 7). De finanspolitiska åtstramningar 
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som genomfördes i Italien 1993 och Irland 2009 pekas ut som exempel där CAPB-måttet 

inte lyckats fånga upp de kontraktiva effekterna, utan istället implicerat en expansiv 

finanspolitik (Ibid. 2011: 6-8, 11). Formellt kan det konstateras att CAPB-måttet 

uppvisar en tendens att vara positivt korrelerat med feltermen 𝜺𝒊𝒕. Alltså när CAPB rör 

sig i en viss riktning beror detta på att icke-policyrelevanta variabler också går i samma 

riktning. ABFC-måttet undviker helt detta problem då det baseras på faktiska 

finanspolitiska beslut som medvetet tagits av regeringen för att minska 

budgetunderskottet. Därför väljs ABFC som mått på finanspolitisk åtstramning i denna 

studie. ABFC-måttet kännetecknas inte av bias på samma sätt som CAPB-måttet gör. 

Inte heller tenderar det att skatta teoretiskt svårbegripliga expansiva effekter av 

finanspolitisk åtstramning på BNP och den aggregerade efterfrågan. 
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IV. ANALYS 

Resultaten från de fyra regressionerna rapporteras i nedanstående tabell. Alla bekräftar 

att finanspolitisk åtstramning har en signifikant effekt på faktisk arbetslöshet, 

långtidsarbetslöshet och jämviktsarbetslöshet. 

 

Tabell 4.1:  Regressionsresultaten 

 

 

 

Förklarande variabel 

 
 

 

Reg. 1 

(Faktisk 

arbetslöshet) 

 

Reg. 1.2 

(Faktisk 

arbetslöshet) 

 

Reg. 2 

(Långtidsar

betslöshet) 

 

Reg. 3 

(NAIRU) 

 

∑ 𝐴𝐵𝐹𝐶𝑖,𝑡−𝑠
𝟐
𝒔=1 t 

 

0,25*  
[0,025] 

 

0,22*  
[0,043] 

 

1,12* 
[0,015] 

 

 

 

∑ 𝐴𝐵𝐹𝐶𝑖,𝑡−𝑠
𝟒
𝒔=1 t 

   0,15** 
[0,000] 

 
∑ 𝐵𝑁𝑃𝑖,𝑡−𝑠

𝟐
𝒔=1 tB 

 

–0,35**  
[0,000] 

 

–0,29**  
[0,000] 

 

–0,15 
[0,415] 

 

–0,03 
[0,070] 

 
Fackföreningstäthet 

 

 

 

0,12*  
[0,020] 

 

0,70** 
[0,005] 

 

0,13** 
[0,000] 

 
Arbetslöshetsersättning 

  

0,05*  
[0,033] 

 

0,42** 
[0,001] 

 

0,05** 
[0,000] 

 
Anställningsskydd - Index 

  

1,22  
[0,080] 

 

1,66  
[0,563] 

 

–0,10 
[0,750] 

 
Arbetsmarknadsåtgärder 

  

–0,64  
[0,526] 

 

1,79  
[0,668] 

 

–0,11  
[0,807] 

 
Reallönetillväxt 

  

0,01  
[0,881] 

 

–0,92** 
[0,001] 

 

0,01 
[0,65] 

 
Realräntan t-1 

  

0,43**  
[0,000] 

 

1,38** 
[0,000] 

 

0,17** 
[0,000] 

 
N (länder, år) 

 

286 (16, 18) 

 

285 (16, 18) 

 

277 (16, 18) 

 

287 (16, 18) 

 

𝑹𝟐 

 

 

0,81 

 

0,85 

 

0,90 

 

0,95 

     

(i) p-värdena ges inom parenteserna 

(ii) * Indikerar att skattningen är signifikant på 5 procents signifikansnivå 

(iii) ** Indikerar att skattningen är signifikant på 1 procents signifikansnivå 
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Det framgår tydligt från ovan resultat att finanspolitisk åtstramning knappast har 

någon expansiv effekt på sysselsättningen, utan snarare en signifikant negativ effekt på 

sysselsättningen. Av regression 1 bedömer vi att en finanspolitisk åtstramning på en 

procent av BNP ökar den faktiska arbetslösheten med 0,25 procentenheter. Detta 

resultat bekräftar den negativa effekten av finanspolitisk åtstramning på 

sysselsättningen som andra studier nu etablerat (t.ex. IMF 2010, Guajardo 2011). Från 

regression 1.2 kan vi dessutom dra slutsatsen att denna effekt är robust, eftersom 

finanspolitisk åtstramning fortsätter att ha en nästan lika stor effekt på 0,22 

procentenheter på den faktiska arbetslösheten, även när alla andra utvalda variabler 

tagits med. När regression 2 betraktas ser vi ett starkt och signifikant samband mellan 

finanspolitisk åtstramning och andelen långtidsarbetslösa i den totala arbetslösheten. 

En finanspolitisk åtstramning på en procent av BNP implicerar här att 

långtidsarbetslösheten ökar med 1,12 procentenheter i förhållande till den totala 

arbetslösheten. När variabeln för kumulativ finanspolitisk åtstramning utökas för att 

inkludera åtstramningar genomförda i fyra tidigare perioder finner vi att den har en 

signifikant effekt på jämviktsarbetslösheten i regression 3. Det förefaller alltså att 

finanspolitisk åstramning kan få effekter på jämviktsarbetslösheten när vi rör oss från 

kort till medelfristig sikt. Jämviktsarbetslösheten ökar med 0,15 procentenheter när den 

kumulativa finanspolitiska åtstramningen ökar med en procent av BNP. För att öka 

jämviktsarbetslösheten med en hel procentenhet krävs alltså kumulativ finanspolitisk 

åtstramning på ungefär åtta procent av BNP (0,15 × 8 ≈ 1). För att sätta detta i 

perspektiv, uppgår mängden finanspolitisk åtstramning i Irland (en av de länderna i 

Europa som drabbats hårdast av den finansiella krisen) i 𝑨𝑩𝑭𝑪-serien för endast året 

2009 till 4,74% av BNP (Appendix, DeVries et.al. 2011: 87). Logiken skulle då predikera 

att betydande och bestående uppgångar i jämviktsarbetslösheten kan vara att vänta i 

sådana länder när återhämtningen stabiliserats. 

I regressioner för den faktiska arbetslösheten har BNP-tillväxten en signifikant negativ 

effekt på arbetslösheten. Tolkningen blir alltså att en högre BNP-tillväxt bidrar till att 

minska den faktiska arbetslösheten. Det bör dock noteras att effekten av BNP-tillväxten 

på långtidsarbetslösheten och NAIRU, om än negativ, inte är signifikant. När BNP-

tillväxten ökar med en procentenhet faller exempelvis NAIRU knappt alls. Detta tyder 

på att långtidsarbetslösheten och jämviktsarbetslösheten är mindre känslig för BNP-

tillväxten än den faktiska arbetslösheten. När långtidsarbetslösheten och NAIRU stiger 

är det alltså inte lika lätt att åstadkomma en lägre jämviktsarbetslöshet bara genom att 

ekonomin växer. 

När det gäller de strukturella variablerna har fackföreningstätheten och 

arbetslöshetsersättningen signifikanta effekter. En ökning i fackföreningstätheten med 

en procentenhet implicerar att långtidsarbetslösheten ökar med 0,70 procentenheter och 

NAIRU med 0,13 procentenheter. En ökning i arbetslöshetsersättningen med en 

procentenhet ökar långtidsarbetslösheten och NAIRU med 0,42 respektive 0,05 

procentenheter. Att fackföreningstätheten och arbetslöshetsersättningen båda är 

signifikanta är också i linje med resultat från tidigare studier (t.ex. Gianell 2008: 23). 

När det kommer till indexet för anställningsskydd och offentliga utgifter för 

arbetsmarknadsåtgärder framkommer inte någon signifikant effekt. 
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Arbetsmarknadspolitiska åtgärder verkar vara korrelerade med minskningar i 

jämviktsarbetslösheten, medan mer anställningsskydd tycks vara korrelerat med 

ökningar i faktisk och långtidsarbetslöshet. De stora koefficienterna för 

anställningsskyddet i regression 1.2 och 2 beror nog på att en ökning i indexsiffran med 

en enhet skulle innebära en tämligen orealistiskt omfattande ökning i 

anställningsskyddet. Indexet för anställningsskydd är mest tänkt som en indikator och 

är svårtolkat. Märkligt är att reallönetillväxten har en signifikant negativ inverkan på 

långtidsarbetslösheten, men det går att rationalisera detta genom att tänka sig att när 

reallönetillväxten är som störst så är nog konjunkturläget på väg upp. Under sådana 

omständigheter skulle även långtidsarbetslösheten kunna falla, därav korrelationen. 

I alla regressioner har den laggade realräntan en lika stor eller större effekt på den 

undersökta typen av arbetslöshet. Detta bekräftar att penningpolitiken och 

ränteutvecklingen har stor påverkan på ekonomin och sysselsättningen. Korrelationen 

mellan ökad realränta och ökad jämviktsarbetslöshet stödjer även Balls tidigare nämnda 

slutsatser om att desinflationspolitik och höga realräntor medför en ökning i NAIRU. 

Till skillnad från Ball visar vi dock att finanspolitiken också har signifikanta effekter, 

även när realräntepolitiken kontrolleras för. 

Som vi har sett var 90-talet det decenniet då mest finanspolitisk åtstramning 

genomfördes i OECD. 1990-talet var också ett decennium då jämviktsarbetslösheten för 

det mesta antingen steg eller uppvisade persistens (Tabell 1.1). Decenniet tjänar således 

som ett lämpligt historiskt exempel att komplettera regressionsresultaten med. I ljuset 

av resultaten kan vi berika analysen av den historiska utveckligen i OECD-länder på 

1990-talet och undersöka hur den totala utförda finanspolitiska åtstramningen har 

relaterat till de signifikanta strukturella variablerna, fackföreningstäthet och 

arbetslöshetsersättning. 

 

Figur 4.1:  Jämviktsarbetslöshet, finanspolitisk åtstramning och fackföreningstäthet 1990-99. 
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I figur 4.1 är det återigen Sverige och Finland som sticker ut. Implikationen är att 

arbetsmarknader som utsätts för ekonomisk kris och som i högre grad kännetecknas av 

hög fackföreningstäthet och möjliga insider-outsider-mekanismer inte är kapabla att 

klara av omfattande finanspolitisk åtstramning utan att denna medför en ökning i 

jämviktsarbetslösheten. Om vi antar att reallönerna är som mest rigida och insiders 

makt som starkast där fackföreningstätheten är som störst kan man teoretiskt resonera 

att en ökning i jämviktsarbetslöshetens klassiska komponent utgör en stor del av den 

totala ökningen i NAIRU. Reallöneutvecklingen under krisåren 1991-93 ger dock inte 

entydigt stöd för denna teori. I Finland höjdes den genomsnittliga reallönen 1991 men 

den föll under 1992-93 medan den i Sverige föll mellan 1990 och 1991, steg mellan 1991 

och 1992, och föll igen under 1993. Efter 1993 återgick reallöneutvecklingen i båda 

länderna snabbt till sin stadigt uppgående trend. Å ena sidan föll reallönerna under 

åtminstone vissa av krisåren i de båda länderna, vilket inte talar för att insiders 

lyckades hålla dessa på samma nivå. Den snabba återgången till reallöneökningar direkt 

efter krisen talar å andra sidan för att facken hastigt åter satte fart på 

reallöneutvecklingen när en fördröjning hade kunnat underlätta för nyblivna outsiders 

att återetablera sig. Att konkretisera dessa spekulationer och få bättre förståelse för hur 

insider-outsider-mekanismer kan ha bidragit till en ökad jämviktsarbetslöshet i Sverige 

och Finland på 90-talet skulle kräva närmare empirisk undersökning. Relationen mellan 

ökad jämviktsarbetslöshet, finanspolitisk åtstramningen och hög fackföreningstäthet 

framgår ändå tydligt i figuren. 

 

Figur 4.2: Jämviktsarbetslöshet, finanspolitisk åtstramning och arbetslöshetsersättning 

1990-99. 

Det är lättare att tänka i termer av insider-outsider-mekanismer när vi betraktar figur 

4.2. Relationen mellan ökad jämviktsarbetslöshet, hög arbetslöshetsersättning och 
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finanspolitisk åtrstramningen är något starkare än för fackföreningstätheten. Vi utgår 

från att en högre arbetslöshetsersättning gör att upplevelsen av arbetslösheten blir 

mindre svår och att arbetslösa därmed spenderar mer tid i arbetslöshet. Vi vet sedan 

tidigare från regression 2 att finanspolitisk åtstramning är starkt korrelerad med ökad 

långtidsarbetslöshet. Det följer då att när finanspolitisk åtstramningen genomförs med 

ökad faktisk arbetslöshet som resultat, en del av de nyarbetslösa går över till att bli 

långtidsarbetslösa, förlorar inflytande över lönesättningsprocessen och riskerar att bli 

outsiders. Där arbetslöshetsersättningen är högre och den finanspolitiska åtstramningen 

mer omfattande skulle vi vänta oss att fler blir outsiders och att detta leder till att 

jämviktsarbetslösheten stiger. I figuren är relationen mellan finanspolitisk åtstramning, 

arbetslöshetsersättning och NAIRU tydligast i Italien, Spanien, Sverige och Finland. I 

Finland steg långtidsarbetslösheten som andel av den totala arbetslösheten mellan 1992 

och 1996 och nådde över 55 procent, i alla andra länder steg den mellan 1992 och 1997 

och nådde över 50 procent i Sverige, över 70 procent i Spanien och över 80 procent i 

Italien.   

En ytterligare kommentar är att det också finns en tendens för de länderna som 

stramade åt allra mest att inte bara uppleva ökad jämviktsarbetslöshet, utan även i 

genomsnitt lägre ekonomisk tillväxt. Som vi redan sett ökade jämviktsarbetslösheten 

mest i Finland och Sverige, som hör till de länder vars totala finanspolitiska 

åtstramning var högst och också de länderna där den genomsnittliga tillväxten var 

lägre, troligast på grund av de djupa kriser dessa länder upplevde. Detta bekräftas i 

tabell 4.3. Men även i Italien som inte genomgick någon djupare kris syns tydligt en 

relation mellan finanspolitisk åstramning, låg tillväxt och en högre, eller persistent 

jämviktsarbetslöshet. 
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Land 

 

Total 

𝑨𝑩𝑭𝑪 

1990-talet 

Genomsnittlig 

BNP-tillväxt 

per år 1990-

talet 

Förändring i 

genomsnittlig 

NAIRU 1980-

1990-talet 

    Italien 19,23 1,42 1,79 

Finland 11,43 1,67 5,72 

Sverige 10,59 1,74 3,28 

Belgien 6,37 2,18 0,63 

Spanien 6,24 2,71 2,67 

Tyskland 5,47 2,17 1,53* 

Kanada 4,75 2,40 -0,08 

Österrike 3,97 2,76 0,68 

USA 3,92 3,28 -0,66 

Storbritannien 2,61 2,71 -1,20 

Australien 2,47 3,34 0,68 

Frankrike 2,16 1,88 1,88 

Japan 1,90 1,45 0,86 

Nederländerna 1,73 3,21 -1,05 

Danmark 0,30 2,41 0,28 

Irland 0,00 7,28 -4,80* 

     

* Förändring i NAIRU mellan 1999 och 1990 

 

Tabell 4.2:  Finanspolitisk åtstramning, BNP-tillväxt och genomsnittlig jämviktsarbetslöshet i 

16 OECD-länder. Länderna rankade efter finanspolitisk åtstramning Källor: OECD, 

Devries et.al (2011) 

I inget land går det att dra slutsatsen att finanspolitisk åtstramning tillsammans med 

låg tillväxt skulle göra annat än höja, eller göra persistent, landets jämviktsarbetslöshet. 

I alla länder vars genomsnittliga BNP-tillväxt låg under 2 procent ökade 

jämviktsarbetslösheten, och den tenderade att öka mest i länder där den låga tillväxten 

kombinerades med mycket finanspolitisk åtstramning. Föga förvånande är att Irland, 

det land med högst tillväxt och ingen finanspolitisk åtstramning, lyckades bäst av alla 

med att reducera sin NAIRU. 

Det finns dock exempel där måttlig finanspolitisk konsolidering har kunnat förenas med 

minskad jämviktsarbetslöshet och stabil tillväxt. Vi har tidigare nämnt Nederländerna 

och Storbritannien, men även USA och Kanada lyckades genomföra små- till medelstora 

konsolideringar och ändå minska sin jämviktsarbetslöshet. Dessa länder verkar också 

kännetecknas av att de möjliga insider-outsider-mekanismer som är korrelerade med 

ökad jämviktsarbetslöshet är mindre starka. I figurer 4.2 och 4.3 ser vi att inget av 

dessa länder har ett värde högre än 200 respektive 100 när det gäller relationen mellan 

åtstramningen och fackföreningstäthet respektive arbetslöshetsersättning. I alla länder 

utom Storbritannien var dessutom penningpolitiken i början på 1990-talet mindre stram 

än genomsnittet. I de undersökta länderna låg den genomsnittliga korta räntan på 9,16 

procent under perioden 1990-94 (figur 1.3), i Kanada låg den på 7,88 procent, 7,87 
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procent i Nederländerna och knappt 5,1 procent i USA. Således kan vi konstatera att de 

fiskala multiplikatorerna genom vilka finanspolitisk åtstramning teoretiskt kväver den 

aggregerade efterfrågan och leder till ökad arbetslöshet var mindre starka i dessa 

länder. Penningpolitiken i USA, Kanada och Nederländerna tidigt på 1990-talet kan då 

sägas ha legat närmare 𝑻𝑹′-kurvan i figurer 2.2 och 2.3. Under sådana omständigheter 

är centralbanken mer ackomoderande när den aggregerade efterfrågan sjunker och mer 

benägen att anta en expansiv penningpolitik som återställer ekonomin till jämvikt och 

dämpar den finanspolitiska åtstramningen. 

Sammanfattningsvis konstateras det att finanspolitisk åtstramning, via sin negativa 

effekt på den aggregerade efterfrågan när de fiskala multiplikatorerna är stora och i 

samband med strukturella variabler på arbetsmarknaden som är kännetecknande för 

insider-outsider-mekanismer, kan leda till en ökad jämviktsarbetslöshet. Detta 

bekräftar vi med både regressionsanalys och med empirisk-historisk analys. Av 

regressionerna bedömer vi att kumulativ finanspolitisk åtstramning på kort sikt ökar 

arbetslösheten, och har en ännu starkare effekt på långtidsarbetslösheten. Kumulativ 

finanspolitisk åtstramning från flera tidigare perioder är dessutom korrelerad med ökad 

jämviktsarbetslöshet. Regression 3 implicerar att kumulativ finanspolitisk åtstramning 

på 8 procent av BNP krävs för att öka jämviktsarbetslösheten med en procent. 

Fackföreningstäthet och arbetslöshetsersättning har också signifikanta effekter på 

långtidsarbetslösheten och jämviktsarbetslösheten som möjligen kan liknas vid insider-

outsider-dynamiken. När 1990-talet undersöks närmare med analys av erfarenheterna i 

OECD-länderna styrks det att jämviktsarbetslösheten tenderade att öka allra mest i 

länder där finanspolitisk åtstramning kombinerades med hög fackföreningstäthet och 

hög arbetslöshetsersättning. I de fallen där måttlig fiskal konsolidering kombinerades 

med en reducerad jämviktsarbetslöshet tenderade penningpolitiken att vara mindre 

stram, vilket försvagar de fiskala multiplikatorernas inverkan på den aggregerade 

efterfrågan. Dessa länder kännetecknades även av mer flexibla arbetsmarknader. Till 

slut framgår det att jämviktsarbetslösheten tenderade att öka mest i länder där 

finanspolitisk åstramning parades med i genomsnitt lägre ekonomisk tillväxt. 

Jämviktsarbetslösheten ökade allra mest i Finland och Sverige, de två länder som på 

1990-talet genomgick de djupaste ekonomiska kriserna och som stramade åt näst mest 

av alla de undersökta länderna.  
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V. SLUTSATS & IMPLIKATIONER 

 

Denna studie syftade till att undersöka sambandet mellan finanspolitisk åtstramning 

och jämviktsarbetslöshet. Vi kan bekräfta att mer finanspolitisk åtstramning är 

signifikant korrelerad med en högre faktisk arbetslöshet, en högre långtidsarbetslöshet 

och dessutom en ökad jämviktsarbetslöshet. Hög fackföreningstäthet och  

arbetslöshetsersättning är också signifikant korrelerade med högre 

jämviktsarbetslöshet, vilket påminner oss om att arbetsmarknadens strukturella 

variabler också spelar roll för jämviktsarbetslösheten. När det gäller att sätta den 

nuvarande studien i sitt akademiska och teoretiska sammanhang, talar den därmed 

starkt emot vedertagna teoretiska argument att jämviktsarbetslösheten är oberoende av 

den aggregerade efterfrågan och den makroekonomiska politiken och att den endast 

bestäms av arbetsmarknadens funktionssätt. Det verkar vara fallet att den ny-

neoklassiska syntesen har misslyckats i uppgiften att förklara den historiska och 

samtida utvecklingen av arbetslösheten, och att större utrymme bör ges åt andra teorier 

som ger makroekonomisk politik en större roll när jämviktsarbetslösheten studeras. 

Även om goda resultat för finanspolitikens effekter på jämviktsarbetslösheten har 

presenterats i denna studie, har den långt ifrån förklarat allt som är värt att veta om 

finanspolitisk åtstramnings påverkan på ekonomin. Ett tema som vi endast kunnat 

beröra i korthet mot slutet av analysen är sambandet mellan finanspolitisk åtstramning 

och ekonomisk tillväxt, något som är värt närmare empirisk undersökning. Ett 

intressant ämne för framtida studier skulle således kunna vara förhållandet mellan 

finanspolitisk åtstramning och den långsiktiga nivån för ekonomisk tillväxt i ekonomin. 

Om åtstramningspolitik är kapabel till att sänka nivån för den potentiella BNP:n och om 

detta skulle bekräftas empiriskt skulle detta öka vår förståelse för sambandet mellan 

makroekonomisk politik och jämviktsarbetslöshet. 

Det bör dock noteras att analysen inte implicerar att finanspolitisk åtstramning i alla 

former bör undvikas. Det finns självklara fördelar för ett land att i möjligaste mån 

undvika en växande statsskuld och långvariga strukturella budgetunderskott. Att betala 

av på statsskulden och hålla den på rimliga nivåer är ett sätt att undvika att statens 

betalningsförmåga ifrågasätts. En lägre statsskuld kan därmed innebära att realräntan 

faller, vilket uppmuntrar de privata investeringarna i ett land. En lägre ränta och en 

lägre statsskuld gör att den befintliga skuldens räntekostnader tar upp mindre resurser 

i statens budget, och detta gör att det finns mer utrymme att sänka skatter eller att 

investera i andra områden (IMF 2010: 95). Om ett land etablerar och lyckas hålla sig till 

finanspolitiska regler som balanserar budgeten, t.ex. över en konjunkturcykel, behöver 

inte det landet oroa sig för en skenande skuldsättning i tider av recession eller kris. 

Sveriges överskottsmål, en balanserad budget och en förhållandevis stark ekonomisk 

utveckling sedan den globala ekonomiska krisens utbrott tjänar som ett gott exempel. 

Inte heller bör man dra slutsatsen att fackföreningar och arbetslöshetsersättning är 

dåliga. Studien säger inget om hur dessa institutioner ska utformas. Om man ser till att 

minska förekomsten av insider-outsider-mekanismer på arbetsmarknaden kan 

arbetslöshetsersättning och starka fackföreningar samexistera med en effektiv 
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arbetsmarknad. Detta kan åstadkommas genom att fackföreningar exempelvis tar 

hänsyn till de arbetslösa i lönesättningen, och genom att arbetslöshetsersättning 

utformas på ett sätt som uppmuntrar återetablering på arbetsmarknaden snarare än 

långvarig frånvaro från den. Dock drar vi slutsatsen att finanspolitisk åtstramning 

troligtvis har värre effekter på jämviktsarbetslösheten när arbetsmarknaden är mindre 

flexibel, när snedvridningar i arbetsmarknadens funktionssätt existerar, och när den 

genomförs under, eller i spåren av, allvarlig ekonomisk kris. Vi kan till slut avrunda 

studien med att blicka framåt och i korthet titta på den pågående utvecklingen i dagens 

EU-länder: 

 

Land 

 

Arbets 

löshets 

ersättning 

20101 

Fack- 

förenings 

täthet  

2010 

Index för 

anställ- 

ningsskydd 

2010 

Genomsnittlig 

BNP-tillväxt 

per år 2010-

2013 

Förändring i 

genomsnittlig 

NAIRU 2000-

20102-talet 

 

 

 

 

  Belgien 86 50,6 2,00 1,04 -0,06 

Danmark 84 67,6 2,13 0,62 0,49 

Spanien 79 19,3 2,36 -0,75 3,67 

Irland 76 32,7 1,27 0,23 2,43 

Nederländerna 76 18,6 2,82 0,10 -0,04 

Portugal 75 19,3 4,13 -0,98 3,43 

Italien 71 35,5 2,76 -0,51 -0,45 

Frankrike 69 7,9 2,38 0,99 0,31 

Sverige 68 68,2 2,61 2,99 -0,30 

Finland 64 70,0 2,17 0,95 -0,53 

Tyskland 59 18,6 2,87 2,11 -0,88 

Österrike 55 28,4 2,37 1,47 0,51 

Storbritannien 54 26,4 1,20 1,18 0,97 

Grekland 41 25,2 2,80 -5.72 1,84 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

1 För en ogift person som tjänar 67% av genomsnittslönen och som är berättigad till  

   bostads- samt socialbidrag 
2 Genomsnittlig NAIRU 2010-2014 

 

Tabell 5.1:  Strukturella arbetsmarknadsvariabler, BNP-tillväxt och förändring i NAIRU i 14 

EU-länder på 2010-talet Källa: OECD 

 

ABFC-serier för 2010-talet är ännu inte framtagna och kan tyvärr inte presenteras i 

figur 5.1, men vid första anblick kan det ändå förmodas att under ”den stora 

recessionen” är de länder som genomgått de djupaste kriserna och som pressats till att 

genomföra omfattande finanspolitisk åtstramning drabbade av de största uppgångarna i 

jämviktsarbetslösheten. Detta skulle stämma överens med den empiriska analysen 

genomförd i denna studie. Utom i Grekland är arbetslöshetsersättningen i de markerade 

länderna förhållandevis hög, och en möjlig koppling mellan detta och uppgången i 
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jämviktsarbetslösheten vore också förenligt med de tidigare empiriska resultaten. 

Gällande fackföreningstätheten och anställningsskyddet framgår dock inte någon tydlig 

korrelation.  

Att redan idag försöka dra sådana slutsatser när den ekonomiska krisen fortsätter att 

pågå är spekulativt. Det är uppgiften för framtida forskning att undersöka vilka faktorer 

varit av mest betydelse om jämviktsarbetslösheten i EU och OECD-länder ökar efter 

dagens kris. Men de aktuella policyimplikationerna av denna studie är ändå att stora 

och långvariga uppgångar i jämviktsarbetslösheten är att vänta i de länder som idag 

genomför omfattande finanspolitiska åtstramningar i kölvattnet av den globala 

ekonomiska krisen. 
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Appendix A – Finanspolitisk åtstramning 

 

Tabell A1: Finanspolitisk åtstramning (%BNP) i 16 OECD-länder enligt det ”handlingsbaserade” 

måttet (Action-based Fiscal Consolidation [ 𝑨𝑩𝑭𝑪]). 1978-2009. Källa: DeVries et.al (2011) 

Obs. ”Skatt” och ”Utgifter” berättar hur mycket av åtstramningen bestod av skattehöjningar 

respektive nedskärningar i offentliga utgifter. En negativ siffra betecknar en misslyckad 

åtstramning med motsatt effekt på statens budget.  

          

          

Land År Total Skatt Utgifter 

          

          

Australien 1985 0,45 0,00 0,45 

Australien 1986 1,02 0,17 0,85 

Australien 1987 0,90 0,19 0,71 

Australien 1988 0,10 -0,27 0,37 

Australien 1994 0,25 0,25 0,00 

Australien 1995 0,50 0,50 0,00 

Australien 1996 0,62 0,34 0,28 

Australien 1997 0,70 0,18 0,53 

Australien 1998 0,37 0,05 0,32 

Australien 1999 0,04 -0,04 0,07 

Belgien 1982 1,66 0,00 1,66 

Belgien 1983 1,79 0,69 1,10 

Belgien 1984 0,69 0,28 0,41 

Belgien 1985 1,61 0,73 0,88 

Belgien 1987 2,80 0,00 2,80 

Belgien 1990 0,60 0,40 0,20 

Belgien 1992 1,79 0,99 0,80 

Belgien 1993 0,92 0,43 0,49 

Belgien 1994 1,15 0,55 0,60 

Belgien 1996 1,00 0,50 0,50 

Belgien 1997 0,91 0,41 0,50 

Danmark 1983 2,77 0,92 1,85 

Danmark 1984 2,38 0,67 1,71 

Danmark 1985 1,54 0,77 0,77 

Danmark 1986 -0,72 -0,72 0,00 

Danmark 1995 0,30 0,30 0,00 

Finland 1992 0,91 0,00 0,91 

Finland 1993 3,71 0,00 3,71 

Finland 1994 3,46 0,69 2,77 

Finland 1995 1,65 -0,63 2,28 

Finland 1996 1,47 0,00 1,47 

Finland 1997 0,23 -0,70 0,93 
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Land År Total Skatt Utgifter 

          

Frankrike 1979 0,85 0,85 0,00 

Frankrike 1987 0,26 -0,50 0,76 

Frankrike 1989 -0,20 -0,20 0,00 

Frankrike 1991 0,25 0,00 0,25 

Frankrike 1992 -0,10 0,00 -0,10 

Frankrike 1995 0,28 0,43 -0,15 

Frankrike 1996 1,33 0,86 0,47 

Frankrike 1997 0,50 0,41 0,09 

Frankrike 1999 -0,10 -0,10 0,00 

Frankrike 2000 -0,20 -0,20 0,00 

Irland 1982 2,80 2,54 0,26 

Irland 1983 2,50 2,44 0,06 

Irland 1984 0,29 0,29 0,00 

Irland 1985 0,12 0,12 0,00 

Irland 1986 0,74 0,74 0,00 

Irland 1987 1,65 0,53 1,12 

Irland 1988 1,95 0,00 1,95 

Irland 2009 4,74 2,35 2,39 

Italien 1991 2,77 1,69 1,08 

Italien 1992 3,50 1,60 1,90 

Italien 1993 4,49 2,00 2,49 

Italien 1994 1,43 -0,27 1,70 

Italien 1995 4,20 2,41 1,79 

Italien 1996 0,34 -0,74 1,08 

Italien 1997 1,82 0,89 0,93 

Italien 1998 0,68 0,01 0,67 

Italien 2004 1,30 0,67 0,63 

Italien 2005 1,00 0,40 0,60 

Italien 2006 1,39 0,50 0,89 

Italien 2007 1,03 1,32 -0,29 

Japan 1979 0,12 0,12 0,00 

Japan 1980 0,21 0,21 0,00 

Japan 1981 0,43 0,43 0,00 

Japan 1982 0,71 0,31 0,40 

Japan 1983 0,42 0,06 0,37 

Japan 1997 1,43 0,98 0,45 

Japan 1998 0,48 0,33 0,15 

Japan 2003 0,48 0,00 0,48 

Japan 2004 0,64 0,19 0,45 

Japan 2005 0,28 0,06 0,22 
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Land År Total Skatt Utgifter 

          

Japan 2006 0,72 0,45 0,27 

Japan 2007 0,15 0,15 0,00 

Kanada 1984 0,27 0,27 0,00 

Kanada 1985 1,03 0,53 0,50 

Kanada 1986 0,99 0,84 0,15 

Kanada 1987 0,28 0,14 0,14 

Kanada 1988 0,30 0,33 -0,03 

Kanada 1989 0,31 0,24 0,08 

Kanada 1990 0,86 0,57 0,29 

Kanada 1991 0,40 0,13 0,27 

Kanada 1992 0,21 -0,01 0,22 

Kanada 1993 0,35 -0,01 0,36 

Kanada 1994 0,49 0,04 0,45 

Kanada 1995 0,99 0,18 0,81 

Kanada 1996 0,97 0,09 0,88 

Kanada 1997 0,47 0,01 0,47 

Nederländerna 1981 1,75 0,53 1,22 

Nederländerna 1982 1,71 0,00 1,71 

Nederländerna 1983 3,24 0,49 2,75 

Nederländerna 1984 1,76 0,00 1,76 

Nederländerna 1985 1,24 0,00 1,24 

Nederländerna 1986 1,74 0,00 1,74 

Nederländerna 1987 1,48 1,48 0,00 

Nederländerna 1988 0,06 -0,69 0,75 

Nederländerna 1991 0,87 0,87 0,00 

Nederländerna 1992 0,74 -0,58 1,32 

Nederländerna 1993 0,12 -0,16 0,28 

Nederländerna 2004 1,70 0,40 1,30 

Nederländerna 2005 0,50 0,20 0,30 

Spanien 1983 1,90 1,90 0,00 

Spanien 1984 1,12 0,37 0,75 

Spanien 1989 1,22 0,98 0,24 

Spanien 1990 -0,40 -0,25 -0,15 

Spanien 1992 0,70 0,30 0,40 

Spanien 1993 1,10 0,80 0,30 

Spanien 1994 1,60 0,00 1,60 

Spanien 1995 0,74 0,00 0,74 

Spanien 1996 1,30 0,20 1,10 

Spanien 1997 1,20 0,10 1,10 

Storbritannien 1979 0,27 -0,45 0,72 

Storbritannien 1980 0,08 -0,13 0,21 
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Land År Total Skatt Utgifter 

          

 

Storbritannien 1981 1,58 1,43 0,16 

Storbritannien 1982 0,53 0,48 0,05 

Storbritannien 1994 0,83 0,68 0,15 

Storbritannien 1995 0,28 0,23 0,05 

Storbritannien 1996 0,30 0,00 0,30 

Storbritannien 1997 0,69 0,53 0,16 

Storbritannien 1998 0,31 0,30 0,01 

Storbritannien 1999 0,21 0,21 0,01 

Sverige 1984 0,90 0,21 0,69 

Sverige 1993 1,81 0,42 1,39 

Sverige 1994 0,78 0,19 0,59 

Sverige 1995 3,50 1,40 2,10 

Sverige 1996 2,00 0,80 1,20 

Sverige 1997 1,50 0,60 0,90 

Sverige 1998 1,00 0,40 0,60 

Tyskland 1982 1,18 0,56 0,62 

Tyskland 1983 0,87 0,30 0,57 

Tyskland 1984 0,18 -0,41 0,59 

Tyskland 1991 1,11 1,08 0,03 

Tyskland 1992 0,46 0,27 0,19 

Tyskland 1993 0,11 -0,07 0,18 

Tyskland 1994 0,91 0,08 0,83 

Tyskland 1995 1,08 0,84 0,24 

Tyskland 1997 1,60 0,50 1,10 

Tyskland 1998 -0,10 0,00 -0,10 

Tyskland 1999 0,30 0,30 0,00 

Tyskland 2000 0,70 -0,05 0,75 

Tyskland 2003 0,74 0,74 0,00 

Tyskland 2004 0,40 -0,70 1,10 

Tyskland 2006 0,50 0,00 0,50 

Tyskland 2007 0,90 0,50 0,40 

USA 1978 0,14 0,14 0,00 

USA 1980 0,06 0,06 0,00 

USA 1981 0,23 0,23 0,00 

USA 1985 0,21 0,21 0,00 

USA 1986 0,10 0,10 0,00 

USA 1988 0,85 0,39 0,46 

USA 1990 0,33 0,26 0,07 

USA 1991 0,58 0,29 0,29 

USA 1992 0,52 0,24 0,28 

USA 1993 0,32 0,08 0,23 
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Land År Total Skatt Utgifter 

          

 

USA 1994 0,90 0,40 0,50 

USA 1995 0,53 0,20 0,33 

USA 1996 0,29 0,08 0,22 

USA 1997 0,30 0,06 0,24 

USA 1998 0,15 0,00 0,15 

Österrike 1980 0,80 0,11 0,69 

Österrike 1981 1,56 0,50 1,06 

Österrike 1984 2,04 1,30 0,74 

Österrike 1996 2,41 0,88 1,53 

Österrike 1997 1,56 0,44 1,12 

Österrike 2001 1,02 0,90 0,12 

Österrike 2002 0,55 0,00 0,55 
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Figur A.1:  Jämförelse mellan ABFC- och CAPB-måtten på finanspolitisk åtstramning  

Källa: Guajuardo (2011: 12-13) 

 

 

Här illustreras hur två olika mått på finanspolitisk åtstramning kan implicera motsatta 

effekter. I figuren ovan är det BNP som regresserats på först ABFC och sedan CAPB. Vi 

ser att CAPB-måttet implicerar att finanspolitisk åtstramning har en expansiv effekt på 

output över en tvåårsperiod, vilket också implicerar en expansiv effekt på 

sysselsättningen. ABFC-måttet ger snarare motsatt effekt och visar att finanspolitisk 

åtstramning är kontraktiv. Nackdelarna med att använda CAPB-måttet samt varför 

ABFC är att föredra har redovisats på sida 21 i texten. 
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Appendix B – Hysteresis 

 

Teoretisk genomgång av insider-outsider-mekanismer 

I insider-outsider-modellen bestäms löne- samt sysselsättningsnivån av regelbundna 

förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. De sistnämnda representeras i 

förhandlingarna av fackföreningar, vars lönesättningskurva befinner sig i jämvikt där 

den korsar arbetstagivarnas kurva för efterfrågan på arbetskraft. Fackföreningar antas 

ha två huvudsakliga mål vid förhandlingsbordet: fler anställningar och högre reallöner, 

och lutningen på fackets lönesättningskurva avgör vilket av dessa facket föredrar. En 

brant lönesättningskurva implicerar en fackförening som prioriterar högre reallöner 

framför ökad sysselsättning (Burda & Wyplosz 2013: 122). Till detta lägger vi till 

antagandet att arbetstagare med längst anställningstid, dvs. insiders, har mest makt 

inom fackföreningen under förhandlingarna (man kan tänka sig att det är mer sannolikt 

att insiders har mer inflytande i fackliga frågor, då de varit engagerade i dessa en längre 

tid än vad nyanställda har) och att dessa är mer benägna att trycka på för en ökning av 

reallönen (Lindbeck & Snower 2001: 178). Om arbetstagare som inte tillhör den inre 

kretsen av insiders förlorar sin anställning på grund av att efterfrågan på 

arbetsmarknaden krymper, så kommer dessa att förlora den makt de hade att påverka 

lönesättningsprocessen. Detta eftersom lönerna sätts i förhandlingar mellan 

fackföreningen och arbetsgivarna, och inte mellan arbetsgivare och alla i arbetskraften 

(Calmfors & Driffill 1988: 46; Blanchard & Summers 1986: 16). Effekten av att minska 

outsiders påverkan på lönesättningen förstärks dessutom ytterligare om outsiders inte 

lyckas återetablera sig och istället blir långtidsarbetslösa (Cross 2014: 8). 

Fackföreningens lönesättningskurvor 

betecknas här av de båda 𝑳𝑺-kurvorna, 

medan efterfrågan på arbetskraft ges av 

𝑳𝑫. I utgångsläget befinner sig 

ekonomin i jämvikt i 𝑨, och här har 

fackföreningen förhandlat en reallön på 

𝒘𝒂 och en jämviktsnivå för 

sysselsättningen på 𝒔𝒂. Vi antar nu att 

ekonomin utsätts för en extern 

efterfrågechock som orsakar ett fall i 

efterfrågan på arbetskraft, så att 𝑳𝑫 

skiftar nedåt till 𝑳𝑫’. Arbetslösheten 

stiger nu i vanlig ordning på grund av 

uppsägningar och att 𝑳𝑫 gått ner. Men 

istället för att ta hänsyn till den högre 

arbetslösheten i nästa period och i nästa avtalsrörelse och gå med på att förhandla en 

lönenivå som skulle gjort att ekonomin hamnade i 𝑩, bestämmer sig de som är kvar i 

arbete och i fackföreningen, ”insiders”, för att hålla kvar reallönen på samma nivå och 

sedan fortsätta att förhandla upp den. Balansen mellan fackföreningens två främsta mål 

– fler jobb och högre reallöner – förskjuts då till förmån för önskan om högre reallöner, 

Figur B.1 Insider-outsider-modellen och hysteresis 
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som ligger i insiders intresse. Fackföreningens lönesättningskurva får en brantare 

lutning och svänger inåt till 𝑳𝑺* för att spegla de nya preferenserna i 

löneförhandlingarna. Efter förhandlingarna hamnar ekonomin i 𝑩*, och här blir 

sysselsättningen ännu lägre (𝒔′), men reallönen har förblir oförändrad (𝒘𝒂). När i den 

tredje perioden den externa chocken går över helt och efterfrågan på arbetskraft 

återvänder till dess tidigare nivå (𝑳𝑫), ser vi att en ny jämvikt bildats i 𝑪*, och att denna 

nya jämvikt innehåller en reallön som stigit på grund av insiders hårda 

förhandlingsposition, och att vi får en lägre sysselsättningsnivå (𝒔𝒊). Slutsatsen är då att 

trots att ekonomin återgått till jämvikt, finns en del av den högre arbetslösheten som 

den tillfälliga efterfrågenedgången orsakat kvar. I denna nya större grupp arbetslösa 

finns de outsiders vars position på arbetsmarknaden försvagades i takt med insiders 

önskan om högre reallöner och det resulterande inåtskiftet i 𝑳𝑺-kurvan. En tillfällig 

uppgång i arbetslösheten har alltså, på grund av insiders agerande, lett till en teoretiskt 

permanent högre arbetslöshet där nya ”outsiders” ingår. 

 

 

 

 

 


	Bibliografi

