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Blanchard kapitel 7Blanchard kapitel 7

Ekonomin pEkonomin påå medellmedellåång siktng sikt

�� Idag:Idag:

�� FlFlöödena pdena påå arbetsmarknaden.arbetsmarknaden.

�� Hur bestHur bestääms lms lööner och priser?ner och priser?

�� Hur pHur pååverkar lverkar löönene-- och prisbildningen och prisbildningen 
arbetslarbetslöösheten i jsheten i jäämvikt?mvikt?

�� Hur pHur pååverkas arbetslverkas arbetslöösheten av faktorer som sheten av faktorer som 
arbetslarbetslööshetsersshetsersäättning och konkurrenstryck?ttning och konkurrenstryck?

F4: sid. 2

ArbetskraftenArbetskraften6-1

�� I I arbetskraftenarbetskraften äär de som har jobb eller sr de som har jobb eller sööker jobb.ker jobb.
�� Individer mellan 16Individer mellan 16--64 som 64 som ej ej äär i arbetskraftenr i arbetskraften kan vara kan vara 

�� studerandestuderande
�� pensioneradepensionerade
�� ppåå sabbatssabbatsåår, i hemarbete.r, i hemarbete.

�� SysselsSysselsäättningttning äär de i arbetskraften som har ett r de i arbetskraften som har ett arbete. En person arbete. En person 
äär sysselsatt enligt Arbetskraftsundersr sysselsatt enligt Arbetskraftsundersöökningarna (AKU) om:kningarna (AKU) om:

•• han/honhan/hon under munder määtveckan utftveckan utföör minst r minst enen timmes arbete som avltimmes arbete som avlöönad nad 
arbetstagare, som egen farbetstagare, som egen fööretagare (inklusive fri yrkesutretagare (inklusive fri yrkesutöövare) eller som vare) eller som 
oavloavlöönad medhjnad medhjäälpare i flpare i fööretag som tillhretag som tillhöör familjemedlem i samma hushr familjemedlem i samma hushååll ll 
(personen (personen äär r i arbetei arbete). ). 

•• han/hon normalt han/hon normalt äär sysselsatt enligt ovan, men tillfr sysselsatt enligt ovan, men tillfäälligt lligt äär frr fråånvarande frnvarande fråån n 
arbetet under hela marbetet under hela määtveckan (personen tveckan (personen äär r tillftillfäälligt frlligt fråånvarandenvarande).).

�� Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program rPersoner som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program rääknas knas 
som sysselsatta som sysselsatta 

•• T. ex. offentligt skyddat arbete, arbete vid Samhall, start av T. ex. offentligt skyddat arbete, arbete vid Samhall, start av 
nnääringsverksamhet samt anstringsverksamhet samt anstäällning med lllning med löönebidrag eller anstnebidrag eller anstäällningsstllningsstööd.d.

�� Arbetskraftsdeltagandet Arbetskraftsdeltagandet äär kvoten mellan personer i arbetskraften r kvoten mellan personer i arbetskraften 
och total befolkning (ofta i och total befolkning (ofta i ååldersgruppen 16ldersgruppen 16--64 64 åår).r).

F4: sid. 3

ArbetskraftenArbetskraften

�� Alla Alla sysselsatta arbetarsysselsatta arbetar inte, de kan vara inte, de kan vara 
�� sjukskrivna,sjukskrivna,
�� lediga av andra sklediga av andra skääl.l.

�� USA har hUSA har höögt arbetskraftsdeltagande jgt arbetskraftsdeltagande jäämfmföört med rt med 
Europa. Europa. 

�� OcksOcksåå Sverige har hSverige har höögt arbetskraftsdeltagande jgt arbetskraftsdeltagande jäämfmföört rt 
med med öövriga Europa. vriga Europa. 

�� StStöörst skillnader mellan lrst skillnader mellan läänder fnder föör kvinnor och r kvinnor och ääldre.ldre.
�� Sverige har relativt sett hSverige har relativt sett hööga andelar frga andelar fråånvarande nvarande 

(sjuka). Ocks(sjuka). Ocksåå stor variation stor variation ööver tiden. ver tiden. 
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F4: sid. 4

Individer 16-64 ej i arbete som
andel av arbetskraften
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F4: sid. 5

UtanfUtanföörr arbetskraftenarbetskraften, 2007, 2007

Källa: SCB, AKU

Studerande
Hemarbetande
Arbetssökande

Värnpliktiga
Lediga

Pensionärer
Sjuka och sjukpensionärer
Övrigt

27%

37%

23%

3%

6%

2%

1,5% Betraktar sig som 
arbetssökande men 
uppfyller inte 
kriterierna enligt 
AKU

F4: sid. 6

Arbetskraftsdeltagande 2008Arbetskraftsdeltagande 2008
(av befolkning 15(av befolkning 15--65)65)
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F4: sid. 7

ArbetslArbetslööshet 2008shet 2008

F4: sid. 8

FlFlööden mellan olika den mellan olika 
arbetsmarknadsstatusarbetsmarknadsstatus

�� Bakom samma arbetslBakom samma arbetslööshetsnivshetsnivåå kan tvkan tvåå olika olika 
situationer gsituationer göömma sig:mma sig:
�� Stora flStora flööden, mden, måånga fnga föörlorar jobbet men de flesta rlorar jobbet men de flesta 

hittar ockshittar ocksåå snabbt ett nytt jobb, ellersnabbt ett nytt jobb, eller

�� FFåå som fsom föörlorar jobbet men de som frlorar jobbet men de som föörlorar jobbet rlorar jobbet 
har svhar svåårt att hitta ett nytt.rt att hitta ett nytt.

�� Stora skillnader mellan Europa och USA i Stora skillnader mellan Europa och USA i 
detta avseende.detta avseende.

F4: sid. 9

Stora flStora flöödenden

(1) Flöden in och ut från 
sysselsättning är stora.

(2) Relativt stocken är flödena 
in och ut ur arbetslösheten 
ännu större. Genomsnittlig 
tid i arbetslöshet 
ungefärligen 3 månader.

(3) Stora flöden också in och 
ut ur arbetskraften. 

(4) Också stora jobbflöden, 
många nya jobb skapas 
och gamla försvinner.

Genomsnittliga flGenomsnittliga flööden per den per 

mmåånad i USAnad i USA, 1994, 1994--19991999

Ej i arbets-

kraften 59,3

miljoner

Arbetslösa

6,2 miljoner

Sysselsatta

122 miljoner
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F4: sid. 10

Nyskapade och fNyskapade och föörlorade jobb i rlorade jobb i 
tillverkningsindustrin i Sverigetillverkningsindustrin i Sverige

1975 1980 1985 1990 1995

20

16

12

8

4

0

%

Nyskapade

Förlorade

Källa: Doktorsavhandling, Fredrik Andersson, Uppsala, 2003

Här visar vi data över nyskapade och förlorade arbetstillfällen i 
tillverkningsindustrin i Sverige. Detta visar flödena av arbetstillfällen, snarare än 
flödena av löntagare. Dvs, om en person på ett jobb slutar och ersätts med en 
annan, räknades detta som ett flöde av löntagare men inte som ett jobb-flöde. 

F4: sid. 11

Mindre flMindre flööden in och ut ur den in och ut ur 
arbetslarbetslöösheten i Europasheten i Europa

InflInflööde de UtflUtflööde de 

19851985 19931993 19851985 19931993
BelgienBelgien 0.140.14 0.420.42 2.72.7 8.68.6
DenmarkDenmark 0.290.29 1.751.75 6.36.3 21.421.4
FinlandFinland 1.491.49 2.832.83 36.536.5 13.913.9
FranceFrance 0.320.32 0.340.34 3.73.7 3.03.0
GermanyGermany 0.250.25 0.570.57 6.16.1 9.09.0
ItalyItaly 0.140.14 0.410.41 1.81.8 9.59.5
NetherlandsNetherlands 0.280.28 0.240.24 6.86.8 6.46.4
SpainSpain 0.350.35 0.560.56 1.71.7 1.81.8
SwedenSweden 0.660.66 1.251.25 28.528.5 11.611.6
U.K.U.K. 0.510.51 0.670.67 6.16.1 9.39.3
Gen. Gen. snsn. ovan. ovan 0.440.44 0.900.90 10.010.0 8.458.45
USAUSA 2.452.45 2.062.06 41.441.4 37.437.4

F4: sid. 12

FFöörräändringar i ndringar i 
arbetslarbetslööshetensheten

�� FFöörräändringar i arbetslndringar i arbetslöösheten psheten pååverkar verkar 
�� individernas vindividernas väälflfäärd, ochrd, och

�� llöönebildningen.nebildningen.

�� ArbetslArbetslöösheten gsheten gåår upp fr upp föör attr att::
�� nyanstnyanstäällningstakten minskar llningstakten minskar –– det blir svdet blir svåårare att rare att 

hitta nytt jobb.hitta nytt jobb.

�� uppsuppsäägningarna gningarna öökar kar –– ststöörre risk bli av med rre risk bli av med 
jobbet.jobbet.
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F4: sid. 13

JobbhittartaktJobbhittartakt

F4: sid. 14

JobbfJobbföörlorartaktrlorartakt

F4: sid. 15

LLöönebildningennebildningen

�� Kollektiva lKollektiva löönefneföörhandlingarrhandlingar mellan fmellan fööretag och anstretag och anstäällda regel llda regel 
snarare snarare ään undantag i n undantag i Europa. Europa. 

�� LLöönen oftast hnen oftast höögre gre ään n reservationslreservationslöönen nen bbååde i Europa och USA.de i Europa och USA.
�� EffektivitetslEffektivitetslööneteorin neteorin ssääger att lger att löönen ocksnen ocksåå äär ett instrument fr ett instrument föör r 

att patt pååverka den anstverka den anstäälldes produktivitet, hlldes produktivitet, höögre lgre lööner ju svner ju svåårare att rare att 
kontrollera den anstkontrollera den anstäälldes arbetsinsats.lldes arbetsinsats.

�� OavsettOavsett fföörhandlingsform srhandlingsform såå ggääller att lller att lööntagarnas ntagarnas 
fföörhandlingsstyrka rhandlingsstyrka äär:r:
�� hhöögre, ju svgre, ju svåårare det rare det äär att ersr att ersäätta dem med andra,tta dem med andra,
�� lläägre, ju svgre, ju svåårare det rare det äär fr föör dem att hitta alternativ sysselsr dem att hitta alternativ sysselsäättning.ttning.

�� DessaDessa faktorer pfaktorer pååverkas av arbetsmarknadens situation, men verkas av arbetsmarknadens situation, men 
ocksocksåå av institutionella faktorer inklusive lagstiftning.av institutionella faktorer inklusive lagstiftning.

7-2
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F4: sid. 16

LLööner, priser och arbetslner, priser och arbetslööshetshet

1.1. AnstAnstäällda och fllda och fööretag bryr sig om den reala lretag bryr sig om den reala löönen nen 
((WW//PP), ), inte den nominellainte den nominella ((WW).).

2.2. HHöögre arbetslgre arbetslööshet fshet föörsvagar lrsvagar lööntagarnas ntagarnas 
fföörhandlingsposition.rhandlingsposition.

3.3. Bland andra faktorer som pBland andra faktorer som pååverkar lverkar löönen nen äär r 
arbetslarbetslööshetsersshetsersäättningenttningen. H. Höögre ersgre ersäättningar ger ttningar ger 
mindre press pmindre press påå lläägre lgre lööner fner föör att minska r att minska 
arbetslarbetslöösheten. sheten. ÄÄven andra institutionella faktorer ven andra institutionella faktorer 
som anstsom anstäällningsskydd, vilka som fllningsskydd, vilka som föörhandlar m.m. rhandlar m.m. äär r 
betydelsefullabetydelsefulla..

F4: sid. 17

LLööner, priser och arbetslner, priser och arbetslööshetshet
-- en formaliseringen formalisering

�� Vi antar att den nominella lVi antar att den nominella löönennen, , WW, , beror pberor påå
tre faktorertre faktorer::
�� FFöörvrvääntad prisnivntad prisnivåå,, PPee (positivt).(positivt).

�� ArbetslArbetslööshetensheten,, uu (negativt).(negativt).

�� En variabel En variabel , , zz, , som fsom fåångar allt annat som kan ngar allt annat som kan 
ppååverka lverka löönebildningen (arbetslnebildningen (arbetslööshetsersshetsersäättning, ttning, 
arbetsrarbetsräätt, m.m.)tt, m.m.)..

�� Detta kan skrivas,Detta kan skrivas,
W P F u z

e= ( , )
( , )− +

F4: sid. 18

PrPrississäättningttning

�� ProduktionsfunktionenProduktionsfunktionen äär en relation mellan r en relation mellan 
mmäängden och kvaliteten pngden och kvaliteten påå produktionsfaktorer och produktionsfaktorer och 
produktionproduktion..

�� Vi bortser tillsvidare frVi bortser tillsvidare fråån kapital och fokuserar pn kapital och fokuserar påå
produktionsfaktorn arbetskraft. En enkel produktionsfaktorn arbetskraft. En enkel 
produktionsfunktionen kan dproduktionsfunktionen kan dåå skrivasskrivas::

Y AN=
YY = = produktionproduktion
NN = = sysselssysselsäättningttning
AA = = arbetskraftsproduktivitetarbetskraftsproduktivitet,, (produktion per arbetare)(produktion per arbetare)

�� FFöör att fr att föörenkla notationen, antag att en arbetare renkla notationen, antag att en arbetare 
producerar en enhet output, producerar en enhet output, dvsdvs A A = 1.= 1.

Y N=
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F4: sid. 19

PriPrissssäättningttning

�� Vi antar att fVi antar att fööretag har viss prissretag har viss prissäättningsstyrka och ttningsstyrka och 
ssäätter priset tter priset 

P = P = (1+ (1+ µµ ))WW
�� µµ kallas kallas ppååslagslag ((markupmarkup)) ppåå

produktionskostnadernaproduktionskostnaderna.  .  Under perfekt konkurrens Under perfekt konkurrens 
ggääller attller att µµ = 0, = 0, ochoch PP = = WW..

�� P = P = (1+ (1+ µµ ))W W kommer att ge oss en kommer att ge oss en 
prissprissäättningsrelation.ttningsrelation.

�� ÖÖverkursverkurs; ; 
�� I detta fall I detta fall äär fr fööretagens vinst (retagens vinst (PP--WW))QQ ddäär r Q Q äär sr sååld kvantitet. ld kvantitet. 

Om ett fOm ett fööretag mretag mööter en efterfrter en efterfrååga ga QQ = P = P --(1+(1+µµ)/)/µµ ddäär r µµ>1>1, , ssåå
maximeras vinsten om maximeras vinsten om P P ==(1+(1+µµ))W.W.

�� LLööss
( ) µ

µ+
−

−

1

max PWP
P

F4: sid. 20

Hur bestHur bestääms arbetsms arbets--
llööshetens nivshetens nivåå??

�� I denna sektion studerar vi hur lI denna sektion studerar vi hur löönesnesäättning ttning 
och prissoch prissäättning bestttning bestäämmer arbetslmmer arbetslööshetensheten..

�� Vi antar attVi antar att PPee = = PP, , ssåå att nominallatt nominallöönen beror nen beror 
den faktiska prisnivden faktiska prisnivåånn.. Detta Detta äär ett antagande r ett antagande 
om att marknaden om att marknaden äär i jr i jäämvikt. Senare mvikt. Senare 
kommer vi att tillkommer vi att tillååta avvikelser frta avvikelser fråån en sn en såådan dan 
jjäämvikt. mvikt. 

F4: sid. 21

LLöönesnesäättningsrelationenttningsrelationen

�� Ovan antog vi att den nominella lOvan antog vi att den nominella löönen beror nen beror 
ppåå prisnivprisnivåån, arbetsln, arbetslöösheten och zsheten och z::

W P F u z
e= ( , )

( , )− +

�� Eftersom vi antar att Eftersom vi antar att PPee = P= P, , ssåå ffåår vir vi::

W

P
F u z= ( , )

( , )− +

W PF u z= ( , )

�� Genom att dela bGenom att dela bååda sidor med fda sidor med fåår vi r vi 
llöönebildningsrelationennebildningsrelationen::
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F4: sid. 22

PrissPrissäättningsrelttningsrelationationenen

�� PrissPrissäättningen lyderttningen lyder::

P W= +( )1 µ

�� Dela bDela bååda sidor med da sidor med WW::
P

W
= +( )1 µ

�� FFöör att uttrycka detta i termer av reallr att uttrycka detta i termer av reallöön n 
inverterar vi binverterar vi bååda sidor, vilket ger oss da sidor, vilket ger oss 
prissprissäättningsrelationenttningsrelationen::

W

P
=

+

1

1( )µ

F4: sid. 23

ReallReallööner och produktmarknadsregleringarner och produktmarknadsregleringar

F4: sid. 24

JJäämviktsarbetslmviktsarbetslööshetshet

Enligt prissättningsrelationen 
är reallönen oberoende av 
arbetslösheten.

LLöönesnesäättning, prissttning, prissäättning och ttning och 

jjäämviktsarbetslmviktsarbetslööshet shet (naturlig (naturlig 
arbetslarbetslööshet)shet)

Arbetslöshet, u

R
ea

llö
n,

 W
/P

W

P
=

+

1

1( )µ

Prissättning, PS

W

P
F u z= ( , )

( , )− +

Lönesättning, WS

Enligt lönesättningsrelationen 
är reallönen en fallande 
funktion av arbetslösheten.

Slutsats:

Den naturliga arbetslösheten 
är sådan att den lönesättarna 
väljer den lön som ges av 
prissättningsrelationen. 
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F4: sid. 25

ArbetslArbetslööshetsersshetsersäättning och ttning och 
arbetslarbetslööshetshet

Högre 
arbetslöshetsersättning 
stärker löntagarnas 
förhandlingskraft, WS-
kurvan skiftar uppåt (z-
variabeln ökar.)

Hur pHur pååverkas verkas 

arbetslarbetslöösheten av hsheten av höögre gre 

arbetslarbetslööshetsersshetsersäättning?ttning?

W

P
F u z= ( , )

( , )− +

WS’
Slutsats:

Arbetslösheten ökar från 
u till u’.

Arbetslöshet, u

R
ea

llö
n,

 W
/P

PS

WS

u u’

F4: sid. 26

PrisbildningPrisbildning och och arbetslarbetslööshetshet

En ökning av påslagen
innebär att µ går upp. 
PS kurvan skiftar då
nedåt.

VadVad hhäändernder omom

konkurrensenkonkurrensen ppåå

varumarknadenvarumarknaden minskarminskar

ssåå prispprispååslagenslagen öökarkar? ? 

PS’

u’

PS

WS

Arbetslöshet, u

R
ea

llö
n,

 W
/P

W

P
=

+

1

1( )µ

u

Slutsats:

Reallönen faller och 
arbetslösheten ökar.

F4: sid. 27

Den strukturella arbetslDen strukturella arbetslööshetensheten

�� Ett annat, kanske bEtt annat, kanske bäättre, namn pttre, namn påå den naturliga den naturliga 
arbetslarbetslöösheten sheten äär r den strukturella arbetslden strukturella arbetslöösheten sheten 
((structural ratestructural rate of of unemploymentunemployment)) eftersom denna eftersom denna 
beror pberor påå en rad strukturella faktorer i ekonomin en rad strukturella faktorer i ekonomin 
(arbetsl(arbetslööshetsersshetsersäättning, konkurrenstryck, lagstiftning, ttning, konkurrenstryck, lagstiftning, 
m.m.).m.m.).

�� Vi kan ocksVi kan ocksåå definiera den naturliga (eller strukturella) definiera den naturliga (eller strukturella) 
sysselssysselsäättningen:ttningen:

N L u
n n

= −( )1
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F4: sid. 28

FrFråån sysselsn sysselsäättning till produktionttning till produktion

�� Associerade med den naturliga sysselsAssocierade med den naturliga sysselsäättningen finns en ttningen finns en 
naturlig produktionsnivnaturlig produktionsnivåå. . Hittills har vi fHittills har vi föörenklat och sagt att en renklat och sagt att en 
arbetare producerar en en enhet output (Yarbetare producerar en en enhet output (Y=N=N))

Y N L u
n n n

= = −( )1

�� Den naturliga produktionsnivDen naturliga produktionsnivåån tillfredsstn tillfredsstääller fller fööljande ekvation:ljande ekvation:

F
Y

L
z

n
1

1

1
−









 =

+
,

µ

�� I ord, den naturliga produktionsnivI ord, den naturliga produktionsnivåån n äär sr såådan att:dan att:

�� vid den associerade arbetslvid den associerade arbetslöösheten (sheten (uunn =1=1-- YYnn//LL))

�� den av lden av löönesnesäättarna valda reallttarna valda reallöönen (nen (FF((uunn,,zz)),)),

�� ööverensstverensstäämmer med den som impliceras av mmer med den som impliceras av 
prissprissäättningen (ttningen (11/(1+/(1+µµ) ).) ).

F4: sid. 29

Mer om naturlig produktionMer om naturlig produktion

�� I statistiken redovisas I statistiken redovisas potentiell output, potentiell output, detta detta äär i princip samma r i princip samma 
sak som naturlig produktion, men tar ockssak som naturlig produktion, men tar ocksåå hhäänsyn till nsyn till 
kapitalstocken och dess normala utnyttjandegrad kapitalstocken och dess normala utnyttjandegrad 
(kapacitetsutnyttjande). (kapacitetsutnyttjande). 

�� Potentiell output; Potentiell output; 

�� Givet,Givet,
•• kapitalstockens storlek och kvalitet, kapitalstockens storlek och kvalitet, 

•• mmäängden personer i arbetskraften och deras kvalifikationerngden personer i arbetskraften och deras kvalifikationer

•• samt det tekniska kunnandet och fsamt det tekniska kunnandet och fööretagsorganisationen, retagsorganisationen, 

�� hur hhur höög skulle produktionen vara vid den naturliga (strukturella) g skulle produktionen vara vid den naturliga (strukturella) 
arbetslarbetslööshetsnivshetsnivåån och normalt kapacitetsutnyttjande.n och normalt kapacitetsutnyttjande.

�� PPåå kort sikt kort sikt äär det frr det fräämst arbetslmst arbetslöösheten och sheten och 
kapacitetsutnyttjandet som varierar, dkapacitetsutnyttjandet som varierar, däärfrföör r äär vr vååra tidigare ra tidigare 
fföörenklingar om att kapitalstock och teknologi renklingar om att kapitalstock och teknologi äär exogena OK pr exogena OK påå
kort sikt (men INTE pkort sikt (men INTE påå lläängre sikt).ngre sikt).

F4: sid. 30

PrissPrissäättningsrelttningsrelationationen vid en vid öökande kande 
marginalkostnadermarginalkostnader

�� I verkligheten kan det vara rimligt att anta att fI verkligheten kan det vara rimligt att anta att fööretagens retagens 
kostnader (kortsiktigt) kostnader (kortsiktigt) öökar om de producerar mer. Vi kan fkar om de producerar mer. Vi kan fåånga nga 
detta genom att skriva.detta genom att skriva.

( ) ( )
+

+= YWcP µ1

�� Eftersom Eftersom Y = N = LY = N = L((11--uu) f) fåår vi fr vi fööljande prissljande prissäättnings relationttnings relation

( ) ( ))1(1

1

uLcP

W

−+
=

µ

�� Notera att denna PSNotera att denna PS--relation relation äär uppr uppååtlutande i diagrammet. tlutande i diagrammet. 
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F4: sid. 31

Lägre arbetslöshetsersättning vid öökande kande 
marginalkostnadermarginalkostnader

Lägre arbetslöshets-
ersättning försvagar
löntagarnas förhand-
lingskraft, WS-kurvan 
skiftar nedåt.

W

P
F u z= ( , )

( , )− +

WS’

Slutsats:

Arbetslösheten faller
från u till u’ och 
reallönen faller också.

Arbetslöshet, u

R
ea

llö
n,

 W
/P

PS

WS

u’ u


