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Strukturarbetslöshet och 
konjunkturarbetslöshet 

• ”Conventional wisdom” skiljer mellan strukturarbetslöshet 
(jämviktsarbetslöshet) och konjunkturarbetslöshet 

• Strukturarbetslösheten beror på arbetsmarknadens sätt att fungera 

    - lönebildning 

    - matchningseffektivitet 

    - arbetslöshetsersättning 

    - jobbskatteavdrag 

    - arbetsmarknadspolitik 

    - graden av konkurrens på produkt- och tjänstemarknader 

• Konjunkturinstitutet tror på en jämviktsarbetslöshet runt 7 procent 

• Konjunkturarbetslösheten påverkas av efterfrågan 

     



”Conventional wisdom” forts. 

• Enligt ”conventional wisdom” påverkas inte 
strukturarbetslösheten av efterfrågan 

• Men konjunkturarbetslöshet kan förvandlas 
till strukturarbetslöshet 

    - förlust av humankapital 

    - statistisk diskriminering 

    - utslagning 

   - insider-outsider-mekanismer 

 



Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet 



Arbetslösa fördelat på inskrivningstid 
vid Arbetsförmedlingen 



Jobbchanser fördelat på inskrivningstid 
vid Arbetsförmedlingen 



Arbetslösa med långa inskrivningstider 
vid Arbetsförmedlingen, fördelat på 

olika grupper 



Arbetslösa med långa inskrivningstider 
vid Arbetsförmedlingen, fördelat på 

olika grupper 





Ansvaret för sysselsättningen 

• Både arbetsmarknadens parter och den 
ekonomiska politiken 

    - lönebildningen 

    - strukturpolitiken 

    - penningpolitiken 

    - finanspolitiken 

• Till skillnad från under 1980- och 1990-talen 
talas det inte längre så mycket om 
lönebildningens ansvar 

    



Lönespridning (Medlingsinstitutet) 



De ingångna avtalen 

• 6,8 % på tre år – 2,3 % per år 
• Vanlig bedömning: totala löneökningar i näringslivet på ca 3 

% per år 
• Konjunkturinstitutets riktmärke på lång sikt är 3,6 % per år 
    - ökning av näringslivets förädlingsvärdepris: 1,3 % 
    - produktivitetsökning: 2,3 % 
• Men lägre produktivitetsökning och inflation nu 
• Löneökningstakt 2013 enligt Konjunkturinstitutets skattade 

samband: 2,7 % 
• Avtalen utgör ingen störningskälla men bidrar inte heller 

till lägre arbetslöshet givet Riksbankens penningpolitik 



Löneökningar (Ekonomiska 
vårpropositionen 2013) 



  
Konsumentpriser, årlig procentuell 
förändring, månadsvärden 
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Riksbankens penningpolitik 

• Inflation under inflationsmålet 

• En hel del tyder på lutande Phillipskurva till följd av 
stabila inflationsförväntningar runt inflationsmålet 

• Centralt med klara spelregler för vem som har 
ansvaret för makrofinansiell tillsyn 

    - Riksbanken? 

    - kapitalkrav, bolånetak osv. 

• Penningpolitken måste frigöras för sin egentliga 
uppgift: att stabilisera inflation och konjunkturläge 



Unemployment and annual CPI 
inflation, 1976Q1-2013Q3 and the 
benchmark long-run Phillips curve, 

1997-2011 



Förändringar av de penningpolitiska 
målen? 

• Högre inflationsmål? 

    - lägre jämviktsarbetslöshet om lutande Phillipskurva vid låg  

       inflation (därför att svårt åstadkomma reallönesänkningar i  

       stagnerande företag om de kräver sänkta nominallöner) 

     - mindre konjunkturarbetslöshet i djupa recessioner om 

       nominalräntan normalt ligger högre 

• Prisnivåmål? 

     - ”undershooting” ska kompenseras med ”overshooting” 

     - mer negativ realränta i djupa lågkonjunkturer 

• Sysselsättningsmål? 

     - Jämviktsarbetslöshet 

     - Logiskt eftersom Riksbanken redan agerar så 

     - Men förmodligen ingen skillnad i praktiken 

 



Finanspolitikens roll 

• Logiskt att finanspolitiken får spela en större roll för 
konjunkturstabiliseringen om penningpolitiken inte används 
på grund av överväganden om finansiell stabilitet 

• Redan nu svårigheter att klara överskottsmålet 

•  Finansiellt sparandeunderskott i år på cirka 1,5 procent av 
BNP 

• Strukturellt sparande mella -0,3 (KI) och 0,4 procent av BNP 
(regeringen)  

• Mer expansiv finanspolitik nu innebär förmodligen att 
överskottsmålet de facto överges 



Tioåriga genomsnitt för finansiellt 
sparande  



Genomsnitt av faktiskt sparande med 
2017 som slutår 



Bör överskottsmålet revideras? 

• Viktigt ha saldomål som tydlig ”benchmark” för de offentliga 
finanserna 

• Men allt annat lika inget som talar för att mindre ambitiöst 
mål skulle innebära högre varaktig sysselsättning 

    - hållbarhetsberäkningar 

    - intergenerationell rättvisa 

    - finansiell buffert vid djupa kriser 

• Långsiktig effekt bara via persistensmekanismer 

• Men om målet ändå ska revideras är det en bra tidpunkt att 
göra det nu: ökat utrymme för stabiliseringspolitiska insatser 



Finansiellt sparande i offentlig sektor 



Offentlig sektors konsoliderade 
bruttoskuld 2013 



  
Offentlig skuld, procent av BNP 

120804009692888480

80

60

40

20

0

-20

-40

80

60

40

20

0

-20

-40

Statsskuld
Maastrichtskuld
Offentlig nettoskuld



Offentliga sektorns konjunkturjusterade 
primära inkomster och utgifter vid 
oförändrade regler  
Procent av potentiell BNP 
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