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Abstract

The Determinants of Unemployment in Economic
Historical Perspective
An Analysis of Wage Setting, Total Factor Productivity and the
Warranted Wage for the Period 1911-1960
Jakob Molinder
This paper analyzes the Swedish labor market during the interwar and early postwar
period within the framework of modern labor market theory. The development of
unemployment during this period - according to the commonly cited source of labor
union reports - represents a conundrum for research. The unemployment rate rose after
the initial diverse shock of 1921 and stayed at a permanently higher level for the rest of
the interwar period. This development was reversed after World War Two when the
unemployment rate decreased and stayed permanently low for the rest of the postwar
period until the oil price chock of the 1970s.
In a first step the available sources of unemployment statistics is investigated and
compared. The general conclusion is that the labor union reports overestimate the level
of economy wide unemployment while being a reasonably good indicator of
movements in the rate. While no assertion of absolute levels can be made the
conclusion might be drawn that the equilibrium level of unemployment decreased from
a higher interwar level down to a substantially lower postwar one. The paper then turns
to the overarching question of the possible mainsprings of this development.
The concept of the warranted wage - defined as total factor productivity growth
divided by the labor share - have been used to explained the development of
unemployment in the OECD from the 1970s. The theory pertains that movements in the
bargained wage above or below the warranted wage will render movements in the
equilibrium unemployment rate. This theoretical framework is used to analyze the
Swedish inter- and early postwar experience. The warranted wage in the manufacturing
sector and the whole economy is respectively estimated using historical national
accounts and growth accounting. The development is then compared to the progress of
real labor costs. The conclusion is that the 1920s experienced a negative growth in the
warranted wage - and while real labor cost decreased during the period - wages was not
cut enough in order to keep profits unchanged for firms. The opposite can be concluded
for the succeeding 1930s and 1940s which instead saw a positive evolution of the
warranted wage with real labor costs not growing at the same rate. The movements of
real labor costs in relation to the warranted wage thus makes this factor a plausible
candidate for explaining movements in the unemployment rate during the period under
study.
Keywords: Unemployment, Warranted wage, Total factor productivity, Interwar period,
Postwar period

Sammanfattning

Arbetslöshetens bestämningsfaktorer i ekonomiskhistorisk belysning
En analys av lönebildning, totalfaktorproduktivitet och
löneutrymme under perioden 1911-1960
Jakob Molinder
I uppsatsen analyseras den svenska arbetsmarknaden under mellan- och den tidiga
efterkrigstiden med utgångpunkt i modern arbetsmarknadsteori. Arbetslöshetens
utveckling under perioden – enligt den vanligtvis citerade fackföreningsstatistiken –
utgör ett problem för forskningen. Arbetslösheten steg kraftigt efter den ekonomiska
kris som följde efter år 1921 och förblev permanent hög under hela mellankrigstiden.
Det omvända inträffade efter andra världskriget då arbetslösheten reducerades för att
kvarstå vid denna låga nivå fram till den första oljekrisen på 1970-talet.
I ett första steg undersöks och jämförs den tillgängliga arbetslöshetsstatistiken. Den
generella slutsatsen är att fackföreningsstatistiken överskattar arbetslösheten i hela
ekonomin men utgör en någorlunda god indikator på rörelser. Inga bestämda utsagor
om absoluta nivåer kan göras men slutsatsen kan dras att jämviktsarbetslösheten sjönk
från mellankrigstidens höga nivå till en lägre under den tidiga efterkrigstiden.
Uppsatsen skiftar därefter fokus mot den övergripande frågan om potentiella
förklaringar till den observerade utvecklingen.
Begreppet löneutrymme – definierat som tillväxten i totalfaktorproduktiviteten
dividerat med löneandelen – har använts för att förklara jämviktsarbetslöshetens
utveckling I OECD-länderna från 1970-talet. Teorin anger att förändringar i
framförhandlade löner över eller under löneutrymmet kommer att generera förändringar
i jämviktsarbetslösheten. Detta teoretiska ramverk utnyttjas för att analysera den
svenska erfarenheten under mellan- och den tidiga efterkrigstiden. Löneutrymmet i
sektorn Industri & hantverk och i hela ekonomin skattas med hjälp av historiska
nationalräkenskaper och tillväxtbokförning. Detta förlopp jämförs sedan med
utvecklingen av reala produktlöner. Slutsatsen är att 1920-talet upplevde en negativ
tillväxt av löneutrymmet – och trots att de reala produktlönerna minskade under
perioden - var inte sänkningen tillräcklig för att hålla vinsterna oförändrade för
företagen. Det motsatta kan observeras för de påföljande 1930- och 1940-talen som
istället såg en ökning av löneutrymmet samtidigt som de reala produktlönerna inte växte
i samma takt. De observerade rörelserna i förhållandet mellan reala produktlöner och
löneutrymmet gör således denna faktor till en möjlig kandidat för att förklara
utvecklingen av arbetslösheten under perioden.
Nyckelord: Arbetslöshet, Löneutrymme, Totalfaktorproduktivitet, Mellakrigstiden,
Efterkrigstiden

Begreppsförklaring
Arbetslöshet: Antalet arbetslösa dividerat med antalet personer i arbetskraften.
Jämviktsarbetslöshet: Den nivå på faktisk arbetslöshet som är förenlig med stabila löner
och priser.
Bruttonationalprodukt: Det samlade värdet av allt som produceras inom ett land under
en given period.
Totalfaktorproduktivitet: Ett mått på effektiviteten med vilken produktionsfaktorerna
utnyttjas. Nivån och förändringen av TFP kan skattas genom tillväxtbokförning där den
del av BNP-tillväxten som inte kan förklaras av förändringar i arbetskraften eller
kapitalstocken bokförs som TFP-tillväxt.
Lönutrymme: Definieras i uppsatsen som totalfaktorproduktiviteten dividerad med
lönernas
andel
av
produktionsresultatet.
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1 Inledning och problemområde
Det finns en rad definitioner av begreppet arbetslöshet. En gemensam nämnare är att det
avser antalet personer som är villiga att arbeta och som inte, av ett eller annat skäl, får
göra detsamma. Mer formellt kan det beskrivas som att det vid en given tidpunkt
utbjuds mer arbetskraft än som efterfrågas. 1 Definitionen kan vidgas till att även
inkludera friktionsarbetslöshet; det vill säga arbetslöshet kan också uppstå som en
konsekvens av att arbetsutbud och efterfrågan vid en given tidpunkt inte finner
varandra, ofta som ett resultat av en geografisk åtskillnad mellan arbetstagare och lediga
arbetstillfällen. Möjligheten till sysselsättning och inkomst från lönearbete är också den
kanske ytterst avgörande faktorn för bestämningen av den enskilde individens välfärd i
ett modernt marknadssamhälle. Sedan industrisamhällets genombrott har arbetslösheten
därför av naturliga skäl stått i centrum för ekonomiska och sociala kontroverser.
Frågan om hur lönebildning, reallöneutveckling och arbetslöshet samverkar har
accentuerats och forskningen ökat i omfattning sedan västvärlden upplevde en kraftig
ökning av antalet arbetslösa efter den första oljekrisen i början av 1970-talet. Från att
under hela efterkrigstiden varit mycket låg ökade arbetslösheten för att efter varje
lågkonjunktur permanenteras på en än högre nivå. Detta stimulerade till en teoribildning
kring vad som bestämde arbetslöshetens nivå på lång sikt. Ett resultat av detta var att
jämviktsarbetslöshet etablerades som ett teoretiskt ramverk inom vilket sysselsättningen
på lång sikt bestäms av pris- och lönesättningssambanden på arbetsmarknaden.2 Inom
ramverket intar lönebildningen och de faktorer som påverkar lönesättarnas förmåga att
påverka reallönen en central plats. Olivier Blanchard har fört fram den långsiktiga
nedgången i produktivitetstillväxten sedan 1970-talet och oförmågan för löner att
anpassa sig till det minskade löneutrymmet som en viktig förklaring till att
jämviktsarbetslösheten steg i västvärlden under perioden efter den första oljekrisen.3
Även om de samband som denna förklaringsmodell framlägger inte är tidsberoende har
den empirska prövningen av teorin begränsats till att omfatta denna nutida period. Den
moderna forskningen om mellan- och den tidiga efterkrigstidens arbetsmarknad är
också relativt ringa i sin omfattning. Forskningen om jämviktsarbetslöshetens
bestämningsfaktorer har haft en tydlig slagsida åt de senaste 30 åren. Det kan delvis
vara en konsekvens av det förnyade intresse för arbetslöshetens orsaker som tidigare
nämnts. En annan förklaring kan vara att statistik är lättare att frambringa för denna
senare period. Klas Fregert & Staffan Magnusson menade trots det redan för mer än 15
år sedan att:

1

Se ex. Olofsson (1997) s. 8.
Broadberry (1994) s. 256.
3
Blanchard (2005) s.13. Med TFP-tillväxten menas ökningen av totalfaktorproduktiviteten. Denna utgör
ett mått på effektiviteten med vilken produktionsfaktorerna utnyttjas. Nivån och förändringen av TFP kan
skattas genom tillväxtbokförning där den del av BNP-tillväxten som inte kan förklaras av förändringar i
arbetskraften eller kapitalstocken bokförs som TFP-tillväxt. Mer om hur TFP skattas i metoddelen.
2
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”Det finns all anledning till ytterligare forskning om mellankrigstiden med hjälp av
moderna ansatser, särskilt med hänsyn till den rikliga tillgången både på data och
samtida analys.”4
Trots det finns det få studier av arbetslösheten för denna tidigare period som
förenar detta moderna teoretiska ramverk med ett längre historiskt perspektiv. Den här
uppsatsen är ett försök att göra detta.
Två frågeställningar dominerar den makroekonomiska forskningen om
mellankrigstidens arbetslöshet. För det första debatteras om varför arbetslösheten ökade
så kraftigt efter år 1920 och för det andra varför den förblev hög under en så lång
period. Det sätter också ljuset på frågan om hur och genom vilka kanaler som
ekonomiska chocker påverkar arbetsmarknaden, och hur arbetsmarknaden anpassar sig
till dessa. Centralt i det avseendet är reallönernas effekt på sysselsättningen, och
motsatt, arbetslöshetens påverkan på reallönerna. Barry Eichengreen & T.J Hatton
menar att det för Sveriges del kan åskådliggöras cykliska fluktuationer med
lågkonjunkturer under början av 1920- och 1930-talet, men med en uppåtgående trend
över hela perioden. 5 Lars Magnusson noterar också att arbetslösheten enligt
fackföreningsstatistiken låg kvar på en högre nivå än före kriget under hela 1920-talet.
Han hänför det till den period av rationalisering och ”stålbad” som svensk industri
genomlevde. 6 Lennart Schön gör en liknande observation och diskuterar två
förklaringsmodeller. Den första har tydliga likheter med Magnussons analys där den
höga arbetslösheten kan ses som ett resultat av de strukturella spänningar som
omvälvningarna i den ekonomiska strukturen medförde. Arbetslösheten tog sig enligt
Schön sitt tydligaste uttryck i den manligt dominerade tunga industrin som i stora delar
var lokaliserad till landsbyggden. Samtidigt expanderade sysselsättningen i
stadsindustrier inriktade på konsumtion och mer sofistikerad produktion. Den höga
arbetslösheten kan enligt det första perspektivet därför ses som en nödvändig
konsekvens av omstruktureringen av den ekonomiska aktiviteten. Att genom flexibla
löner öka sysselsättningen i tillbakagående industrier försenar enligt detta perspektiv
bara en nödvändig strukturomvandling.7 Den andra utgångspunkten som Schön tar upp
fokuserar istället på lönernas oförmåga att anpassa sig till prisfallet under 1920-talets
kris, det anges ha lett till en ojämvikt på arbetsmarknaden där för många arbetstagare
bjöd ut sin arbetskraft i relation till företagens efterfrågan vid den givna lönenivån.
Samtida intellektuella som Gösta Bagge och Bertil Ohlin hänförde också den permanent
höga arbetslösheten under andra halvan av 1920-talet till för höga löneökningar,
frambringade av en, som det uppfattades, för stark fackföreningsrörelse med möjlighet
att upprätthålla löner ovanför jämvikt.8 Fregert & Magnusson konstaterar att den reala
produktlönen ökade under 1920-talet samtidigt som en hög arbetslöshet
permanenterades. Detta tar de som belägg för att de höga löneökningarna orsakade den
förhöjda arbetslösheten. Författarna undersöker emellertid inte mer systematiskt hur
4

Fregert & Magnusson (1994) s. 795.
Eichengreen & Hatton (1988) s. 11.
6
Magnusson (2010) s. 336-337.
7
Schön (2007) s. 303.
8
Unga (1976) s. 51-52.
5
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ökningen i produktlönerna förhöll sig till löneutrymmet. För det andra är den
arbetslöshetsstatistik som ligger till grund för deras utlåtande fackföreningsstatistiken,
Ola Grytten kritiserar emellertid denna statistik för att ge en missvisande bild av den
mellankrigstida utvecklingen. 9 Enligt SOU 1931:20 kan delar av den permanenta
ökningen i arbetslösheten under högkonjunkturen på 1920-talet emellertid förklaras av
att nya arbetstagargrupper med högre arbetslöshetsstatistik blivit fackligt organiserade
och därmed ingick i statistiken. Det utgör dock bara en delförklaring, utredningen drar
också slutsatsen att en permanent ökning av arbetslösheten bör ha inträffat. Erik
Lundberg menar i sin översikt av svenska ekonomiska kriser att löneökningar under
hela 1920-talet var låga i relation till produktivitetstillväxten. Han menar att
anledningen till det var hög arbetslöshet och relativt svaga fackföreningar. Hans antyder
istället att orsaken var att expansionen av produktionen inte var tillräcklig.10
Efter den ökning av den ekonomiska aktiviteten som ägde rum mot slutet av
decenniet följde den djupaste ekonomiska kris som västvärlden hitintills beskådat,
1930-talskrisen. Andrew Newell & J S V Symons konstaterar att världsekonomin under
depressionen karaktäriserades av stela nominella priser på utbudssidan. På grund av det
medförde en kraftigt fallande efterfrågan en ökning av reallöner och realräntor vilket
ledde till att återhämtningen fördröjdes. Denna argumentation har tydliga likheter med
Klas Fregerts analys av situationen i Sverige. Han hänför den kraftiga ökningen av
arbetslösheten till stela nominallöner och det koordinationsmisslyckande som försöken
att sänka lönenivåerna utgjorde. 11 Bertil Holmlund visar på ett liknande sätt att
löneökningarna innebar ett förhöjt kostnadstryck i företagen. Han menar också att de
sysselsatta hade stor möjlighet att påverka lönenivåerna vilket indikerar att de kunde
hålla lönenivåerna över jämvikt.12 Anders Forslund har i en översikt av den svenska
jämviktsarbetslösheten genomfört en kvotlänkning av tre statistiska serier för att skapa
en bild av den långsiktiga utvecklingen. De serier som används är tagna från
fackföreningarna, AMS och Arbetskraftsundersökningen. Forslunds försiktiga
bedömning är att jämviktsarbetslösheten bör ha varit ca 8-9 procent under
mellankrigstiden för att mellan 1950 och 1990 ligga kring ca 2,5 procent.13 Utöver den
stiliserade överblicken ligger dock fokus i undersökningen på 1970-talet och framåt.
Den norske ekonom-historikern Ola Grytten har analyserat den statistik som ligger
till grund för observationerna om mellankrigstidens strukturellt höga arbetslöshet i
Norge.14 Han pekar på att de dåliga tiderna, med medföljande deflation, var det som
orsakade ökningen i reala produktlöner och inte tvärtom. Samtidigt uppkommer enligt
Grytten ett stort problem för dem som vill förklara den höga arbetslösheten med en
bristande efterfrågan då både tillväxten och efterfrågan, förutom under ett par krisår, var
hög under stora delar av perioden.15 Grytten testar de båda hypoteserna på norska data
och finner att arbetslöshetens långsiktiga nivå hade ett större samband med de reala
9

Grytten (2008) s. 9.
Lundberg (1994; 1983) s. 43.
11
Fregert (2000) s. 358.
12
Holmlund (2012) s. 32-33.
13
Forslund (2008) s. 5.
14
Grytten (1994) s. 5.
15
Grytten (1994) s. 262.
10
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produktlönerna än med efterfrågan. Slutsatsen är att Norge under mellankrigstiden
upplevde en klassisk arbetslöshet frambringad av för höga reallöner relativt
löneutrymmet, snarare än en keynesiansk arbetslöshet som är resultatet av en för låg
efterfrågan.16
Om löneökningarna var orsaken till den höga arbetslösheten under
mellankrigstiden, vad förklarar då den kraftiga nedgång i den rapporterade
arbetslösheten som kan bevittnas efter andra världskriget? Barry Eichengreen & Pablo
Vazquez menar att löneåterhållsamhet kan ses som en viktig förklaring till höga
investeringar och konvergens mot teknikledaren USA i den tidiga efterkrigstidens
Europa.17 Författarna intresserar sig för lönebildningen i relation till kapitalbildning och
investeringar, men förklaringsmodellen kan överföras till att också gälla arbetslöshet
och sysselsättning. Ett kontrakt mellan arbete och kapital om löneåterhållsamhet bör på
samma sätt som det stimulerade till investeringar också gett en positiv effekt på
sysselsättningen i enlighet med de teoretiska förutsägelserna. Jonatan Svanlund
ifrågasätter emellertid detta resultat för Sveriges vidkommande, och pekar istället på att
löneandelen ökade under perioden.18 Med Svanlunds resultat som utgångspunkt finns
det därför liten anledning att se den låga arbetslösheten under den tidiga efterkrigstiden
som ett resultat av en välfungerande lönebildning med löneåterhållsamhet från
fackföreningarnas sida. Steven Broadberry noterar i en studie av Storbritannien att flera
av de faktorer som i jämviktsarbetslöshetsteorin framhållits som viktiga
förklaringsfaktorer för en ökning av jämviktsarbetslösheten såsom reala importpriser,
skatter på arbete, ersättningsnivåer i socialförsäkringarna och facklig anslutningsgrad
förstärktes under efterkrigstiden, vilket ytterligare ökar frågetecknen kring den kraftiga
nedgången i arbetslösheten. 19 Ungefär samma skisserade utveckling kan också
observeras för Sverige. Anders Forslund drar exempelvis slutsatsen att skattenivåer som
förklaring stämmer dåligt överens med vad som kan observeras för efterkrigstiden.20
Broadberry pekar istället på två sammanvävda faktorer. Dels var
produktivitetsutvecklingen under perioden stark, vilket med Blanchards ramverk ökade
löneutrymmet. Samtidigt innebar löneåterhållsamhet att den framförhandlade lönen inte
ökade i samma utsträckning vilket resulterade i en sjunkande jämviktsarbetslöshet. I
Broadberrys analys intar således lönernas förhållande till produktivitetsutvecklingen en
central roll i förklaringen av den låga arbetslösheten under den tidiga efterkrigstiden.21
Två problem framträder med utgångspunkt i denna diskussion. Varför förblev
arbetslösheten så hög under hela mellankrigstiden? Och varför sjönk den under den
tidiga efterkrigstiden ned till varken tidigare eller senare observerade nivåer? Den här
uppsatsen kommer att fokusera på den förklaringsmodell som ser lönebildningen och
lönernas förhållande till löneutrymmet som central för bestämningen av arbetslöshetens
16

Grytten (1994) s. 265-267. Slutsatsen är: ”På grunnlag av dröftelsene i kapitltel 11 anser jeg imilertid
den formidable veksten i produkt reallönnene som den viktigiste strukturelle årsaken til de store
problemene i det norske arbeidsmarkedet frem til og med 1932.” Grytten (1994) s. 287.
17
Eichengreen & Vazquez (2000), s. 112-113.
18
Svanlund (2009) s. 70.
19
Broadberry (1994) s. 246.
20
Forslund (2008) s. 4.
21
Broadberry (1994) s. 248.
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nivå. För att det ska vara möjligt att granska utvecklingen krävs emellertid också en
kritisk granskning av den arbetslöshetsstatistik som föreligger för perioden. Utsagor om
arbetslöshetens förändring måste ske med vetskapen om osäkerheten i den tillgängliga
statistiken. I uppsatsen kommer därför de olika statistikkällorna att presenteras och
ställas i relation till varandra.

1.1 Syfte och frågeställning
Forskningen har hitintills inte gett något tillfredsställande svar på frågan om varför
arbetslösheten permanenterades under mellankrigstiden för att sedan sjunka kraftigt
under perioden efter andra världskriget. Fokus har legat vid att förklara uppgången
sedan 1970-talet. En analys av denna tidigare period kan dels ställa några av de
framförda förklaringarna i ett nytt ljus, men också bidra till diskussionen om vilka
faktorer som legat till grund för ökningen i arbetslöshet under perioden efter den första
oljekrisen.
Syftet med uppsatsen är således att bidra till forskningen om arbetslöshetens
bestämningsfaktorer ur ett långsiktigt perspektiv. Detta görs dels genom att
arbetslöshetsstatistiken genomlyses och diskuteras, dels genom att den som första studie
skattar löneutrymmet för Sverige under en tidigare historisk epok och ställer
utvecklingen av de reala produktlönerna i relation till detta. I uppsatsen kommer med
utgångspunkt i detta två frågeställningar att besvaras. Dessa är:
•

Vilka slutsatser går det att, med utgångspunkt i den tillgängliga
arbetslöshetsstatistiken, dra med avseende på jämviktsarbetslöshetens nivå och
förändring under mellankrigstiden och den tidiga efterkrigstiden?

•

Kan lönebildningen och de reala produktlönernas förhållande till löneutrymmet
fungera som en förklaring till observationerna av arbetslöshetens långsiktiga
utveckling?

1.2 Metod, avgränsning och disposition
1.2.1

Metod

Den huvudsakliga metoden för uppsatsen är kvantitativ analys. En utförlig beskrivning
av metoden för den empiriska undersökningen återfinns nedan. Uppsatsen består också
av en metodkritisk studie där arbetslöshetsstatistiken som ligger till grund för tidigare
studier genomlyses och granskas kritiskt. Den metodologiska utgångspunkten är
deduktiv. Det teoretiska ramverk som jag utgår ifrån har visserligen vuxit fram som ett
försök att förklara utvecklingen sedan 1970-talet, teoribildningen har inte skett helt utan
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koppling till observerade fenomen. Undersökningen baseras dock på det teoretiska
ramverket och prövas mot det empiriska materialet.
Skattningen av löneutrymmet har genomförts för hela ekonomin och för sektorn
Industri & hantverk. Särskilt fokus har lagts på utvecklingen i Industri & hantverk
därför att jag gjort bedömnigen att arbetslöshetsstatistiken för perioden framförallt
avspeglar förhållandena i industrin.
Principer för skattning av totalfaktorproduktivitet
Vid tillväxtbokföring och skattning av totalfaktorproduktivitet antas vanligtvis att
ekonomin kan beskrivas med en Cobb-Douglas produktionsfunktion där relationen
mellan produktionen ! och insatserna i produktionen, arbetskraft ! och kapital ! ,
förhåller sig som nedan:
(6.1)

!! =    !! !! ! !! !!!   
!! =    !! + !!! + (1 − !)!!   

Där
Y!
avser
förändringen
i
BNP
per
capita,
!!
i
nettokapitalstocken,   !! befolkningstillväxten och ! avser kapitalets andel av
produktionsresultatet, som i Cobb-Douglas modell också är lika med kapitalets
marginalprodukt. 22 Ett viktigt antagande är α + (1-α) = 1 vilket innebär konstant
skalavkastning; det vill säga att en simultan ökning av både arbete och kapital kommer
att öka produktionen med samma mängd. Ökning av den ena produktionsfaktorn när
den andra hålls konstant renderar istället en avtagande avkastning. Förändringen i
totalfaktorproduktiviteten ! kan då skattas med uppgifter om de övriga variablerna.
Ekvationen ser då ut som nedan:
(6.1)
  !! = !! − !!! − (1 − !)!!   
Värden för produktionsfaktorernas marginalprodukt kan approximeras av deras
andel av produktionsresultatet i nationalräkenskaperna. Vid beräkningen av
faktorandelar är det centralt att alla inkomster som tillfaller arbetskraften inkluderas, det
vill säga även inkomster från egenföretagare ingår i löneandelen.23 Restposten som blir
över när alla andra faktorer bokförts är förändringen av totalfaktorproduktiviteten, !! .
22

Med en produktionsfunktion av Cobb-Douglastyp med konstant marginalavkastning går det att visa att
produktionsfaktorernas andel av produktionsresultatet kommer att vara lika med värdet på parametrarna !
!∗!
respektive (1 − !). Kapitalets andel är då synonymt med:
där r är räntan, K mängden kapital och Y
!
nationalprodukten. Vid perfekt konkurrens är räntan lika med kapitalets marginalprodukt som i Cobb!"

Douglas-funktionen är
= !"! !!! !!!!   . Av detta följer att kapitalets andel blir
!"
Se Weil (2009) s. 200-201.
23
Westermann (2005) s. 8-9.
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!"! !!! !!!! ∗  !    
!! ! ! !!!

= !.

Lennart Schön antar i sin analys av tillverkningsindustrin konstanta elasticiteter för
arbete och kapital baserat på de långsiktiga andelarna av produktionsresultatet.
Motiveringen till det är att andelarna visserligen varierar över tid men inte uppvisar
någon långsiktig trend. Dessa anges till 0,65 för arbetskraften och 0,35 för kapital.24 Jag
kommer emellertid att skatta TFP med varierande elasticiteter. Anledningen till det är
att löneandelen påverkar skattningen av löneutrymmet då den ingår som villkor i
ekvationen. Samtidigt är det underliggande antagandet att ekonomin kan beskrivas med
en Cobb-Douglas produktionsfunktion och i denna är som tidigare nämnts löneandelen
synonym med arbetets andel av produktionsresultatet och är således av betydelse för
löneutrymmet. För skattningen av hela ekonomin är materialet begränsat till uppgifter
om antalet sysselsatta. Användningen av sysselsättning som indikator på insatsen av
arbete i produktionen påverkar också skattningen. När arbetstiden förändras påverkas
det totala antalet arbetade timmar samtidigt som antalet sysselsatta är oförändrat. Om
detta påverkar resultatet så underskattas TFP-tillväxten då den minskade produktionen
som ett resultat av färre arbetade timmar bokförs som oförändrad arbetsinsats men lägre
total produktion vilket påverkar restposten negativt. Skattningen av värdet för
kapitalstocken följer Schöns metodik där kapitalet antas depreciera efter 50 år varför
investeringar och avskrivningar kan användas för att estimera kapitalstocken från år
1850.25
Principer för skattning av löneutrymme
I enlighet med Blanchard definieras löneutrymmet som totalfaktorproduktiviteten
dividerat med arbetets andel av nationalprodukten som i ekvationen nedan:
(6.1)
!"! = !! (1 − !)  
!"! =    !! (1 − !)  
Där !"! avser förändringen av löneutrymmet, (1 − !) arbetets andel av
produktionsresultatet
och
!!
den
procentuella
förändringen
av
totalfaktorproduktiviteten. Villkoret för en bibehållen sysselsättningsnivå är som
tidigare noterats att lönerna växer i takt med lönutrymmet vilket resulterar i villkoret:
(6.3)
∆!! = !"! − !! = 0  
!"! = !!   
Där ∆!! avser förändringen i arbetslöshet och !! förändringen av de reala
produktlönerna.

24
25

Schön (2004) s. 277.
Schön (2004) s. 275.
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1.2.2

Avgränsning

En stor del av den ekonomisk-politiska diskussionen om mellankrigstidens arbetslöshet
har fokuserat kring motsatsförhållandet mellan neo-klassiska och keynesianska
förklaringsmodeller.26 Jag har valt att avgränsa mig mot dessa teorier till förmån för det
moderna ramverket för analys av arbetsmarknaden som bygger på en syntes mellan
nykeynesianska och neo-klassiska idéer.27 Uppsatsen kan kritiseras för att på detta sätt
a-priori utesluta vissa förklaringsmodeller. Med hänsyn till tidsåtgång och uppsatsens
omfång har denna avgränsning emellertid varit nödvändig.
Jag har inte heller tittat närmare på de övriga faktorer, som exempelvis kostnader
för andra insatsvaror i produktionen, vilka också påverkar löneutrymmets storlek. Det
teoretiska ramverket utvecklades från början för att förklara effekten av
oljeprishöjningarna efter första OPEC-krisen. Att inkludera även dessa i
undersökningen har ansetts för omfattande.
Den kronologiska avgränsningen har styrts av tillgången på arbetslöshetsstatistik.
År 1911 har utgjort startpunkten då det är det första år för vilket uppgifter om
arbetslösheten i fackföreningarna publicerats i Statistik årsbok för Sverige. Framåt har
avgränsningen
skett
vid
år
1960
då
Statistiska
centralbyråns
Arbetskraftsundersökning(AKU) genomfördes för första gången detta år. Som tidigare
nämnts så är det denna statistik som fortfarande idag ligger till grund för det officiella
arbetslöshetsmåttet. Perioden 1911-1960 utgör följaktligen den period för vilken några
sinsemellan olika statistikkällor föreligger som bara delvis stämmer överens med den
moderna definitionen av arbetslöshet.
Jag har frånhållit mig att genomföra några ekonometriska skattningar av relationen
mellan löneutrymmet, de reala produktlönerna och arbetslösheten. Detta för att jag har
ansett att arbetslöshetsstatistiken är för otillräcklig och osäker för att några sådana
försök ska vara fruktbara. Ett av huvudsyftena med uppsatsen har också varit att
undersöka skillnaden i vilken bild av utvecklingen som de olika arbetslöshetserierna ger
upphov till.
1.2.3

Disposition

Uppsatsen börjar med genomgång av det källmaterial som ligger till grund för den
empiriska undersökningen. Efter det följer en kort historisk överblick av mellan- och
den tidiga efterkrigstiden. Därefter presenteras det ramverk som utgör den teoretiska
motiveringen av uppsatsens undersökning. Här härleds utifrån de teoretiska
förutsägelserna ett antal hypoteser som kommer att ligga till grund för slutdiskussionen.
Efter denna teorigenomgång följer en genomlysning av de arbetslöshetsstatistiska
källmaterial som finns tillgängligt för den undersökta perioden. Detta avsnitt avslutas
med en jämförelse och sammanfattande bedömning av statistiken. Därefter redovisas
26

Se exempelvis Unga (1976) för en genomgång av debatten under 1920-talet.
Notera dock att dessa idéer ligger närmre den neo-klassiska förklaringsmodellen med fokus på löneoch prissättningssambanden på lång sikt. Otillräcklig efterfrågan kan i modellen bara existera på kort sikt.
Se avsnitt 2 för en presentation av det teoretiska ramverket.
27
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resultatet av den empiriska undersökningen och skattningarna av löneutrymmet och
utvecklingen av de reala produktlönerna jämförs. Uppsatsen avslutas med en diskussion
där frågeställningarna besvaras.

1.3 Källmaterial
Ett antal olika källor ligger till grund för den kvantitativa skattningen av
totalfaktorproduktivitet och löneutrymme. I följande avsnitt presenteras dessa men
några övergripande ord kan först sägas om valet av källmaterial.
Jag har valt att använda mig av Rodney Edvinssons historiska nationalräkenskaper
för Sverige för åren 1800-2000. Dessa är de senaste i raden av svenska historiska
nationalräkenskaper. Jag har valt Edvinssons skattningar dels därför att det är de senast
uppdaterade och dels för att de genomförts med utgångspunkt i att vara jämförbara med
de moderna nationalräkenskaperna från Statistiska centralbyrån. De olika serierna är
också skattade inom ett sammanhållet system med utgångspunkten att vara internt
sammanhängande.
Bruttonationalprodukt och bruttoförädlingsvärde
Värden för bruttonationalprodukt och bruttoförädlingsvärdet i Industri & hantverk är
båda tagna från Edvinsson. För att generera uppgifter med fasta priser och för
förändringen mellan två tidpunkter har båda serierna deflaterats med prisindex för
bruttonationalprodukten och beräknats enligt:
(1.1)
!!"#$ =   

!!"#
∗ 100
!"#$#%&'(  !"#

!!"#$ = !"#!!"#$  ! −   !"#!!"#$  !!!
Löner
Den reala produktlönen är det intressanta måttet för att bedöma företagens
lönekostnader.28 Den definieras som den nominella timlönen dividerad med prisindex
för BNP. För hela ekonomin finns emellertid inga uppgifter om timlöner utan vi är
begränsad till att använda förändringar i årslöner.29 Här utnyttjas Edvinssons egna
uppgifter om realöneökningar för hela ekonomin. Löneserien som används för Industri
& hantverk kommer från Larsson (2007) - Nominella löneindex 1803-2004 och består
av uppgifter om nominella timlöner för arbetare i tillverkningsindustrin.30 Den serie
som används i uppsatsen är ett vägt genomsnitt av löneutvecklingen för manliga
arbetare i samtliga branscher. Även om sektorn i nationalräkenskaperna omfattar
28

Holmlund (2012) s. 11-12.
Newell & Symons konstaterar att några sådana uppgifter inte gått att frambringa för hela ekonomin i
Sverige. Se Newell & Symons (1988) s. 93.
30
Larsson (2007).
29
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betydligt fler aktiviteter får jämförbarheten anses relativt god.31 Beräkningen har skett
som nedan:
(1.2)
!!" =   

!!"#
∗ 100  
!"#$#%&'(  !"#

!!" = !"#$!"  ! −    !"#$!"  !!!   
Priser
Uppgifter om priser är tagna från Edvinsson. De nominella lönerna, BNP och
bruttoförädlingsvärdet i Industri & hantverk har deflaterats med prisindex för BNP.
Investeringarna har deflaterats med prisindex för investeringsvaror.
Sysselsättning
För perioden före år 1950 finns det inga konsistenta uppgifter om antalet arbetade
timmar i hela ekonomin.32 Beräkningar av produktionsinsatsen från arbete har därför för
hela ekonomin begränsas till antalet sysselsatta. För Industri & hantverk har det
emellertid varit möjligt att göra en uppskattning av förändringen av antalet arbetade
timmar. Dessa baseras på det index som presenteras i Prado (2008) över antalet arbetade
timmar i Tillverkningsindustrin. 33 Eftersom beräkningen av totalfaktorproduktivitet
baseras på procentuella förändringar i de ingående variablerna är inte skattningen
känslig för den absoluta nivån och jämförbarheten får därför anses god. Det är dock
viktigt att poängtera att varken uppgifterna för produktion, antalet arbetade timmar eller
löner i Industri & hantverk är perfekt jämförbara utan inkluderar delvis olika
delindustrier.

1.4 Historisk bakgrund
Det moderna arbetslöshetsbegreppet förutsätter att det finns en arbetsmarknad där
människor bjuder ut sin arbetskraft och att individerna är beroende av lönearbetet för
sin försörjning. 34 Undersysselsättning existerade även i det förindustriella samhället,
men dess skiftningar följde andra rörelselagar som var mer sammanknippade med
31

De delindustrier som ingår är: ”Verkstads-industri”, ”Jord- och stenindustri”, ”Träindustri, Pappers och
grafisk industri”, ”Mat, dryck och tobak”, ”Textil, beklädnads, läder och hår” & ”Kemisk och
gummivaruindustri”. Se Larsson (2011) s. 6-9. I nationalräkenskaperna avser Industri & hantverk:
“Gruvor, mineralbrott metallverk”, ”Livsmedelsindustri”, ”Textil-, beklädnads, hår-, läder- och
lädervaruindustri”, ”Trävaruindustri”, ”Massa-, papper-, pappersvaruindustri samt grafisk industri”,
”Kemisk industri samt petroleum-, gummivaru-, plats- och plastvaruindustri”, ”Jord- och
stenvaruindustri”, ”Verkstadsindustri” & ”El-, gas-, värme- och vattenverk, exklusive renhållningsverk”.
Se Edvinsson (2005) s. 72.
32
Edvinsson (2005) s. 120-121.
33
Se Prado (2008) s. 115-116. För att uppskatta den årliga förändringen har jag ombildat indexet med år
1870 som basår och beräknat förändringen som differensen i det logaritmerade värdet mellan två
tidpunkter.
34
Olofsson (1997) s. 8.

11

årstiderna än med ekonomiska konjunkturer. Möjligheten till produktion för egen
förbrukning gjorde att arbetslöshetens sociala karaktär var annorlunda.35 Under det ett
och ett halvt sekel som gått sedan år 1850 har den svenska arbetsmarknaden genomgått
omvälvande förändringar. Som framgår av Figur 1:1 har jordbruket successivt minskat
sin andel av den totala sysselsättningen och en förskjutning mot industri och tjänster har
skett. Mätt som andel av arbetskraften nådde industrin sin höjdpunkt på 1960-talet med
cirka 40 procent av den totala sysselsättningen. Tjänsterna har emellertid vuxit i takt
med industrin och då industrin upplevt en relativ tillbakagång sedan 1970-talet har
tjänsterna fortsatt att öka och stod år 2000 för cirka 70 procent av den totala
sysselsättningen.
Figur 1:1: Andel sysselsatta i olika sektorer
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Figur: Källa: Edvinsson (2005). Industri inkluderar ”Industri och hantverk” och “Byggnadsindustri”, tjänster
inkluderar ”Transporter och kommunikationer”, ”Cirkulation”, ” Privata reproduktiva tjänster”, ”Offentliga tjänster”
och “Fastighetsförvaltning”.

Utvecklingen har också fått avgörande konsekvenser för de ekonomiska och sociala
relationerna. Arbetet i jordbruket följer andra rörelselagar än industri- och
tjänstesektorn. En förskjutning av sysselsättningen från jordbruket har därför medfört
ett ökat marknadsberoende och bidragit till uppkomsten av en modern arbetsmarknad.
Under första världskriget genomgick Sverige en period av kraftig högkonjunktur
med stark exportefterfrågan från krigförande länder kombinerat med en inhemsk
investeringsboom. Kraftiga prisökningar på konsumtionsvaror inträffade emellertid
först i samband med den avspärrningsperiod som inträdde efter andra hälften av år
1916. Som reaktion på missväxten och de ökande priserna stegrade de nominella
lönerna kraftigt. Införandet av åttatimmarsdagen år 1920 bidrog också till ökade
lönekostnader när arbetstagarna krävde full kompensation. 36 Efter kriget återkom
högkonjunkturen och den ekonomiska utvecklingen var i allmänhet god fram till år
1920.37 Vid mitten av år 1920 vände konjunkturen i USA och skickade svallvågor
35

Silenstam (1970) s. 84.
Holmlund (2012) s. 10.
37
Östlind (1945) s. 6-8.
36
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genom världsekonomin som något senare genererade ett kraftigt konjunkturomslag i
Sverige. Produktionsnedgången och arbetslösheten var som kraftigast vid mitten av år
1921. På grund av att riksbanken valde att följa en penningpolitik med syfte att
återställa kronans guldparitet fördröjdes konjunkturåterhämtningen.38 Under 1920-talet
fördes också en restriktiv arbetslöshetspolitik. 1920-talskrisen karaktäriserades av en
kraftig deflation som en konsekvens av att de kapacitets- och lageröverskott på en rad
strategiska områden som byggts upp under den starka högkonjunkturen under förgående
år nu behövde säljas av med ett omfattande prisfall som följd. Lika snabb och
omvälvande som nedgången i produktionen varit blev också återhämtningen.
Industriproduktionen ökade med 17 procent från år 1921 till år 1922 och fortsatte att
expandera snabbt fram till år 1929.39 1920-talet blev ur ekonomiskt hänseende mycket
framgångsrikt för Sveriges del. Samtidigt noterade samtida bedömare att arbetslösheten
låg kvar på en hög nivå under hela decenniet. Även vid det tillfälle då
industriproduktionen var tillbaka vid sin förkrisnivå och därifrån stigande så bet sig
arbetslösheten fast. 40 Utvecklingen för arbetstagarna var därför dubbeltydig, de som
hade arbete kunde se sina löner stiga samtidigt som de arbetslösa möttes av en restriktiv
och utbudsorienterad arbetslöshetspolitik.41
Under 1930-talskrisen lämnade Sverige tidigt guldmyntfoten och lät kronan
depreciera. Detta medförde att krisen blev mindre långdragen än i många andra länder.42
Det finns en markerad skillnad mellan de två kriserna vad gäller utvecklingen av
nominella priser och löner. Under 1920-talskrisen var deflationen kraftig med prisfall på
30 procent. Under 1930-talkrisen var deflationen mildare då priserna enbart föll några
procentenheter.43 Under mellankrigstiden var löneförhandlingssystemet decentraliserat
och ägde vanligtvis rum på industrinivå. Både fackföreningarnas täckningsgrad och
kollektivavtalens räckvidd ökade kraftigt under perioden. Medlemsandelen i LO-yrkena
var år 1915 15 procent för att år 1940 nå upp till 66 procent. Bland industriarbetare var
denna siffra 83 procent år 1940. Kollektivavtalen ökade också sin omfattning från 50
procent mot slutet av första världskriget till 80 procent i slutet av 1930-talet.
Arbetsmarknadskonflikterna minskade också i omfattning under 1930-talet från att ha
varit en av de högsta i världen under 1920-talets. En delförklaring till detta var troligtvis
den nya kollektivavtalslagen som stiftades 1929 och som bland annat innebar ett beslut
om arbetsfred under perioder då avtal förelåg. 44

38

Östlind (1945) s. 8-9.
Lundberg (1994; 1983) s. 41-43.
40
Schön (2007) s. 301.
41
Silenstam (1970) s. 88; Svensson s. 51.
42
Eichengreen & Sachs, (1985) s. 936.
43
Lundberg (1994; 1983) s. 76.
44
Holmlund (2012) s. 7.
39
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2 Teoretiskt ramverk
I detta avsnitt läggs den teoretiska grunden för den fortsatta undersökningen. Ett
ramverk presenteras som anger utgångspunkten både för den empiriska
undersökningens formulering och för diskussionen av resultaten. Det teoretiska
ramverket tar sin utgångspunkt i den teori för arbetsmarknadens funktionssätt som
utvecklats successivt sedan 1970-talet.
William Phillips visade i en empirisk undersökning av Storbritannien att det förelåg
ett negativt förhållande mellan arbetslöshetens nivå och inflationen.45 Detta tolkades
som att det fanns ett utrymme för regeringar att välja låg arbetslöshet eller låg
inflation.46 Denna slutsats kritiserades emellertid av Milton Friedman och Robert Lucas.
Freidman menade att arbetslöshets nivå bara tillfälligt kunde avvika från den långsiktiga
”naturliga nivån” 47 och var resultatet av villkoret för jämvikt mellan utbud och
efterfrågan. 48 Lucas menade i sin inflytelserika kritik att arbetstagare med rationella
förväntningar kommer att bygga in den ökning av inflationen som avvikelsen från ”den
naturliga” nivån innebär i framtida löneförhandlingar, detta leder i sin tur till en
stegrande inflation så länge som inte arbetsmarkanden återförs till jämvikt.49 Sambandet
mellan inflation och arbetslöshet kan därför beskrivas som i ekvationen nedan:
(2.1)
!
∗
!! = !!!!
− !(!!!! − !!!!
)
!
Där ! är inflationen i tidpunkt t,  !!!!
den förväntade inflationen, !!!! den faktiskt
∗
observerade arbetslösheten, !!!! jämviktsarbetslösheten och −! en parameter som
anger med vilken kraft en avvikelse av faktisk arbetslöshet från jämviktsarbetslöshet
renderar en ökad inflation. Ofta antas att inflationsförväntningarna beror på inflationen i
den föregående tidpunkten. Detta resulterar i ett långsiktigt linjärt samband mellan
inflation och arbetslöshet, en avvägning mellan inflation och arbetslöshet existerar då
bara på kort sikt.
45

Phillips (1958) s. 285.
Carlin & Soskice ( 2006) s. 75-76.
47
Benämningen “naturlig arbetslöshet” är olycklig då den antyder att arbetslösheten på lång sikt är
oförändrad. Jämviktsarbetslösheten kan emellertid variera med förändringar i de underliggande utbudsoch efterfrågeförhållandena. Det var också detta som Friedman menade, vilket framgår av citatet nedan.
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Orginalcitat är som följer: ”At any moment in time, there is some level of unemployment which has the
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that level of unemployment, real wages rates are tending on the average to rise at a ‘normal’ secular rate,
i.e., at a rate that can be indefinitely maintained so long as capital formation, technological
improvements, etc., remain on their long-run trends. A lower level of unemployment is an indication that
there is an excess supply of labor that will produce downward pressure on real wage rates. The ‘natural
rate of unemployment’ in other words, is the level that would be ground out by the Walrasian system of
general equilibrium equations, provided there is embedded in them the actual structural characteristics of
the labor and commodity markets, including market imperfections, stochastic variability in demands and
supplies, the cost of gathering information about job vacancies and labor availabilities, the cost of
mobility and so on.” Friedman (1968) s. 8.
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2.1 Layard-Nickell-Jackman-modellen
Den vertikala Phillipskurvan etablerade idén om en jämviktsarbetslöshet som var
förenlig med en långsiktigt stabil inflation. Jämviktsarbetslösheten är emellertid inte
konstant utan varierar över tid. Layard, Nickell & Jackman (1991) presenterade en
modell i vilken de försökte precisera vilka faktorer som bestämmer
jämviktsarbetslöshetens nivå. 50 Teorin kan formuleras i ett pris- och
lönesättningssamband som nedan:
(2.1) Prissättningsfunktionen:
W! = !(!, !! )
(2.2) Lönesättningsfunktionen:
W! = !(!, !! )
Där W! avser reallönen, ! sysselsättningen och !! alla andra faktorer som påverkar
pris- respektive lönesättarnas förmåga att sätta reallönen över jämvikt. Den resulterande
jämvikten ges av !(!, !! ) = !(!, !! ) , det vill säga den nivå på reallön och
sysselsättning där pris- och lönesättarnas krav möts. Denna punkt visas i figur 2:1
nedan. Jämviktsarbetslösheten är skillnaden mellan sysselsättningen i jämvikt och full
sysselsättning.
Figur 2:1: Jämviktsarbetslöshet i Layard-Nickell-Jackman-modellen
Reallön

Full sysselsättning
Prissättning
Lönesättning

Lönenivå; faktiskt
förekommande

Lönenivå; full
sysselästtnig
Jämviktsarbetslöshet
Sysselsättning
Sysselsättning i jämvikt

Figur: Källa: Egen figur efter Layard, Nickell & Jackman (2005; 1991).

I modellen råder en prissättningsrelation där lönekostnaderna är en negativ funktion
av arbetslösheten. Detta följer som en konsekvens av att sysselsättningen ökar med
50

Forslund (2008) s. 11-12.
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lägre arbetslöshet vilket medför en lägre marginalarbetsproduktivitet. Vid en given lön
innebär detta att företagens marginalkostnader ökar. Företagen kommer då att vid
imperfekt konkurrens kompensera sig för det ökade kostnaderna med ett prispåslag på
produkterna. På samma sätt anger lönesättningsekvationen att vid högre sysselsättning
kommer den lön som arbetstagarna kräver att öka. En förskjutning av
lönesättningskurvan innebär att reallönen kommer att vara högre för varje given nivå på
sysselsättningen. 51

2.2 Produktivitet och lönebildning
För att sysselsättningens ska vara stabil över en kontinuerlig tillväxtbana krävs det att
lönenivån växer i takt med Harrod-neutral teknologisk utveckling. Blanchard kallar
detta för löneutrymmet52. Om priserna på andra insatser i produktionen ökar måste
lönen minska i motsvarande grad för att hålla effekten på vinsterna oförändrade. Om
den framförhandlade lönen 53 ökar snabbare än löneutrymmet så kommer
jämviktsarbetslösheten att stiga.54 Två parallella processer påverkade dessa förhållanden
i västvärlden mot slutet av 1970-talet. För det första de två oljeprischocker som
inträffade år 1973-1974 efter det arabiska oljeembargot respektive den iranska
revolutionen och Iran-Irak-kriget år 1980. För det andra den reducering av tillväxten i
totalfaktorproduktiviteten och medföljande minskningen av löneutrymmet som
materialiserades mot slutet av 1970-talet. Samtliga av dessa faktorer antydde att
löneutvecklingen behövde bli mindre gynnsam, detta ledde emellertid i flertalet länder
inte till någon förändring av de framförhandlade lönenivåerna. Förklaringsmodellen fick
förnyad aktualitet med en acceleration av produktivitetstillväxten som tog fart under
mitten av 1990-talet. Laurence Ball & Greg Mankiw framför detta faktum som den
viktigaste förklaringen till att jämviktsarbetslösheten sjönk under perioden.55 Joseph
Stiglitz argumenterar för att förändringar i produktivitetstillväxten kan få tillfälliga
effekter på jämviktsarbetslösheten genom att lönekraven inte anpassas direkt. En
anledning till detta skulle exempelvis vara att framtida lönekrav baseras på tidigare
löneförhandlingar och att arbetstagare vänjer sig vid en viss reallönetillväxt.56
De ovan nämnda pris- och lönesättningssambanden kan därför med utgångspunkt i
dessa observationer omformuleras som nedan:
(2.1) Prissättningsfunktionen:
!! = ! ∗ !(!, !! )
51

Forslund (2008) s. 10.
På engelska warranted wage. Vilket också kan översättas till motiverad eller befogad lönenivå. I
uppsatsen kommer dock begreppet löneutrymme att användas. Begreppet Warranted wage och Harrodneutral teknologisk utveckling avser i Blanchard (2005) totalfaktorproduktiviteten dividerad med arbetets
andel av produktionsresultatet.
53
På engelska targeted wage.
54
Blanchard (2005) s.13.
55
Ball & Mankiw (2000) s. 129-132.
56
Stiglitz (1997) s. 7.
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(2.2) Lönesättningsfunktionen:
!! = ! ∗ !(!, !! )
Där ! avser totalfaktorproduktiviteten under antagande om Harrod-neutral
ekonomisk utveckling.57 Med en ökad produktivitet ökar företagens betalningsförmåga
för varje given nivå på sysselsättningen. Vilket innebär en lägre jämviktsarbetslöshet.
Om arbetsproduktivitet ingår i lönesättningsekvationen får emellertid inte en ökning
eller minskning av produktiviteten någon effekt på jämvikten. Det bygger på att
arbetstagarna på ett korrekt sätt bedömer den framtida produktivitetsutvecklingen och
inkluderar detta i sina lönekrav.58 En förutsättning för att lönesättningsekvationen ska
förskjutas simultant med prissättningsfunktionen är också att reservationslönen växer i
takt med den teknologiska utvecklingen, det sker om ersättningsnivåerna vid
arbetslöshet ökar i takt med lönerna och när de övriga teknikneutrala komponenterna i
lönesättningsekvationen är oförändrade.59
En närliggande fråga är varför lönerna inte anpassas direkt till
produktivitetstillväxten. Stela nominallöner utgör en grundbult i ny-keynesianska
makroekonomiska modeller. 60 Det finns en stor litteratur som försöker förklara
orsakerna till stela nominallöner. Michael Bruno and Jeffrey Sachs föreslog ett ramverk
som utvecklades teoretiskt i Bruno & Sachs (1970a) och empiriskt i Bruno & Sachs
(1970b). Deras hypotes var att löneflexibiliteten är central för förståelsen av
sysselsättningens och produktionens utveckling efter en prischock på insatsvaror, vilket
är synonymt med en minskning av produktivitetstillväxten. 61 Deras empiriska
undersökning visade att lönernas oförmåga att anpassa sig till den nya situationen
förklarade ökningen av arbetslösheten i OECD-länderna.62 Oförmågan för löner att
anpassa sig kan således härstamma från två olika källor; antingen reallönerigiditet eller
nominallönerigiditet. Reallönerigiditet avser hastigheten med vilken reallönerna
anpassar sig till förändringar i löneutrymmet. Desto lägre hastighet i
anpassningsprocessen, desto större blir effekten efter en prischock. För nominallöner
gäller att ju saktare de nominella lönerna anpassar sig till en prisökning, ju större blir
sänkningen av reallönen och ju friare är riksbanken att använda inflation som ett sätt att
justera reallönerna. Reallönerigiditet kan härstamma bland annat från indexering av
löner.63 En förklaring till olikheterna i reaktionen på utbudschocker lades fram av Lars
Calmfors & John Drifill. Deras hypotes är att länder med en hög och med en låg grad av
centralisering i löneförhandlingarna kommer att bevittna den lägsta effekten av
ekonomiska chocker på arbetslösheten. I deras modell har en ökad centralisering av
lönebildningen två effekter. Dels ökar fackföreningarnas marknadsmakt, dels påverkar
57

Blanchard & Katz (1997) s.56.
Carlin & Soskice ( 2006) s. 110.
59
Se Blanchard & Katz (1997) s.56-57. Även andra möjligheter till arbetsfri inkomst, som exempelvis
tillgången till krediter, påverkar lönesättningsekvationen.
60
Se Carlin & Soskice (2006) för en genomgång av den ny-keynesianska makromodellen.
61
Se Bruno & Sachs (1970a) s. 19-25 för teorin om arbetsmarknaden.
62
Bruno & Sachs (1970b) s. 34-35.
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Se Bruno & Sachs (1970b) s. 40 för argumentationen kring detta.
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det fackföreningarnas effekt på löner och priser. När företagsspecifika förhandlingar
förekommer är sysselsättningselasticiteten för löneförändringar mycket hög.
Löneökningar utöver löneutrymmet leder i ett enskilt företag direkt till att
sysselsättningen minskar. Fackföreningens beslut påverkar emellertid inte den generella
prisnivån.
Vid
branschspecifika
löneförhandlingar
minskar
istället
sysselsättningselasticiteten eftersom alla företag i industrin betalar samma lön. Således
kan företagen föra vidare de ökade lönekostnaderna på priserna då den enda substitution
som kan ske är den mellan sektorn och övriga sektorer. Samtidigt är effekten på den
generella prisnivån av beslutet i den enskilda industrin liten. Vid helt centraliserad
lönebildning är effekten på sysselsättningen liten men påverkan på priser istället stor
och påverkar direkt reallönerna vilket leder till att fackföreningarna kommer att
internalisera effekten av löneökningarna på prisnivån i löneförhandlingarna.64 Det finns
också anledning att anta att hänsynstagandet till arbetslösa kommer att vara störst under
en centraliserad lönebildning. 65 Hypotesen summerar till figuren nedan där
arbetslösheten är en funktion av lönebildningens centraliseringsnivå. Enligt hypotesen
kan ett ”puckelformat” förhållande skönjas där arbetslösheten är lägst i båda ändarna av
centraliseringsskalan.
Figur 2:2: Real lönekostnad vid olika lönebildningssystem
Real lönekostnad

Företagsförhandlingar

Branschförhandlingar

Total centralisering

Figur: Källa: Egen figur efter Calmfors & Drifill (1988).

Olivier Blanchard & Justin Wolfers argumenterar för att en bättre koordinerad
lönebildning leder till en snabbare anpassning av reallönerna till löneutrymmet vid en
nedgång i produktivitetstillväxten.66 Klas Fregert ser också nominallönrigiditet som
resultatet av ett korrdinationsmisslyckande. Hans empiriska undersökning visar att
64
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Blanchard & Wolfers (1999) s. 3
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18

reallönerna inte sänktes i tillräcklig grad efter den initiala efterfrågechocken i början av
1930-talskrisen. Det skedde därför att aktörerna på en decentraliserad arbetsmarknad
med starka parter inte förmådde att samordna sina beslut och den aggregerade effekten
blev därför för liten för att undvika hög arbetslöshet.67
Utifrån det teoretiska ramverk som presenterats ovan kan en hypotes om vad som
bör bli resultatet av den empiriska undersökningen formuleras. De långsiktiga mönstren
i utvecklingen av reala produktlöner i relation till löneutrymmet bör sammanfalla med
den långsiktiga utvecklingen av arbetslösheten. Under perioder där de reala
produktlönerna växer snabbare än löneutrymmet bör arbetslösheten följaktligen öka,
och det motsatta bör gälla för perioder då de reala produktlönerna växer saktare än
löneutrymmet. Med koppling till teorin om eftersläpning i lönekravens anpassning bör
ytterligare ett mönster framstå tydligt. Under perioder då tillväxten av löneutrymmet
tilltar eller avtar bör de reala produktlönerna endast långsamt anpassa sig till den nya
situationen.

67

Fregert (2000) s. 358.
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3 Arbetslöshetsstatistik
I följande avsnitt presenteras med en kort beskrivning varje statistikkälla. Först följer
emellertid en kort historik om hur insamlingen och presentationen av
arbetslöshetsstatistiken växte fram i Sverige. Statistiken är framförallt av karaktären att
de avser att täcka hela landet och i två fall hela ekonomin. Hans Wallentins beräkning
av arbetslösheten i Göteborg under 1920-talet har också medförts då han använder sig
av ett unikt grundmaterial som kan ställas i relation till arbetslösheten så som den
rapporterades från fackföreningarna.

3.1 Arbetslöshetsstatistikens förhistoria
Den första systematiska insamlingen av statistik som berörde arbetsmarknaden skedde
under åren 1893 och 1914 då det inom den Svenska offentliga förvaltningen etablerades
regelbundna insamlingar av statistik som åsyftade att ge det offentliga, näringslivet och
allmänheten information om arbetsmarknadsläget. Upprinnelsen till detta var den så
kallade arbetarfrågan och det allt större krav som ställdes på det offentliga att i siffror
sammanställa industrialiseringens förment negativa effekt på arbetsmarknaden. År 1903
bildades en särskild enhet på kommerskollegium med uppgift att bygga upp en offentlig
statistik kring arbetarnas arbetsvillkor och levnadsförhållanden, ur denna insamling
växte sedan möjligheten till en bedömning av arbetsmarknadsläget fram. 68 År 1902
bildades en fast avdelning för arbetsstatistiken på Kommerskollegium. I början av 1900talet tillkom ytterligare en källa för arbetsmarknadsstatistik, nämligen
arbetsförmedlingarna, där rapporter om antalet sökande per ledig plats utgjorde ett mått
på arbetslöshetens omfattning. Kommerskollegium redovisade redan i sitt första
meddelande statistik från arbetsförmedlingarna i Helsingborg och Göteborg.69 I ljuset
av den försämrade konjunkturen under år 1908 redovisades för första gången
arbetslöshetsstatistik från fackföreningarna i kommerskollegiums månatliga
meddelande. 70 År 1912 omvandlades Kommerskollegiums avdelning för
arbetsstatistiken till Socialstyrelsen och det månatliga meddelandet döptes om till
Sociala meddelanden.71

3.2 Arbetslösheten i fackförbunden, 1911-1957
När det socialstatistiska arbetet planlades inom Kommerskollegium år 1903 riktades
uppmärksamhet mot fackföreningarnas egenhändiga rapportering och insamling av
rapporter berörande arbetslösheten i de lokala fackföreningarna. Men det var först efter
68
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att den fackliga organiseringen börjat omspänna en större del av Sveriges
industriarbetare och att det i samband med 1909 års arbetslöshetsräkning kunde
konstateras att fackföreningsstatistiken på ett godtagbart sätt kunde utnyttjas som
indikator på den verkliga arbetslösheten i fackföreningarna som Kommerskollegium
framskred med planerna på att sammanställa och publicera statistiken.72 Insamlingen av
statistiken från Kommerskollegiums och efter år 1913 Socialstyrelsens sida gick till som
följer. Statistikmyndigheten utsände till de lokala fackföreningarna ett
rapporteringsformulär, som vid varje månadsskifte tillsammans med övrig intern
redovisning insändes till förbundsledningen som i sin tur vidarebefordrade uppgifterna
till myndigheten. Ofta granskades också uppgifterna på de nationella
förbundsexpeditionerna med syfte att få materialet så fullständigt som möjligt.
Rapportmaterialet innehåller för varje lokalavdelning uppgift om hela antalet
medlemmar, antalet arbetslösa under månadens sista dag(eller vecka) samt antalet under
månaden redovisade arbetslöshetsveckor. Uppgifterna sammanlades förbundsvis av
Socialstyrelsen och redovisades med uträknad siffra för antalet arbetslösa i procent av
antalet redovisade medlemmar. Förekomsten av arbetslöshet kom till fackföreningarnas
kännedom genom uppbörden av medlemsavgifterna vid påbud från antingen
fackföreningens funktionär alternativt genom anmälan från den enskilde arbetslöse till
fackföreningens kassör. Inbetalningen av medlemsavgiften ägde rum varje vecka eller
under den sista veckan i varje månad och gällde då samtliga veckoavgifter under
månaden. Anledningen till att fackföreningarna själva lade ner ett så stort arbete på att
registrera arbetslösheten var att de hade som allmän regel att arbetslösa medlemmar
befriades från medlemsavgiften. Den möjligheten fanns emellertid också vid
arbetskonflikt, sjukdom och värnplikt. Vid arbetslöshet förelåg en möjlighet att befrias
från medlemsavgiften från att medlemmen var helt utan arbetsförtjänst och upp till när
sysselsättningen understeg 24 timmars arbete enligt den för facket gällande
kollektivavtalslönen.73
Problem med representativitet är stora i siffror från fackföreningarna då de i de
flesta fallen utesluter tjänstemän och kvinnor från statistiken. De är också ojämnt
viktade från manuellt arbete till förmån för yrkesarbetare och ger företräde till
etablerade industrier på bekostnad av nya och framväxande. 74 Socialstyrelsen
genomförde år 1923 en specialstudie för att utreda fackföreningssiffrornas
representativitet. Resultat visade att siffrorna på det stora hela var representativa. Den
största avvikelsen fanns bland transportarbetarna där 7,4 procent av medlemmarna var
arbetslösa medan samma siffra för samtliga inom branschen var 5 procent.75 Enligt
Walter Galenson & Arnold Zellner finns ett antal problem med fackföreningsstatistiken.
För det första är urvalet inte slumpmässigt. De första arbetstagarna att organisera sig var
hantverkare med lägre arbetslöshet än den framväxande industriarbetarklassen. För det
andra uppvisar byggnads- och metallindustrin, som tenderar att organiseras relativt
tidigt, större konjunkturkänslighet vilket påverkar arbetslöshetens rörelser över tid. För
72
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det tredje riskerar noggrannheten att svikta om inte fackföreningsadministratörerna
samtidigt administrerar utbetalningar till de arbetslösa. För det fjärde utesluter
fackföreningsstatistiken ofta vissa sektorer som jordbruk och offentlig verksamhet, där
arbetslösheten tenderar att vara stabil. Och för det femte förändras vilka fackföreningar
som rapporterar statistiken över tid och under konjunkturcykelns faser.76 Tre fördelar
finns också. För det första är täckningen av arbetstagare i vissa fall stor. För det andra
kan en lokal ”fackföreningsexpert” bättre bedöma en enskild persons status än en
otränad enkätinsamlare. Och för det tredje har den arbetslöse ofta större incitament att
anmäla sig som arbetslös till fackföreningen än till den offentliga arbetsförmedlingen.
Galenson & Zellner drar slutstasen att den svenska fackföreningsstatistiken utgör en
god indikator på arbetslösheten efter 1920 för de industrier som täcks. 77
I Figur 3:1 nedan visas arbetslöshetsen enligt fackföreningsstatistiken så som den
redovisats i Statistisk årsbok för Sverige. Det är denna statistik som ligger till grund för
det flesta observationer om utvecklingen under mellankrigstiden. Det framgår tydligt
hur den registrerade arbetslösheten ökade mycket kraftigt under den initiala chock som
1920- respektive 1930-talskrisen innebar. Arbetslösheten sjunker också relativt snabbt
under den efterföljande perioden. Efter 1920-talskrisen återvänder som tidigare nämnts
emellertid inte arbetslösheten till den nivå som rådde före första världskriget. Istället
ligger den kvar på en högre nivå fram till 1930-talskrisen. Efter denna kris fortsätter
istället arbetslösheten att minska med ett litet avbrott för andra världskriget. Under
1950-talet är arbetslösheten nere på en nivå kring två procent som är lägre än för både
mellankrigstiden och perioden före första världskriget.
Figur 3:1: Arbetslösheten enligt fackföreningsstatistiken; 1911-1957
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Figur: Källa: Statistisk årsbok för Sverige, respektive årgång.
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3.3 Statistik från arbetslöshetsförsäkringen, 1936-1960
Från år 1936 finns uppgifter från arbetslöshetskassorna redovisade i Statistisk årsbok
för Sverige. Två huvudsakliga skillnader mot fackföreningsstatistiken föreligger. För
det första så har statistiken något högre täckningsgrad då den även inkluderar musiker,
frisörer, tjänstemän i den privata sektorn, hotell- och restauranganställda, förmän och
några övriga grupper som inte ingår i fackföreningsstatistiken. En andra skillnad är att
serien släpar då det finns en tidsfrist på åtta veckor innan pengarna betalas ut och
arbetslösheten registreras.78 Från 1956 redovisas istället statistik för ”Vid den offentliga
arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa”. Statistiken redovisas
i Figur 3:2 nedan.
Figur 3:2: Statistik från arbetslöshetsförsäkringen; 1936-1960
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3.4 Maddison 1920-1938 & 1950-1960
Angus Maddison har genomfört en justering av arbetslöshetsstatistiken utifrån den
arbetslöshetsräkning som genomfördes år 1936. I arbetslöshetsräkningen framgick att
arbetslösheten var 2,2 gånger högre i rapporterna från fackföreningarna än i hela
befolkningen. För åren 1913-1938 har därför fackföreningsstatistiken justerats med den
faktorn. För perioden 1913-1929 har fackföreningsstatistiken fått utgöra indikator på
rörelserna i arbetslösheten och för perioden 1929-1955 har ILO:s redovisning av
fackföreningsstatistiken legat till grund för beräkningen. För åren 1955-1960 har istället
statistiken för arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa använts. För efterkrigsperioden har
sifforna justerats utifrån de första AKU-undersökningarna som visade att arbetslösheten
var en procentenhet högre.79 Maddisons uppskattning redovisas i Figur 3:3 nedan.
78
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Galenson & Zellner (1957) s. 555.
Maddison (1964) s. 219.
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Figur 3:3: Arbetslösheten enligt Maddison; 1920-1938 & 1950-1960
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Figur: Källa: Maddison (1964) s. 220.

3.5 Grytten 1920-1939
Ola Grytten har genomfört den senaste uppskattningen av svensk arbetslöshet under
mellankrigstiden. Han anser att den revision av statistiken för Sverige som Maddison
genomfört behöver justeras i vissa bemärkelser. 80 Han presenterar en uppskattning av
den ekonomiomspännande arbetslösheten i Sverige. Han har tidigare genomfört
liknande beräkningar för Norge, vilket utgör utgångspunkten för revisionen av de
svenska siffrorna.81 Grytten menar att Maddisons metod ger för höga siffror för det
tidiga 1920-talet. Detta eftersom skillnaden mellan den rapporterade arbetslösheten i
fackföreningarna och hela ekonomin inte var konstant under hela mellankrigstiden och
med största säkerhet större i början av perioden. Därför justeras sifforna för år 1921 och
1922 med en faktor på 3,2. Gryttens uppskattning redovisas i Figur 3:4 nedan.

80
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Grytten (2008) s. 9.
Grytten (2008) s. 9.
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Figur 3:4: Arbetslösheten enligt Grytten; 1920-1939
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Figur: Källa: Grytten (2008) s. 13.

3.6 Hans Wallentins undersökning av Göteborg år 1920-30
Hans Walletnin har genomfört en uppskattning av arbetslösheten i Göteborg med
utgångspunkt i ett unikt primärmaterial. Den alternativa metod som Wallentin använder
utgår från skillnaden mellan individens faktiska inkomst under ett år vilken ställs i
relation den inkomst som individen skulle erhålla om denne arbetade alla arbetstimmar
under året. Skillnaden omvandlas sedan till arbetstimmar och utgör ett mått på det antal
timmar som individen istället för att arbeta är arbetslös, sjuk, studerande eller
värnpliktig. Ekvationen uttrycks som följer:
!

(3.1) 1 − !∗!
Där Y är den faktiska årsinkomsten, b timlönen och T det normala antalet arbetstimmar
under året. Ekvationen uttrycker antalet ej arbetade timmar under ett arbetsår. Wallentin
antar att antalet normala arbetstimmar per år är 2400. Det empiriska materialet består
således av uppgifter om den faktiska årinkomsten och timlönen. Uppgifterna justeras
också för deltagande i arbetskonflikt eller nödhjälpsarbete samt genom ett
schablonavdrag för frånvarorsaker såsom sjukdom, studier och värnpliktstjänstgöring. 82
Resultatet av undersökningen i jämförelse med fackföreningsstatistiken redovisas i
Figur 3:5 nedan.
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Wallentin (1978) s. 76.
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Figur 3:5: Arbetslöshet i Göteborg; 1920-30
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Figur: Wallentin (1978) s. 67-68 & 79.

3.7 En samlad bedömning av arbetslöshetsstatistiken
I Figur 3:6 redovisas en sammanläggning av de olika arbetslöshetsserierna. Ett par
anmärkningar kan göras. Maddisons och Gryttens justeringar förändrar bilden över den
absoluta nivån på arbetslösheten. Fackföreningsstatistiken överskattar arbetslösheten i
hela ekonomin då den inte inkluderar exempelvis jordbruket. Där var arbetslösheten i
allmänhet betydligt lägre än i de sektorer som täcks av fackföreningarna. Maddison och
Gryttens siffror ger med största sannorlikhet också en felaktig bild. De
befolkningsundersökningar som utgör grunden för nedskrivningarna misslyckades med
att korrekt beskriva arbetslösheten i jordbruket och i vissa tjänster, särskilt hos
familjemedlemmar
och
framförallt
bland
kvinnliga
hushållsmedlemmar.
Befolkningsundersökningen fångar inte heller på ett adekvat sätt upp den tillfälliga
arbetslösheten i industrin. Arbetslösheten bland unga och äldre underskattas troligtvis
också av samma skäl. 83 Uppgifterna från arbetslöshetsförsäkringen som finns
tillgängliga från år 1936 följer i stora drag utvecklingen enligt fackföreningarna.
Arbetslösheten är något lägre under 1930-talet och något högre efter andra världskriget.
Statistiken från arbetslöshetsförsäkringen förstärker i allmänhet bilden som
fackföreningsstatistiken ger.
Wallentins undersökning begränsas till en stor stad och till industriarbetare, men
resultatet visar att arbetslösheten var högre under hela 1920-talet en vad som framgår av
fackföreningsstatistiken. Undersökningen ger ytterligare fog för observationen om en
högre jämviktsarbetslöshet under perioden. Beräkningen begränsas till att omfatta
arbetare. Detta gäller emellertid också för fackföreningsstatistiken.84 Enligt Wallentin
är fackföreningsstatistiken missvisande då skillnader i arbetslöshet mellan organiserade
83
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Eichengreen & Hatton (1988) s. 10.
Wallentin (1978) s. 56.
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och oorganiserade arbetare troligtvis föreligger, inte heller hur detta utvecklades över
tid samt att inte korttidsarbetet ingår i statistiken.85
	
  

	
  

Figur 3:6: Arbetslösheten enligt respektive statistikkälla
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Figur: Källa: Fackföreningsstatistiken, Arbetslöshetsförsäkringen & Arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa; Statistisk
årsbok för Sverige, respektive årgång. Maddison ; Maddison (1964) s. 220. Grytten; Grytten (2008) s. 13.

Den svåraste perioden att uttala sig om är tiden före år 1920. SOU 1931:20–21
menar att statistiken inkluderade fler förbund med relativt sätt högre arbetslöshet under
1920-talet än tidigare vilket gör det svårt att dra slutsatser om skillnaden mellan
perioden före och efter 1920-talskrisen.

85

Wallentin (1978) s. 73.
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4 Skattning av löneutrymme och löneökningar
I följande avsnitt redovisas resultatet av de skattningar som genomförts utifrån den
metodik som beskrivits tidigare. I redovisningen har ett 10-årigt glidanade medelvärde
använts. Detta motiveras med att vi med utgångspunkt i teorin har anledning att lägga
vikt vid den utveckling som har föregått i tid. Eftersom förändringsprocessen är
långsam ger ett glidande medelvärde som väger in tidigare observationer en bild av den
långsiktiga utvecklingen.86
I Figur 4:1 nedan visas resultatet av skattningen för hela ekonomin. Av grafen kan
utläsas att utvecklingen av löneutrymmet var relativt stark under perioden före 1920talskrisen. De reala produktlönerna växte i dämpad takt och minskade under ett par år,
troligtvis som ett resultat av den kraftiga krigsinflationen.
Figur 4:1: Förändring av skattat löneutrymme och real produktlön, hela ekonomin.
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Figur: Källa: Egna beräkningar; data från Edvinsson (2005). Förändring av skattat löneutrymme och real produktlön,
10-årigt glidande medelvärde, hela ekonomin, varierande faktorandelar, 1900-1960.

Efter 1920-talskrisen kan en markerad minskning i löneutrymmets tillväxt skönjas.
Utvecklingen under andra halvan av deceniet är också dämpad med låg tillväxt. De
reala produktlönernas tillväxt accelererar istället och är högre än under den föregående
perioden. En viktig förklaring till detta är troligtvis som framförts att den kraftiga
deflationen i samband med krisen och oförmågan för lönerna att anpassa sig till detta
medförde högre reallöner.
I Figur 4:2 redovisas istället utvecklingen uppdelad på tioåriga genomsnitt.
Diagrammet bekräftar bilden från tidigare. 1910-talet visar på en mycket kraftig tillväxt
av löneutrymmet och 1920-talet sticker ut som det deccenium då tillväxten av
totalfaktorproduktiviteten var negativ. Årtioendet visar dock på en inte obetydlig
tillväxt i de reala produktlönerna. Under både 1940- och 1950-talet växer både
löneutrymmet och de reala produktlönerna kraftigt men med den mest gynnsamma
86

Det glidande medelvärdet baseras i varje tidpunkt på den aktuella observationen och de nio föregående
observationerna.
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utvecklingen av det förstnämnda. Under de två sista decennierna i undersökningen
utvecklas följdaktligen lönerna i en lägre takt än löneutrymmet.
Figur 4:2: Förändring av skattat löneutrymme och reala produktlöner, 10-årigt
medelvärde, hela ekonomin.
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Figur: Egna beräkningar; data från Edvinsson (2005). Förändring av skattat löneutrymme och real produktlön, 10årigt medelvärde, hela ekonomin, varierande faktorandelar, 1900-1960.

Resultatet av undersökningen för Industri & hantverk redovisas i Figur 4:2 nedan.
Utvecklingen visar på samma mönster som i hela ekonomin. Den övergripande bilden
stämmer väl med Schöns observation att totalfaktorproduktiviteten faller efter
utvecklingen inom hela ekonomin under 1920-talet och att perioden generellt bevittnar
en sämre utveckling av TFP.87 Överlag visar skattningen på en jämnare utveckling med
färre variationer. Detta är troligtvis resultatet av ett bättre dataunderlag både för
skattningen av löneutrymmet och för den underliggande löneserien.

87

Schön (2004) s. 280.
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Figur 4:3: Förändring av skattat löneutrymme och real produktlön, Industri & hantverk.
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Figur: Egna beräkningar; data från Edvinsson (2005) & Larsson (2011a). Förändring av skattat löneutrymme och
real produktlön, 10-årigt glidande medelvärde, industri & hantverk, varierande faktorandelar, 1900-1960.

Orsaken till den långsiktiga försämringen av totalfaktorproduktiviteten och
löneutrymmet kan, som Lundberg framhåller, vara att bruttoinvesteringarna föll kraftigt
under 1920-talskrisen varför den långsiktiga produktionskapaciteten försämrades.88
Av Figur 4:3 nedan kan utläsas att löneutvecklingen tätare följde löneutrymmet
under perioden före 1920-talskrisen jämfört med bilden för hela ekonomin. På samma
sätt är inte avvikelsen under 1920-talet lika kraftig.
Figur 4:4: Skattat löneutrymme och reala produktlöner, 10-årigt medelvärde, Industri &
hantverk.
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Figur: Egna beräkningar; data från Edvinsson (2005) & Larsson (2011a). Förändring av skattat löneutrymme och
real produktlön, 10-årigt medelvärde, industri & hantverk, varierande faktorandelar, 1900-1960.

Båda skattningarna visar på en löneåterhållsamhet under 1930- och 1940-talet men
Industri & hantverk avviker något under 1950-talet då de reala produktlönerna precis
88

Lundberg(1994; 1983) s. 45.
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överstiger löneutrymmet. Sammanfattningsvis kan sägas att båda skattningarna ger vid
handen att de reala produktlönerna växte saktare än löneutrymmet under perioden före
1920-talskrisen. Därefter följer en försämrad utveckling av löneutrymmet under 1920talet utan att löneutvecklingen anpassar sig i tillräcklig utsträckning. Under 1930- 1940och 1950-talet sker en återhållsam löneutveckling där löneutrymmet växer mer än de
reala produktlönerna. Ett undantag här är Industri & hantverk under 1950-talet då
lönerna i stort växer i takt med löneutrymmet.
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5 Avslutande diskussion
I den avslutande diskussionen kommer först resultatet av genomlysningen av
arbetslöshetsstatistiken att diskuteras. Ett särskilt fokus ligger vid hur användningen av
fackföreningsstatistiken påverkar tolkningen av utvecklingen. Därefter följer en
diskussion kring resultatet av den empiriska undersökningen. Avsnittet avslutas med en
sammanfattning och slutsatser.
I genomgången av arbetslöshetsstatistiken kunde vi konstatera att ett antal
primärkällor för arbetslöshetsstatistik och ett antal justeringar eller uppskattningar av
den ekonomiomspännande arbetslösheten finns tillgängliga. Till detta kan tillfogas Hans
Wallentins undersökning av Göteborg och den arbetslöshetsräkning som genomfördes i
samband med Arbetslöshetsutredningen. Den övergripande slutsatsen är att det är
mycket svårt att uttala sig om någon absolut nivå på arbetslösheten, både i ekonomin i
sin helhet, men också i de sektorer som fackföreningsstatistiken täcker. Anledningen till
detta är att materialet natur är sådant att många ”marginalgrupper” fallet utanför.
Statistiken misslyckas med att täcka in vissa typer av industrier, grupper och former av
arbetslöshet.
Även om inget bestämt kan sägas om arbetslöshetens nivå är det emellertid rimligt
att anta att jämviktsarbetslösheten var högre under stora delar av mellankrigstiden än
vad den var före 1920-talskrisen. När jämviktsarbetslösheten började sjunka är svårt att
precisera då den höga arbetslösheten i kölvattnet av 1930-talskrisen försvårar
bedömningen. Slutsatsen är trots det att jämviktsarbetslösheten började minska någon
gång under andra halvan av 1930-talet. Uppgifterna från arbetslöshetsförsäkringen efter
år 1936 förstärker den bilden. Med undantag för en tillfällig ökning under andra
världskriget sjunker arbetslösheten och når någon gång mot slutet av 1940-talet den, i
ett historiskt perspektiv, låga nivå som den sedan skulle vidhålla fram till 1970-talet,
och i stort sätt fram till 1990-talskrisen.
Genomlysningen av arbetslöshetsstatistiken visar också på kännsligheten för vilka
uppgifter som ligger till grund för analyser av perioden. Materialet bör generellt sätt
utnyttjas mycket varsamt för att dra slutsatser om arbetslöshetens utveckling före den
första Arbetskratsundersökningen. Samtidigt får de justeringar som gjorts av Maddison
och Grytten tolkas mycket försiktigt. Det är troligt att arbetslösheten var lägre i hela
ekonomin än vad fackföreningsstatistiken ger sken av, vilket är naturligt då jordbruket
inte ingår alls i dessa. Vilken absolut nivå de rör sig om är dock omöjligt att avgöra.
Justeringarna ger inte heller någon ytterligare kunskap om rörelserna i arbetslösheten då
siffrorna bara justera proportionerligt mot fackföreningsstatistiken.
Svaret på den fråga som ställdes i syftet är följaktligen att vi rimligtvis kan dra
slutsatsen att jämviktsarbetslösheten sjönk under den tidiga efterkrigstiden. På grund av
osäkerheten i det statistiska materialet går det emellertid inte dra några slutstaser om
den absoluta nivån under perioden.
I teoriavsnittet presenterades ett antal hypoteser om vad resultatet av den empiriska
undersökningen bör vara givet arbetslöshetens förändring över tid. Slutsatsen kring
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jämviktsarbetslöshetens förändring ger alltså följande förutsättning. De reala
produktlönerna bör under 1920-talet och perioden efter krisen växt snabbare än
löneutrymmet. Under andra hälften av 1930-talet bör utvecklingen ha vänt genom att
lönerna då växte långsammare jämfört med löneutrymmet under resterande delen av
den undersökta perioden.
Den utveckling som vi kan observera stämmer mycket väl överens med mönstret
för arbetslöshetens utveckling under den undersökta perioden. Det är tydligt, med
utgångspunkt i resultatet av undersökningen, att de reala produktlönerna inte sänktes
tillräckligt som ett resultat av den kraftiga deflationen under 1920-talet. Det medförde
att lönerna låg kvar på en hög nivå under hela decenniet. En annan trolig förklaring är
att utvecklingen av totalfaktorproduktiviteten var svag under hela årtiondet. Ball &
Mankiw poängterar lönernas långsiktiga anpassning till löneutrymmet. Det är också
troligt att en liknande process kan bevittnas för Sverige under den undersökta perioden.
Lönerna växte visserligen något snabbare under 1920-talet än under den påföljande
perioden men rörelserna är generellt ganska små. Tillväxten i totalfaktorproduktiviteten
skiftar mer. Ytterligare ett argument för den hypotesen är att lönetillväxten i Industri &
hantverk trappas upp mot slutet av perioden då tillväxten i totalfaktorproduktiviteten
varit stark under en längre period.
Skiftet i lönetillväxten kan också ha ett annat ursprung. I Ball & Mankiw:s teori är
skillnader i tillväxten av löner och i löneutrymmet en konsekvens av trögheter i
anpassningsprocessen. Den tar inte hänsyn till att det kan ha skett strukturella
förändringar i de underliggande lönesättningssambanden. Calmfors & Drifill har
argumenterat för att lönebildningens centraliseringsnivå är viktig för förståelsen av hur
lönerna reagerar på ekonomiska chocker. Enligt deras ramverk kommer
jämviktsarbetslösheten att vara lägre när löneförhandlingarna äger rum på nationell
nivå. Under den studerade perioden förändrades också lönebildningen i Sverige. Från
att, som Fregert påpekar, ha karaktäriserats av starka fackföreningar med branschvisa
löneförhandlingar centraliserades lönebildningen under 1930-talet. Startpunkten för
denna utveckling var tecknandet av Saltsjöbadsavtalet. Det är en rimlig slutsats att det
observerade mönstret av löneåterhållsamhet under efterkrigstiden var en konsekvens av
att parterna på arbetsmarknaden nu tog större hänsyn till alla arbetstagare, och därför
lade större vikt vid den arbetslöshet som blev resultatet av för höga löneökningar.
Hypotesen beskrivs grafiskt i Figur 5:1 nedan. När totalfaktorproduktiviteten ökar
förbättras också företagens lönebetalningsförmåga och sysselsättningen för varje given
nivå på reallönen blir högre. Om arbetstagarna räknar in utvecklingen i
löneförhandlingarna så förskjuts emellertid också lönesättningskurvan och
sysselsättningen blir oförändrad. I jämvikt är då enbart reallönen förändrad.
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Figur 5:1: Hypotes om förändring av pris- och lönesättning under mellan- och
efterkrigstiden
Reallön

Full sysselsättning
Prissättning ET
Lönesättning ET
Lönesättning MT

Prissättning MT

Lönenivå; ET

Lönenivå; MT

Sysselsättning
U* MT U* ET

Figur: Källa: Egen figur efter Layard, Nickell & Jackman (2005; 1991). MT; Mellankrigstiden, ET; Efterkrigstiden,
U*; jämviktsarbetslöshet.

Om arbetsatagarna inte kompenserar sig fullt ut skiftas lönesättningskurvan bara
delvis. Resultatet blir en högre reallön, men lägre än i föregående exempel.
Jämviktsarbetslösheten minskar som en konsekvens av att företagens
lönebetalningsförmåga har ökat utan att kostnaderna i form av löner stigit i samma takt.
Det stämmer väl överens med det mönster vi kan observera för utvecklingen efter andra
världskriget. En rimlig hypotes är följaktligen att lönebildningen förändrades genom att
arbetstagarna inte justerade sina löneanspråk i takt med den teknologiska utvecklingen.
På så sätt lades grunden för en expanderande sysselsättning.
Hur förhåller sig då resultatet av denna undersökning till tidigare studier? Ola
Grytten:s undersökning har en något annorlunda karaktär. Han relaterar arbetslöshetens
omfattning till de reala produktlönerna justerat för produktiviteten. Han har inte skattat
något löneutrymme utifrån det teoretiska ramverk som jag använt mig av men
slutsatserna är snarlika. Han fann att de reala produktlönerna var den viktgaste faktorn
för att förklara den permanent höga arbetslösheten under mellankrigstiden vilket
stämmer överens med min undersökning. Mitt resultat skiljer sig dock från Jonatan
Svanlunds analys. Han menar att det inte går att observera någon löneåterhållsamhet
under efterkrigstiden då löneandelen ökade under perioden. Jag menar att Svanlunds
perspektiv är för snävt. Att jämföra löneutvecklingen med företagens
lönebetalningsförmåga ger en mer korrekt bild. Resultatet i uppsatsen bekräftar också
Eichengreen & Vasquez tes om löneåterhållsamhet under den tidiga efterkrigstiden. De
pekar på ett kontrakt mellan arbete och kapital som en avgörande faktor. Jag kan dock
inte med utgångspunkt i mitt resultat svara på om löneåterhållsamheten var en
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konsekvens av ett sådant kontrakt, eller om den snarare hade sin grund i att de
sysselsätta med en centraliserad lönebildning lade större vikt vid arbetslösheten. Min
studie bekräftar också Fregert & Magnusson hypotes om för höga löneökningar under
tidigt 1920-tal. Det är troligt att det är den viktigaste förklaringen till det som vi kan
observera. Tillväxten i de reala produktlönerna är relativt jämn över hela tidsperioden.
Den enda tillfälle då relationen mellan löneutrymme och reala produktlöner är negativ
är efter en period av negativ tillväxt av löneutrymmet. Detta förstärker hypotesen om att
nominella löner är svåra att justera nedåt.
Svaret på den fråga som ställdes i syftet är således att de reala produktlönernas
utveckling i relation till löneutrymmet stämmer väl överens med det mönster som vi
förväntar oss att se med utgångspunkt i det teoretiska ramverket och den observerade
utvecklingen av arbetslösheten under perioden.
Avslutningsvis kan några övergripande ord sägas. Undersökningen har i stort sätt
bekräftat det som många tidigare författare yttrat som hypoteser eller antagit som
faktum. Flera frågor kräver dock fortfarande svar. I min undersökning kvantifieras inga
effekter. Detta kräver mer utstuderade ekonometriska metoder i likhet med den studie
som Steven Broadberry genomfört för Storbritannien. För mig har det bara varit möjligt
att konstatera att de observerade mönstret stämmer med det som vi förväntat oss. I
Sveriges fall försvåras ekonometriska studier av att arbetslöshetsstatistiken är så osäker
för perioden. Jag vill också argumentera för att den inte bör ligga till grund för några
sådana analyser. Däremot finns det andra sätt att pröva detta kvantiativt som kan vara
fruktbara. På samma sätt bör perspektivet vidgas genom att fler faktorer tas in i
beräkningen. Exempelvis bör utvecklingen av priser på andra insatsvaror och effekten
av ett förändrat arbetsutbud analyseras mer utförligt.
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Appendix 1:
Arbetslöshet enligt tillgängliga statistikkällor 1911-1960

Serie 1
År

Serie 3
ArbetslöshetsArbetslöshets- försäkrade
Fackföreningarna försäkringen arbetslösa

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

0,056
0,054
0,044
0,073
0,072
0,04
0,04
0,046
0,055
0,054
0,266
0,229
0,125
0,101
0,11
0,122
0,12
0,106
0,102
0,119
0,168
0,224
0,233
0,18
0,15
0,127
0,108
0,109
0,092
0,118
0,113
0,072
0,057
0,049
0,045
0,032
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Serie 2

Serie 5

Serie 6

Maddison

Grytten

0,011

0,114
0,089
0,072
0,064
0,079
0,086
0,052
0,049
0,051
0,051
0,04

0,013
0,064
0,055
0,029
0,024
0,026
0,029
0,029
0,024
0,024
0,033
0,048
0,068
0,073
0,064
0,062
0,053
0,051
0,051

0,022
0,083
0,072
0,052
0,042
0,045
0,05
0,05
0,044
0,042
0,049
0,07
0,093
0,096
0,075
0,062
0,052
0,045
0,045
0,038

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

0,027
0,028
0,027
0,022
0,018
0,023
0,028
0,026
0,025
0,029
0,03

0,039
0,044
0,039
0,035
0,029
0,034
0,036
0,034
0,03
0,035
0,036
0,04589
0,04290
0,03491

0,015
0,019
0,025
0,02
0,014

0,017
0,016
0,017
0,019
0,018
0,018
0,016
0,017
0,02
0,018
0,016

89

Uppgifterna avser perioden 1 januari-31 augusti
På grund av lagändring är redovisningsperioden fr.o.m år 1958 1/9-31/8. 1958/59.
91
1959/1960.
90
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Appendix 2:
Underlag och resultat av den empiriska undersökningen. Procentuell förändring från
föregående år.

Hela ekonomin
År

TFP

Löneandel

Löneutrymme

Reala
produktlöner

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

-0,00901
-0,01262
0,049672
0,009212
0,008121
0,083852
0,067518
-0,01618
-0,01003
0,046425
0,005275
0,039821
0,050209
-0,01105
0,082728
0,146521
0,029272
0,171518
0,115809
0,042682
-0,17113
-0,10439
-0,05838
0,027156
-0,00123
0,004644
-0,00761
0,002682
0,025188
-0,00728
-0,04495
-0,05381
0,019198
0,027963
0,047335
0,041619

0,665847099
0,668315652
0,638052603
0,648664023
0,648453354
0,623129698
0,615719977
0,633083688
0,624004359
0,640904511
0,65360505
0,638257929
0,616985368
0,636983489
0,591270933
0,55593459
0,584532775
0,609389492
0,616808411
0,667880084
0,726022051
0,694700783
0,697313104
0,668599927
0,673368786
0,676223838
0,68480592
0,681268357
0,688066127
0,703841436
0,725332286
0,743934382
0,721672037
0,717552982
0,70073362
0,685449567

-0,013525326
-0,018880841
0,07784917
0,01420074
0,012523034
0,134565625
0,109657062
-0,025561796
-0,016079327
0,072437014
0,008070028
0,06239032
0,08137871
-0,017346764
0,139915525
0,263557349
0,050077575
0,281459215
0,187755941
0,063906494
-0,235708082
-0,150270128
-0,083718749
0,040616043
-0,001825205
0,006868099
-0,011116979
0,003936871
0,036607115
-0,01034079
-0,061964933
-0,072333494
0,026602156
0,038969256
0,067550217
0,060717397

0,024629
-0,006
0,015269
0,040958
-0,01903
0,072458
0,034508
-0,01905
-0,05555
0,137697
0,029519
0,013578
0,018372
-0,01315
-0,09197
-0,00875
-0,04706
-0,01758
0,053235
0,113193
0,099975
-0,01115
0,042383
0,038041
0,013199
0,06526
0,019062
-0,0049
0,083458
0,056392
0,022288
-0,01747
0,01045
0,01814
0,004
-0,00043
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1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

0,048122
0,022191
0,062497
0,012968
0,064413
0,042809
0,048724
0,019731
0,006572
0,0996
0,089357
0,049232
0,025531
0,077445
0,157144
0,079511
-0,01257
0,037148
0,036322
0,052309
0,040533
0,010611
0,023363
0,039043

0,673604095
0,682747765
0,675778806
0,690992939
0,682972483
0,697456438
0,69496897
0,696615426
0,723310445
0,711949491
0,714780547
0,726146802
0,742382056
0,70528647
0,675317857
0,716698855
0,734794852
0,72960296
0,747400654
0,733329612
0,737588354
0,743477246
0,729628496
0,74234205

0,07143958
0,032502683
0,092481418
0,018767752
0,09431315
0,061378221
0,070108908
0,028323411
0,00908573
0,139896879
0,125013702
0,06779859
0,034390763
0,109806215
0,232696973
0,110940225
-0,017106286
0,050915175
0,048597664
0,07133053
0,054953035
0,014272428
0,032020979
0,052593932

-0,00657
0,038826
0,023666
-0,07406
-0,0655
0,004871
0,031998
0,036358
0,047116
0,06173
0,091685
0,026098
0,076372
0,016563
0,048012
0,095686
0,009227
0,044156
0,03956
0,006161
0,027327
0,011168
0,015161
0,032525

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Industri & hantverk
År

TFP

Löneandel

Löneutrymme

Reala
produktlöner

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

-0,03246
0,026688
0,043093
0,02795
0,014136
0,110426
0,057008
-0,057
-0,07809
0,169573
0,028962
0,029521
0,076073
-0,02116
0,03659
0,198269

0,744573156
0,739175911
0,728692527
0,736743387
0,72752972
0,702337242
0,686635858
0,709644041
0,715685532
0,712156927
0,70193935
0,710767462
0,674399274
0,688613453
0,652174139
0,581264307

-0,043593613
0,036105076
0,059137743
0,037937461
0,019430814
0,157225893
0,083024743
-0,080315313
-0,109106345
0,238112102
0,041259614
0,041533811
0,112800618
-0,030733209
0,056104742
0,341100133

0,015157
0,010902
0,00389
0,039867
0,015411
0,045487
0,042423
0,014955
0,031091
0,038553
0,022291
0,023738
0,014793
0,03401
-0,00964
0,041344
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1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
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0,051932
0,067434
0,17085
0,133037
-0,19517
-0,07064
-0,0147
0,02599
-0,00644
0,034088
0,032429
-0,00249
0,037046
0,050295
-0,07743
-0,04304
0,014773
0,158869
0,074501
0,04948
0,105826
0,021315
0,046587
-0,03259
0,090593
0,039635
0,054102
0,011214
-0,00468
0,158655
0,07342
0,108975
-0,00759
0,098151
0,255253
-0,07083
0,009586
0,049138
0,036209
0,070054
0,050831
0,015995
0,044111
0,04992

0,586271881
0,654939265
0,660984113
0,683107297
0,754936379
0,679859452
0,690696791
0,718768283
0,750387086
0,756093111
0,748304449
0,762565787
0,744220986
0,763769053
0,794544318
0,788024525
0,778949269
0,731053745
0,712799934
0,69557185
0,661847672
0,670351535
0,672879528
0,687796614
0,653419078
0,690815807
0,692580844
0,712908537
0,768548634
0,717172875
0,734711936
0,705560466
0,76886622
0,723259227
0,639158454
0,757835843
0,761099031
0,754362464
0,772469002
0,751857362
0,738172474
0,750850207
0,730736831
0,742290081

0,088580143
0,102962369
0,258477659
0,194752914
-0,258525824
-0,103903024
-0,021284198
0,036159005
-0,008586883
0,045084317
0,043336343
-0,003260307
0,049778573
0,065850989
-0,097446383
-0,054619203
0,018964875
0,217315657
0,104518196
0,071135849
0,159894235
0,031797255
0,069235979
-0,047386369
0,138645199
0,057373577
0,078117165
0,01573008
-0,006083146
0,22122289
0,099930345
0,154451305
-0,009865397
0,13570663
0,399357874
-0,093468381
0,012594895
0,065139105
0,04687461
0,093174796
0,068861002
0,021302024
0,060365639
0,067251321

0,154551
0,267442
0,255479
0,234735
0,041313
-0,22923
-0,0168
0,016831
0,025745
0,029546
0,002448
0,01375
0,027572
0,030409
0,013025
-0,02185
-0,0067
-0,00547
0,008458
0,007905
0,016198
0,053943
0,024203
0,035793
0,025817
0,064356
0,033315
0,025877
0,04973
0,062014
0,131589
0,064509
0,026369
0,03099
0,15839
0,17017
0,04993
0,04088
0,072047
0,069022
0,046937
0,048944
0,041498
0,054263

