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Abstract 
 

 

This papers’ objective is to examine the effects that labour market institutions (LMI) have on the 

unemployment in the short- and the medium run throughout the new Keynesian NAIRU theory, 

but also to make a comparison with the postkeynesian capital stocks’ effect on the 

unemployment. Thus, it is this papers’ main objective to study the economic effects that LMI, 

capital accumulation and varied macroeconomic shocks might have on unemployment. The paper 

uses econometric regression models as a methodological benchmark in order to estimate each 

independent variable’s level of significance and to approximate the effect each have on the 

dependent variable. The investigated time period is 15 years and contains the year 1985 to 2000 

and includes 20 OECD countries,  and is analyzed through a panel data analysis; the fixed effect 

model. Previous studies regarding this subject have all reached a rather similar conclusion; once 

the capital stock was included in the model, LMI shows a relatively low explanatory value. This 

paper mainly differs from these previous studies in the sense that it includes a new variable which 

have, until now, never been analyzed before. This new variable is “union centralization”, and it 

shows a great impact on unemployment. The regression result has verified that LMI has a 

relatively indistinct explanatory value for the unemployment. The only LMI variable that can be 

concluded to have a significant robust impact is the union centralization. The other variable that 

also verified a substantial impact is the capital stock. 
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1 Sammanfattning 
 

 

Denna uppsats har som syfte att undersöka vilken betydelse arbetsmarknadsinstitutioner (AMI) 

har för arbetslösheten på kort- och medellång sikt utifrån den nykeynesianska NAIRU-teorin, 

samt att jämföra detta med den postkeynesianska kapitalstockens påverkan på arbetslöshet. Det är 

således de ekonomiska effekterna utav AMI, investeringstakten (kapitalstock) och diverse 

makroekonomiska chocker som undersöks. Det metodologiska utgångsläget är ekonometriska 

regressionsmodeller som kommer att bevisa respektive variabels signifikansnivå, samt i vilken 

mån de förklarade variablerna påverkar arbetslösheten. Tidsperioden för undersökningen är en 

tidsspann på 15 år och omfattar åren 1985-2000 där 20 OECD-länder inkluderas och analyseras 

genom paneldata; ”fixed effekt”-modellen. Tidigare studier som har behandlat detta ämne har 

kommit fram till liknande slutsatser; AMI uppvisar väldigt lågt förklaringsvärde när kapitalstock 

inkluderas. Till skillnad från dessa studier har denna uppsats inkluderat den fackliga 

centraliseringsgraden som en av AMI-variablerna, vilket gör att denna studie tillför en ny aspekt 

till forskningen. Regressionsresultatet för denna undersökning har påvisat att AMI har ett relativt 

oklart förklaringsvärde för arbetslöshet. Den enda variabeln som kan konkluderas ha en 

betydande signifikant påverkan är den fackliga centraliseringen samt kapitalstocken som 

uppvisade en robust signifikant inverkan.  
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2 Inledning 
 

 

I detta kapitel kommer en introduktion om ämnet inklusive studiens problemformulering, 

metodologiska tillvägagångssätt samt avgränsning, och avslutningsvis kommer studiens 

disposition att presenteras. 

 

Introduktion 
 

De flesta OECD-länder har de senaste decennierna bemött svårigheter med arbetslösheten, vilket 

har bidragit till ett ökat intresse för forskning kring arbetslöshetens fluktuationer och vilka 

faktorer som egentligen bidrar till detta. Layard, Nickell & Jackman (1991) anses i dagsläget vara 

en av de mest betydelsefulla forskare inom studier om jämviktsarbetslöshet och den 

nykeynesianska NAIRU-teorin. Dessa författare hävdar att en för hög men även för låg 

arbetslöshet inte är gynnsamt för en ekonomi.
1
 Denna nykeynesianska teoribildning om 

långsiktiga jämviktsarbetslöshet kallas även för Non-Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment, NAIRU, och är ett viktigt koncept inom makroekonomi. Den långsiktiga 

NAIRU är den jämviktsarbetslöshet där inflationen hålls stabil och som en ekonomi rör sig mot 

på lång sikt. Enligt den nykeynesianska NAIRU kan denna jämvikt komma att påverkas utav 

arbetsmarknadsinstitutioner (hädanefter AMI) såsom arbetslöshetsersättning, ersättningslängd, 

löneförhandlingar, skatter etcetera.
2
 NAIRU är ett intressant begrepp, och anses vara en teoretisk 

hybrid, då den kan tolkas på flera olika sätt beroende på om man ser utifrån den nykeynesianska, 

postkeynesianska eller marxistiska synvinkeln. Det föreligger mest empirisk undersökning vad 

gäller AMI, men denna nykeynesianska forskning har på senare år dock bemött diverse kritik från 

bland annat postkeynesianismer vad gäller AMI:s betydelse för arbetslöshet då dessa anser att en 

viktigare variabel bör undersökas, nämligen kapitalstock. Har kapitalstock en större betydelse för 

arbetslöshet än AMI, eller håller den nykeynesianska teorin? Det föreligger oerhört lite forskning 

kring att inkludera ett rikligt antal AMI-variabler, och kapitalstock i samma studie, varför mer 

forskning om detta anses vara av relevans. Det är av vikt att poängtera att variabeln ”fackliga 

                                                 
1 Layard Richard; Nickel Stephen; Jackman Richard (1991) Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour 

market. Oxford University Press, s. xiii 
2 LNJ (1991) s. 49 
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centraliseringen” inte har inkluderats i forskningen trots dess förklarade relevans, varför denna 

studie har valt att inkludera den som en av de mer intressanta variablerna i undersökningen.  

2.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att genom en ekonometrisk undersökning påvisa sambandet mellan 

AMI och arbetslöshet, med den nykeyenesianska teorin som fokus. Denna typ av forskning har 

med åren erhållit diverse kritik från andra, oftast postkeynesianska forskare. Dessa menar att det 

existerar andra viktigare faktorer som har en större betydelse för arbetslösheten, som exempelvis 

kapitalstock. Därmed fokuserar inte denna studie enbart på AMI, men en jämförande empirisk 

undersökning för AMI och kapitalstock kommer att utföras. Denna typ av undersökning har 

studerats i många år, men det föreligger begränsningar i de flesta studierna då nykeynesianska 

författare inte inkluderar kapitalstocken i undersökningarna, och likaså inkluderar inte 

postkeynesianska forskare tillräckligt många AMI-variabler. Det existerar således få 

undersökningar som inkluderar ett lika rikligt antal AMI-variabler tillsammans med kapitalstock 

som denna studie, och dessutom introduceras en ny variabel i studien som tidigare inte har 

analyserats. Variabeln som har lagts till är den fackliga centraliseringsgraden som, enligt LNJ, är 

en utav de mest betydande variablerna vid undersökning av arbetslöshet. Med ovanstående 

faktorer i åtanke föreligger stort intresse för en sådan undersökning och även dess befintliga 

relevans. 

 

2.2 Problemformulering 

 

Vilken betydelse har den nykeynesianska synen på arbetslöshet i jämförelse med den 

postkeynesianska synen? Har arbetsmarknadsinstitutioner (AMI) ett större förklaringsvärde för 

arbetslöshet komparerat med kapitalstocken?  

 

 

 



  

6 

 

2.3 Metod och avgränsning 

 

Det metodologiska tillvägagångssättet för undersökningen är en ekonometrisk regressionsanalys i 

form av paneldata analys, och syftet med regressionsanalysen är att undersöka de givna 

variablerna; ersättningslängd, ersättningsgrad för år 1 samt för år 2 och tre, facklig medlemsgrad, 

anställningsskydd, lönekoordinering, löneförhandlingsnivå, facklig roll i löneförhandlingar, 

skattekil, facklig centralisering och slutligen kapitalstock. Det är således dessa oberoende 

variabler som skall analyseras och resultera till en förklaring av arbetslöshet under tidsperioden 

1985-2000, och omfattar 20 OECD-länder
3
. Denna studie använder sig utav sekundärdata och all 

data har valts utifrån dess tillgänglighet, och på grund av bristande data har enstaka länder 

exkluderats. I en linjär regressionsanalys antas den beroende variabeln vara en linjär funktion av en 

eller flera oberoende variabler, men då vår analys utförs på olika länder samt år och har som syfte 

att studera de individuella utvecklingarna för diverse variabler över tid behöver vi justera för 

både länder och år samtidigt, därav valet av ”fixed effekt”-modellen. Fördelen med denna metod 

är att den justerar bort gemensamma tidsmönster i både oberoende och beroende variabler, men 

nackdelen är dock att frihetsgraden minskar då det sker färre observationer vilket kan medföra en 

lägre signifikansnivå.
4
 Med hjälp av paneldata kan vi enklare anträffa den faktiska dynamiken 

och samintegration mellan variablerna då vi tar hänsyn till tid likaväl som individuella 

observationer. Både inom nykeynesianismen och keynesianismen har makroekonomiska chocker 

betydande påverkan på arbetslöshet, och inkluderas oftast därmed i denna typ av undersökningar. 

De vanligaste makroekonomiska chocker som undersöks är importpriser (eng. import price 

shocks), den reala räntan, efterfrågan på arbetskraft (eng. labor demand shocks) etcetera. Även 

inflationen mätt i konsumentprisindex används ofta som kontrollvariabel då den testar för 

cykliska fluktuationer.
5
 De flesta nykeynesianska forskare och dess litteratur menar att de 

makroekonomiska chockerna inte har en central del i denna typ av undersökning, men att det är 

fördelaktigt att inkludera ett fåtal.
6
 Flertalet studier har uppvisat att den reala räntan har en 

signifikant effekt i denna typ av studie
7
, varför den har valts att inkluderas även i denna studie 

                                                 
3 Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, 

Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike 
4 Gujarati, P (2003) Basic Econometrics s. 600ff. 
5 Stockhammer och Klär (2010) s 13 
6 Stockhammer och Klär (2010) s.9 
7 Stockhammer och Klär (2010) 
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tillsammans med bytesförhållande och föregående års arbetslöshet. De tre sistnämnda utgör 

tillsammans med inflationen kontrollvariablerna för denna studie. Denna typ av forskning kan 

anses vara någorlunda komplex i och med det faktum att undersökningen skall kontrollera 

variablernas långsiktiga påverkan enligt den nykeynesianska teorin, men faktum är att det 

föreligger svårigheter att få ett trovärdigt långsiktigt empiriskt resultat. Undersökningen sker 

istället på kort- och medellång sikt, men med hjälp av relevant teori samt tidigare forskning kan 

man förhoppningsvis analysera resultaten på lång sikt. 

2.4 Disposition 

 

Inledningsvis presenteras sammanfattningen av studien, som följs av inledningen i andra avsnittet 

tillsammans med problemformuleringen, syftet, avgränsningarna samt metoden. I nästa avsnitt 

presenteras den teoretiska referensramen, med en följd av tidigare studier i det fjärde avsnittet. 

Det femte stycket kommer att introducera regressionsmodellen för studien, som följs av  

presentationen av data samt en hypotes om variablers utkomst. Den empiriska 

regressionsanalysen uppvisas i det sjätte avsnittet och avslutningsvis presenteras slutsatsen i det 

sjunde kapitlet tillsammans med förslag till fortsatta studier. 
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3 Teoretisk referensram 

 

 

Vad är egentligen NAIRU och hur skall man tolka denna teori? NAIRU kan förklaras som en 

teoretisk hybrid som kan ha flera tolkningar utifrån bland annat den nykeynesianistiska, 

postkeynesianistiska eller marxistiska synvinkeln. Då denna uppsats huvudsakligen fokuserar på 

den nykeynesianska och den postkeynesianska synen på NAIRU kommer inte marxismens syn att 

jämföras.  

 

3.1 NAIRU och NRU synonymer? 

 

Den nykeynesianska teorin om NAIRU ses som en förlängd version utav den ursprungliga 

Natural Rate of Unemployment. Milton Friedman och Edmund Phelps introducerade i mitten på 

60-talet uttrycket Natural Rate of Unemployment (hädanefter NRU) i Phillipskurvan. Phelps 

uttryckte detta som U* (jämviktsarbetslöshet) och Friedman kallade denna arbetslöshet för NRU. 

Dessa uttryck refererar till den arbetslöshet där inflationen är konstant, det vill säga när den 

befinner sig i en stadig nivå (eng. steady state). Denna arbetslöshet befinner sig då i en 

jämviktsarbetslöshet, som förmodades vara oberoende av inflationen såväl som av monetära 

faktorerna som ger bistånd för att bestämma inflationsnivån. Den långsiktiga Phillipskurvan 

(NAIRU) är vertikal, vilket enligt Phelps och Friedman ger begränsningar till vad som egentligen 

kan bli justerat med monetära insatser.
8
 Många amerikanska ekonomer anser att NRU och 

NAIRU är synonymer
9
, medan Stockhammer menar att dessa två begrepp bör urskiljas då de 

teoretiska grunderna skiljer sig avsevärt. Snowdon, Vane & Wynarczyk förklarar en av 

skillnaderna som så att NRU är ett koncept där utbud är lika med efterfråga, alltså att det råder en 

marknadsjämvikt, medan NAIRU bestäms utifrån balanserade förhandlingsmodeller mellan 

arbetsgivare och arbetstagare och att det råder imperfekt konkurrens i arbetskrafts- och 

                                                 
8 Friedman, M och Phelps, E (1984) Friedman and Phelps on the natural rate of unemployment. Atlantic Economic Journal, Vol. 

12, No. 2, p. 47-53 
9 Ball, L och N. Gregory, Mankiw (2002)The NAIRU in Theory and Practice. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, No. 

4 (Autumn, 2002) p.115 
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produktionsmarknaden.
10

 En annan betydande skillnad är även att det existerar frivillig 

arbetslöshet inom NRU-teorin medan NAIRU menar att det existerar spelrum för en ofrivillig 

arbetslöshet på marknaden. Visserligen har NRU och NAIRU en gemensam nämnare på lång 

sikt; jämviktsarbetslöshet där inflationen är konstant, men då NRU teorin anses vara en avskild 

teori på grund av de betydande skillnaderna i dess uppbyggnad, och är således inte en del av 

NAIRU. Därmed kommer inte NRU teorin att studeras närmare i denna uppsats då den endast 

lägger fokus på NAIRU. 

 

3.2 Nykeynesianska NAIRU 

 

Den nykeynesianska NAIRU-teorin anses i dagsläget vara den mest betydelsefulla teorin vid 

undersökning av arbetslöshet vilket beskrivs i Layard, Nickell och Jackman (1991), som för 

enkelhetens skull hädanefter kommer att förkortas till LNJ. Den enklaste förklaringen av vad 

NAIRU-teorin innebär är att det existerar en grad av arbetslöshet som håller inflationen konstant. 

Denna grad av arbetslöshet kallas även för jämviktsarbetslöshet och detta är då NAIRU, men det 

existerar visserligen en djupare förståelse om vad NAIRU innebär och dess bakomliggande 

faktorer. Den långsiktiga NAIRU bestäms, enligt nykeynesianismen, av exogena faktorer såsom 

AMI.
11

 Denna nykeynesianska NAIRU modell fokuserar främst på pris- och lönesättning. I en 

imperfekt konkurrensmarknad bestäms priserna utifrån företagen som har vinstmaximering som 

mål, alltså är skillnaden mellan priset och den marginella kostnaden lika med vinst. Företagen är i 

detta fall ”prissättarna” och ”lönesättarna” är således arbetsgivarna eller fackföreningar. Den 

reala lönen
12

 beror således på löne- och prissättningen i landet, och om de förväntade lönerna 

skiljer sig från de verkliga sker en positiv inverkan på inflationen. Arbetslöshetsnivån är den 

variabel som har en direkt påverkan på prispåläggen till lönekostnader (eng. mark-up)
13

, och 

inflationen kan endast vara konstant när arbetslösheten befinner sig i jämviktstillstånd.
14

 Formeln 

för prissättning kan uttryckas som 

 

                                                 
10 Snowdon et al (1994) A Modern Guide to Macroeconomics: An Introduction to Competing Schools of Thought, p.323 
11 Carlin and Soskice (1990) p.157; Snowdon et al (1994) p.323 
12 Den reala lönen är ett mått på varor och tjänster som man kan köpa för sin lön. 
13 Arbetsgivaren använder sig av prispålägg på förväntad lön, och detta pålägg ökar i och med att arbetslösheten sjunker.  
14 LNJ (1991) p.19 
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p – w
e
 = β0 – β1u 

där p är loginjära priser, w
e
 är loginjära förväntade löner, u är arbetslösheten, β0 är en exogen 

faktor som pressar priset (eng. price-push) och β1 är den som ökar prisflexibiliteten. 

 

Formeln för lönesättningen ser då ut som sådan 

 

w – p
e
 = y0 – y1u 

 

där w är loginjära löner, p
e
 är loginjära förväntade priser, u är arbetslösheten, y0 är en exogen 

faktor som påverkar lönen (eng. wage-push) och y1 är den som ökar löneflexibiliteten. Om de 

faktiska priserna och lönerna är lika med de förväntade, kan jämviktsarbetslösheten uttryckas 

som 

 

   
  

  
 

  

  
 

 

 

Denna nykeynesianska NAIRU fokuserar således främst på pris- och lönesättning, och exogena 

faktorer som ökar pris- eller löneflexibiliteten bidrar till en lägre jämviktsnivå. 

Nykeynesianismen förespråkar stabiliseringspolitik där det råder trögrörliga pris- och lönenivåer 

då ekonomin anpassas med fördröjning efter att en ekonomisk förändring skett, såsom 

penningpolitiska åtgärder.
15

 NAIRU-teorin menar att externa utbuds- och efterfrågechocker, som 

exempelvis insider-outsiderfenomen i löneförhandlingar eller äldre humankapital bland 

arbetslösa, leder till högre arbetslöshet vilket i sin tur även bidrar till högre jämviktsarbetslöshet. 

Teorin menar att dessa faktorer, bland andra, bidrar till en ofrivillig arbetslöshet som det konstant 

finns spelrum för. LNJ menar att jämviktsarbetslösheten på lång sikt bestäms av aktörers 

förväntningar och att efterfrågan inte kan skifta jämviktsarbetslösheten, medan detta på kort sikt 

kan ske då det är efterfrågekomponenter som avgör arbetslösheten som exempelvis finans- och 

penningpolitiken. Den nykeynesianska teorin menar att gapet mellan den faktiska arbetslösheten 

                                                 

15 Eklund K. (1998) Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomi, Norstedts, 12e upplagan, s.145 
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och NAIRU kan minskas genom förändring i arbetsmarknadspolitik, det vill säga förändring i 

AMI.
16

 I och med detta är således de förklarade variablerna såsom AMI de mest intresseväckande 

för denna typ av undersökning. I AMI ingår variabler som arbetslöshetsersättning, fackliga 

organiseringsgrad, skattekil, löneförhandlingar, fackföreningars koordinering och centralisering 

(eng. union co-ordination and centralization) med mera. Författarna menar således att AMI 

förväntas ha en signifikant påverkan på NAIRU, vilket även bevisades i deras resultat. Det 

föreligger betydande skillnader mellan ländernas strukturella upplägg vid arbetslöshetsersättning 

vilket försvårar undersökningen och därmed blir det mest effektiva tillvägagångssättet att mäta 

denna variabel genom att istället beakta ersättning per arbetslös person.
17

 LNJ kommer även fram 

till att ersättningslängd såväl som acceptansnivån på sjukdom och/eller skada
18

 har en uppenbar 

effekt på arbetslösheten
19

. Som ovan nämnt, har insider-outsiderfenomenet (där insider är 

personer med arbete och outsider är arbetslösa) en betydande påverkan på arbetslösheten, då 

endast arbetstagarnas preferenser står i centrum medan arbetssökarnas behov inte tas i beakt. 

Detta är ett av de stora problemen för arbetslösheten enligt nykeynesianismen, då denna insider-

outsiderfenomen är en av de chockfaktorerna som har en negativ inverkan på arbetslösheten, och 

det är de fackliga organisationerna som är en bidragande faktor till detta fenomen. En viktig 

aspekt är således hur brett den fackliga makten sprider sig, och sammanfattningsvis framlägger 

LNJ att de fackliga organisationerna bidrar till en stigande arbetslöshet. I Europa har de fackliga 

organisationerna fått en stigande medlemsantal de senaste åren vilket stärker fackföreningars 

påverkan på arbetsmarknaden, varför anses fackföreningars storlek och antal medlemmar 

(eng.union density) som en väsentlig faktor vid studerande av arbetslöshet. Det viktiga är således 

inte om dessa fackliga organisationer existerar, men hur centraliseradede är.
20

 Centralisering 

förklaras oftast som en bidragande faktor till minskad arbetslöshet.
21

 En annan väsentlig AMI-

variabel att undersöka är den fackliga rollen i löneförhandlingar och hur pass koordinerade dessa 

förhandlingar är, och även i detta fall kan diskussionen kring insider-outsiderfenomenet och dess 

problematik föras. Man skall dock inte bortse från att skatterna har en betydande effekt på 

arbetslösheten och LNJ beskriver att en viktig skattevariabel således är skattekil som är 

                                                 
16 LNJ (1991);Nickell (1997,1998);Blanchard et al (2004) 
17 LNJ (1991) s.49ff 
18 LNJ (1991) s.50 
19 LNJ (1991) s.62 
20 Centralisering av lönerna innebär när fackliga organisationer bestämmer lönerna over ett helt yrke, vilket därmed innebär att 

man enklare accepterar job då man som anställd vet att man I vilket fall som helst inte kan få vilken lön man vill och att samtliga 

arbetare har mer eller mindre samma lön. Man accepterar helt enkelt det man får. 
21 LNJ (1991) s.84 
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skillnaden mellan arbetsgivarens anställningskostnader och nettolönen som arbetstagaren 

erhåller. Ökade anställningskostnader kan i sin tur leda till reallönemotstånd då arbetstagarnas 

levnadsstandard påverkas negativt, vilket medför att arbetslösheten i sin tur påverkas. De 

ovannämnda variablerna kommer att beaktas och provas i denna undersökning, för att se vilken 

betydelse de har för arbetslösheten. NAIRU-teorin fokuserar på långsiktiga förhållanden mellan 

arbetslöshet och inflation, men då det inte råder fullständig förståelse om definitionen av långsikt 

i fallet, och föreliggande svårigheter att estimera och undersöka detta, kommer denna 

undersökning, som andra, inte ha möjlighet att förhålla sig till långsiktiga empiriska resultat. 

Resultatet kommer i sin tur att förankras med teorin och tidigare forskning, vilket 

förhoppningsvis kommer att bidra till en utvecklad tolkning på det långsiktiga perspektivet. 

Sammanfattningsvis konstateras att denna undersökning således förhåller sig till kort- och 

medellång sikt. 

 

3.2.1 Lönestelhet  
 

Arbetslöshet uppkommer då det existerar fler lönetagare än företag, det vill säga när utbudet av 

arbetskraft överstiger efterfrågan. Insider-outsiderteorin förklarar denna stelhet som uppstår i 

lönerna som så att insiders (arbetstagare) löneförhandlar med arbetsgivaren eller fackföreningar 

medan outsiders (de arbetslösa) i detta fall inte tas i beakt. Denna insider-outsidersituation leder 

till att lönenivån ökar med oförändrad arbetslöshet. Lönestelheten kan således förklaras utav 

hinder som hejdar möjligheterna till nominella lönesänkningar trots det stora utbudet på 

arbetskraft som utgörs av företagen och arbetstagare samt institutionella faktorer såsom 

arbetsrättslagstiftning och kollektivavtalens utformning.
22

 LNJ beskriver att fackföreningars 

ställning är en av de viktigaste faktorerna som faller in under AMI vid förklarandet av 

arbetslöshet. Det är således deras antigen svaga eller starka ställning som påverkar 

arbetslösheten. Lönestelheten kan till en viss del förklaras av fackföreningars starka ställning, då 

de flesta löneavtal är skrivna i nominella termer och lönerna omförhandlas inte nödvändigtvis 

under avtalsperioden trots om det ekonomiska läget skulle förändras. En förklaring till detta är på 

grund av svårigheten att indexera löneavtal på ett effektivt sätt.
23

 Arbetslösheten tenderar således 

                                                 
22 Gottfries, N (1992) Insiders, outsiders and nominal wage 
23 http://www.konj.se/download/18.2c258249128ed055eaf80007648/Orsaker+till+nominell+l%C3%B6nestelhet+.pdf 
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att öka vid en högre grad av reallönestelhet. Reallönestelhet är en mycket viktig parameter då den 

ger oss information om hur NAIRU kan tänkas reagera till givna utbudschocker, eller uttryckt 

med andra ord, hur en rådande ökning i reallöner påverkar jämviktsarbetslösheten.
24

  

 

3.3 Arbetslöshet och Inflation 
 

Uppfattningen om att det existerar ett stadigt samband mellan inflation och arbetslöshet på lång 

sikt har delats av många forskare i cirkus fem decennier men stöds nu inte längre i dagsläget av 

någon teori eller erfarenhet. I nykeynesianska NAIRU modeller är Phillipskurvan vertikal på lång 

sikt, alltså är inflation och arbetslöshet oberoende av varandra. Medan det på kort sikt ger 

möjligheter till utbyte (eng. trade-off) mellan inflation och arbetslöshet. Utbytet mellan inflation 

och arbetslöshet på kort sikt ser ut enligt följande:  

 

)( *

11
uu 




 

 

Det sker således en ökning i inflation när arbetslösheten, u, är lägre än jämviktsarbetslösheten, 

u*, och vice versa.
25

  

 

Figur 3.3: Samband mellan inflation och arbetslöshet på kort sikt 

 

Denna bild visar relationen mellan inflation och arbetslöshet. 

Den vertikala linjen anger den långsiktiga Nairu, där utbyte 

(eng. trade-off) inte existerar. Det är således vid denna 

arbetslöshetsnivå som inflationen är stabil. Den nedåtlutande 

kurvan uppvisar det negativa utbytet mellan inflation och 

arbetslöshet på kort sikt.  

 

Källa: Calmfors L; Holmlund B (1999) “Den europeiska arbetslösheten” s. 3 

 

                                                 
24 LNJ (1991) 
25 LNJ (1991) s.15 
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LNJ beskriver inledningsvis en enklare version utav Phillipskurvan som ser ut enligt följande:  

 

)( *

1

2 uup  
 

 

För varje givet land är det de oberoende variablerna z som påverkar jämviktsarbetslösheten u*, 

därför kan ekvationen ovan skrivas om till den nykeynesianska regressionsmodellen:  

 

tiitit pazaau 2

210 
 

 

 

3.4 Postkeynesianska NAIRU 

 

Marxisten Jean de Brunhoff antyder att NAIRU-teorin först utvecklades av postkeynesianer eller 

närmare sagt Paul Davidson. Enligt den nykeynesianska synen är det AMI som är de avgörande 

faktorerna för arbetslöshet på lång sikt, men dock har denna empiriska förklaring och 

undersökning av AMI på sistone blivit ifrågasatt.
26

 Den postkeynesianska synen på arbetslöshet 

och NAIRU fokuserar främst på kapitalstocken samt den reala räntan, och menar att den 

otillräckliga kapitalackumulationstakten är ansvarig för rådande arbetslöshet, eller annorlunda 

uttryckt, den otillräckliga kapitalbildningen.
27

 Enligt den postkeynesianska teorin är det alltså 

autonoma förändringar i kapitalackumulationen som anses ha en påverkan i form av en 

makroekonomisk chock.
28

 Det råder en omfattande empirisk undersökning vad gäller AMI:s 

påverkan på arbetslöshet, men anses uppvisa en viss bristfällighet då författarna inte har 

inkluderat kapitalstocken som en potentiell påverkan på arbetslösheten. Likaså kan man 

konstatera om undersökningar som lägger störst fokus på att undersöka kapitalstockens påverkan 

på arbetslösheten, då dessa författare inte har inkluderat tillräckligt många, om ens några, AMI-

variabler. I och med dessa bristfälligheter anses i dagsläget Stockhammer och Klärs empiriska 

                                                 
26 Baker et al., (2005); Baccaro och Rei (2007) 
27 Arestis et al.(2007) 
28 Stockhammer och Klär (2010) 
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undersökning om kapitalstockens påverkan på arbetslösheten den mest betydelsefulla på grund av 

att författarna även inkluderar ett rikligt antal variaber som omfattar AMI. NAIRU-teorin, som 

ovan nämnt, är en allmän teori som kan tolkas utifrån nykeynesianismen, postkeynesianismen 

och marxismen och skillnaderna i tolkningen beror på ett antagande om NAIRU:s endogenitet 

eller exogenitet.
29

 Postkeynesianismen antar således den endogena tolkningen, alltså att det 

existerar ett utbyte (eng. trade-off) mellan inflation och arbetslöshet. På medellång sikt antas 

kapitalstocken vara den avgörande faktorn som bestämmer arbetslöshet och i sin tur NAIRU, om 

fallet är som sådan att arbetslösheten uppvisar en tillräcklig ihärdighetsgrad, vilket kommer att 

förklaras närmare i nästa stycke. Postkeynesianismen förespråkar således NAIRU:s endogenitet 

och menar att lönekraven kan komma att bero på, och påverkas av, tidigare erfarenheter. 

Lönekraven kan således påverkas av tidigare löner oberoende av förändringar i 

löneelasticiteten.
30

 Dessutom kan en varaktig uppgång i den reala räntan påverka lönepåläggen då 

kapitalkostnaderna ökar, vilket i sin tur kan leda till en direkt påverkan på NAIRU.
31

  

 

 

3.4.1 Ihärdighetsgrad i arbetslösheten 

 

Blanchard och Summers introducerade år 1986 begreppet hysteresis i och med den höga 

persistenta arbetslösheten i Europa de senaste 30 åren, och syftar på att jämviktsarbetslösheten 

beror på tidigare års arbetslöshet. Författarna syftar på att externa utbuds- och efterfrågechocker 

som leder till högre arbetslöshet även kan bidra till högre jämviktsarbetslöshet, som exempelvis 

insider-outsiderfenomen i löneförhandlingar, kompetensminskning (eng. deskilling)
32

 eller äldre 

demografi bland arbetslösa. Postkeynesianismen menar således att kapitalstocken är av 

signifikant betydelse vad gäller dess påverkan på arbetslösheten, om denna uppvisar ekvivalent 

ihärdighetsgrad (persistens). Om så är fallet, att en tillräcklig ihärdighetsgrad uppvisas, bör 

NAIRU betraktas som endogen istället för exogen och NAIRU skulle istället gravitera mot 

faktiska arbetslösheten istället för tvärtom.
33

 Ihärdighetsgraden beskriver i vilken omfattning 

                                                 
29 Stockhammer och Klär (2010), s.7 
30 Skott (2005); Stockhammer (2008) 
31 Hein (2006) 
32 De arbetslösa riskerar att inte följa med i kompetensutvecklingen, då dessa inte arbetar med det, och kan då inte jämföras med 

de anställda som utnyttjar denna kompetens 
33 Blanchard and Summers (1988) 
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dagens arbetslöshet beror på den tidigare arbetslöshetsnivån. Ihärdighetsgraden innebär 

jämviktsarbetslöshetens låsning på den nya nivån, vilket i sådana fall kommer att innebär att 

kapitalstocken inte enbart har en påverkan på kort- och medellång sikt, men även på lång sikt. 

Detta är då fallet för den postkeynesianska synen. Den nykeynesianska versionen av 

ihärdighetsgraden i arbetslöshet beskrivs som närmast utav LNJ. Efterfrågan på lön är i detta fall 

beroende utav den nuvarande och tidigare genomsnittliga arbetslösheten och ser ut enligt 

följande: 

 

                       

 

där 0 ≤ h ≤ 1 (h=hysteresis) visar hur löner reagerar på nuvarande respektive tidigare arbetslöshet 

samt på hur lönerna reagerar på ihärdighetsgraden i arbetslöshet. Ihärdighetsgrad är i detta fall 

effektivt ifall nuvarande och tidigare arbetslöshet påverkar löneförhandlingarna annorlunda. Om 

det råder full hysteresis (h=1) kommer förändringar i inflationen bidra till en förändring i 

arbetslöshet och formeln ser då ut enligt följande: 

 

                     

 

där uN är NAIRU. En ökning i inflation bidrar i detta fall till en varaktig minskning i arbetslöshet, 

och lönesättningskurvan kommer att skifta vid förändring i arbetslöshet. Därefter kommer 

NAIRU att gravitera mot förändringen i faktiska arbetslösheten. De flesta ekonomer antar dock 

att arbetslöshet inte skildrar full hysteresis (h=1), men att arbetslöshet delvisar uppvisar 

ihärdighetsgrad (0 < h < 1) då detta är mer realistiskt. I detta fall kommer arbetslösheten att vara 

beroende utav NAIRU, tidigare arbetslöshet och oförväntad inflation: 

 

  
   

  

   
                   

 

där   
   är den långsiktiga NAIRU med en ihärdighetsgrad i arbetslösheten. Även här kommer 

arbetslösheten att bero på exogena faktorer, och därmed är den persistenta arbetslösheten endast 

ett utfall av låg löneflexibilitet och kommer att bidra till en ökning i arbetslösheten på lång sikt. 
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Om man bortser från den fulla hysteresisnivån påverkar inte dessa faktorer den nykeynesianska 

NAIRU modellen i sig. De fackliga organisationerna är av central betydelse vid en uppvisad 

hysteresis i arbetslösheten och anklagas vara en bidragande faktor till varför det uppstår en längre 

ihärdighetsgrad i arbetslöshet, förutsatt att de fackliga organisationerna är decentraliserade. Detta 

kommer att innebära att fackliga organisationer inte har en möjlighet till att bestämma lönenivån 

för exempelvis ett helt yrke. Centralisering är en väsentlig bidragande faktor till minskad 

arbetslöshet enligt nykeyenesianismen, vilket innebär att de fackliga organisationerna kan 

bestämma lönenivån för ett helt yrke, vilket medför att de arbetslösa har enklare att acceptera ett 

jobb och dess lönenivå då det existerar en medvetenhet om att de inte kan förhandla till sig en 

lön. När en facklig organisation inte är centraliserad, men decentraliserad, bidrar det till att 

arbetslösheten uppvisar en längre ihärdighetsgrad vid chock.
34

 Det råder olika uppfattningar 

mellan de olika synen på NAIRU om just hur omfattande och viktigt begreppet hysteresis är, och 

enligt LNJ innebär hysteresis endast en liten modifiering i modellen. Ball (2009) menar att det 

saknas fullständig konsensus om varför arbetslöshet egentligen uppvisar ihärdighetsgrad.  

 

Den postkeynesianska NAIRU modellen menar dock att kapitalstock är en av de chockfaktorer 

som skall uppvisa ihärdighetsgrad i arbetslösheten. Denna modell menar att förväntade priser och 

förhandlingsstyrka på arbetskraften (bland annat AMI faktorer) har en effekt på lönerna. 

Marknadsmakten och kapitalstocken bestämmer i sin tur prispålägget (eng. mark up). Den 

aggregerade efterfrågan bestäms utav investeringar och makroekonomiska chocker, och denna 

efterfråga påverkar i sin tur arbetslösheten på kort sikt. I likhet med den nykeynesianska 

modellen tenderar NAIRU att gravitera mot den faktiska arbetslösheten, om fallet är som den att 

arbetslösheten uppvisar hysteresis. Postkeynesianismen tar upp tre faktorer som förklarar varför 

kapitalstock kan komma att ha en påverkan på NAIRU genom att uppvisa en tillräcklig grad av 

hysteresis. Den första faktorn förutsätter att fenomenet ”hysteresis” existerar och menar att 

kapitalstock kan komma att ses som en efterfrågefaktor; att investering är den mest volatila av 

samtliga makroekonomiska element och anses vara en så kallad drivkraft. Den ursprungliga 

postkeynesianska ekonomen Keynes argumenterar att produktions- och  arbetskraftsnivån beror 

på investeringstakten.
35

 Investering kan dock endast ha en effekt på långsiktiga NAIRU om 

                                                 
34 LNJ (1991) s.85 
35 Keynes (1936), (1937) 
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denna är endogent given.
36

 De resterande två faktorerna föreslår komponenter som istället för att 

förutsätta hysteresis, istället ger upphov till hysteresis samt att de ger argument för utbudssidan 

av hysteresis i arbetslöshet. Den andra faktorn menar att om det såtillvåda existerar ett antagande 

om substitueringselasticitet, såsom LNJ initierar, kommer NAIRU även att bero på kapitalstock i 

den standardiserade nykeynesianska NAIRU modellen.
37

 Den tredje och sista faktorn menar att 

en otillräcklig kapitalstock i sin tur kommer att ge upphov till högre arbetslöshet för att 

inkomstkraven mellan arbetstagare och arbetsgivare skall kunna befinna sig i jämvikt.
38

 

 

  

                                                 
36 Keynes (1937) s. 221 
37 Rowthorn (1999) 
38 Rowthorn (1995) 
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4 Tidigare studier  

 

 

I detta kapitel presenteras 11 tidigare studier som har utförts inom detta ämne. De fem första 

studierna undersöker AMI:s påverkan på arbetslöshet och de resterande sex undersöker 

kapitalstockens påverkan med få AMI-variabler. Samtliga studier har således likartad princip då 

alla har utgått från ekonometriska regressionsresultat vad gäller variablernas påverkan på 

arbetslöshet, i likhet med denna studie.  

 

Lars Calmfors och Bertil Holmlund (1999) undersöker huruvida AMI påverkar arbetslösheten. 

Författarna använde sig utav följande förklarande variabler; arbetslöshetsförsäkring, 

arbetsmarknadspolitiken, konkurrensen på varumarknaden, skattesystemet, förhandlingssystemet 

på arbetsmarknaden, lagar om anställningsskydd och arbetstidens längd. Resultatet påvisar ett 

signifikant samband mellan arbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring. Calmfors och Holmlund 

kom fram till att en lägre ersättningsnivå samt en kortare ersättningsperiod i 

arbetslöshetsförsäkringen leder till minskad arbetslöshet.  

 

Ljungkvist och Sargent (1998) menar att hög arbetslöshetsersättning bidrar till att intensiteten för 

att söka efter arbete minskar, samt att individernas krav om lönenivån ökar. Dessa accepterar 

således inte ett arbete om lönen ligger under deras krav, vilket i längden kommer att bidra till en 

ökad arbetslöshet. 

 

Baker et al (2005) studerade 20 OECD-länder med sju AMI-variabler utan att ta hänsyn till några 

makroekonomiska chocker. De valda AMI-variablerna i denna undersökning är 

arbetslöshetsersättning, ersättningslängd, facklig medlemsgrad, anställningsskydd, facklig 

koordination och skattekil. Författarens resultat uppvisade inga samband mellan AMI och 

arbetslöshet. 

 

Bassanini och Duval (2006) undersökte AMI:s påverkan på arbetslösheten med 

makroekonomiska chocker som bytesbalanschocker och reala räntan. Undersökningen omfattade 

21 länder under en period på 21 år. Författarna konkluderar att en generös arbetslöshetsersättning 
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är den enda faktorn som har en signifikant effekt på arbetslöshet. Vidare kom forskarna fram till 

att den reala räntan har en betydligt signifikant inverkan på arbetslöshet i jämförelse med 

resterande makroekonomiska chocker. Andra forskare som Fitoussi et al (2000) samt Blanchard 

och Wolfers (2000) har kommit fram till liknande resultat angående den reala räntans påverkan 

på arbetslöshet. 

 

Den internationella valutafonden (IMF, (2003)) utförde en studie som inkluderade 20 OECD med 

följande variabler; arbetslöshetsersättning, anställningsskydd, facklig medlemsgrad, facklig 

koordination och skattekil med den reala räntan och totala produktionschocker i form av 

kontrollvariabler. Resultatet uppvisade att anställningsskydd, facklig densitet (eng.union density) 

och skattekil uppvisade signifikans gentemot arbetslöshet. Denna studie uppvisade en stor 

ihärdighetsgrad i arbetslösheten. 

 

Nickell et al (2005) undersökte 20 OECD-länder med följande variabler; arbetslöshetsersättning, 

ersättningslängd, facklig medlemsgrad, anställningsskydd, facklig koordination och skattekil där 

arbetslöshetsersättning samt facklig medlemsgrad uppvisade signifikans. Som studien ovan, 

uppvisade även denna en stor ihärdighetsgrad i arbetslösheten. 

 

Stockhammer och Klär (2010) utreder AMI:s och kapitalstockens betydelse för arbetslösheten 

med hjälp av panelanalys på 20 länder och kommer fram till en negativ signifikant påverkan av 

kapitalstocken och facklig medlemsgrad på arbetslösheten. Stockhammer (2004) utförde även en 

tidserieanalys på fem OECD-länder med beroende variabler såsom kapitalstock, 

arbetslöshetsersättning, facklig medlemsgrad och skattekil samt bytesförhållande som 

makroekonomisk chock. Forskarens regressionsresultat påvisade att endast kapitalstocken har en 

relativt stark betydelse för arbetslösheten. 

 

Blanchard (2006) diskuterar att kapitalstock, i form av externa chocker, är en utav flera faktorer 

som påverkar arbetslösheten och uppvisar ihärdighetsgrad i arbetslöshet. 

 

Erik Hegelunds (2009) regressionsresultat uppvisade svaga förklaringsvärden om AMI:s 

inverkan på arbetslösheten. Författaren kommer således fram till slutsatsen att AMI-variabler inte 
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har en signifikant påverkan på arbetslöshet på kort- och medellång sikt, men att variationer i 

kapitalstocken är det som kan förklara arbetslösheten. Även Andersen (1999) studerat 

kapitalstockens påverkan på arbetslösheten, med ett signifikant resultat om att sjunkande 

kapitalackumulationstakt har bidragit till en stigande arbetslöshet. Det föreligger intresse att 

nämna Hegelunds uppsats i och med likheten med denna studie, samt att den kommer ifrån 

samma lärosäte. Denna studie skiljer sig dock då ett rikligare antal AMI-variabler inkluderas, 

samt att en ny variabel introduceras i studien – den fackliga centraliseringen. 

 

Arestis et al (2007) studerade kapitalstockens påverkan på arbetslöshet. Författarens studie 

omfattade 9 OECD-länder under 23 år, med endast två AMI-variabler. Resultatet av studien 

påvisade ett negativt signifikant samband mellan kapitalstock och arbetslöshet.   
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5 Regressionsmodell 

 

 

I detta kapitel kommer den nykeynesianska samt postkeynesianska regressionsmodellen att 

presenteras. Vidare presenteras hypotesen av den förväntade utkomsten för varje variabel. 

 

Enligt LNJ ser den nykeynesianska regressionsmodellen enligt följande: 

tiitit pazaau 2

210 
 

Arbetslösheten är i denna regression den beroende variabeln u för givet år t samt land i, och 

förklaras av de oberoende variablerna39. Den nykeynesianska regressionsmodellen med AMI och 

kontrollvariabler: 

                                                                          

                                                                                
 

Detta är även den regressionsmodell som denna studie kommer att använda sig utav i den 

postkeynesianska modellen där man även inkluderar kapitalstock som oberoende variabel, 

därmed kommer den postkeynesianska regressionsmodellen modellen se ut enligt följande: 

                                                                          

                                                                          

        
  

 
           

 

BD = Ersättningslängd 

BRR1 & BRR23 = Ersättningsgrad år 1 & ersättningslängd år 2 och 3 

UD = Facklig medlemsgrad   

EPL = Stränghet i anställningsskydd 

WCOORD = Lönekoordinering 

LEVEL = Löneförhandlingsnivå 

UNAGR = Facklig roll i löneförhandling 

                                                 
39 LNJ (1991) p.49 
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TW = Skattekil 

CENT = Facklig centralisering 

NETCAP = Kapitalstock 

TOTS = Bytesförhållande chocker 

INT = Reala räntan 

Ut-1 = Föregående års arbetslöshet 

INF = Inflation 
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5.1 Data 

 

Denna uppsats avser att empiriskt analysera AMI samt kapitalstockens påverkan på 

arbetslösheten. Kontrollvariabler inkluderas i studien i syfte att justera för diverse 

makroekonomiska chocker. Datainsamlingen sker via OECD, Nickell och Nunziata, Visser, 

Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Amecos databaser, där all väsentlig data 

finns tillgänglig. I avsnittet nedan presenteras en förklaring av samtliga variabler, ett klargörande 

om valet av dessa samt hypotesen av den förväntade utkomsten. Det positiva tecknet innebär att 

det kommer att ske en ökning i arbetslöshet i och med en ökning för den givna variabeln, och 

vice versa. 

Tabell 5.1: Hypotes om variablers utkomst 

Variabler Förkortningar Förväntat värde Källa 

Ersättningslängd BD + Nickell (2001&2006) 

Ersättningsgrad år 1 BRR1 + Nickell (2001&2006) 

Ersättningsgrad år 2 & 3 BRR23 + Nickell (2006) 

Facklig medlemsgrad UD + OECD 

Anställningsskydd EPL + OECD 

Lönekoordinering WCOORD + VISSER 

Löneförhandlingsnivå LEVEL + VISSER 

Facklig roll i löneförhandling UNAGR + VISSER 

Skattekil TW + Nickell&Nunziata(2001) 

Facklig centralisering CENT - VISSER 

Kapitalstock NETCAP - AMECO 

Bytesförhållande chocker TOTS + IMF 

Reala räntan INT + VÄRLDSBANKEN 

Föregående års arbetslöshet Ut-1 + AMECO 

Inflation INF + VÄRLDSBANKEN 
 

 

Ersättningslängd (BD) 

Enligt den  nykeynesianska NAIRU-teorin  kan arbetslösheten på lång sikt framför allt förklaras 

av ersättningslängden för de arbetslösa. Med detta menar LNJ att arbetslöshetsersättning på 

obestämd tid har en positiv påverkan på arbetslöshet, det vill säga att arbetslösheten kommer att 

öka då de arbetslösa kan komma att bruka detta system i en negativ bemärkelse. Denna variabel 

mäts utifrån ett index skapat av Nickell och Nunziata (2001) och baseras på ersättningsgraden för 
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år 1 till 4.
40

 Vårt antagande om denna variabel är således att den kommer att ha en positiv effekt 

på arbetslösheten. 

 

Ersättningsgrad år 1 & ersättningslängd år 2 och 3 (BRR1 & BRR23) 

Arbetslöshetsersättningen är en utav de viktigaste komponenterna att undersöka vid en studie om 

AMI. Utifrån LNJ:s studie kan man anta att en mer generös arbetslöshetsersättning samt lägre 

motprestation kommer att bidra till högre arbetslöshet. Denna variabel antas ha en positiv effekt 

på arbetslösheten som även bör uppvisa signifikant påverkan. Denna data uppdelas vanligtvis i 

tre olika familjesitutioner samt två olika inkomstnivåer, då många länder tar familjesituationer i 

beaktande vid utbetalning av ersättning. Nickell har sammanställt dessa och tagit fram ett 

medelvärde och utgörs som en procent av genomsnittlig bruttoinkomst. Hypotesen om 

ersättningsgraden lyder som så att den kommer att bidra till en ökning i arbetslöshet.  

 

Facklig medlemsgrad (UD)   

Enligt LNJ har fackliga organisationer en betydande roll vid undersökning av arbetslöshet. 

Författarna menar att de ofta är bärare av skulden för den ökade arbetslösheten inom OECD 

sedan 70-talet. LNJ menar att ju mer makt de fackliga organisationerna besitter kommer det 

ständigt att bidra till ökad arbetslöshet. Makt antas vara i linje med medlemsantalet, med andra 

ord; ju fler medlemmar, desto mer makt. Denna variabel antar således ha en positiv effekt på 

arbetslösheten. 

 

Stränghet i anställningsskydd (EPL) 

Anställningsskydd är ämnat till att skydda arbetstagaren i frågor rörande orättvisa uppsägningar 

och anställning. Detta har, enligt LNJ, bidragit till att arbetsgivare inte anställer lika lätt då det 

numera förekommer mer kostnader vid uppsägning. LNJ beskriver detta som att 

anställningsskyddet bidrar till en ökande arbetslöshetslängd och kan dessutom öka dess nivå på 

grund av en ökad insidermakt, därmed skall denna variabel uppvisa en postivit signifikant effekt 

på arbetslösheten. 

 

 

                                                 
40 Nickell och Nunziata (2001) Labour market institutions database, s.3 
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Lönekoordinering (WCOORD) 

Denna variabel är baserat på Kenworthys femskaliga index, där det lägsta värdet indikerar en 

fragmenterad förhandlingskoordination (mestadels på företagsnivå) medan det högsta värdet 

tyder på koordinering på nationell nivå. Detta index indikerar koordinering via avtalsnivå, det vill 

säga hur pass påtvingande avtalen är, där det högsta värdet således är mest påtvingande. LNJ 

menar att denna variabel bidrar till en ökad arbetslöshet i och med insider-outsiderfenomenet, 

därav skall denna variabel uppvisa en positiv signifikant påverkan på arbetslöshet.  

 

Löneförhandlingsnivå (LEVEL) 

Även denna variabel är en femskalig index där det lägsta indikerar förhandling på företagsnivå 

och det högsta är på nationell nivå. Skillnaden mellan variabeln ovan och denna är att 

löneförhandlingsnivån fokuserar på förhandlingens utsträckning. För att exemplifiera detta kan 

alltså förhandlingen ske på företagsnivå, eller bredare, såsom sektor- eller nationell nivå. Även 

denna variabel påverkar arbetslösheten genom insider-outsiderfenomenet, vilket innebär att den 

har en ökande effekt på arbetslösheten. 

 

Facklig roll i löneförhandling (UNAGR) 

Denna variabel fokuserar specifikt på hur stor makt de fackliga organisationer har över 

löneförhandlingar. LNJ beskriver detta som ett stort problem vid diskussion om ökande 

arbetslöshet, då fackliga organisationer ofta bär skulden för detta, och därmed har även denna 

variabel en positiv inverkan på arbetslöshet. 

 

Skattekil (TW) 

LNJ påpekar att förändring i skattekil inte har en permanent effekt på NAIRU, men dock en mer 

temporär. Skattekil är skillnaden mellan arbetsgivarens anställningskostnader och nettolönen som 

arbetstagaren erhåller. Denna variabel skall undersöka om förändring i skattekil kommer att bidra 

till att anställningskostnaderna ökar, vilket i sin tur kan skapa reallönemotstånd, vilket tenderar 

att reducera arbetstagarnas levnadsstandard. Om det uppstår en reallönemotstånd kommer en 

ökning i skattekilen att leda till högre arbetslöshet. Därmed antas denna variabel ha en positiv 

effekt på arbetslösheten. 
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Facklig centralisering (CENT) 

LNJ påpekar vikten av centralisering och menar att det är en av de viktigaste variablerna att 

studera då denna har en stor betydande påverkan på arbetslösheten. Centralisering innebär att 

fackliga organisationer förhandlar löner för exempelvis ett helt yrke, vilket bidrar till att 

arbetssökande numera har enklare att anta jobbvillkoren, då möjligheter för löneförhandling är 

begränsat. En decentraliserad ekonomi kommer alltså att bemöta ökande arbetslöshet, och detta 

mäts genom en skala från 0-1. Centralisering innebär således en minskande arbetslöshet, och bör 

uppvisa ett starkt signifikant resultat. 

 

Kapitalstock (NETCAP) 

Stockhammer och Klär (2010) samt flertalet postkeynesianska forskare lägger stor vikt vid 

diskussionen kring kapitalstockens inverkan på arbetslösheten. Kapitalstock är i detta fall den 

ackumulerade investeringstakten i ett land, och mäts genom nettoförändringen i procent per år. 

Kapitalstocken skall ha en negativ påverkan på arbetslösheten, då investeringar i fasta tillgångar 

ökar efterfrågan på arbetskraft. Tidigare jämförande empiriska undersökningar mellan AMI och 

kapitalstock har ifrågasatt AMI:s påverkan då signifikansen för dessa reduceras när 

kapitalstocken inkluderas i studien. Enligt den nykeynesianska NAIRU-teorin skall AMI ha en 

stark signifikant påverkan på arbetslöshet, medan postkeynesianismen kritiserar detta och menar 

att kapitalstocken skall ha en mer betydande påverkan på kort- och medellång sikt. Denna 

variabel antar således ha en stark negativ signifikant påverkan på arbetslöhet. 

5.1.  Kontrollvariabler 
 

Bytesförhållande chocker (TOTS) 

Denna kontrollvariabel fångar de makroekonomiska förändringar som enligt Stockhammer samt 

LNJ enbart påverkar arbetslöheten på kort/medellång sikt. Variabeln skildrar import prischocker 

men då denna variabel oftast kallas för ”bytesförhållande chocker” inom litteraturen, använder 

såväl vi denna beteckning. Den kortsiktiga påverkan på arbetslöheten grundar sig i 

arbetsmarknadens psykologi och förväntningar. Arbetstagare värderar sin reala konsumption och 

gör ständiga jämförelser med föregående prisnivåer. När externa chocker inträffar, såsom import 

prischocker,  reduceras  den potentiella produktiviteten och i sin tur den reala konsumtionen. 
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Detta resulterar till ett ökat lönetryck från arbetstagare för att behålla den givna 

levnadsstandarden och medför ökade kostnader för arbetsgivare och i sin tur en ökad 

arbetslöshet. Varibeln i fråga saknar dock empirisk och teoretisk stöd för en långsiktig påverkan, 

därför vi analyserar denna på kort- och medellång sikt och antas ha en positiv effekt på 

arbetslösheten.
41

 

Reala räntan (INT) 

Hein (2006) menar att den reala räntan kan komma att påverka pris- och lönepåläggen då 

företagens kapitalkostnader ökar och ha en direkt positiv påverkan på NAIRU. Flertalet studier 

har bevisat att den reala räntan har en betydlig empirisk effekt på arbetslösheten, därav 

relevansen att inkludera denna som en kontrollvariabel. 

 

Föregående års arbetslöshet (Ut-1) 

Den fördröjda arbetslösheten används för att empiriskt undersöka för ihärdighetsgraden. 

Blanchard och Summers (1986) menar att arbetslösheten beror på tidigare arbetslöshet och att 

detta leder till förekomsten av ihärdighetsgrad, därmed antas denna variabel ha en postitiv 

signifikant påverkan på arbetslösheten. 

 

Inflation (INF) 

Syftet med denna kontrollvariabel är att kontrollera för konkjukturläge, då arbetslösheten kan 

komma att fluktuera utav konjukturssvängningar. Detta kontrolleras således av inflationstakten 

per år som i sin tur är beräknat utifrån konsumentprisindex (KPI).  

  

                                                 
41 LNJ (1991) 
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6 Regressionsresultat 

 

Tabell 6: Fixed effekt regressionsresultat 

Variabler 1   2   3   

const 9.18103 *** 0.293861   2.96710 *** 

BD 2.54109 *** -0.494319   -0.187941   

BRR1 -0.0360757 *** -6.58624e-05   0.00360393   

BRR23 
-

0.00241698 
  0.00130197   0.00332716   

UD -0.0366500 *** 0.00254159   0.00482196   

EPL   1.04655 *** 0.0422198   -0.0448003   

WCOORD -1.25031 *** -0.0153782   -0.0682563   

LEVEL 2.07093 *** 0.309354 *** 0.158847   

UNAGR -0,920108 ** -0.284706 * -0.252844   

TW 0.760071   -0.298519   -0.259094   

CENT -8.50207 *** -3.03058 *** -2.08505 *** 

NETCAP         -7.74496 *** 

TOTS     11.1343   17.8508 *** 

INT     0.151099 *** 0.119916 *** 

Ut-1     0.940553 *** 0.947803 *** 

INF     -0.00226466   0.0464939   

              

Mean dependent var  7.483076    7.426761    7.433986   

Sum squared resid  2971.888    202.4804    132.3357   

S.D. dependent var  3.939723    3.802245    3.903664   

S.E. of regression  3.201233    0.916607    0.766915   

Adjusted R
2
 0.339758   0.941885    0.961403   

F(30, 289)  6.660556    147.4065    212.7264   

P-value(F)  4.39e-19    1.6e-137    6.7e-148   

Antal observationer 320   272   256   

Antal länder 20   17   16   

***1 % signifikansnivå 

**2 % signifikansnivå 

*10% signifikansnivå 
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Den första respektive andra modellen representerar den nykeynesianska regressionsmodellen, och 

den tredje är således den postkeynesianska. Datan för denna typ av undersökningar torde beaktas 

med aktsamhet då den analyserar generella samband. Flertal av de variabler som analyseras i 

denna undersökning är beräknade utifrån indexerade tal och är därav en uppskattning av 

variablernas teoretiskt egentliga innebörd. En annan viktig poängtering är att flertalet av 

variablerna uppvisar fel tecken och är en tydlig indikator till att man bör beakta resultatet med 

försiktighet. Då denna studie har utgått från ”Fixed effekt”-modellen förväntades lägre värden på 

justerade r
2
 värden, dock uppvisade modell 2 och 3 exceptionellt höga värden, men som ovan 

nämnt, är detta att betraktas med försiktighet. I modell 2  och 3 har tre respektive fyra länder 

exkluderats på grund av utebliven data. 

 

Figur 6.1: Olika värden för variablerna  

Variable Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. 

U 7.43399 7.05000 0.409803 21.3000 3.90366 

U_t_1 7.53162 7.20000 0.409803 21.3000 3.94962 

INF 3.43329 2.65458 -0.699475 19.6454 2.66302 

NETCAP 0.363022 0.360961 0.275712 0.456547 0.0420094 

BD 0.429042 0.461077 0.000000 1.02113 0.312076 

BRR1 28.8793 25.2000 0.0104167 75.0000 27.8274 

BRR23 26.7750 30.0000 0.000000 68.5000 21.0878 

UD 39.3701 35.1793 8.01836 83.8902 22.4496 

EPL 2.16598 2.36500 0.210000 4.19000 1.13274 

WCOORD 3.00781 3.00000 1.00000 5.00000 1.24300 

LEVEL 2.52344 3.00000 1.00000 5.00000 1.16124 

UNAGR 0.808594 1.00000 0.000000 2.00000 0.631280 

TW 0.524274 0.491789 0.335314 0.831429 0.120656 

CENT 0.407796 0.396794 0.203052 0.676846 0.107153 

TOTS 0.00118781 0.000885124 -0.0622644 0.0848892 0.0101127 

INT 6.24474 6.29910 -5.81162 16.7510 2.75730 
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6.1 Analys 
 

 

Då tre olika regressionsmodeller har tagits fram och justerats för tidsmönster, har vi enklare 

kunnat isolera de oberoende variablernas påverkan på arbetslöshet. Samtliga modeller inkluderar 

diverse variabler i olika formationer för att försöka undvika samvariation och att enklare isolera 

effekterna mellan variablerna. Den första regressionsmodellen inkluderar endast AMI-variabler 

då dess självständiga effekt skall kunna analyseras. Resultaten för majoriteten av variablerna 

uppvisade en robust signifikans med 1% signifikansnivå förutom arbetslöshetsersättning år två 

och tre samt skattekil. Dessa två variabler uppvisade dessutom ingen signifikans i någon av 

resterande modeller. Denna robusta signifikans som flertalet av AMI-variablerna uppvisar i 

modell 1 styrks av den nykeynesianska NAIRU-teorin om att AMI har en betydande effekt på 

arbetslöshet. Det är dock intressant att det endast är de ”fackliga” variablerna som uppvisar en 

relativt stark signifikans när kapitalstock och kontrollvariablerna inkluderas. De 

regressionsmodeller där de övriga variablerna inkluderas anser vi är mer verklighetsförankrade då 

modellerna kontrollerar för både konjukturcyklar likaså för makroekonomiska chocker, vilket 

bidrar till en intressant tanke – innebär detta att den nykeyensianska teorin är bristfällig vid 

förklaring av arbetslöshet? AMI bör uppvisa en tydligare effekt när kontrollvariabler inkluderas 

om den nykeynesianska teorin skall hålla. Denna teori tar dock långsiktighet i beaktande vilket 

innebär att den inte kan förkastas i denna studie då undersökningen sker på kort- och medellång 

sikt. Problematiken i sig är att en långsiktig effekt inte låter sig prövas empiriskt, varför man 

endast kan ha ett antagande om att dessa har en effekt på lång sikt. I sådana fall kan man endast 

konstatera att den nykeyensianska NAIRU-teorin håller. Visserligen är det anmärkningsvärt att 

den enda variabeln som uppvisar en oerhört stark signifikans i samtliga modeller är den fackliga 

centraliseringen, vilket går i linje med LNJ som menar att arbetssökande numera har sänkt sina 

preferenser om lön och dylikt, och kommer därav enklare att acceptera arbetsmöjligheter som 

erbjuds, just på grund av vetskapen om att möjligheten till löneförhandling är begränsad.  Detta 

innebär att insider-outsiderfenomenet inte är ”aktuellt” i just denna variabel, då centralisering 

bidrar till att motverka arbetslöshet. Denna variabels resultat, den höga nivån samt det höga 

förklaringsvärdet, bidrar till att denna variabel är den mest intressanta än de resterande AMI-

variablerna. En anmärkningsvärd aspekt kring denna variabel är just att inga tidigare studier har 

inkluderat den fackliga centraliseringsgraden i dess undersökningar, vilket är av vikt att betona i 
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och med dess starka inverkan på arbetslöshet i denna studie. Fallet är möjligtvis som sådan att 

forskare fokuserar på fel AMI-variabler? Mer forskning kring denna variabel skulle möjligtvis 

kunna besvara denna fråga. De ”fackliga” variablerna löneförhandlingsnivå och den fackliga 

rollen i löneförhandling kan även bidra till en förklaring kring uppkomsten av arbetslöshet då 

dessa uppvisar signifikans i modeller där kontrollvariablerna inkluderas, och därmed kan deras 

adekvata påverkan på arbetslösheten bekräftas. Detta går hand i hand med den nykeynesianska 

teorin där LNJ skildrar de fackliga organisationernas direkta påverkan på en ökad arbetslöshet 

genom insider-outsiderteorin då de fackliga organisationerna enbart fokuserar och arbetar utefter 

arbetstagarnas preferenser om lön och dylikt, medan de arbetslösa försummas. Flertalet av de 

tidigare forskningar som studerat AMI:s enskilda påverkan på arbetslöshet har nått slutsatsen om 

att det främst är arbetslöshetsersättning och facklig medlemsgrad som har en signifikant påverkan 

på arbetslösheten. Dessa variablers signifikans har även denna studie bekräftat, dock endast i fall 

där enbart AMI-variabler inkluderas i modellen. Uteslutandet av diverse tänkbara 

förklaringsvaribler anser vi reducera modellens trovärdighet markant och bidrar till en naturlig 

subjektivitet kring AMI:s påverkan. Det faktum att AMI uppvisar ett försvagat förklaringsvärde i 

den postkeynesianska modellen, i enlighet med denna studie, kan stödjas utav flertalet, om inte 

all, tidigare forskning som bland annat har utförts utav Arestis et al (2007), Stockhammer och 

Klär (2010), Hegelund (2009) och Andersen (1999). Problematiken i detta fall är dock att flertalet 

av författarna endast använde sig utav ett fåtal AMI-variabler med undantag av Stockhammer och 

Klär (2010) samt Hegelund (2009) som inkluderade nio respektive sju AMI-variabler. 

 

Enligt den postkeynesianska teoribildningen samt tidigare forskning kring kapitalstockens 

påverkan, av bland annat Stockhammer och Klär (2010), Hegelund (2009) samt Andersen (1999), 

bör denna variabel uppvisa en stark negativ signifikant påverkan på arbetslösheten på kort- och 

medellång sikt, vilket även bekräftas i denna studie. Det är inte enbart ett högt förklaringsvärde 

för denna variabel, men även är nivån av denna betydligt hög. Detta är inget överraskande 

utkomst då samtliga studier som inkluderar kapitalstock har kommit fram till liknande resultat; en 

oklar påverkan av AMI samtidigt som en tydlig påverkan av kapitalstock. Den nykeynesianska 

modellen kan dock inte uteslutas då dessa studier har studerat en mer begränsad uppsjö av AMI-

variabler samt att modellen i fråga grundar sig på långsiktiga förhållanden. Kapitalstocken är 

även en av de chockfaktorer som kan komma att uppvisa ihärdighetsgrad i arbetslöshet enligt 
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Blanchard (2006). Blanchard och Summers (1986) beskriver att det är den fördröjda 

arbetslösheten som kontrollerar för förekomsten av arbetslöshetens ihärdighetsgrad, därav 

kontrollerades denna variabel även i denna studie och påvisade stark signifikans. Detta resultat 

stöds utav Blanchard (2006) där författaren konkluderar att kapitalstocken är en utav flera 

chockfaktorer som uppvisar arbetslöshetens ihärdighetsgrad. Detta kan tolkas som att 

kapitalstocken, enligt postkeynesiansk teoribildning, kan komma att ha en långsiktig påverkan på 

jämviktsarbetslöshet. Vad avser den nykeynesianska läran gällande arbetslöshetens 

ihärdighetsgrad undersökte IMF (2003) samt Nickell et al (2005) detta fenomen och konstaterade 

att arbetslösheten uppvisar en adekvat ihärdighetsgrad. I denna studies nykeynesianska 

regressionsmodell där kontrollvariabler inkluderas bekräftas således detta och kan tolkas utefter 

LNJ:s teori om att arbetslösheten kan komma att uppvisa ihärdighetsgrad, då författarna 

skuldlägger de ”fackliga” variablerna för detta i och med koordinerade löneförhandligar som ger 

upphov till insider-outsiderfenomenet. Detta kan i sin tur leda till lönestelhet som främst kan 

förklaras av fackföreningars starka ställning. Denna ihärdighetsgrad är dock inte så hög i denna 

studie, men då det högsta förklaringsvärdet uppvisas i samtliga modeller är det av vikt att betona 

dess relevans i studien. Avslutningsvis kan det vara av betydande grund att nämna de 

makroekonomiska chockvariabler som inkluderas i denna studie. Tidigare studier utförda utav 

Fitoussi m.fl (2000), Blanchard och Wolfers (2000) och Bassanini och Duval (2006) konkluderar 

att den reala räntan har en betydligt signifikant inverkan på arbetslösheten gentemot övriga 

kontrollvariabler, vilket även bevisas i denna studies empiriska resultat. Bytesbalanschocker 

uppvisade inte enbart ett högt förklaringsvärde men även en hög nivå, vilket inte stämmer 

överens med de sistnämnda tidigare studierna där endast den reala räntan uppvisade signifikans. 

Under den postkeynesianska regressionsmodellen kan man till och med se att denna variabel 

uppvisar en ännu högre nivå än i resterande regressionsmodellerna, vilket tyder på att mer vikt 

bör uppmärksammas för denna variabel. Det innebär dock inte att resterande kontrollvariabler 

skall negligeras , men endast att mer fokus bör tillägnas bytesbalanschocker.  
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7 Slutsats 

 

 

Utgångspunkten för denna undersökning var att analysera AMI:s effekt på arbetslösheten utifrån 

den nykeynesianska teoribildningen i jämförelse med den postkeynesianska. Genom att närmare 

studera denna och ett flertal andra variabler har vi med hjälp av teori och tidigare forskning 

frambringat intressanta slutsatser. Vad gäller AMI kan vi dra en distinkt slutsats om att dess 

signifikans är svag och oklar, då de tappar signifikans när modellen inkluderar makroekonomiska 

chocker och kapitalstock. De ”fackliga” variablerna kan konstateras ha högst förklaringsvärde 

utav samtliga AMI, specifikt den fackliga centraliseringen. Vi kan således dra slutsatsen att 

fackföreningars centralisering har en robust effekt på arbetslösheten, och att den är av central 

betydelse för denna typ av undersökning. Dock bör nämnas att denna studie fokuserar på kort- 

och medellång sikt vilket bidrar till att den nykeynesianska teorin ej bör förkastas, då denna som 

tidigare nämnt fokuserar på långsiktiga förhållanden, varför endast ett antagande om det 

långsiktiga förhållandet kan diskuteras. Vad gäller kapitalstocken och den postkeynesianska 

teoribildningen tyder studiens empiriska resultat att denna variabel har ett starkt förklaringsvärde 

och uppvisar en tydlig negativ effekt på arbetslösheten. Detta bekräftar den postkeynesianska 

teorins hållbarhet samt att mer uppmärksamhet bör tilldelas kapitalstocken inom 

forskningsvärlden kring förklaringar av arbetslöshet. Därmed kan vi dra slutsatsen att 

kapitalstock är en tydlig förklarande variabel till arbetslösheten på kort- och medellång sikt. 

 

7.1 Förslag till fortsatta studier 

 

Fåtaliga studier som undersöker AMI utifrån den nykeynesianska teoribildningen inkluderar den 

fackliga centraliseringen som en utav AMI-variablerna. Avsaknaden av denna variabel i tidigare 

studier är förvånansvärd då LNJ betonar vikten av dess betydande effekt för arbetslösheten. 

Denna studies resultat konkluderar att den fackliga centraliseringen är den AMI-variabeln som 

har den mest signifikanta påverkan på arbetslöshet, och därmed bör en längre och mer utförlig 

studie göras på denna. En annan intressant aspekt skulle kunna vara att genomföra liknande 
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studier under finanskrisåren för att kunna analysera potentiella möjligheter till att parera den 

djupa arbetslösheten som följer en recession genom facklig centralisering och/eller kapitalstock.  
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9 Appendix 

 

Figur 1: Korrelationsmatris 

  U U t-1 INF NETCAP BD BRR1 BRR23 UD EPL WCOORD LEVEL UNAGR TW CENT TOTS INT 

U 1.00                               

U t-1 0.96 1.00   

   

          

INF 0.03 0.01 1.00                           

NETCAP -0,09 -0,02 0.15 1.00 

   

          

BD 0.14 0.16 -0,08 0.37 1.00                       

BRR1 -0,22 -0,21 0.02 0.03 0.10 1.00 

 

          

BRR23 0.08 0.10 -0,08 0.13 0.66 0.37 1.00                   

UD -0,09 -0,11 0.04 -0,06 0.20 -0,11 0.20 1.00          

EPL 0.21 0.19 0.32 -0,25 0,08 0.25 0.36 0.14 1.00               

WCOORD -0,2 -0,22 -0,01 -0,33 0.07 0.21 0.39 0.34 0.51 1.00 

     

  

LEVEL 0.08 0.06 0.15 -0,22 0.30 0.13 0.54 0.52 0.56 0.72 1.00           

UNAGR 0.05 0.06 0.18 -0,15 0.25 0.33 0.64 0.37 0.63 0.54 0.72 1.00 

   

  

TW 0.14 0.12 -0,01 -0,25 0.01 -0,1 0.11 0.57 0.34 0.06 0,4 0.44 1.00       

CENT -0,19 -0,18 0.13 -0,03 0.29 0.03 0.45 0.51 0.31 0.52 0.66 0.56 0.22 1.00    

TOTS 0.02 0.02 0.09 0.09 0,03 -0,04 0.01 0,05 0.08 0.00 -0,05 -0,1 -0,14 -0,05 1.00   

INT 0.08 0.01 0.21 0.08 0.24 -0,02 0.16 0.22 0.20 0.09 0.27 0.33 0.26 0.29 -0,42 1.00 

 

Figur 3: Arbetslöshet och Inflation mätt i konsumentprisindex under åren 1985-2000 

 

Källa: Världsbanken och Ameco 
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