
■

0

2

4

6

8

10

12

1009080706050403020100

90

92

94

96

98

100

102

1009080706050403020100

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

10090807

FÖRDJUPNING

41

P
E

N
N

IN
G

P
O

L
IT

IS
K

 R
A

P
P

O
R

T
 F

E
B

R
U

A
R

I 2
0

1
1

Arbetsmarknaden har av fl era anledningar stor betydelse för 

penning politiken. En aktuell fråga är vilka effekter fi nanskrisen kan 

ha haft på arbetsmarknaden. Denna fördjupning syftar till att belysa 

denna fråga genom att jämföra utvecklingen på arbetsmarknaden i 

Sverige, euroområdet och USA.

Den långsiktiga arbetslösheten i USA har antagligen stigit i 

samband med fi nanskrisen. Trots detta har arbetslösheten förutsätt-

ningar att sjunka tillbaka mer i USA än i euroområdet de kommande 

åren. I Sverige bedöms en stor del av den ökade arbetslösheten vara 

konjunkturellt betingad, vilket talar för en fortsatt återhämtning på 

arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadens betydelse för penningpolitiken

Arbetsmarknaden har under lång tid spelat en stor roll i den ekono-
misk-politiska diskussionen i Sverige och andra länder. En viktig pen-
ningpolitisk fråga är vilka inverkningar fi nanskrisen kan ha haft på 
arbetsmarknaden.13 I denna fördjupning diskuteras krisens effekter på 
arbetsmarknaden i USA, euroområdet och Sverige.

Finanskrisen, produktionen och arbetsmarknaden – bakgrundsfakta

Finanskrisen har inneburit ett mycket stort BNP-fall i Sverige, euroom-
rådet och USA (se diagram 1:9). Även om uppgången i arbetslöshe-
ten blev stor i såväl Sverige som euroområdet, har den amerikanska 
arbetsmarknaden drabbats speciellt hårt av krisen (se diagram A1). 
Mönstret är likartat för antalet sysselsatta (se diagram A2). Sverige 
uppvisar det senaste året också en tydligare minskning av arbetslös-
heten än USA och euroområdet. Till en del beror detta på att BNP-
tillväxten för närvarande är högre i Sverige än i euroområdet och 
USA.14 En första fråga är varför den amerikanska arbetsmarknaden 
har drabbats så hårt av krisen och hur långvarig försämringen kan 
förväntas bli.

Utvecklingen i USA – rekordsnabb uppgång i arbetslösheten 

Under en tvåårsperiod mellan 2007 och 2009 steg arbetslösheten i 
USA från cirka 4,5 procent till cirka 10 procent. Detta är den krafti-
gaste uppgången under hela efterkrigstiden (se diagram 3:11). 

För att få en illustration av hur andelen arbetslösa skulle ha ut-
vecklats givet den historiska samvariationen med BNP skattas ett 
så kallat Okun-samband till det tredje kvartalet 2007.15 Baserat på 
den faktiska utvecklingen av BNP skrivs därefter arbetslösheten fram 
under lågkonjunkturen. Resultatet visar att arbetslösheten i USA har 

13 Till exempel förs i USA en diskussion om hur mycket den långsiktiga arbetslösheten har påverkats av 
fi nanskrisen. Se till exempel talen av Ben Bernanke (”Monetary Policy Objectives and Tools in a Low-
Infl ation Environment”, den 15 oktober 2010, www.federalreserve.gov), Narayana Kocherlakota (”Inside 
the FOMC”, den 17 augusti 2010, www.minneapolisfed.gov) och Janet Yellen (”The Federal Reserve’s 
Asset Purchase Program”, den 8 januari 2011, www.federalreserve.gov).

14 För en jämförande diskussion av BNP-utvecklingen, se fördjupningen ”Varför högre tillväxt i Sverige än i 
euroområdet och USA?” i PPR oktober 2010.

15 Beroende variabel är kvartalsvis förändring i arbetslöshet och förklarande variabler är den samtida kvartals-
visa procentuella förändringen i BNP samt tidigare förändringar i arbetslöshet och BNP.

Finanskrisens effekter på 
arbetsmarknaden – en jämförelse 
av Sverige, euroområdet och USA

Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och SCB

Diagram A1. Arbetslöshet i Sverige, euroområdet 
och USA
Procent av arbetskraften, säsongsrensade data

Euroområdet
USA

Sverige 

Källor: Bureau of Labour Statistics, Eurostat och SCB

Diagram A2. Sysselsättning i Sverige, euroområdet 
och USA
Index, 2007 kvartal 4 = 100, säsongsrensade data

Euroområdet
USA

Sverige 

Källor: Bureau of Labour Statistics, Eurostat, SCB och 
Riksbanken

Diagram A3. Skillnad mellan faktisk och förväntad 
arbetslöshet i USA, euroområdet och Sverige
Procentenheter

Sverige
Euroområdet
USA
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blivit betydligt högre än vad man kan förvänta sig enligt historiska 
samband (se diagram A3). 

Varför har då utvecklingen på USA:s arbetsmarknad blivit så 
svag? Till att börja med utlöstes den globala fi nanskrisen av problem 
på den amerikanska bostadsmarknaden, och USA var därmed fi nans-
krisens ”epicentrum”. Problemen var alltså inhemskt genererade, 
vilket kan ha bidragit till att nedgången i ekonomin sågs som mer 
bestående av företagen. Detta kan ha minskat inslagen av så kallad 
labour hoarding.16 Dessutom drabbades förhållandevis arbetsintensiva 
sektorer kraftigt av konjunkturnedgången. Sedan krisen bröt ut har 
den amerikanska sysselsättningen minskat med cirka 7,5 miljoner ar-
betstillfällen.17 Bygg- och tillverkningsindustrin står för ungefär hälften 
av minskningen, men även inom tjänstesektorn har sysselsättningen 
minskat med cirka 2,5 miljoner personer (se diagram A4). 

Den långsiktiga arbetslösheten i USA

Utvecklingen på den amerikanska bostadsmarknaden kan ha medfört 
strukturella problem på den amerikanska arbetsmarknaden. Många 
arbetslösa behöver söka sig till nya sektorer och regioner. Samtidigt 
drar sig många arbetslösa för att fl ytta på grund av risk för att realise-
ra förluster på sin bostad. Sådana strukturella problem borde avspeg-
las i utvecklingen av den så kallade Beveridge-kurvan. 

Beveridge-kurvan visar sambandet mellan arbetslösheten och va-
kansgraden, vilken är antalet lediga arbeten som andel av arbetskraf-
ten. Normalt tänker man sig ett negativt samband: i en högkonjunktur 
stiger andelen lediga arbeten och arbetslösheten sjunker, medan det 
omvända gäller i en lågkonjunktur. Ju längre från origo som kurvan 
befi nner sig desto sämre fungerar matchningen mellan lediga arbeten 
och arbetssökande. 

Under inledningen av krisen föll antalet vakanser medan arbets-
lösheten steg – en rörelse utmed Beveridge-kurvan. Under det senaste 
året har dock vakanserna ökat utan att arbetslösheten har fallit tillbaka 
särskilt mycket. Denna utveckling innebär att Beveridge-kurvan kan 
ha skiftat utåt, vilket i sin tur skulle kunna betyda att matchningen 
mellan arbetssökande och lediga arbeten fungerar sämre. 

Historiska erfarenheter visar dock att försämrad matchning hör 
till det normala mönstret i en konjunkturåterhämtning (se diagram 
A5).18 Till bilden hör också att perioden där arbetslöshetsersättning 
kan erhållas har förlängts, vilket kan ha minskat benägenheten bland 
arbetslösa att söka arbete. Detta kan ha påverkat matchningen ne-
gativt. Om dessa förlängda ersättningsperioder ses som ett tillfälligt 
konjunkturpolitiskt inslag, kommer effekten att vara övergående. 
Sammantaget är det för tidigt att dra några tydliga slutsatser om 
matchningseffektiviteten på längre sikt, men det kan inte uteslutas 

16 Labor hoarding innebär att man behåller arbetskraften vid vikande efterfrågan.
17 Dessa data är de så kallade non-farm payrolls, det vill säga sysselsättningen utanför jordbrukssektorn.
18 Data i diagrammet visar utvecklingen från det kvartal recessionen inleddes till sju kvartal efter recessionens 

slut, enligt NBER:s datering. För åren 2007-2010 visas utvecklingen till fem kvartal efter recessionens slut. 
Punkterna representerar recessionens sista kvartal. 

Diagram A4. Sammanlagd förändring av 
sysselsättningen sedan fjärde kvartalet 2007 i USA
Tusentals personer

Byggindustri
Industri
Offentliga myndigheter
Tjänsteproducenter

Totalt

Källa: Bureau of Labour Statistics

Diagram A5. Sambandet mellan vakanser och 
arbetslöshet vid olika konjunkturförlopp i USA
Procent av arbetskraften

1981–1984
1990–1992

2001–20031973–1976
2007–2010

Källor: R. Barnicon, ”Building a composite Help-
Wanted Index”, Economics Letters 109, 2010, Bureau 
of Labor Statistics och Riksbanken

Diagram A6. Genomsnittlig arbetslöshetstid 
i USA
Antal veckor

Källa: Bureau of Labor Statistics
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att matchningen har försämrats mer än normalt under det nuvarande 
konjunkturförloppet.

Matchningseffektiviteten knyter an till den viktiga frågan om hur 
den långsiktiga arbetslösheten har påverkats. Om man tror att den 
har påverkats mycket av krisen föreligger så kallade hysteresis- eller 
persistenseffekter.19 Då är uppgången i arbetslösheten mer bestående, 
och utrymmet för ekonomisk-politisk efterfrågestimulans är litet. 

Den genomsnittliga tiden för arbetslöshet är nu nästan dubbelt så 
hög som den näst högsta nivån under efterkrigstiden (se diagram A6). 
Detta kan vara ett tecken på en ökad långsiktig arbetslöshet.20 Olika 
empiriska skattningar av den långsiktiga arbetslösheten ger samman-
taget ett visst stöd för hypotesen att den långsiktiga arbetslösheten 
har stigit i USA till följd av krisen (se diagram A7).21

Euroområdet – stora skillnader mellan länder

Arbetslösheten inom euroområdet har ökat med drygt 2,5 procenten-
heter från början av 2008 och uppgår för närvarande till cirka 10 pro-
cent. Med hänsyn tagen till BNP-tillväxten var utvecklingen i euroom-
rådet ungefär som väntat enligt Okun-sambandet (se diagram A3).

Bakom utvecklingen i euroområdet som helhet döljer sig dock 
stora skillnader mellan olika medlemsländer, där utvecklingen i 
Tyskland och Nederländerna är betydligt mer gynnsam än i till exem-
pel Spanien. Okun-sambandet visar att arbetslösheten i Tyskland och 
Nederländerna har blivit lägre än förväntat givet BNP-utvecklingen, 
medan den har blivit markant högre i Spanien (se diagram A8). Dessa 
skillnader avspeglas också i långtidsarbetslösheten, som stigit märk-
bart i Spanien (se diagram A9).

En uppdelning i sektorer visar att nedgången i sysselsättningen 
i euroområdet som helhet till stor del har skett inom bygg- och till-
verkningsindustrin, medan stora delar av tjänstesektorn inte verkar ha 
påverkats alls av krisen (se diagram A10).22 Även i detta fall döljer sig 
stora skillnader mellan länder. Bostadsmarknaden i Spanien har kollap-
sat och sysselsättningen inom byggindustrin har sjunkit kraftigt, vilket 
står i stark kontrast till utvecklingen i Tyskland och Nederländerna.

Skillnader mellan USA och euroområdet – 

den långsiktiga utvecklingen

Under lång tid före fi nanskrisen fördes en diskussion om varför arbets-
lösheten trendmässigt har varit betydligt högre i EU och euro området 

19 Förenklat innebär ”hysteresis” att en uppgång i arbetslösheten tenderar att bli permanent. 
”Persistenseffekter” innebär att det tar lång tid för arbetslösheten att sjunka tillbaka.

20 Långa perioder av arbetslöshet tenderar att ha stora negativa konsekvenser för den enskilde arbetstagaren. 
Några anledningar till detta är att mer kompetens går förlorad ju längre en individ är arbetslös, att incita-
menten för att söka arbete avtar med tiden och att arbetsgivare betraktar en långvarig arbetslöshetsperiod 
som något negativt vid anställningar.

21 ”Skattad långsiktig arbetslöshet” är gjord med hjälp av ett dynamiskt Okun-samband enligt modellen som 
presenteras i Benes et. al., ”Estimating Potential Output with a Multivariate Filter”, IMF Working Paper 
285, 2010. “Skattad NAIRU” är uppdaterade skattningar med en metod som presenteras av L. Ball och 
N.G. Mankiw, ”The NAIRU in Theory and Practice”, Journal of Economic Perspectives 16(4), sid 115-136, 
2002. 

22 I både Tyskland och Nederländerna har sysselsättningen inom speciellt utbildning samt hälso- och sjukvård 
ökat tydligt sedan ett antal år tillbaka. Denna trend har fortsatt under fi nanskrisen, vilket har motverkat en 
större nedgång i den totala sysselsättningen.

Källor: Bureau of Labor Statistics, IMF, OECD och 
Riksbanken

Diagram A7. Skattningar av långsiktig arbetslöshet 
i USA
Procent av arbetskraften, säsongsrensade data

Skattad långsiktig arbetslöshet
Skattad NAIRU 
NAIRU, OECD

Faktisk arbetslöshet

UC-Okun

Diagram A8. Skillnad mellan faktisk och förväntad 
arbetslöshet i olika länder i euroområdet
Procent

Tyskland
Spanien
Nederländerna

Källor: OECD, Bureau of Labor Statistics, Eurostat och 
Riksbanken 

Källa: Eurostat 

Diagram A9. Långtidsarbetslöshet i euroområdet 
och Sverige
Procent av arbetskraften

Euroområdet
Tyskland

SpanienSverige 
Nederländerna
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än i USA.23 En förklaring som ofta har anförts är att den amerikan-
ska arbetsmarknaden är mindre reglerad och därmed mer fl exibel. 
Dessutom är ersättningsnivåerna vid arbetslöshet liksom inkomstskat-
terna generellt sett högre i euroområdet än i USA. Till detta kommer 
skillnader i arbetsmarknadslagstiftning. Dessa skillnader antas till stor 
del bestå även framöver, vilket gör det rimligt att anta att den långsikti-
ga arbetslösheten är högre i euroområdet än i USA. Två uppskattningar 
av den långsiktiga arbetslösheten i euroområdet visas i diagram A11.24 

Sammantaget är arbetslösheten i USA och euroområdet ungefär 
lika hög i dagsläget, men tidigare historiska erfarenheter och skillnader 
i arbetsmarknadens funktionssätt tyder på att den bör ha förutsätt-
ningar för att sjunka tillbaka mer i USA. 

Den svenska arbetsmarknaden har klarat sig förhållandevis väl

Arbetslösheten i Sverige steg med drygt 2,5 procentenheter från mit-
ten av 2008 till slutet av 2009, då den var knappt 9 procent. Givet 
historiska samband med BNP har arbetslösheten stigit oväntat lite (se 
diagram A3). Hur kan detta förklaras?

Förenklat uttryckt drabbades Sverige av en efterfrågechock som 
i huvudsak yttrade sig i vikande efterfrågan från omvärlden. Export 
och investeringar föll kraftigt. En uppdelning av sysselsättningsför-
ändringen i sektorer visar att det främst var tillverkningsindustrin som 
drabbades (se diagram A12). Denna sektor är mindre arbetsintensiv 
än många andra sektorer, vilket gör att minskad produktion inte får 
lika stor effekt på sysselsättningen. Till detta kommer att krisavtalen 
med sänkt arbetstid kan ha dämpat sysselsättningsfallet. Inom tjäns-
tesektorn och byggindustrin har sysselsättningen ökat (se diagram 
A12). Dessutom kan krisen allmänt ha uppfattats som jämförelsevis 
tillfällig bland svenska företag, vilket kan ha lett till att företag i högre 
utsträckning valde att behålla befi ntlig personal trots en vikande efter-
frågan, alltså inslag av labor hoarding. 

Den långsiktiga arbetslösheten i Sverige

Mycket talar för att den långsiktiga arbetslösheten i Sverige steg som 
en följd av 1990-talskrisen och att den sedan har sjunkit tillbaka.25 

En markant skillnad jämfört med exempelvis USA är att den 
svenska ekonomin i samband med fi nanskrisen inte har drabbats av 
strukturella problem på arbetsmarknaden förknippade med en vi-
kande bostadsmarknad. En tillbakablick på matchningseffektiviteten 
under tidigare konjunkturnedgångar i Sverige bekräftar dock mönstret 
från USA. I ett inledningsskede sker en rörelse utmed en befi ntlig 
Beveridge-kurva medan det under återhämtningen verkar ske en för-

23 Se till exempel A. Alesina, E.L. Glaeser och B. Sacerdote: “Work and Leisure in the U.S. and Europe: why so 
Different?” NBER working paper nr 11278, 2005.

24 ”Skattad långsiktig arbetslöshet” är gjord med hjälp av ett dynamiskt Okun-samband enligt modellen som 
presenteras i Benes et. al. ”Estimating Potential Output with a Multivariate Filter”, IMF Working Paper 
285, 2010.

25 Se till exempel A. Forslund, ”Den svenska jämviktsarbetslösheten – en översikt”, IFAU-rapport 2008:17.

Diagram A10. Sammanlagd förändring av 
sysselsättningen sedan fjärde kvartalet 2007 i 
euroområdet
Tusentals personer

Byggindustri
Industri
Jordbruk
Övriga tjänsteproducenter samt 
offentliga myndigheter 

Totalt
Tjänsteproducenter

Källa: Eurostat

Källor: Eurostat, IMF, OECD och Riksbanken 

Diagram A11. Skattningar av långsiktig 
arbetslöshet i euroområdet
Procent av arbetskraften, säsongrensade data

Skattad långsiktig arbetslöshet
NAIRU, OECD

Faktisk arbetslöshet
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sämring av matchningseffektiviteten (se diagram A13).26 En indikation 
på att matchningen kan ha försämrats är att bristtalen redan är höga 
i fl era branscher samtidigt som arbetslösheten fortfarande är relativt 
hög (se diagram 1:15). 

Inom industrin föll sysselsättningen kraftigt i samband med krisen 
och har hittills inte ökat särskilt mycket (se diagram A12). Trots det är 
bristtalen redan höga, vilket kan vara ett tecken på matchningspro-
blem. Detta kan i sin tur avspegla rationaliseringar framtvingade av 
krisen. Det är dock svårt att redan nu dra några långtgående slutsatser 
om utvecklingen inom industrin eftersom sysselsättningen normalt 
förändras med en viss fördröjning i förhållande till produktionen.

Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder som 
s yftar till att få fl er personer i arbete. Åtgärderna syftar bland annat till 
att öka incitamenten att söka arbete, vilket bidrar till att arbets kraften 
ökar. Hur den långsiktiga arbetslösheten påverkas av detta beror på 
hur stor sannolikheten är att hitta arbete för nytillkomna grupper av 
arbetssökande. Sammantaget bedöms den långsiktiga arbets lösheten 
ha sänkts av de åtgärder som regeringen har vidtagit de senaste 
åren.27  

Jämfört med många andra länder har långtidsarbetslösheten i 
Sverige hittills stigit måttligt, vilket talar för begränsade persistens-
effekter av krisen (se diagram A9).

Sammantaget är Riksbankens bedömning att den långsiktiga 
arbetslösheten troligen inte har stigit påtagligt i Sverige på grund av 
krisen. I diagram A14 visas en bedömning av den långsiktiga arbets-
lösheten tillsammans med OECD:s skattning. 

Slutsatser 

Före fi nanskrisen var den långsiktiga arbetslösheten betydligt högre 
i euroområdet än i USA, vilket till stor del troligen berodde på en 
mindre fl exibel arbetsmarknad och mer generösa ersättningssystem. 
Dessa grundläggande faktorer kvarstår. Även om skillnaden kan ha 
minskat något i samband med den fi nansiella krisen är den långsiktiga 
arbetslösheten sannolikt fortfarande högre i euroområdet än i USA.

I Sverige var uppgången i arbetslösheten i samband med krisen 
främst en effekt av vikande efterfrågan från omvärlden. Sammantaget 
är Riksbankens bedömning därför att en stor del av den ökade arbets-
lösheten är konjunkturellt betingad. De starkt förbättrade konjunktur-
utsikterna för de närmaste åren bör därför kunna bidra till en fortsatt 
återhämtning av den svenska arbetsmarknaden. 

26 Data i diagrammet visar utvecklingen från det kvartal då arbetslösheten började stiga till tre kvartal efter 
det att arbetslösheten nådde sin högsta nivå.

27 Se också A. Forslund, ”Den svenska jämviktsarbetslösheten – en översikt”, IFAU-rapport 2008:17 och H. 
Sacklén, ”Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet 2007-2009”, Rapport från ekono-
miska avdelningen på fi nansdepartementet, 2009.

Diagram A12. Sammanlagd förändring av 
sysselsättningen sedan fjärde kvartalet 2007 i 
Sverige
Tusentals personer

Byggindustri
Industri
Jordbruk
Övriga tjänsteproducenter samt 
offentliga myndigheter 

Totalt
Tjänsteproducenter

Källa: Eurostat

Diagram A13. Sambandet mellan vakanser och 
arbetslöshet vid olika konjunkturförlopp i Sverige
Procent av arbetskraften

Källor: Arbetsförmedlingen och SCB

2001–2006
2008–2010

1990–1997

Källor: OECD, SCB och Riksbanken

Diagram A14. Skattningar av långsiktig 
arbetslöshet för Sverige
Procent av arbetskraften, säsongrensade data

Långsiktig arbetslöshet
NAIRU, OECD

Faktisk arbetslöshet
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