
mer i Norge enn i utlandet. Den reduserte verdiskapingen gir lavere inntekt. Resul-
tatet blir en nedgang i etterspørselen. På figuren ser vi at etterspørselen AE1 krysser
tilbudskurven i et punkt som gir produksjon Y1. Siden det er lav utnyttelsesgrad, er
det nødvendigvis en betydelig arbeidsledighet. Hvis det blir bedre tider, vil AE skifte
utover slik at verdien på BNP nærmer seg likevektspunktet Y = Ypot. Myndighetene
kan også ved hjelp av stimuleringstiltak bidra til at AE skifter.

Vi skiller ofte mellom klassisk og keynesiansk arbeidsledighet.

Klassisk arbeidsledighet er ledighet forårsaket av at arbeidskraften er for dyr. Lønnin-
gene er for høye, og det fører til lavere etterspørsel enn det som trengs for å ha alle i
arbeid.

Keynesiansk arbeidsledighet innebærer ledighet på grunn av for liten etterspørsel.
Dette kalles også for konjunkturarbeidsledighet.

Litt arbeidsmarkedsteori
Ved å se på tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft kan vi analysere nærmere ulike
typer av arbeidsledighet. Framstillingen er i stor grad hentet fra Begg mfl. (2014).

Det antas at den samlede arbeidsstyrken i et samfunn (LF) øker med lønna. Det
kan begrunnes med at høyere lønn gjør det mer attraktivt å arbeide. Denne effekten
vil bli motvirket av at høyere inntekt fører til at man ønsker mer fritid. Så det er ikke
uten videre gitt at arbeidsstyrken stiger med lønna. Andre faktorer som kan tale for
en slik sammenheng er at eldre arbeidstakere utsetter tidspunktet for pensjonering, og
økt innslag av arbeidsinnvandring.

Kurven (AJ) viser de som sier ja til et arbeidstilbud, dvs. de som til gjeldende lønn
har sagt ja til å jobbe. Denne kurven ligger til venstre for LF. Bare de som tilhører
arbeidsstokken kan akseptere et tilbud om arbeid. Selv om man tilhører arbeidsstyrken
kan det være at man ikke ønsker å arbeide. Det kan være at lønna ikke er høy nok ut
fra den kompetansen en har, eller at jobben ikke er attraktiv nok. En ingeniør bosatt
på Vestlandet og som er blitt overflødig i Nordsjøen, vil ikke uten videre godta en
jobb i Oslo med lavere lønn og der han ikke får brukt kompetansen sin. Alternativet
er å forbli arbeidsledig og vente på at en attraktiv jobb skal dukke opp i nærområdet.
En annen mulighet er å omskolere seg til andre typer jobber, for eksempel lærer.

Mange ønsker å arbeide, men aksepterer ikke de jobbene som tilbys for øyeblikket.
Det skyldes forventninger, kompetanse, selvtillit, mobilitet og hvordan livssituasjonen
er som arbeidsledig. Det er betydelige transaksjonskostnader knytter til å akseptere en
jobb, og mange kan velge å sitte på gjerdet og vente til noe interessant dukker opp.

Det antas at AJ-kurven er slakkere enn LF (jf. figur 5.3). Ved lav lønn vil flere velge
å være arbeidsledig og motta velferdsytelser (arbeidsledighetstrygd med mer) fremfor
å jobbe. Jo mer sjenerøse disse velferdsordningene er, desto flere vil foretrekke å
bli arbeidsledige framfor å godta en lite attraktiv jobb med lav lønn som kanskje er
et annet sted i landet. Når lønnen stiger, blir jobben mer tiltrekkende og avstanden
mellom LF og AJ avtar. Den horisontale differansen mellom disse to kurvene viser
omfanget av struktur- og friksjonsarbeidsledighet.
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Kravene og forventningene vil for mange avta jo lengre man har vært arbeids-
ledig. Man kan bli ganske desperate etter hvert. «Tar hva som helst» er uttrykk vi
hører fra Sør-Europa. Akademikere godtar dårlig betalte lavstatus-jobber uten rele-
vans for utdanningen. Det skyldes at arbeidsledigheten er mellom 20 og 30 prosent
samtidig som velferdsordninger for de uten arbeid er blitt redusert (per 2015). På den
annen siden vil arbeidsgiver oppleve arbeidssøkeren som mindre attraktiv jo lenger
tid vedkommende har vært uten arbeid. Kompetansen og kunnskapen avtar dersom de
ikke anvendes aktivt. I tillegg frykter arbeidsgivere at arbeidssøker har tilegnet seg nye
vaner som for eksempel å sove lenger om morgenen, har blitt mer makelig og mindre
fleksibel – har ikke de rette holdningene lenger! Dette bidrar til å senke produktiviteten.
Alt annet likt vil derfor korttidsledige bli foretrukket. Dette er faktorer som inngår i
professor Leif Johansens utsagn om at arbeidsledigheten er lettere opp enn ned.

LD representerer etterspørselssiden. Høyere lønn fører til at næringslivet vil ansette
færre. En rasjonell bedrift ønsker å benytte arbeidskraften så lenge avkastningen av
en ny arbeider er høyere enn lønnen. Siden avkastning for en ny arbeider antas å avta
jo flere som er ansatt, vil høyere lønn føre til at færre arbeidere bidrar med positiv
avkastning for bedriften. Hvor stor denne effekten er, får betydning for helningen på
etterspørselskurven.

Etterspørselskurven LD0 krysser tilbudskurven AJ0 i punkt A på figur 5.3a. I dette
punktet vil markedet være i likevekt. Ved en lønn lik W0 er markedet i likevekt.
Antallet i arbeid er lik N0 på figuren. En lavere lønn enn W0 resulterer i at etterspør-
selen større enn tilbudet, og ved lønn over W0 gir overskuddstilbud. Markedskreftene
vil sørge for at en beveger seg mot likevektsløsningen W0.

Linjestykket AB som er lik differansen mellom NF0 og N0, viser avstanden mellom
arbeidsstyrken og de som faktisk er i arbeid (akseptert arbeidstilbudet) når lønnen er
W0. Dette svarer til likevektsledigheten og består av friksjon- og strukturarbeidsle-
dighet.

Myndighetene kan sette i verk arbeidsmarkedstiltak for å redusere likevektsledigheten
(den naturlige arbeidsledigheten eller likevektsarbeidsløsheten). Det fører til at AJ0

skifter til høyre til AJ1. Ny likevekt er C. Markedskreftene fører til økt sysselsetting
(til N1 på figur 5.3a) og lavere likevektslønn (W1). Struktur- og friksjonsledigheten
har blitt redusert fra AB til CD på figuren. Eksempler på slike tiltak er:

1. mindre rause velferdsordninger for de arbeidsledige
2. bedre forhold for personer som må flytte for å få relevant eller ønsket arbeid
3. opplæring og omskolering av arbeidsledige slik at de lettere kommer tilbake til

arbeidslivet
4. en utdanningssektor som i større grad utdanner personer som har den kompetansen

som næringslivet ønsker
5. bidrag til at arbeidstilbyder og arbeidssøkende lettere finner hverandre (formid-

lings- og informasjonsarbeid)

Punktene 2–4 bidrar til mindre strukturarbeidsledighet, mens punkt 5 reduserer søke-
tiden mellom to jobber (lavere friksjonsarbeidsledighet). Punkt 1 kan føre til at både
struktur- og friksjonsarbeidsledigheten går ned.
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Et eksempel på ufrivillig arbeidsledighet er dersom lønnen ligger over likevekts-
lønnen W0. En slik situasjon er merket W2 på figur 5.3a. Flere vil akseptere et
arbeidstilbud enn de som får det til denne lønnen. Årsaken til arbeidsledigheten er et
overskuddstilbud på arbeidskraft. Tilbudet til denne lønnen er større enn etterspør-
selen. Dette er et eksempel på klassisk arbeidsledighet, merket med linjestykket EF.
Dersom en målte arbeidsstyrken ut fra likevektspunktet A, ville den klassiske arbeids-
ledigheten ha vært lavere siden en ikke tok hensyn til det økte arbeidstilbudet som
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Figur 5.3a Likevektsarbeidsløsheten og klassisk arbeidsledighet
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Figur 5.3b Keynesiansk arbeidsløshet
Figurene illustrerer en grafisk framstilling av sammenhengen mellom lønn (W), etter-
spørsel (LD), arbeidsstyrke (LF) og den delen av arbeidsstyrken som aksepterer arbeids-
tilbudet (AJ). Figur 5.3a retter blikket mot likevektsarbeidsløsheten (avstanden AB) og
klassisk arbeidsledighet (merket EF), mens figur 5.3b fokuserer på keynesiansk arbeids-
løshet (stykket HA).
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følge av lønnsstigningen fra W0 til W2. Det er arbeidsledighet som skyldes at lønnen
er for høy på grunn av for eksempel rigiditet i arbeidsmarkedet. En annen årsak er
fagforeninger som ikke godtar lavere lønn enn W2. Arbeidsledigheten er ufrivillig for
den enkelte arbeidstaker som blir rammet, men siden det er et valg fagforeningen har
gjort er den frivillig ut fra denne organisasjonens ståsted. En form for kollektiv frivil-
lighet. I bytteforholdet mellom lønn og arbeidsledighet er fagforeningen villig til å
godta arbeidsledigheten EF for å oppnå lønnen W2 fremfor likevektsløsningen W0.
Dette er et bevisst valg. Man godtar at færre er i arbeid mot at den enkelte yrkesak-
tive får høyere lønn.

Figur 5.3b viser et fall i etterspørselen etter arbeidskraft på grunn av en konjunk-
turnedgang. Etterspørselskurven skifter fra LDo til LD1. I en normalsituasjon er
etterspørselen N0, men ved uendret lønn er den redusert til N3. Avstanden AH, som er lik
differansen mellom N0 og N3, utgjør konjunkturarbeidsledighet også kalt keynesiansk
arbeidsledighet. Hvordan myndighetene kan redusere konjunkturarbeidsledigheten blir
drøftet i modell 1 (kapittel 6) og modell 2 (kapittel 10).

Tiltak på tilbudssiden
I den kortsiktige modellen fokuseres det på økonomisk stabiliseringspolitikk gjennom
å påvirke etterspørselen i økonomien. Et annet sentralt punkt som får mindre oppmerk-
somhet, er hvordan vi kan øke tilbudssiden slik at Ypot og Ymaks på figur 5.2 skifter til
høyre. Dette skyldes at det tar mye lengre tid å endre tilbudssiden, og at dette derfor
diskuteres mer i makromodeller med et mer langsiktig perspektiv.

En slik politikk bidrar til økt produksjon og velstand i landet. Vi skal se på mulige
faktorer som bidrar til dette (jf. også kapittel 12).

1. Bedre utnyttelse av ressursene koplet til globalisering og komparative fortrinn
Ved å få overført produksjon til sektorer der vi kan spesialisere oss og har fortrinn
i konkurransen med utlandet, vil produksjonskapasiteten stige. Det kan være kunn-
skapsindustri, energibasert produksjon med mer. På grunn av høyt lønnsnivå er det
ikke lett for Norge å konkurrere i framstilling av varer med enkel teknologi. Vi har
sagt farvel til produksjon av fiskekroker og tannbørster. I løpet av 2009 ble det også
farvel til norsk produksjon av ostehøvelen, som kjent en norsk oppfinnelse. Å legge
ned denne typen produksjon og overføre ressursene til næringer der vi er i stand til
å hevde oss mot internasjonale selskaper, fører til at vi kan framstille mer og dermed
øke levestandarden.

2. Arbeidsinnvandring
Et godt eksempel på dette opplevde vi i høykonjunkturperioden 2004–2008. Det var
en storstilt arbeidsinnvandring fra EU, først og fremst fra Polen. Til tross for en sterk
vekst i produksjonen var det forholdsvis lite press på priser og lønninger for eksempel
i bygningsbransjen. Forklaringen på dette var tilsiget av utenlandsk arbeidskraft. Når
etterspørselen falt i 2009, reiste mange polakker tilbake til hjemlandet sitt. Ved den
typen arbeidsinnvandring vil vi ha mye større fleksibilitet til å kunne tilpasse produk-
sjonen til fluktuasjoner på etterspørselssiden.
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