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" le INLEDNING 

Undersökningen>"beha:hdJ,.ar efterfrågetrycket $Om inflations
orsak 0 Därför är det moti v-erat att "in1edt:L1ng,svi,s preo.i.sera· 
inflationsbegreppet ur olika sytw'inklar:; varefter det egentliga 
undersökningsobjektet och -ändamålet kan uppställas. 

"1.1. Om infla tionsb"egrepp och inflationsorsak 

En viktig gränsdragning som bör betonas'redan i början är 

den mellan 
- inflationsbegreppet 

inflationens orsaker 
Ofta ses dessa begrepp nämligen sammanblandas. Låt oss 

först precisera vad som i denna undersökning avses med inflation • 
. Inflation kan i korthet definieras som en under en viss tids-

" period skeende nedgång i penningvärdet:; mätt med en eIler flera 
~risindexar9 i förhållanden där en betydande utvidgning av 
produktionen äromöjlig. 1 Definitionen förutsätte~ således ett 

. läge med full sysselsättning eIler nära "full sysselsättnlng:; dvs. 

att det föreligger knapphet på arbetskraft och/eller andra 
produktionsfaktorer. I sådana förhållanden kan ett efterfråge

tryck (se s.4 ) ofta förekomma o 

I många :~dersökningar behandIäs enbart en eIler flera 
inflationsförorsakande faktorer; då ett sådant synsätt anlagts 

\S 

på iriflationsproblemet, har inflation ofta definierat"s genom 

" blotta förekomsten av en eIler flera sådana faktorer. En samman
blandning av de två begreppen har således skett eIler en alltför 
snäv syn på inflationsbegreppet anlagts. 

T.exo BENT HANSEN2 definierar inflation genom konstaterandet 
att 'eftersom inflation associeras med prisstegringar, är det 
klart att om "ett efterfrågetryck "medför sådana, kan inflation 
analogt de.finieras som bI.a .. en situation där ett tfbetydande!1 
.efterfrågetryck existerar på marknaderna för många indi viduella 

l. S.e"J.J. PAUNIO "Tutkimus avoimen inflaation teo~iasta, Suomen 
Pankin tålo\lstieteeili:sen tutkimuslaitoksen julkaisuJa, Sarja 
B:"20.9 Helsinki 1959.9 "s. "26. Jfr t. ex. BENT HANSEN A Stv.dy in 
the Theory of Inflation, Uppsala 1951, s. 3-8, och MARTIN 
BRONFENBRENNER - FRANKLYN D. HOLZMAN Survey of Inflation Theory, 
AER, September 1963.9 s". 591+-600. Uppdelningen i öppen och under
"tryckt inf1.ation behandlas senare":; se sido 9 0 _ 

2. Se BENT~HANSEN A Study in the Theory .•. .9 s. 3. 
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nyttigheter. En liknande sammanblandning av inflationsbegrepp 

och inflationsorsak görs av HAGGER 9 som går ännu längre än 

Hansen genom sitt konstaterande~l 
"One reasonable way of defining the scope of the theory. of 

inflation is to say that it is theory dealing with lIinfla

tionary situationslf~ meaning by this situations characterized 

by the existenee of extensive exeess demand". 

Om differensen mellan inflationsbegrepp oeh inflationsorsaker 

.hålls klar 9 kan vi övergå tilI att behandla de senare. Huvud~ 

intresset inom de inflationsorsaksbehandlande undersökningarna 

har under senaste tid koneentrerats på inflationer 9 som primärt 

hävdats vara följden av kostnadsfaktorer eIler kostnadsindueera
de. "Kostnadsinflationisternas" dominans beror kanske främst 

på att de efterfrågeinflationistiska faktorerna är diffusare2 

än kostnadsinflationistiska 9 att efterfrågeinflationer redan i 

stor utsträekning sysselsatt den klassiska teorin medan kostnads

inflationer ofta föll utanför analysen oeh slutligen för att 

andra nuförtiden allmänna konkurrensformer än den klassiska 
teorins IYraison d"'etre Ii 9 analys under ren konkurrens 9 där 

efterfrågetryek direkt kunde påverka de f1exib1a priserna 9 

stigit i förgrunden. 

Trots att huvudintresset i högre grad än tidigare riktats 
mot kostnadsfaktorer som inf1ationsorsak3

9 kvarstår faktum att 

inflatiön knappast kunde fortgå ifall inte en värdemässigt ökad 

efterfrågan sku1le kunna absorbera ett högre utbudsvärde efter 

det prisstegringarna skett4 . (under antagandet att inga minsk-

1. Se A. J. HAGGER rrhe Theory of Inflätion. A Review 9 Melbourne 
1964.9 So 2. 
2. Kostnadsinflationer kan t.ex. startas genom' Itautonoma" löne
höjningar 9 importprisstegringar osv . .9 vilka i al1mänhet kan 
anses lättare att konstatera oeh vilkas effekt på löne- resp. 
prisutveeklingen kan beräknas konkretare än relativt svårgrip
bara efterfrågeförändringseffekter. Detta behandlas i kap. 6. 
3. Jfr. t.ex. nedan s. 76 om full-eost-prieing oeh mark-up
inflationsteorin. 
4. T.ex. i FRITZ MACHLUP Another View of Cost-Push and Demand
Pull Inflation. REStat.9 May 1960.9 s. 126, konstateras bl.a. ~ 
"There is a group of outstanding eeonomists contending that 
there eannot be sueh a thing as a eost-push inflation beeause 9 

without an inerease in purehasing power and demand 9 eost 
inereases would lead to unemployment and depression 9 not to inf
lationl!. Maehlup själv förefaller inte helt dela dessa ytterlig
hetsåsikter 9 som trots att de ifråga om efterfrågeökningens nöd
vändighet förefaller ha delvis rätt 9 samtidigt ser inflations
problemet alltför statiskt oeh förenklat. 
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ningar i produktionsvolymen inträffat som t.ex. från tidpunkten 
t-l tilI t varit relativt större än prisstegringarna). Detta 
kan uttryckas genom olikheten 

P=priser~ Q=produktionsvolym och t=tid. 1 olikheten antas 
också att enIigt inflationsdefinitionen ovan 9 inga betydande 

produktionsutvidgningar 3 som varit reIativt större än prisför
ändringen~ kunnat ske från t-l tilI te Efterfrågetrycket som 

inflationsupprätthållande och/eller inflationsdrivande faktor 
måste såIedes vara ett reellt fenomen. 

Den allmänn~ distinktionen mellan efterfrågeinfIation~ som 
rörorsakas eIler drivs av efterfrågefaktorer 3 och kostnadsinfla

tion~ som uppstått eIler drivs av kostnadsfaktorer 9 ger anledning 
tilI frågan om klara skiIjelinjer i verkligheten kan dras mellan 
dessa två huvudinflationstyper. 1 Gränsdragningen mellan dem är 
viktig såtillvida att ett positivt efterfrågetryck givetvis sam
manhänger med efterfrågeinflationJ och en därav förorsakad in
flation således borde kunna skiljas från den andra huvudinflations
typen J kostnadsinflation. 

Olika. försök2 har gjorts att skapa en allmän.från ekonomiskt

politisk synpunkt til1ämpbar distinktion mellan huvudinflations
typerna. Därvid har man försökt dra skiljelinjer bl.a. på basen 

av inflationsmekanismen J inflations.ehocken och inflationssi tua
tioneno 3 Något definitivt· stäl1ningstagande om vilket av de 
nämnda kriterierna som är lämpligast för särskiljandet av huvud
inflationstyperna förefaller dock omöjligt 9 eftersom deras rele

vans växlar beroende på 

- graden av efterfråge- och kostnadsfaktorernas dominans 
- infIationens tidsutveckling 
- konkurrensförhållandena 

1. Andra inflationsorsaksbegrepPJ som hänvisar tilI förhål1andena 
vid inflationens uppkomst (t.ex. vinstinflation 9 kreditinflation)J 
kan i al1mänhet hänföras tilI någondera huvudgruppen och be
handlas inte närmare här. 
2. Se t.ex. AoJ. HAGGER The Theory of o •• ~ s. 115-135; samma 
författares förstudie Inflation Types. EI 3 Maggio 1963; WILLIAM 
G. BOWEN IiCost Inflation" versus "Demand InflationY1~ A Useful 
Distinction? SEJ~ January 1960; samma författare The Wage-Price 
Issue. A Theoretical Analysis. Princeton 9 New Jersey 1960; JoD. 
PITCHFORD A Study of Cost and Demand Inflation. Contributions to 
Economic Analysiso Amsterdam 1963; samma författare Cost and 
Demand Elements in the Inflationary Process. REStu 2 February 1957; 
FRITZ MACHLUP Another View 'of Cost-Push ... , R.J. BALL Inflation 
and the Theory of Money. London 1964; MARTIN BRONFENBRENNER
FRANKLYN Do HOLZMAN Survey of Inf1ation Theory. AER,September 1963. 
3. Se A.J. HAGGER The Theory of 0 •• ' s. 115-118. 
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I mera allmän form kan e~terfrågeinflation och kostnads
inflation dock definieraso Ovan preciserades inflationsbegreppet 5 

och nedan formuleras den allmänna innebörden av inflationsorsaker

na. EftGrfrågeinflationer har som orsak ett (positivt) efter
frågetryck 5 med vilket avses följande: 

frBy excess demand is meant the difference between the 

(ex ante) demand and (ex ante) supply of a commodity (labour 

service) during a unit period (when prices remain unchanged)fI~ 

Enhetsperioderna uppfattas i denna definition som mycket 

korta 5 och den förutsätter att prisstegringarna tilI följd av 

efterfrågetrycket sker vid brytningspunkten mellan dessa, dvs. 

tidpunkten t-l (ex ante) och t (ex post). Ex ante-synvinkeln 

innebär att efterfrågetrycket ses som differen'sen mellan efter

fråge- och utbudsplaner. Detta synsätt modifieras senare, se 

s. 32. 
Analogt kan vi som orsak tilI kostnadsinflation ange av 

efterfrågetrycket oberoende prisstegringar och karakteriserar 

dessa spontana prisstegringar enligt följande: 

Y?The price (change) of a commodity (labour service) is 

spontaneous if it rises even though excess demand for the 

commodity (labour service) ~ 0 5 or if it remains unchanged 5 

even though excess demand ~O, or if it falls even though 
excess demand ~. 0.,,2 

Ett allmänt exempel på sådana spontana prisstegringar be

träffande arbetskraft är löneförhöjningar enligt ~evnadskost
nadernas stegring, dvs. löne-prisbindning, eIler för nyttighets

prisernas del sett ur hemmamarknadens synvinkel betydande 
importprisstegringaro 

Trots att efterfråge- och kostnadsinflationer kan defini

eras allmänt$ kvarstår dock de praktiska distinktionssvårig

heternao Problemets vikt har framkallat experiment med olika 

1. Se JoJ. PAUNIO A Study in the Theory of Open Inflation. 
BFIER, Series B:200 Helsinki 1961, s. 50. 

2. Se J.J. PAUNIO A Study in the Theory 0'" s. 580 Jfr. 
också 'BENT HANSEN A Study in the Theory 0'0' s. 14-15, och 
J.M. KEYNES A Treatise on Money, London 1930, I, Ch. XI, i vilka 
en liknande distinktion införts med spontana prisstegringar och 
inducerade prisstegringar. 
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slags ninfIationstesterif~ vilka strävat tilI en precisering 

av om efterfråge- eIler kostnadsfaktorer är dominerande under 
ett visst inflationsförlopp.1 Dessa tester är dock genomgående 

något schematiska och har koncentrerats på a11tför små deIar 
av den inflationsdrivande mekanismen. Följden är att det som 

indikeras som t.ex. efterfrågeinflation inte absolut behöver 
vara det. Implikationerna för denna undersökning är såIedes 
att ingen klar al1män gräns kan dras mellan de två huvudtyperna 
av inflationero 

Som ytterst grova indikatorer på efterfrågeinflation kan 
dock framföras följande allmänna villkor~2 

.IJ P t ,~> 0 !J 

L\ Wt > 0 !) 
flA t <: 0 !) 

i
t

_
1

.> 0 !) 

i t ~~ 0 

Detta förutsätter att totalefterfrågetrycket (i) kan mätas 
samt en viss pris- och löneflexibilitet och iffull!?sysselsätt
ning (jfr inflationsdefinitionen s. 1)~ eftersom pris- och löne
stegringar tmder hög arbets1öshet knappast kan vara tecken på 
efterfrågeinf1ation. Mätningen av (i) och begreppet full syssel
sättning är dock osäkra; också under överful1 sysselsättning 

förekommer alltid friktionsarbetslöshet (jfr s. 43 ). 

1.2. Undersökningens objekt och ändamål 

Inflations- och inflationsorsaksteorin är ett så vittgående 
ämne att en undersökning på·området redan från början kräver 

en klar precisering av undersökningens synsätt. 

1. Se främst A.J. HAGGER The Theory af .OO!) So 128-131. Jfr dock 
även FRANKLYN D. HOLZMAN Inflation: Cost-Push and Demand-Pull. 
AER, March 1960; AoW. PHILLIPS The Relation Between Unemploy
ment and the Rate of Change of Money Wage-Rates in the United 
Kingdom s 1861-1957. Ec!) November 1958, RICHARD G. LIPSEY 
The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of 
Money Wage Rate·s in the United Kingdom 3 1862-1957 ~ AFurther 
Analysis. Ec!) February 1960; RICHARD T. SELDEN Cost Push Versus 
Demand Pull InfIation, 1955-57!) JPE 3 February 1959. 
2. P=priser!) W=löner, A=arbetslöshet s i=tota1efterfrågetrycko 
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I föreliggande UnderSökning1 skall efterfrågetrycket 

analyseras ur ekonomiskt-politisk synvinkel 3 närmast med hänsyn 

tilI möjligheterna att begränsa efterfrågetrycket och skapa 

balans mellan efterfråge- och utbudsströmmarna. Målsättningen 

innebär att mätningsproblemet kommer i förgrunden~ dvs. hur 

stort är efterfrågetrycket vid en viss tidpunkt eIler under en 

viss period. Om efterfrågetryckets storlek eIler förändringar 

inte kan uppskattas kvantitativt, finns ingen konkret grund 

för en efterfrågetrycksbegränsande ekonomisk politik. Huvud

frågeställningarna måste därför sättas i omvänd ordning än 

ovan, och lyder~ 

1. Vad avses med efterfrågetryck, och kan detta efter

frågetryck mätas kvantitativt? 

2. Om detta är omöjligt, kan en uppskattning av efterfråge

trycket ske via någon annan variabel, som sammanhänger 

med totalefterfrågetrycket? 

30 Vilken effekt har efterfrågetrycket? 

4. Hur kan den efterfrågetrycksbegränsande politiken 

påverka efterfrågetrycket? 

Undersökningen söker således följa ett alternativt sätt 

att se på inflationsproblemet intedirekt ur pris- eIler 

löneaspekten~ utan ur det inflationsupprätthållande och infla

tionsdrivande efterfrågetryckets synpunkt. Analysen kan dock 

sammankopplas med pris- och lönebildningens och efterfråge

tryckets inbördes beroendeförhållanden. 

Efterfrågetrycksanalysen som separat problem har behandlats 

ytterst knapphändigt i Finland~ trots att det kan antas att 

1. Tanken på undersökningen uppstod i samband med en under
sökning av Finlands krigstida ekonomi~ där efterfrågetrycket 
kan antas ha varit speciellt stort. Detta berodde på att stats
utgifternas ökning (för försvarsändamål) ledde tilI betydande 
inkomstökningar hos allmänheten, trots att nyttighetsutbudet 
för privat konsumtion och investering sjönk. Dessa inkomst
ökningar eliminerades uppenbarligen endast delvis genom skatte
höjningar. Se KARI NARS Finlands. krigstida ekonomi och ekonomiska 
politik, Ekonomiska Utredningar 1966, Publikationer utgivna 
av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning, Serie A~293 
Helsingfors 1966. Också under senare hälften av 40-talet och 
under Koreakrisen kan efterfrågetrycket antas ha varit starkt. 
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efterfrågetrycket tidvis varit mycket starkt bidragande som 
inflationsorsak i detta land. 1 motsats tilI t.ex. Sverige~ 

U.S.A. och Storbritannien har således inga egentliga syste

matiska mätningsförsök gjorts hos oss. De mätningar som här 

presenteras är dock relativt begränsade och anknyter i få av

seenden tilI de "traditionella Yf inflationsgapsmätningarna J 

sådana dessa utformades under och efter andra världskriget. 

Nedan skall i korthet redogöras för forskningsplanen. 

Efter den inledande diskussionen om inflationsbegrepp och 
inflationsorsaker övergår vi tilI de teoretiska grunderna för 

undersökningen 9 vilka närmast uppgjorts på basen av det key

nesianska och speciellt det nywicksellianska synsättet på efter

frågeinflation och -tryck. Således fästs i likhet med Bent 
Hansen uppmärksamhet vid efterfrågetrycket för produktions

faktorer (som uppfattas som endast arbetskraft~ se nedan s. 18)J 

vilket tilI stor del förbisågs i den senare keynesianska och 

därav inspirerade analysen. Denna uppdelning av totalefter

frågetrycket i nyttighetstryck och faktortryck utnyttjas senare 

vid behandlingen av mätningsfrågan och efterfrågetryckets effekt. 

1 slutet av det teoretiska avsnittet (2.3.) preciseras det 

uppskisserade efterfrågetrycksbegreppet så 3 att skillnaden mellan 

monetärt och kvantitativt efterfrågetryck klargörs. 

Efterfrågetrycksanalysens teoretiska sida är relativt ut
förligt behandlad; detsamma gäller inte principerna för de 
praktiska mätningarna J som är tämligen outvecklade. De praktiska 

svårigheterna uppdelas i kap. 3 i fyra olika grupper 9 vilka om

fattar både metodologiska och statistiska problem. De största 

mätningssvårigheterna förorsakas av efterfrågetryckets ex ante
natur. 

Emedan efterfrågetrycksmätningar genom de hittills använda 
"traditionella fY mätningsmetoderna, som ovan nämndes J förefaller 
nästan omöjliga J görs i kap. 4 ett försök att angripa mätnings

problemet ur en annan synvinkel. Faktortryckets förändringar 
antas vara härledda från förändringar i nyttighetstrycket. 
Nyttighetstryckets förändringar kan uppenbarligen inte mätas 
direkt J men en indirekt och kvalitativ uppfattning om nyttighets

tryckets förändringar kan kanske erhållas genom att 'faktor
tryckets förändringar mäts. Detta förutsätter att dessa båda 

efterfrågetryck förändras ungefär lika eIler i samma riktning. 
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Riktigheten av denna hypotes diskuteras i kap. 5s men därförinnan 
görs mätningsförsöket. Mätningarna gäller faktortrycket i 

Finland åren 1938-1960 s och de genomförs på basen av en metod 
som utvecklats av Dow och Dicks-Mireaux. 

Som avslutning på den första delen av undersökningen be
handlas efterfrågetryckets effekt på priser och löner s emedan 

denna fråga kan anses vara grundläggande ur den ekonomiska 

politikens synvinkel. Därvid sker en mOdifiering av de effekter 

som påvisades i det teoretiska avsnittet. Problemet behandlas 

först ur Bmpirisk synpunkt s och därefter uppställs en liten 

komparativt-statisk modell f"ör prisreaktionerna. Denna förenkla

de modell utvidgas sedan tilI dynamisk, av den anled~ingen 
att tidsaspekten är ytterst väsentlig då efterfrågetryckets 

effekt skärskådas. 

Efter att mätningsproblemen rörande efterfrågetrycket och 
dess effekt behandlats s kan vi övergå tilI att se det ur 

ekonomiskt-politisk synvinkel s dvs. med hänsyn tilI möjligheter

na att utjämna efterfrågetrycket. TilI en början"analyseras 

politiken teoretiskt med komparativt-statisk metod för att ge 

en grund för den efterföljande behandlingen. Denna statiska 

metod har dock sina svagheter tilI följd av att ett läge som 

i statisk analys förefaller kunna garantera jämvikt kan på

verkas av oväntade fluktuationer s vilka kan medföra att tidigare 
relativt stabila system blir instabila. 

Den dynamiska analysmetoden används därefter för att man 
vid efterfrågetrycksteorin måste arbeta med antagandet om be

tydande eftersläpningar. 1 en enkel modell analyseras tids
fluktuationernas effekt så, att ett exogent efterfrågetrycks 

fluktuationer jämförs med de inducerade förändringarna i efter

frågetrycket. Därefter skärskådas teoretiskt olika stabili

seringspolitiskametoders effekt på efterfrågetryckets fluktua

tioner. Slutligen anläggs vissa synpunkter på den dynamiska 

efterfrågetrycksbegränsningsmodellen ur praktisk synvinkel. 
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2. EFTERFRÄGETRYCKSANALYSENS TEORETISKA GRUNDVALAR 

Nedan ges en kort överblick av efterfrågetrycksteorin, 

som främst utformats genom de wicksellianska, ke~~esianska och 

hansenska efterfrågetrycksbegreppen. 1 vissa viktiga avseenden 

skiljer sig dessa från varandra. De två förstnämnda benämns 

f1klassiska!! efterfrågetrycksbegrepP11 i motsats tilI det senare 

och mera detaljerade hansenska efterfrågetrycksbegreppet med en 

explicit uppdelning av totaJefterfrågetrycket på nyttighets

efterfrågetryck och faktorefterfrågetryck, som nedan benämns 

sektortryck. Kapitlet utgör grunden för den därpå följande 

kritiska betraktelsen av de. empiriska efterfrågetrycksmät

ningarna. 

2.10 Det !!klassiska fI er:~er_frågetrycksbegreppet 

, Anal;y-sen rör ttllsv'idm_"'8 en inflationsmiljö med undertryckt 

inflation 11 som känneteokn.9.3 av att prlser och/eller löner helt 

eIler delvis direkt regleras av mync1igheterna. Denna under

tryckta inflation u2pfattas dock int_e här i den traditionella 

(och kanske nägot orealistiska) meningen som så 11 att pris- och 

lönestegringar~a sku~le --v~~~-~:clt~~e~tr~;cl~t~l11 utan så att 

kontrolle~na blo~t antas uppbromsa inflationens hastighet något 

i jämförelse med ett läge c.är myndigheterna inte tillämpar 

direkt pris-lönekontroll (öppen inflation). Vi bortser genom

gående från pris-lön9tak!) ~\r:tlket återspeglar antagandet att 

pris-lönebildninge2.1 kan vara relativt fri också under toex. 

maximipriser eIlp,r am:lan regleringo Vid undertryckt inflation 

förekommer linorms.lt II nytttghets- och arbetsl{raftsbrist!) dvs. 

ett positivt efterfrågetryck. Efterfrågetrycket antas nedan 

vara positivt om inte annat uttryckligen anges. 

EfterfrAgetrycksanaIysens te ori av tidigare datum stAr i 

nära samband med WJ eXSEIJ' ... s och främst KEll-JES" j_nflationsteo-

1. Pris- och löneregleringen har många svagheter, och kan 
knappast förhindra prisstegringar om ett betydande efterfråge
eIler kostnadstryck förekommer. Jfr nedan, 8.83. 
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r1er1 . Speoiellt den sistnämnda bidrog tilI att uppmjuka 

kvantitetsteorins fasta samband mellan penningmängd och pris
nivå, och framförde ett operationellt efterfrågetrycksbegrepp 
(som tidigare ofta kallades inflationsgap), vilket implikerade 
att inflation kunde uppstå och fortskrida under antagandet om 

konstant penningmängdo (Det äldre uttrycket Uinflationsgap", 

som nedan ersatts med det terminologiskt klarare begreppet 

efterfrågetryck, framfördes för första gången av den engelska 
finansministern vid budgetpresentationen i parlamentet år 1941, 
trots att själva innehållet av termen presenterats flera år 
tidigare). Däremot föll efterfrågetrycket mera i bakgrunden 

i den wicksellianska analysen~ som dock utvecklats starkt av 

de s.k.neowicksellianerna~ vilkas teorier behandlas i nästa 
avsnitt. 

Keynes' efterfrågetrycksanalys, sådan denna framfördes i . 
A Treatise.o.$ koncentrerar intresset på differensen mellan 
planerade investeringar (1) och planerat sparande (8)~ som en 

dri vande inflationsorsak. Om 1> S ansågs ett efterfrågetryck 

förekomma, som drev upp både nyttighets- och faktorpriser. 

Keynes införde den distinktion som ovan berördes mellan här
ledda (induced) och spontana (autonoma) prisstegringar. 3 De 
förra är efterfrågetrycksbetingade, medan de senare är oberoende 
av efterfrågetrycket. Om 1=8 betraktas prisstegringarna som 

spontana. Däremot är skillnaden mellan spontana och autonoma 
prisstegringar oklarare om I>S, eftersom både efterfrågetrycks
betingade och spontana prisstegringar kan existera samtidigt. 

1. Se KNUT WICKSELL Föreläsningar i nationalekonomi. Andra 
delen, Lund 1937; J~M. KEYNES A Treati~e on Money. ·Vol. 1. The 
Pure Theory of Money. London 1935, särskilt ·chap. 11-12, samt 
samma författare The General Theory of Emp1oyment~ Interest 
and Money. London 1961~ nytryck av 1 upp1. 1936 3 chap. 3~ 19-21. 
Jfr hur Keynes' efterfrågetrycksbegrepp förändrats i How to Pay 
for the War. London 1940~ t.ex. Appendix 1. 
2. Sparandet har här enligt Keynes' termino1ogi för k1arhetens 
sku1l betecknats med S~ trots att i denna undersökning annor
städes använts H = sparande och S = utbud. 
3. Se J.M. KEYNES A Treatise ... , chap. 11 •. Jfr också BENT 
HANSEN A Study in the Theory ~ •• , So l4-19~ 60-61, OQh RoJ. 
BALL Inf1ation and the Theory of Money, London 1964, chap. IV. 
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1 de efterfrågetrycksteorier som utvecklats från ett 
av Keynes' senare verk, How to Pay for the War, förändrades 
efterfrågetrycksbegreppet något, och i dessa betraktas främst 
blott det prishöjande efterfrågetrycket på nyttighetsmarknader
na; tilI åtskillnad från analysen i A Treatise.a. förbigås 

faktortrycket (som faktorer betraktades blatt arbetskraft) 

genom antagandet om full sysselsättning~ Ett läge med överfull 
sysselsättning 3 då faktortrycket > 0, beaktas inte, vilket 
implikerar att de stegringar som förekom i lönenivån ansågs 
vara spontana och oberoende av faktortryck. Faktortrycket som 

inflationsorsak föll alltså i bakgrunden. 1 

Vi skall inte här gå längrein på de metodologiska skiljaktig
heterna i de Itpre-hansenska" efterfrågetrycksanalyserna, utan 
skall belysa den sistnämnda utvecklingen av den keynesianska 

analysen diagrammatiskt. 

Kopsumtionen (C) avbildas i figuren2 som en funktion av 
realinkomsten (Y). Under antagandet om en hög av prisnivån 

oberoende real nivå för investeringar (1) och statsutgifter (G), 

(där G amfattar blott konsumtionsutgifter), iliustreras de 
totala önskade realutgifterna (=totalefterfrågekurvan)3 vid 
olika inkomstnivåer av den heldragna linjen C+I+G. 

1. Se t.ex. TJALLING C. KOOPMANS The Dynamics af Inflation. 
RESta, May 1942, BENT HANSEN A Study in the Theory ..• , 
s. 18-21; J.M. KEYNES How to Pay .0. 
2. Ungefär liknande figurer återfinns bl.a. i GARDNER ACKLEY 
a.a~, s. 424 och MARTIN BRONFENBRENNER-FRANKLYN D. HOLZMAN a.a., 
s. 601. 

3. Totalutgiftskurvan C+I+G kallas 'ofta även totalefterfråge
kurva, trots frånvaron av prisaxel. Se MARTIN BRONFENBRENNER
FRANKLYN Do HOLZMAN Survey of ... ~ s. 601. 
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2.1.1.' 

C,I,G 

_(C+I+G)' 

C 

Om realproduktionen inte vore begränsad, skulle realinkomste'rna 
stiga tilI Yx' varvid realutgifterria skulla överensstämma med 
realproduktionen i skärningspunkten D med 450 -1injen. Ovan upp
ställdes dock fullsysselsättningsantagandet under afterfråge
tryck, vilk~t innebär att realproduktionen begränsas tilI maximl
nivån YFNe Vid denna maximiprod'llktionsnivå överskrider total
efterfrågan C+I+G totalproduktionen med sträckan AB=n=efterfråge
trycket för nyttigheter~ Något faktorgap kommer en11gt pre~ 
misserna inte tilI synes. 

Efterfrågetrycket kunde tänkas bli utjämnat genom prissteg-' 
ringar, som skulle bringa efterfrågan och utbud i jämvikt, men 
under de premisser som gäller för figure (realutgi:Cternas obe-

I 

roende av prisnivån) aker inga reaktioner som direkt skulle ut-
jämna gapet. Efterfrågetrycket kvarstår tills någon (eventuell) 
indirekt effekt av prisstegringarna på C, 1 eIler G tenderar att 
bringa syatemet mot jämvikt. Detta keynesianska system innehåller 
således inte direkta inbyggda stabilisatorer, men t.ex. genom 
minskningar av statsutgifterna G eIler direkta skattehöjningar 
som'minskar C skulle sänkningen av totalut~iftskurvan, ceteris 
paribus,kunna tänkas eliminera efterfrågetrycket om realutgif
terna sänks tilI B. 
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1 samband med denna inledande analys av efterfrågetrycket 

ska11 dess utvidgade effekt i korthet behand1as varvid konsum

tion 9 inkomster och investeringar betraktas. 

1 första hand kan efterfrågetrycket tänkas påverka konsum

tion 9 inkomster och investeringar genom att dess inflatoriska 
effekt förändrar inkomstfördelningen, därvid påverkas kon

sumtion och investeringar ifall olika inkomsttagargruppers 

konsumtionsbenägenhet oCh/e1ler sparbenägenhet är olika stora. 

Om t.ex. vinsternas andel ökas vid en stegring i totalinkomster

na och vinsttagarnas konsumtionsbenägenhet antas vara lägre än 
löntagarnas 9 skulle konsumtionen sjunka och sparbenägenheten 

(investeringarna) öka. Reaktionerna är motsatta om vi antar 

att löntagarnas andel av totalinkomsterna stiger och deras 

gränskonsumtionsbenägenhet är högre än vinsttagarnas 9 varvid 

efterfrågetrycket ökar, ceteris paribus. Antagandet om sådana 

bestående och snabba strukturförändringar i inkomstfördelningen 
är emellertid knappast realistiska i marknadsekonomiernas 

institutionella förhållanden. 1 Det keynesianska antagandet om 

att inflationen kan påverkas genom förändringar i inkomstför

delningen förefaller således inte fullt relevant, speciellt 
som det inte utan vidare är klart att företagarnas konsumtions
benägenhet i inflationsförhållanden är lägre än hushållens. 2 

C-funktionen i figuren kan sänkas av att skatteintäkterna 
stiger snabbare än inkomstnivån, vilket är en sannolik följd 

av inkomstskatternas progressivitet. Detta förutsätter dock 

att konsumtionen minskar relativt sett mera än statsinkomsterna 

ökar eIler att om statsinkomsterna ökar mera eIler lika my~ket 

1. Som ett specialfall kan nämnas att i Finland under krigsåren 
förekom en underkompensation i lönerna förlevnadskostnadernas 
stegring, vilken gällde stora delar av arbetsmarknaden. Detta 
var en följd av att de disponibla inkomsterna måste minskas 
för att utrymme skulle beredas för statens starkt ökade (krigs-) 
konsumtion. Se KARI NARS Finlands krigstida ekonomi ... 
2. Denna fråga diskuteras utförligt i t.ex. J.J. PAUNIO 
A Study in the Theory ..• , s. 125-131, och i J.M. KEYNES How 
to Pay ... 
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som konsumtionen minskar~ att dessa inkomster inte används tilI 
att öka statens konsumtions- eIler investeringsefter~rågan reIativt 

sett lika myeket som eIler mera än konsumtionen minskat. Därvid 
skulle de disponibla inkomster som sammanhänger med varje given 
nivå för Y minska; en faktor som ytterligare påverkar konsum
tionen är att inkomstöverföringar som fastställts tilI vissa 

(på kort sikt fasta) penningbelopp förlorar i betydelse. 
Hushållens förväntningar om den framtida prisutveeklingen 

har avgörande betydelse för efterfrågetryekets utveekling i 
modellen. Om fortsatta kumulativa prisstegringar förväntas~ 

oeh konsumenterna då försöker öka sina inköp av varaktiga 

konsumtionsvaror~ samtidigt som investeringarna stiger eIler 
påskyndas~ stiger efterfrågetryeket givetvis ytterligare~ 
speeiellt om oekså spekulativ lagerinvesteringsverksamhet före

kommer. 1fall prisförväntningarna är motsatta 3 kommer efter
frågetryeket att minskas i modellen. Förväntningarnas roll 
för efterfrågetryeket behandlas utförligare i avsnitt 3.1. 

1 olika senare undersökningar1 som delvis utgiek från den 

keynesianska efterfrågeinflationsteorin~ med efterfrågetryeket 
på nyttighetsmarknaden som drivande inflationsorsak~ fördjupades 
bl.a. analysen beträffande totalefterfrågekurvan (totalutgifts
kurvan) C+1+G under full sysselsättning oeh sueeessivt högre 

prisnivåer. Huvudintresset i dessa anaIyser gällde främst om 
gapet mellan planerad totalefterfrågan oeh det maximala totalut

budet (fullsysselsättningsproduktionen) vidgades eIler krymptes 
av olika faktorer 3 ss. penningillusion~ progressiv beskattning 9 

efters1äpningar osv. via dessas effekt på konsument-, företags
oeh statssektorn. Ett stabilitetsvi11kor var ofta att prissteg

ringarna tilI följd av efterfrågetryeket sänkte dessa sektorers 
realefterfrågan tilI realproduktionens nivå. 

Den utvidgade problemstäl1ningen ska11 nedan klargöras 
genom en 1iknande diagrammatisk metod som ovan~ med den ski1l

naden att prisnivån explieit beaktas. 1 fig. 2.1.2. beteeknar Y 

1. Se t.ex. TJALL1NG C. KOOPMANS Dynamies of 1nflation ..• ; 
ARTHUR SMITHIES Behavior of Money National Ineome under 
1nf1ationary Conditions. QJE~ November 1942; JAMES DUESENBERRY 
Meehanies of 1nf1ation. REStat~ May 1960; RALPH TURVEY Some 
Aspeets of the Theory of Inf1ation in a CIosed Eeonomy. EJ, 
September 1951, samt givetvis Bent Hansens oeh J.J.Paunios 
nämnda verk. 
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penninginkomster, E = penningutgifter och linjen 00' sambandet 

mellan en (konstant) realinkomst under full sysselsättning och 

prisnivån (p)o ReaIutgifterna (som kunde betecknas som ~) och 

motsvarar linjen C+I+G i föregående figur~ är en funktion av 
realinkomsterna (vilka kunde betecknas som ~) och av prisnivån 9 

medan prisnivåns stegring är en funktion av nyttighetsefter

frågetrycket (n). Faktortrycket beaktas inte i denna sen

keynesianska1 analys~ utan det förbigås genom fullsysselsätt

ningsantagandeto 

Vid E19 P1 är nyttighetsefterfrågetrycket n=sträckan ab. 

Om prisstegringarna tilI följd därav resulterar i att realut

gifterna sjunker och att den nya utgiftsfunktionen får sträck
ningen aE' 9 eIimineras efterfrågetrycket vid E' 9 som motsvarar 

E29 Y2 och P29 och innebär en stabilisering på en högre pris

nivå och penninginkomst- och -utgiftsnivå. Prisnivån har dock 

stigit relativt sett snabbare än de nominella inkomsterna och 

utgifterna 9 varför dessa sjunker realt. 
Ifall prisstegringarna i figUren2 däremot' inte reducerar 

realefterfrågan (reaIutgifterna), kommer utgiftskurvan att flyt

tas uppåt och få en likadan eIler brantare lutning än 00' 9 

t.ex.·aE IY
• En anpassning är omöjlig i ett sådant fall i 

modellen och nyttighetsefterfrågetrycket kommer att bestå. 

10 Senkeynesiansk kallas här Keynes' tankegängar i How to Pay 
for the War och det betraktelsesätt som anlades i de undersök
ningar som snart därefter utvidgade de i detta verk anlagda 
synpunkterna. 

2. Figuren har med smä modifikationer länats frän MARTIN BRONFEN
BRENNER-FRANKLYN Do HOLZMAN a.a. 9 s. 605. 
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2.1 .. 2. 

Y,E 

E21Y2 
E1~---'---~~ 

En jämförelse med f:l.g" 2c>1 .. 1~ (om koordinataxlarna här antas 
ange respe penningutgifter och penninginkomster) utvisar att den 
sistnämnda reaktionen motsvarar en sådan ftlrändring i C+I+G-linjen 
vid full sysselsättning (punkt a) att totalutgiftskurvan aldrig 
skä,rl~5° -lin;jen från. orlgo.. Detta innebär att efterfrågetrycket~ 
ceteris parlbus, inte kan'elimineras i modellen" 

. Sammanfattn:l.ngsvis kan konstateras att efterfrågetrycksana

lysen hU.vudsakligen utvecklats på \"lickselliansk och keynes:lansk 

grund; tendensen hos de senare teorierna att förbigå faktortryck
et och blott betrakta nyttighetstrycket (n) lnnebar dock en viss 
assymetrt' sorn skulle komma att korrigeras .. 

Den ovan behandlade efterf,'rågeinflations- och -trycksteorin 
har ofta krit1serats1 , bl~a~ för att den inte ansetts avbilda en 

"ren fi efterfrågeinflationsmiljö, utan att antagandet om efter
frågebestämda priser.och autonoma (spontana). löner eIler prisIöne-

1. Se BENT HANSEN A Study in the Theory •• "$ s. 14 ff. och chap. 
VII, samt GARDNER ACKLEY a.a., s. 436-437. Jfr ookså MARTIN 
BRONFENBRENNER - FRANKLY11 D. HOLZMAN a.a., s. 600-603, och 
J.J!II PAUNIO alla." s .. 21-23 ... 
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bildning medfört en sammanblandning av begreppen efterfråge
inflation och kostnadsinflation. 

Isin rena efterfrågeinflationsteori betonar Bent Hansen 
i motsats tilI den ovannämnda Ifskolan" faktortrycket som en 

viktig del av totalefterfrågetrycket~ samt att faktor- och 
nyttighetsefterfrågetrycket vardera bör beräknas skilt för sig. 

Hansens undersökning$ som är mera ekonomiskt-politiskt betonad 
och dynamisk än de ovannämnda teorierna 3 har som ett implicit 

mål att ge svar på frågor av typen: kommer en viss ekonomisk 

politik att reducera efterfrågetrycket i en viss situatio~? 

Fans synsätt har i betydande grad påverkats av en annan fram

stående nywicksellian$ nämligen ERIK LIND~HL i verket Studies 
in the Theory of Money and Capital. Det hansenska arbetet 
innebar ett steg mot en disaggregering då han inskärper dif

ferensen mellan de två sektorefterfrågetrycken (se ovan s. 9 ). 
Analysmetoden är en lidisekvilibrium-period!l-analys$ som i 

stor utsträckning baserar sig på den diagrammatiska metoden. 

I denna ses priserna som givna inom korta tidsperioder 3 mellan 

vilka de kan förändras. Främst har metoden utvecklats av just 
. 1 

Lindahl och Hansen. Metoden kan inledningsvis och starkt 

förenklat exemplifieras på t.ex. följande sätt~ om alla köpare 
av t.ex. potatis planerar köpa X kg potatis tilI ett visst 

pris, medan säljarna väntar sig kunna sälja Y kg tilI samma pris, 
kommer resuItatet ex post att skilja sig från ex ante, varvid 
antingen säljarnas eIler köparnas eIler bådas planer inte 
realiserats. 

Faktormarknaden i Hansens analys omfattar endast arbets

kraft~ medan alla andra produktionsfaktorer och nyttigheter 

hänförs tilI nyttighetsmarknaden. 2 Uppspjälkningen på de två 

1. Om "disekvilibrium-metoden ll
, se t.ex. ERIK LINDAHL Studies 

in the Theory ... ~ s. 60-64; BENT HANSEN A Study in the Theory 
•• o~ So 26-28; JoJo PAUNIO A Study in the Theory .•. , s. 42-43. 
2. Egentligen särskiljs mellan fyra olika marknader, faktor-, 
nyttighets-, fordrings- och penningmarknaden$ men uppmärksam
heten koncentreras helt på de två förstnämnda. Detta beror på 
att i Hansens system värdet av·t.ex. ett positivt efterfråge
tryck för nyttigheter, faktorer och fordringar är detsamma 
som värdet av utbudsöverskottet på penningmarknaden, dvs. sum
man av efterfrågetrycket på nyttighets-, faktor-, fordrings
och penningmarknaden är noll. 
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huvudmarknaderna, som vardera kan vara föremål för ett separat 
efterfrågetryck~ kan här uttryckas i formen 

i = d + n , (2.2.1.) 

där i = aggregerat efterfrågetryck 9 d = efterfrågetrycket på 

faktormarknaden (arbetskraft)och n = nyttighetsefterfrågetryck. 

De båda sektorefterfrågetrycken kan visserligen vara mindre än 

noll (=utbudsöverskott), varvid totalefterfrågetrycket givetvis 

är negativt. Om blott endera av dem är negativ betraktas fallet 

som flöppetf! (se. s.26 ). I olikheten bortses dock från dessa 

möjligheter. Ett (positivt) efterfrågetryck förekommer således 

om någondera av (n) eIler (d) är större än noll, och ingendera 
mindre än noll. Alla dessa efterfrågetryck ses tillsvidare 

ex ante, som differensen mellan planerad efterfrågan och planerat 

utbud på faktor- och nyttighetsmarknaden. Endast en modell som 

behandlar de båda sektortrycken är enligt det hansenska resone
manget adekvat. 

Hansens efterfrågetryckssynsätt kan koncentreras i en figur 

och två ekvationer. I figur 2.2.1., som uppgjorts under an

tagandet om öppen inflation och ren konkurrens, avbildar den verti

kala axeln (~) pris-löneförhållandet, dvs. ilrealprisnivån" 

eIler motsatsen tilI reallönenivån. Den horisontella axeln mäter 

utbud (S) och efterfrågan (D), dvs. kvantiteteno Kurvan S in
dikerar den samlade produktion som alla företag skulle vara vil

liga att utbjuda vid olika relationer av (~) och symboliserar 

således alla företags utbudskurvor ex ante. En arbetskraftsbrist 

behöver inte begränsa ett visst företags produktion, eftersom 
arbetskraften är rörlig mellan företagen. Däremot begränsas 
totalproduktionen av den enda produktionsfaktorns, arbetskraftens 3 

fullSysselsättningsnivåo 1 

där 

utbudsfunktionen kan uttryckas i formen 
p 

S = f(W) 

Vidare är fullsysselsättningskurvan 

S'= S'(~) 

1. Jfr BENT HANSEN A Study in the Theory 0"9 speciellt chap. VII. 
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och 

Qmax= maximal (fullsysselsättnings-) produktion. Beträffande 

S' antas att den skär S-kurvan nedifråno 
1 figuren sjunker arbetskraftsutbudet (S') då reallöne

nivån faller, men ookså då reallönenivån stiger på en viss 
nivå (arbetstagarna antas föredra mera fritid vid hög real
lön); den förra tendensen har här antagits vara litet starkare. 

Tillsvidare bortses från eventuella produktivitetsför
ändringars effekt på figuren, men vi skall återkomma tilI i~ssao 

Eftersom blott vissa ur undersökningens synpunkt viktiga 
delar av efterfrågetrycksteorin här kan behandlas är några 
ytterligare restriktioner nödvändiga. Dessa rör främst total

efterfrågekurvan, som visar de planerade inköpen av nyttigheter 

_(värde~ade tilI konstanta priser) vid olika nivåer av pris
lönerelationen. Tillsvidare betraktas blott efterfrågekurvan 
Dl' (efterfrågekurvorna D2 och D

3 
behandlas i avsnitt 7.2. i 

samband med efterfrågebegränsningen). V.i antar att den totala 

realinkomsten är konstant. Den totala realinkomsten fördelas 
mellan löntagare (yw), icke-Iöntagare (yc ) och staten (ys)o 

Eftersom realinkomsten är konstant kan den planerade efterfrå
gan på konsumtionsvaror ses som en sjunkande funktion av pris

lönerelationen, dvs. 

Ju högre priset är i förhållande tilI lönenivån, desto mindre 
är efterfrågan på konsumtionsnyttigheter. Att den planerade 
efterfrågekurvan har en negativ lutning beror således dels på 
att efterfrågan stiger med reallönen, dels på att löntagarnas 
gränskonsumtionsbenägenhet i figuren antas överstiga icke-lön
tagarnas motsvarande konsumtionsbenägenhet. 1 Ju högre ~ är, 

1. Samtidigt bortses från möjligheten att icke-Iöntagarnas 
(kapitalisternas) förväntade inkomster stiger så starkt när 
priserna ökar att efterfrågan stiger med pris-Iönerelationen. 
Se BENT HANSEN A Study in the Theory .. o, So 159-162. 
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desto mindre är löntagarnas andel'av den konstanta realinkomsten 
i modellen; antagandet om icke-löntagarnas lägre gränskonsumtions
benägenhet medför således att den planerade konsumtionsnyttighets
efterfrågan sjunker då ~ stiger i modellen. Rea11smen av denna 
hypotes diskuterades ovan (se s. ). Efterfrågan på 1nvesterlngs-
varor antaa vara konstant och kan tänkas vara bestämd t.ex. av en 
viss räntenivå. Vidare antaa ,också statens konsumtionsvaruefter
frågan tillsvidare vara konstant och på kort sikt fastställd ,t. ex. 
genom bUdgeteri. 

E. 
w' 

(W)6 

(W)1 
(E-l WI,2, 

@)s 
tW>3 
(w~ 

2.2.1. 

'\ 
'\. 

"-

Det horisontella avståndet mellan linjerna S och S' i figuren 
re~resenterar såledea efterfrågetrycket på faktormarknaden. Vid 
alla nivåer av pris-lönerelatlonen ovanför <;>4 existerar ett 
sådant positivt faktortryck. Om nedan inte anges annat, antas 
efterfrågetrycken vara positiva. 
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Efterfrågetrycket på"nyttighetsmarknaden framgår av det 

horisontella avståndet mellan kurvorna Dl och S'; på alla pris

lönenivåer nedanför (~)1 "föreligger ett nyttighetsefterfråge-
tryck. 

Båda efterfrågetrycken förekommer mellan (~)4' som innebär 
höga reallöner, och (~)1 (låga reallöner). Toex. vid en pris

lönerelation något under (~)1 är faktorgapet stort och varu
gapet Iitet, medan förhåIIandet är det omvända något ovanför 

" (~)4' 
Det presenterade förloppet för både pris- och Iöneföränd-

ringarna kan sammanfattas1 genom två dynamiska ekvationer 

aP f 1 (Dl S') 't = -
0 

(2.2.2. ) 

;,j w 
f 2 (S S') 2;t = -

Prisnivåns förändringshastighet är således en funktion av 

nyttighetsefterfrågetryckets storlek, medan löneförändringarnas 

hastighet förklaras som en funktion av efterfrågetryckets storlek 

på faktormarknaden. Funktionerna behöver inte vara Iineära, men 
de har egenskapen att passera genom origo och är monotQna2 , dvs. 

.. D S' 0·· (1 P 0 h ,:; W 0 S S' 0 D 0 nar "1- = , ar ~t = , oc ~t =; - = 0 a gapen o c) 
är positiva, är prisernas och Iönernas förändringshastighet po-
sitiv. 

På basen av figuren och ekvationerna skall några typiska in
flationsfall diskuteras. Antag att reaIIönenivån är låg reIativt" 

p 
sett, t.ex. (W)l' Nyttighetsmarknaden är i jämvikt, varför inga 
prisstegringar sker, medan faktortrycket är storto Detta Ieder 

tilI starka3 Iönestegringar, som sänker pris-IönereIationen 

1. Se BENT HANSEN A Study in the Theory ... , s. 162-163, och 
GARDNER ACKLEY a.ao s. 437 samt MARTIN BRONFENBRENNER - FRANKLYN 
D. HOLZMAN a.a. s. 607. 

2. Se BENT HANSEN A Study in the Theory ... , s. 162-164. 
3. Lönestegringarnas hastighet antas vara ungefär proportionell 
mot faktorgapet. 
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(reallönen stiger). ·Då reduceras emellertid faktortryckets stor
lek i figuren, eftersom prisernas och lönernas förändringstakt 
ungefär antas motsvara resp. efterfrågetrycks storlek. Samtidigt 
börjar ett nyttighetstryck uppstå. 

Vid (~)2 resulterar nyttighetstrycket AB i en viss pris
stegringstakt och det större faktortrycket AC i en viss löne
stegringstakt. Ifall dessa stegringar är ungefär lika stora re
lativt sett, har en kvasijämviktsposition uppstått. Kvasijäm
ViktSPositionen1 kan uttryck~s i formen 

P ei W 
W • Ö P = 1 

dvs. prisets löneelasticitet (eIler lönenivåns priselasticitet) 
är lika med 1. 

Antagandet om pris- och lönestegringstaktens ungefärliga 

proportionalitet mot resp. efterfrågetrycks storlek medför att 

kvasijämviktspositionen sannollkast kommer att vara belägen på 

den ~-nivå som motsvarar skärningspunkten mellan kurvorna Dl och 

S$ där nyttighets- och faktorgapet är lika stora. Detta behöver 
emellertid inte nödvändigt vara fallet. 

Kvasijämviktsposit{onen är ingen statisk jämviktspunkt$ 
eftersom både pris- och lönenivån ständigt stiger och både n$ 

d och följaktllgen i > O. Jämvikten inskränker sig tilI det att 

pris- och lönerelationen$ efterfrågetrycken och följaktlig~n pris

och lönenivåns stegrimgstakt är konstanta. Att systemet rör sig 

mot en sådan kvasijämvikt kan tas som ett bevis för det keynesianska 

konstaterandet att förhållandet mellan priser och löner tenderar 
2 vara konstant Q En annan fråga är hur denna konstans skall mätas$ 

eftersom den mätt med olika indexar kan visa betydande avvikelser. 
Mätningsproblemet tangeras senare. 

Prisernas och lönernas absoluta känslighet för efterfråge
trycken bestämmer efterfrågeinflationens hastighet i kvasijäm-

1. Se BENT HANSEN A Study in the Theory .oo~ s. 164-168. Jfr 
GARDNER ACKLEY a.a0 3 s. 436-4373 och MARTIN BRONFENBRENNER -
FRANKLYN D. HOLZMAN a.a 03 So 604-6070 

2. Se J.Mo KEYNES The General Theory of Employment$ Interest 
and Money. London 1961$ nytryck av 1 uppl. 1936$ s. 306-309. 
Jfr också BENT HANSEN A Study in the Theory "'$ s. 166. 
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viktsläget. Inflationen fortgår tills Dl eller S flyttas mot 
vänster eller S~ till höger, så att en statisk jämvikt uppnås i 

skärningspunkten mellan de tre kurvorna i figuren. Detta disku

teras närmare i samband med stabiliseringspolitiken (avsnitt 

7.2.)" 
Ett specialfall som anknyter till figuren var att i Finland 

under krigstiden 1941-19441 och från oktober 1947 förekom kom
penserande lönehöjningar, som kunde överskrida levnadskostnads
indexens stegring under kompensationsperioden. Överkompensation 

för prisstegringarna under tiden mellan två lönejusteringar skul

le småningom sänka ~ tilI punkten K i fig. 2.2.10' där reallönen 
under full sysselsättning är maximal. Det stegvisa fallet i pris
lönerelationen blir alltså större till följd av överkompensa
tionen än den stegring i ~ som det stigande efterfrågetrycket 

för nyttigheter medför via de efterfrågetrycksbetingade prissteg

ringarna mellan den föregående lönejusteringen och den ifråga

varandeo 2 Efterfrågetrycket för arbetskraft är noll vid K, men 

ett betydande nyttighetsefterfrågetryck återstår. Prisstegringar

na medför enligt antagandena ytterligare reallönestegringar~ så 

att pris-lönerelationen vid nästa justering· faller under full

sysselsättningspunkten K. Eftersom nyttighetsgapet varje gång 
förstoras, blir prisstegringarna allt brantare. 

Slutligen skall produktivitetsförändringarna, som kan ha en 
betydande effekt på efterfrågetrycket, belysas i korthet, efter

som frågan ovan förbigicks. Vi betraktar endast ett fall där 

produktiviteten stiger, och antar att den högre produktivitets

nivån blir bestående. 

Maximiproduktionen S~ (fullsysselsättningskurvan) kommer att 
flyttas mot höger som ett resultat av den produktionsstegrande 

produktivitetsökningen. Samtidigt antas likVäl att S-kurvan, 
som anger planerat utbud,flyttas ännu mer mot höger, eftersom 
förväntningarna bland företagarna om ökad försäljning.antas bli 

1. Se KARI NARS a.a., So 103, 114-116. 
2. Se BENT HANSEN A Study in the Theory .00' So 161-171. Jfr 
också Hansens behandling av en "röd" politik med fixerade priser 
och fria löner, under det att efterfrågeförhållandena inte be
aktas inom denna politik. Hansen konstaterar att en sådan poli
tik tillämpades i Finland en tid efter vapenstilleståndeto Se 
a.a o , So 129-133. 
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positivare. Vi förutsätter först att pris-lönerelationen hålls 
oförändrad 3 varvid en sänkning sker i de antagna gränskostnader

nao Eftersom faktortrycket tilI följd av dessa förändringar 
ökar i figuren påskyndas lönestegringshastigheten (vi tillämpar 

först antagandet att efterfrågekurvan Dl inte påverkas). 
Ifall lönestegringshastigheten blir snabbare än prissteg

ringshastigheten 3 vilket innebär att reallönerna stiger 3 höjs 
efterfrågan dock beroende på att den är en sjunkande funktion 

av ~. Då realinkomsten antas stiga tilI följd av produktivitets
höjningen förskjuts också efterfrågekurvan mot höger. Resulta

tet blir att nyttighetsefterfrågan ökar mindre~ mera än$ eIler 
lika mycket som maximiproduktionen S~. Om det förstnämnda är 

fallet$ sjunker nyttighetstrycket~ medan det andra fallet inne
bär en ökning i nyttighetstrycket. 

1 den föregående analysen har modellen antagits röra en 

sluten ekonomi utan relationer med utlandet. Hansens undersökning 

berör inte utrikeshandelsproblematiken och dess effekt på nyttig
hets- och faktorgapet 1 ; också här följs denna linjeo Några ord . 

kan dock sägas om de förändrade problemställningarna om utrikes

handeln skulle beaktas. 

Om utrikeshandeln skulle medtas i modellen 3 borde ett ny tt 
efterfrågetrycksbegrepp införas 3 dvs. ex ante importöverskottet 3 

vilket kunde ses som skillnaden mellan planerade köp av importe
rade nyttigheter i hemlandet och den planerade exporten. En icke 

osannolik reaktion på ett nyttighetsefterfrågeöverskott kunde 
vara att det delvis kanaliseras utomlands 3 så att importen ökar 

snabbt och betalningsbalansen försämras. Total monetär jämvikt 

(se s. 26) skulle kräva att nyttighetsefterfrågetrycket~ faktor

trycket och importöverskottet är nolle Om utrikeshandeln är 
starkt kontrollerad eIler bilatera1 3 kan importöverskottet antas 

närma sig nolla Under dessa premisser skulle införandet av ut
rikeshandel i modellen inte förändra dess reaktioner i högre grad. 

Att analysera de inflationsproblem som sammanhänger med ut
rikeshandel och betalningsbalans är knappast möjligt med den 

1. Hansens behandling av denna viktiga fråga inskränker sig til~ 
vissa allmänna kommentarer främst om importöverskottet~ se BENT 
HANSEN A Study in the Theory 0 •• $ Bo 55-590 
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modell som ovan behandlats. Dessa problem lämnas således utan

för analysen, som antas gälla blott en sluten ekonomi. 
Sammanfattningsvis kan konstateras~ att den hansenska ana

lysmetoden resulterar i andra konklusioner om effekten av för
ändringar i variablerna och om den efterfrågetrycksutjämnande 

ekonomiska poli tikens utformnin.,g än de mera grova keynesianskt 
influerade efterfrågetrycksmodellerna~ i vilka. mÖjligheten av 

ett positivt faktortryck inte beaktades. Hansens analysmetod 

innebär primärt ett sökande av svar på frågan hur efterfråge

trycket skall kunna utjämnas. Vi skall återkomma tilI dessa 

ekonomiskt-politiska frågor i kap. 7. 

2.3. Monetärt och kvantitativt efterfrågetryck 

Avslutningsvis är det lämpligt att i det teoretiska avsnit

tet införa en precisering av efterfrågetrycket i form av en vik
tig distinktion mellan två efterfrågetrycksbegrepp. Dessa är 

monetärt och kvantitativt efterfrågetryck. Ovan har blott det 

kvantitativa efterfrågetrycket (se nedan) beaktats. Att de sär

skiljs beror på att de kan uppvisa olika förändringar vid jäm

förelser om efterfrågetrycket stigit från en tidpunkt eIler 

period tilI en annan. Därigenom skulle det ur efterfrågetrycks
begränsningens synpunkt vara möjligt att på två sätt beräkna om 

totalefterfrågetrycket stigit. 
Vi skall först behandla det monetära efterfrågetrycket~ och 

uppdelar det på de två sektorefterfrågetrycken, nyttighetsefter

frågetryck och faktortryck. Ekvation 2~2.103 där endast efter

frågetrycken upptogs~ skall här utvidgas ·och ses från en något 
annan sida. Vi antar att nyttighetsmarknadernas antal är z, och 

att differensen mellan den mängd som efterfrågas och utbjuds av 

den nyttighet som kommer i ordningen x~ dvs. nyttighetsefter

frågetrycket 3 är n 3 och priset P ; analogt finns det m faktor-x . x 
marknader, där faktortrycket för den faktor som kommer i ordnin-

gen q är dq och priset Pq . Detta kan skrivas1 i formen 

1. Jfr. BENT HANSEN A Study in the Theory ••. , s. 6-7och 
J.J. PAUNIO A Study in the Theory .o.~ s. 43-50. 
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Ett monetärt efterfrågetryck föreligger om 

Z m 
i 

,,--- n Px + '. dq 
. Pq = L- . 

x=l x q=l 

(2.3.1.) 

(2.3.2,,) 

-:::>-- O. (2.3.3. ) 

Varken n eIler d kan således vara negativa om ett monetärt efter

frågetryck förekommer~ och någondera av dem bör vara större än 

noll. Monetär jämvikt existerar om det inte förekommer ett posi

tivt eIler negativt efterfrågetryck på nyttighets- eIler faktor-

marknaden, dvs. om 

Z 
~- n Px 0, ;' . = ~ x x=l 

(2.3.4.) 

m 
"> - d . Pq = o. 
q=l 

q (2.3.5.) 

Om däremot toex. nyttighetsmarknaden uppvisar ett efterfråge
tryck, medan efterfrågetrycket är negativt på faktormarknaden, 

kan man inte av olikheterna sluta sig tilI om totalefterfråge
tryckets förtecken; sådana fall är alltså "öppnan •

1 

'Kvantitativt efterfrågetryck kan illustreras genom att två 

olika tidpunkters efterfrågetryck jämförs. Vi utnyttjar här 

blott totalefterfrågetrycket (i), och betraktar tidpunkterna 

t-1 och t, på en marknad där det förekommer ett z antal nyttig

heter och produktionsfaktorer och under antagandet att sektor
efterfrågetrycken båda är positivao Vi kan toex. skriva att 

.z pZ .z pZ 
lt_1· t-1 ''':':: .. lt· t· (2.3.6.) 

Det monetära efterfrågetrycket har som synes stigit från tid-

1. Jfr. BENT HANSEN A Study in the Theory ••• , s. 7-13. 
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punkten t-l tilI tidpunkten t~ dvs. systemets jämvikt har ytter
mera försämrats. Däremot behöver det kvantitativa efterfråge

trycket inte ha ökat i olikheten 2.3.6'9 ifall vi antar att 

priserna P~-l stigit relativt sett starkare än i~_l fallit. 
Om priserna stigit snabbare än efterfrågetrycket minskat gäller 

olikheten 203.6. fortfarande~ trots att efterfrågetrycket 

minskat kvantitativt. En jämförelse rörande det kvantitativa 
efterfrågetryckets ökning kan således ske i basperiodens priser~ 

t.ex. gerom jämförelser mellan P~-l · i~_l och P~-l . i~ 

11 . fO·l· d . d . d pZ • Z h pZ • Z e er l 0 Jan e perlo s prlser, vs. t 0 lt_l oc t' lt o 

Det kvantitativa efterfrågetrycket kan således beräknas 
t.exo genom att priserna från tidpunkten t deflateras med en 

given prisindex. Vi skall dock inte gå närmare in på denna 
. f f 0 1 perl era raga. 

Det monetära och kvantitativa efterfrågetrycket kan således. 

utvecklas i olika riktningar. Framdeles indikeras särskilt vil

kendera det är fråga om, ifall detta inte direkt framgår av 
sammanhanget. 

1. Om detta, se t.ex. GUNNAR MYRDAL Monetary Equilibrium 
New York 1962, s. 132 ff.; BENT HANSEN A Study in the Theory 
•.. ~ s. 7-13, 220-237. Indexproblemet behandlas också i FELLNER -
GILBERT - HANSEN - KAHN - LUTZ - de WOLFF The Problem of Rising 
Prices. OEEC~ Paris 1961~ s. 11 ff. och JoJ. PAUNIO A Study in 
the Theory .o.~ s. 27-28. 
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3. EFTERFRÄGETRYCKSANALYSENS DILEMMA 

Teorin om efterfrågetrycksanalysen kan anses relativt ut

arbetad och har utförligt behandlats i den nationalekonomiska 

litteraturen. Teoriernas omsättande i praktiken i form av em
piriska efterfrågetrycksmätningar möter eme11ertid på nästan 

aövervinnerliga praktiska svårigheter. 
De empiriska efterfrågetrycksana1yserna fick ursprung1igen 

sina impulser från försöken att för en optimal balanspo1itik 

precisera balansbristen me1lan efterfrågan och utbud av nyttig

heter och/e11er produktionsfaktorer. Speciel1t teorierna inom 
finanspo1itiken~ genom vi1ken man kunde tänka sig att påverka 

efterfrågetrycket~ kan nämligen ges ett kvantitativt-statistiskt 

innehål1. Efterfrågetrycket är dessutom ett operationellt be

grepp~ som kunde tänkas vara föremå1 för empiriska mätningar 
för erhå1landet av information för den ekonomiska poli tikan. 

Vid efterfrågetrycksmätningarna instä11er sig dock stora 
prob1em oCh/eller osäkerhetsmoment på följande punkter~ 

1. Tidsdimensionen för 

- efterfrågetryckets beräknande 

- de ekonomiska bes1utsenheternas planering 
II n Tt reaktioner 

2. Empiriska beräkningssvårigheter för ex ante-storheter 
3. Efterfrågetryckets kalkylerande som aggregat och som 

sektortryck 

4. Lagerinvesteringsproblematiken 

Dessa behandlas nedan i nämnd ordning. 

3.1. Tidsdimensionen 

Efterfrågetrycksana1ysens grundläggande principie11a prob-

1em gäller tidsdimensionen~ dvs. för vilken period skall det mätas 
och hur ska11 bes1utsenheternas olika långa planeringshorisont 
och reaktionshastigheter på efterfrågetrycket beaktas. Efter~ 

frågetrycket kan karakteriseras som en process eIler "ström" 9
1 

1. Dessa strömmar borde kunna definieras per tidsenhet~ varvid 
efterfrågetrycket kan ses med hänsyn tilI dess intensitet eIler 
hastigh~t vid en viss tidpunkt och vid givna priser. Om det där
emot gä11er periodana1ys9 borde efterfrågetrycket beräknas för 
hela enhetsperioder vid givna priser. Se BENT HANSEN A Study 
in the Theory .• o~ s. 21-22. 
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som varierar under lät'1gre elleI' l{ortare tidsperioder vilka är 

uppdelade i successiva situationer. Både efterfrågetrycks

mätningar som hänför sig tilI en viss tidpunkt eIler genomsnitt 

av olika efterfrågetrycksperioder har sina sv~gheter som indi

katorer över sl:römmens utveckling. Allmänt förefaller mätningar 

för så korta perioder som möjligt lämpligast jämfört med medel

tal~ eftersom både inkomst- och utgiftsintensiteten och de 

efterfrågetryckspaverkande förväntningarna kan växla betydligt 

toexo under ett kalenderåro 

TURVEy1 toexo har behandlat problemet.9 och anser att upp,~ 
nåendet av en adekvat tidsanpassning av de efterfrågetrycksbe

gränsande åtgärde:cna kräver att beräkningen sker enligt följande ~ 

efterfråe;etrycl';::ets .§:.!:];.!i~1_.t~_~)~Y.:0~t~t];J:S~t kalkyleras på bnsen av 
efterfrågetrycket under den första perioden av det år som be

handlas~ ei'tersom enhetsperiodernas efterfrågetrycl\: enligt hans 

åsikt inte kan summeraso Detta förefaller berättigat men prak L
-

tiskt omöjligt.9 beroende p~ att efterfrågetrycket därvid också 

måste beräknas för början av alla de talrlka och korta enhets

periodernclo 

De statistiska begränsningarna2 har därför medfört att man 

varit tvungen ~tt anta att efterfrågetryckskalkylerna avspegIat 

ett efterfrägetrycksllige.9 SOQ i genomsnitt karakteriserat ett 

kalenderår (närmast mi.tten av j_frågavaranc1e år) 0 Sådana genom

snittstal h~r emellertid ringa sigrlifikans som indikatore1'" för 

efterfrågetryckets faktiska utveckling under olika delar av Aret 

och underlättar s&ledes inte i högre grad beslutsptocessen rö-

rande de ef'cej.">fr&getrycks:;:Jåverkande åtgiirdernas inriktning 0 1 

brist på tätare mätningar ~3kulle c10ck Jc• ez. kvartalsuppgifter 

eIler möjligen r.1dnntliga UPIJgifter kunna ge nyttig information; 

1. Se HALPH fI'URVEY 11. }Jur~:;her Note on the Tn.flationary· Gapo ET.9 
Juni 19490 Jfr 0 BZNT H.AE:3:i~:(·J A Study in the l:n:leory . 0 • .9 s. 78-82~ 
och Jo Jo Pl\FNIO li. Stuöy III 'che Theory o. <.9 s. 1.~3-49o De kor'ta 
enhetsperioderna hör irti~t sam~an med det SYStOill sem konstrue-
1"'2.de,'3 i EnIJ< I.JINDJ:~.hl.J 3t').di$s i:'1 t:-: .. e Th.eory 0 Q 0 

2. Natio~alin~om3t~ Gch nationalproduktstatistiken uppgjordes 
ända tilI 6.e .:)cn[~.ste ar8n i de fIosta länder bJ.ott PL~ årsni vå.ll 
vilket fI2edförde att oc~cså prognoserna begränsade DiE tilI en SQ~' 
pass lå:og 1: efterfrågetr~fct:Rsi tua1cion!f. Detsamma gäller lager~".9 
invest8ri~gs~s konsumtionsstatistik 03V. 
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mätningar för kortare perioder än ett kalenderår har dock veter

ligen inte gjorts tillsvidareo 
Problematiken rörande planeringshorisontens längd åter upp

står genom efterfrågetryckets ex ante-natur (begreppen ex ante 
och ex post behandlas utförligare i följande avsnitt)o Planerna 

är primära uttryck för beslutsenheternas motivationer och tar 
sig uttryck i beteendemönster. Neowicksellianernas1 - främst 
Myrdal och Lindahl - grundläggande antagande var att de ekonomiska 

beslutsenheterna försöker genomföra de planer som uppgjorts för 

en längre eIler kortare tidshorisont.. Planerna, som dels upp

görs främst på basen av pris- och inkomstförväntningar om fram

tiden, dels på basen av tidigare erfarenheter~ formas toexo vid 

tidpunkten t-1~ och påverkar beslutsenheternas handlandeo Ofta 

antas att om förväntningarna inriktats på framtida prisstegringar 
så accelereras prisstegringsprocessen tilI följd av efterfråge

tryckets höjning ex ante~ jämfört med ett läge där de rådande 

priserna förväntas bestå. 2 Pris- och inkomstförväntningarna är 

således grundläggande för efterfrågetryckets uppkomst. 
Uppkomsten av efterfrågetrycket beror närmast på inkonsis

tensen mellan de av förväntningar dikterade planerna och de fak~ 

tiska efterfråge- och utbudsförhållandena~ vilka förorsakar kor

rigeringar i planerna (jfr ovan om disekvilibriummetoden~ s. 17). 
Planeringshorisontens olika längd för olika beslutsenheter - nor
malt kan t.ex. statens och företagens planering antas vara på Jängre 

sikt än hushållens3 - resulterar i att den tidpunkt eIler period 

1. Se t.ex. GUNNAR MYRDAL Monetary Equilibrium •.. , s. 43-47 
om detta samt ERIK LINDAHL Studies in the Theory ••• ~ toex. s. 
40-46. Jfr. J.J. PAUNIO Study in the Theory ... , s. 39 ff. 
2. Om förväntningarnas effekt~ jfr J.J. PAUNIO A Study in the 
Theory ... , s. 66-71; BENT HANSEN A Study in the Theory ..• , 
s. 246-248; ERIK LINDAHL Studies in the Theory •.. , s. 17 1 ff.; 
DON PATINKIN Money~ Interest, and Prices. An Integration of 
Monetary and Value Theory. Illinois 1956, s.234 ff. 
3. Bl.a. kan de förra antas ha bättre tillgång tilI fakta om den 
ekonomiska utvecklingen~ på vilken planeringen grundas. Planerings
horisontens längd kan också tänkas variera horisontalt, dvs. vissa 
företag och vissa hushåll har längre planeringshorisont än andra. 
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ex ante då efterfrågetrycket "borde" mätas på basen av planerna 

blir osäker. Om planeringshorisontens längd för en grupp besluts
enheter är t.ex. två veckor och för en annan sex månader$ in

riktas deras efterfrågetryck på tilI stor del skilda perioder. 
Teoretiskt kan frågan tänkas bli behandlad genom vägning 

av de alternativa planerna1$ och praktiskt genom att ett kvanti

tativt värdeuttryck ges åt denna aggregerade förväntningssumma 

röra~de efterfrågan och utbud. Någon entydig praktiskt tillämp
bar lösning förefaller det dock svårt att uppnåo 

Beslutsenheternas reaktionshastighet på efterfrågetryckets 

förändringar sammanhänger delvis med planeringens tidsdimension; 

en beslutsenhet som har längre planeringshorisont kan också antas 

ha bättre information och reagera snabbare på planernas och 

efterfrågetryckets förändringar. 

Då nyttigheternas efterfrågefunktioner i denna undersökning 

ses ex ante$ som förväntningar och genom dessa utformade planer$ 
kan det antas att företagarna eftersträvar ett optimalt priso 

De lineära prisreaktionerna för ett z antal varor, under anta
gandet att priserna förändras endast vid enhetsperiodernas bryt-

2 ningspunkter, kan uttryckas i formeno 

p Z ... z -l"Ci) (z == -f (i ) 0 .:.):' 0 . == 1.)1 t ! t-·l .)1 , 
J 

k
Z LP~ 

== ~-- $ .z 
lt_l 

o P 0 ,9 n) J (3. 1 .1.) 

(3.1.2.) 

1. Toex. Paunio antar att prisförändringarna kan ske endast vid 
enhetsperiodernas brytningspunkter 5 varvid enhetsperiodens 
C == nplaneringshorison tens II) längd kan definieras som den tid 
under vilken priserna är oförändrade. Detta förutsätter som 
nämnts en mycket kort enhetsperiod. Se J.J. PAUNIO a.ao.9 s. 42. 

2. Jfr JoJo PAUNIO A Study in the Theory '00.)1 s. 52.9 610 Hansens 
prisreaktionskoefficient avviker från det ovannämnda.9 och är en 
konstant. Se BENT HANSEN A Study in the Theory ... , s. 221 ff. 
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i = aggregerat efterfrågetryck$ k = prisreaktionskoefficient. 

Ekvation 3.1.1. implikerar att priserna (p) med en eftersläpning 
om en period i förhållande tilI efterfrågetrycket stiger från 

början av perioden t. I ekvationerna antas alla prisreaktioner 

ske samtidigt$ vilket är något orealistiskt" eftersom iJ. p Z 

i praktiken kan variera med i~s storlek vid talrika reaktions
tidpunkter och prisreaktionskoefficientens värde kan växla både 

temporärt och för olika nyttigheter. 

Vid empiriska efterfrågetryckskalkyler kan någon användbar 

prisreaktionskoefficient knappast uppställas; endast prisreak

tionernas effekt kan beräknas genom olika prisindexar$ som ger. 

ett eftersläpande genomsnitt av reaktionernas utveckling. Slut

ligen bör framhållas$ att prisreaktionskoefficientens värde gi

vetvis i avgörande grad beror av förväntningarna vid resp. tid
punkt eIler period. 

3.2. Begreppen ex ante och ex post samt därmed sammanhängande 
em~iriska beräkningssvårigheter 

Efterfrågetryckets ex ante-natur medför i praktiken bety

dande beräkningssvårigheter" som är en föIjd av bristen på 

"statistik ex ante u$ annat än i prognosform. 

Vi skall börja med att närmare precisera begreppen ex ante 

ochex post; ex ante-efterfrågetrycket har ovan tillsvidare upp

fattats aIlmänt i betydelsen differens mellan planerad efter

frågan och planerat utbud$ medan ex post-variablerna setts som 

i efterhand ~ealiserad efterfrågan och realiserat utbud. 

Efterfrågan och utbud ex ante är nämligen inte så entydiga 
1 begrepp; efterfrågan kan ses i betydelsen 

1. planerade köp; de köp som de ekonomiska beslutsenheterna ex 

ante anser "sannolikast"; 

1. Om uppdeIningen" se BENT HANSEN A Study in the Theory •.. $ 
s. 21-24$ 64. Jfr· också ERIK LINDAHL Studies in the Theory ..• $ 
s. 90-96; J.C.R. DOW The Management of the British EconomY$ 
1945-1960. NIESR$ Economic and Social Studies XXII$ Cambridge 
1965$ s. 335-337; THOMAS WILSON Inflation$ Oxford 1961" s. 14-
29. . 
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2. optimala köp; de köp som beslutsenheterna ex ante anser värda 
att göras se tt ur en "rationellf? beräkningssynpunkt; 

3. aktiva köpförsök; de köp som beslutsenheterna försöker genom

föra genom bindande köpanbud (orders). 

Utbudet åter kan ses i betydelsen 

1. förväntad försäljning; den försäljning som ex ante anses 

"sannolikast"; 

2. tillgänglig varumängd; faktiskt genomförd produktion plus 

lagerförändringar. 

Dessa olika tolkningar av efterfrågan och utbud medför att 

efterfrågetrycket kan uppfattas på många olika sätt. I samtliga 

fall innebär det dock att volymen av den faktiska försäljningen 

och utbudet av nyttigheter och faktorer är mindre än Planeratr: 

vilket beror på antagandet om efterfrågetryck för arbetskraft 9 

eIler om ett sådant inte föreligger J på fullsysselsättnings
ant~gandet (maximiproduktionens begränsning). Skillnaden kan 

också implikera att de inkomster som ex ante kalkylerats för 

en viss period är högre än de realiserade inkomsternao 

Teoretiskt kan efterfrågetrycksbegreppen dock i stort sett 

jämföras med varandra oberoende av vilken av de ovannämnda de

finitionerna som utnyttjas 9 under förutsättningen att de optimala 

köpen kan fullbordas. 2 Distinktionen dem emellan skall därför 
inte vidare behandlas 9 utan vi ser tillsvidare på efterfråge
trycket enligt följande~ 

nyttighetsefterfrågetryck 
ex ante 

faktortryck ex ante 

aktiva köpförsök - värdet av till
= gängliga nyttighetsmängder 

= aktiva köpförsök - värdet av till
gängliga mängder produktions
faktorer (arbetskraft) 

1. Lindahl antog att ex ante-köpplanerna rörande nyttigheter 
och arbetskraft också gäller ex post. Detta förutsatte att det 
finns arbetskraftsreserver9 varulager eIler outnyttjad kapacitet 
för produktionen av tjänstero Se ERIK LINDAHL Studies in the 
Theory oOOJ So 127-128 9 och JoJo PAUNIO A Study in the Theory 
oOOJ So 450 Jfr GUNNAR MYRDAL Monetary Equilibriumo New York 
1962 (reprint)9 So 45-46 9 116-1200 
2. Också Hansen lutar mot denna uppfattning9 och konstaterar 
att han om inte annat anges använder begreppen som synonymao Se 
BENT HANSEN A Study in the Theory oOOJ So 73. 
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Vid de praktiska efterfrågetryckskalkylerna har dessa ex 
ante-begrepp inte utformats klart. I allmänhet har man helt 

enkelt utgått från balanser som liknat försörjnings- och bytes
balanser, men avsett ett kommande år. Detta innebär att endast 

nyttighetsefterfrågetrycket kalkylerats~ medan faktortrycket 
lämnats nästan helt åsidoo 

I en sedvanlig försörjnings- eIler bytesbalans (ex post) 
blir efterfråge- och utbudssidan givetvis lika stora, eftersom 
det blott är fråga om att se samma transaktioner från olika 

sidor. Detta behöver däremot inte vara fallet för balanser ex 

ante. 1 första hand har efterfrågetryckskalkylerna dock in

riktats på att beskriva efterfrågetryckets förändringar~ medan 

det absoluta t!gapet" fallit i bakgrunden. Sådana beräkningar 

kräver ett kvantitativt omdöme om jämförelseårets jämvikt eIler 

brist på jämvikt. 

Det monetära nyttighetsefterfrågetryckets förändringar kan' 

tänkas bli kalkylerade t.ex. enligt följande ekvationSsystem~l 

<~ R j V = 6 v, när !J. v> 0 

\ 
\ R.6 v = 0, när 6 V <.. 0 
\~ .. 

1\ n = 1\ D - 1\ S ; L.\ n )... o. 
f...j L.\ P W P .. i\~: 

1. 1 ekvationerna är D = efterfrågan, 1 = investeringar (exkl. 
lager), R och U två variabler som närmare definieras genom 
tilläggsvillkoren~ C :::: konsumtion, X = export, V = lagerhållning J 

S = utbud~ Q = totalproduktion (bruttonationalprodukt tilI mark
nadspris), Z = import, Y = inkomster, T = skatter, H = sparande, 
P = prisero Basen p = värdeuttryck.9 basen v :::: volym. Exponenter
nas betydelse är~ a = privat (fiallmänhet tf

), g :::: offentlig, y = 
inkomst (vid inkomstskatt) och c = konsumtion (vid konsumtions
varupriser) 0 
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Ekvationssystemet har uppgjorts under förutsättningen~ att 

lagerökningar (Ljv > 0) ökar efterfrågan~ medan lagerminskningar 

(L\V < 0) ökar utbudet. Kalkylerna uppgörs för perioden (t + 1) 

i perioden t~s priser~ med utgångspunkt från en försörjnings
balans ex post. Relatlvt små felberäkningar rörande främst Q 

och V (t.ex. t 1 %)~ vilkas värden kan anses vara relativt 
svåra att kalkylera ex ante 9 kan dock medföra betydande misstag 

i hypoteserna rörande L\n~s utvecklingo 

3.3. Aggregat- eIler sektoranalys? 

Aggregeringsproblemet kan behandlas relativt kort. Oftast 
har det monetära efterfrågetrycket beräknats endast som aggregat 

för nyttighetsmarknaderna. Existensen av ett efterf~ågetryck på 

den aggregerade nyttighetsmarknaden utesluter inte möjligheten 

av negativa efterfrågetryck (utbudsöverskott) på olika indivi
duella nyttighetsmarknader. Det innebär endast att värdet av 

efterfrågetrycket på de individuella nyttighetsmarknader som , 
uppvisar efterfrågeöverskott är större än värdet av det negativa 

efterfrågetrycket på de individuella nyttighetsmarknader som 

har utbudsöverskotto 

De olika marknadernas efterfrågetryck påverkar dock varandra~ 

och borde ha olika vikter~ varför summeringsmetoden inte är helt 

adekvat. 1 olikheten 2.2.1. förutsattes dessutom att ett aggre
gerat totalefterfrågetryck inte kan förekomma om de aggregerade 
sektortrycken n .,::,,'. 0 och/ eIler d ..-:-:', O. 

Någon entydig lösning på aggregeringsproblemet förefaller 

svår att uppnå. Att beräkna efterfrågetrycket skilt för sig 

på alla individuella nyttighets- och faktormarknader är ogenom
förbart~ varför man i praktiken torde få nöja sig med de två 
sektoraggregaten. 

3.4. Lagerinvesteringsproblematiken 

Efterfrågetrycksanalysen försvåras praktiskt speciellt av 

de relativt svårbedömbara lagerinvesteringarna. Problemet ses 

från totalefterfrågans och totalutbudets sida~ dvs. från den för 
försäljning tillgängliga produktionen under en period bör avdras 
den del som åtgår tilI att uppnå "normala" lager~ ifall dessa 
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i början var lägre än i allmänhet. Om lagren däremot var större 
än normalt~ kan tilI den faktiska produktionen adderas lager

minskningen (jfr ovan ekvationerna på s. 34 ). Den faktiska 
produktionen~ med avdrag för lagerökningar och tillägg för la

germinskningar J ger alltså den marknadsförbara mängden nyttig

hetero 
Konjunkturinsti tutet intar den a tti tyd tili lagerinveste

ringa~na som ovan reIaterats. 1 Däremot ansåg bl.a. Keynes2 att 

existensen av lager i sig själv minskar efterfrågetrycket~ 

eftersom förefintIiga Iager kan adderas tilI den faktiska pro-' 

duktionen. Ur empirisk synpunkt förefaller Konjunkturinstitutets 
Iösning lämpligast. 

Även om frågan kan Iösas principiellt J accentuerar lager
statistikens osäkerhet i de flesta länder (och speciellt i 

Finland) Iagerberäkningsproblemen~ i synnerhet om dessa beräknas 

ex ante~ som Iagerplaneringo Växlingarna i den del av efter

frågan (utbud) som rör Iagren kan totalt överskrida totalproduk
tionens årliga ökning eIler minskning. Att uppgifterna om EQ

tentiellt så stora delar av efterfrågan ex ante och utbud är 

osäkra up.dergräver grunden för fiexakta" empiriska beräkninga~ 

av L\,n. LagerfIuktuationerna kan dessutom vara mycket korta ---
och branta~ viIket gör kalenderåret tilI en för lång analyspe-
riod. 

}.5. Om emJ2!Fiska efterfrågetrycksundersökningar \ 

De nämnda principiella och praktiska oklarheterna och 
bristerna vid mätningarna har medfört att empiriska undersök

ningar i den form som behandlades i det teoretiska avsnittet 
2.2. tillsvidare varit ogenomförbara. De empiriska metoder 
som använts är betydIigt grövre och schematiska. 

Efterfrågetrycksmätningarna har nästan uteslutande genom-

10 Se Översikt av det ekonomiska läget 1946-1949. MK J serie 
B~9~ Stockholm~ s. 14~ samt INGVAR OLSSON Nationalbudget begreppet. 
MK3 serie B~103 Ekonomiska utredningar våren 1949. Stockholm 
1949~ s. 121. 

\. 2. Se JoM. KEYNES How to Pay for the War 0 •• 3 t.ex. s. 13-19. 
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förts i Sverige 3 U.SoA.$ Storbritannien och Frankrike;1 däremot 
har nyttighetse1'ter1'rågetrycket (n) knappast undersökts systema

tiskt annat än i SVerige,2 där Konjunkturinstitutet och/eller 

nationalbudgetkommitten börjande .från 1943 gjort årliga beräk

ningar. I allmänhet har 1'lera olika alternativ och värden 1'ör 

(n) elleI' L~n under olika hypoteser 1'ramställts i dessa under

sökningar. 
Huvudfrågeställningen i dessa undersökningar har varit: 

om pris- och löneutvecklillgen blir den antagna 3 hur utvecklar 

sig det primära3 (n)? Konjunkturinstitutets kalkyler 1'öre1'aller 

mera utvocklade än nationalbudgetkommittens 3 och om1'attar blott 

/ln. BeräkningaI'nas förklaringsvärde vaI' dock rätt begränsat 3 

1. Se ERIK LUNDEE~G Konjunkturer och ekonomisk politik. Utveck
ling och debatt i Sverige sedan första världskriget. Konjunktur
institutet, stockholm 1953, s. 322 1'1'. 

2. Den grundläggande 2ven,ska undersökningen leddes av Erik Lund
berg år' 1942-~1.!-3 3-nom Konjunkturinsti tutet·. Se Inkomstutveckling 
och köpkra1'tsöverskott under krigsåren, .. '$ JfI' också serie 
B~j, 8; 9; och 11 samt serie A~11 och· därpåföljande nummer. Un
dersökningarn8. ledde emellertid inte tilI några preciserade slut
satser om det krigstida efterfI'ågetryckets storlek, beroende på 
de outvecklade beI'äkni:i.1gsml3todei""na och det svaga statistiska 
material som Iät?; tilI srund för an2..lysen. Slutsatserna, som 
kallades Hi->e.kllcexempeI 11

, begränsade sig tilI Uregistrering av 
förtindringcu'na i inkomster, konsumtion, priser m. m .. f! • Samtidigt 
konstaterades.9 att Pdptta :k:öpkra1'tsöverskott, som inte kan pre-' 
ciseras tilI si.:n aosoluta 's~torfGrc;-[:;ersrg tillEänna i8kad-~ 
kä"3sall§.1l'ning 'öCh-änd!'a me!' tiiifälliga.$ på kort sikt inriktade 
peIlninbPJ.2.Ce:.->i.nE~2 ~i (spärrningen undertecknads). Se a. a 0' s. 7 
och 9. Jfr också ERIK LIT\fDBE?cG Konjunkturer och ekonomisk ... $ 
kap. 11 och 12.7 samt samma författare In1'lationsanalys och eko
nomisk teori, ET, september 1948. 

3. De sekundära (i.nc1ucerade) pris~ och inkomst1'örändringarna 
lämnades därnän i dessa snalY8er. 1 ett läge med relativt 
ef1'ektiv priskontroll och stabila prls-lönerelationer kunde en 
speciell efterfr&geanalys av denna typ dock 'eänkas ge vissa in
formationer för den ekonomiska politiken. Jfr ERIK LUNDBERG 
Konjunkturer cch ... , s. 326-338. Se också Konjunkturinstitutets 
nämnda undersökningar och Bilaga 1 tilI sta tsverkspropo,si tionen 
1951, Bihang 2, Översikt av det ekonomiska läget 1951, National
budget för år 1951. 
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eftersom för det första faktortrycket utelämnades och rätt små 

modifikationer i antagandena eIler förändringar i den faktiska 

utvecklingen starkt förändrade det estimerade L,n. T~ex. i 

Konjunkturinstitutets beräkningar1 för b,n från 1949 tilI 1950 
varierade uppskattningarna från + 1 300 milj. kr tilI - 900 

milj. kr. Institutet framhöll dock att kalkylerna inte fick 
uppfattas som prognoser~ utan blott som avspeglare av tendenser 

som kunde uppstå under olika hypoteser. Eftersom den statistiska 

grunden för mätningarna i Sverige är relativt välutvecklad~ blir 
slutsatserna för motsvarande mätningar i de flesta andra länder 

rätt pessimistiska. 

Efterfrågetrycksmätningarna i U.S.A. och England har varit 
sporadiska och metodologiskt inte utvecklade i samma grad som 

de svenska~2 varför de inte närmare behandlas här. I Finland 

åter har inga betydande försök gjorts att mäta (n)~ även om 

vissa hypoteser om dess förändringar ofta framställts. 3 Ar 
1947 gjordes t.ex. ett försök4 att ex post mäta ett vagt "efter

frågetrycksbegreppfl~ men resultaten förefaller mycket osäkra 
beroende på bl.a. svagt statistiskt materialoch vissa fel-

1. Se Konjunkturläge~ hösten 1949. MK~ serie A~17~ Stockholm 
1950~ s. 172··174. För jämförelsens skull kan konstateras~ att 
den realiserade slutsumman i försörjningsbalansen år 1950 var 
37 550 milj. kr. 
2. Dessa anglosachsiska undersökningar behandlas närmare i 
S.E. HARRIS Inflation and the American Economy. New York and 
London 1945~ Chapter XI. Se också WALTER S. SALANT The Infla-, 
tionary Gap~ AER~ June 1942; MILTON FRIEDMAN Discussion of the 
Inflationary Gap~ Essays in Positive Economics~ Chicago 1953~ 
s. 251-263; MILTON FRIEDMAN-CARL SHOUP-RUTH P. MACK Taxing 
against Inflation~ New York~ 1942. 
3. Se t.ex. T. JUNNILA Inflaatio. Ensimmäinen osa. Inflaa
tioiden esiintyminen ja niiden rahanarvoteoreettinen selitys. 
Suomen inflaatio vuosina 1939-1946. Suomen Pankin taloustie
teellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja~ Sarja B~8~ Helsinki 
1947~ s. 242-266~ 292-297; KARI NARS a.a·.~ kap. VII; i Ekonomisk 
översikt~ utgiven av Finansministeriets folkhushållningsavdelning~ 
har ibland framställts vissa hypoteser om efterfrågetrycket~ 
se t.ex. Ekonomisk Översikt 1966 J s. 19-20 J där det bl.a. kon
stateras~ "Denna stegring i prisnivån från 1965~ som motsvarar 
efterfrå~rycket i nationalhushållet skulle sålunda (unger 1966) 
reduceras tilI dryga tre procent1!. Jfr även anförd litteratur 
i kap. 6. 

~-. Se T. JUNNILA a. a. 
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1 kalkyler. Ex post-mätningarna kan dessutom inte indikera ett 

egentligt (n), som bör ses ex ante, och de måste vila på antagan

det att jämvikt inte uppnåtts genom prisförändringar,2 dvs. att 

(n) inte är ett helt transitoriskt fenomeno Om så är fallet, 

måste . det kvarstående. efterfrågetrycket ex post dock vara mindre 

än ex ante, beroende på prisstegringarnas antagna åtminstone 

partiellt jämviktstenderande effekt och planernas justeringar. 

(En annan sak är att utbuds- och efterfrågesidan i försörjnings

balanser alltid är lika stora ex post.) 

Detta pekar på en slutlig svaghet, nämligen omöjligheten 

att i efterhand kontrollera ex ante-mätningsresultatens till

rörlitlighet, annat än genom kvalitativa.hypoteser om hållbar-

heten av de uppställda antagandena. 

Konklusionen blir att de praktiska mätningsmetoderna och 

undersökningarna i synnerligen hög grad släpat efter den teo

retiska utvecklingen av efterfrågetrycksanalyseno Detta har 

främst berott på metodologiska svårigheter och bristfälligheter 

i det statistiska underlaget. Ovan kunde endast en del av mät-

ningsproblemen dessutom behandlas; det är·uppenbart att den em-

piriska efterfrågetrycksanalysen möter också andra problem än 

vad här kunde antydas. 

1. Bl.ae grundades analysen på mycket vaga uppskattningar om den 
krigstida nationalinkomsten; tilI denna adderades statens utgifts
summa (exkl. amorteringar) för erhållandet av totalefterfrågan. 
Detta innebar en dubbeIräkning, eftersom t.ex. av staten utbetalda 
löner redan ingår i nationalinkomsten. Dessutom antogs uppenbarIi
gen att Iagren var konstanta, vilket kunde Ieda tilI stora felmar
ginaler. Den erhåIlna, uppenbarligen alltför stora efterfrågesum
man kunde inte jämföras med någon totalutbudssumma, utan jämförel
sen gjordes mellan ökningen i den totala efterfrågesumman ex post 
och produktionen av hemmamarknadsvaror, varvid t.exo utrikeshan
deIn utelämnades. 
20 Detta behandlas nedan i kap. 6. En liknande åsikt framförs bl.a. 
i MILTON FRIEDMAN Discussion of the Inflationary Gap 00.' s. 251-
252, och grundar sig på det logiska konstaterandet att prissteg
ringarna ökar vissa inkomsttagares inkomster och således efter
frågan. Prisstegringarna kan följas av kompenserande lönestegring
ar, varvid efterfrågan ytterligare höjs och ett ny tt efterfråge
tryck kan uppstå. Jfr också R.J. BALL a.a., s. 70-72. 
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4. FÖRSÖK ATT !NDIREKT MÄTA EFTERFRÄGETRYCKETS FÖRÄNDRINGAR 

4.10 Kan nyttighetsefterfrågetryckets förändringar 
uppskattas genom faktortryckets förändringar? 

Vid analysen av denna fråga måste klart särskiljas mellan 

- vad som påverkar vad 
- vad som kanmätas med vad. 

Svaret på den första frågan antas vara att det-är förändringar 

i nyttighetsefterfrågan sop;1 påverkar efterfl.;'ågan för arbetskraft;. 

detta betraktas som det "allmänna ff fallet (jfr s. 68 ). Under 

t.ex. en lågkonjunktur med en stark sänkning av nyttighetsefter-. 
frågan elleI' dess tillväxtha-stighet förekommer vanligen en 

sänkning i efterfrågan på arbetskraft~ som kan ta sig uttryck 
i ökad arbetslöshet och minskat antal lediga platser. 

Det tänkta reaktionsschemat kan schematiskt uppritas på 

följande sätt~. där nyttighetsefterfrågetrycket med en eftersläp

ning om en period antas påverka faktortrycket; reaktionerna 

behandlas närmare i kap. 5. 

Ovan konstaterades att i=d + n~ men att nyttighetstrycket inte 

kan beräknas. Däremot bör faktortrycket vara möjligt att beräkna" 
Mätningen blir dock indirekt~ eftersom det är det som påverkas 

som antas kunna ge en uppfattning om det som påverkar. Detta är 
alldeles uppenbart:en svaghet vid mätningarna~ men förefaller 

vara den enda utvägen vid mätningsförsöket. Hypotesen blir så
ledes att (d) förändras i ungefär samma riktning som (n), och att 

det (d) som uppmäts skulle kunna ge en viss kvalitativ uppfatt-
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ning om n~s förändring eIler förändringsriktning. Dessa för
ändringar behöver givetvis inte vara proportionellt lika stora. 

Hypotesen vinner inte direkt stöd hos Bent Hansen9 som 
ställer sig kritisk tilI ett sådant förhållande och konstate
rar om reIationerna1 mellan (d) och (n) att ett efterfrågetryck 
för arbetskraft 1nte samtidigt behöver innebära ett nyttighets
tryck9 eIler vice versa. Den kan likväl försvaras genom det 

faktum9 att Hansen arbetade med mycket korta enhetsperiöder (un
der vilka priser och Iöner förutsattes vara oförändrade 9 viIket 

inte under längre perioder kan ske i infIationsförhållanden). 
I föreIiggande beräkningar utnyttjas däremot mycket längre pe

rioder (år och kvartal)9 varför det är motiverat att uppstäIla 
antagandet att t.exo nyttighetstrycksförändringar under dessa 

Iängre perioder hinner arbeta sig fram tilI faktormarknaden. 

Under korta enhetsperioder kan detta knappast ske. Givet är 

dock att vi måste räkna med betydande eftersläpningar i reak
tionerna9 vilket behandlas senare. 

Hansen arbetar också med vissa tilläggsvillkor 9
2 som fram

deles skall utnyttjas. Han antar således sam villkor för total 

jämvikt mellan efterfrågan och utbud att d = 0 3 och att d ~ 0 

är ett villkor för att i ~ O. 
Mätningen av (d) kan också ha sitt intresse eftersom Kon

junkturinstitutet inte försökte sig på dylika vid sina efter

frågetrycksmätningar 9 och eftersom den senare keynesianska och 
därav inspirerade inflationsanalysen förbisåg möjIigheten av 

att d > O. Om detta (d) kan mätas 3 motsvarar det delvis (se 
nedan) det hansenska faktorgapet.' 

En indirekt mätningsmetod förefaller vara den enda framkom
liga vägeno (d) kan nu definieras som arbetsgivarnas försök att 

1. Hansen skriver bl.a.~ "Keynes's General Theory has unfortu
nateIy given rise to a habit of th9ught in inflation theorY3 
according to which "demand for commodities is also demand for 
labour". We have tried to remove this bad habit of thinking 
from our models". Han citerar också J.S. MILLs konstaterande 
"Demand for commodities is not demand for labour tf

• Se BENT 
HANSEN A Study in the Theory 0 •• 3 s. 83 och 250. 
2. Se BENT HANSEN A Study in the Theory •.. 3 So' 73 250. 

; 
l' 

'1, 
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anställa arbetskraft minus det tillgängliga arbetskraftsutbudet. 1 

Arbetsmarknadsstatistiken kan dock av naturliga skäl inte full

ständigt täcka hela efterfrågan på och utbudet av arbetskraft 
och arbetslösheten. 2 Dessutom sammanhänger efterfrågan på 

arbetskraft3 med efterfrågan på slutprodukter endast genom för~
tagarnas förmedling, med undantag av de direkta personliga 

tjänsterna (t.ex. barberare, bärare). Hypotesen om att (d) för
ändras ungefär lika som (n) kan därför vara orealistisk, då 

Lln kan försvagas eIler förstärkas då det transfereras mot fak
tormarknaden. Detta diskuteras senare, i kap. 5. 

Trots dessa osäkerhetsmoment görs nedan ett försök att mäta 

främst jd för att därigenom försöka få en uppfattning om ~i 

och ~n. Statistiken över lediga arbetsplatser är uppenbarligen 
den bästa då det gäller att avbilda ett slags förväntningssitua

tion på arbetsmarknaden i efterfrågeavseende; arbetsgivarna antas 

grunda sina anmälningar om lediga platser på förväntningar om den 

1. Dvs. den mängd arbetskraft, som arbetsgivarna skulle anstäIIa 
vid rådande Iöner om arbetstagare av rätt slag och med erforderlig 
yrkesskicklighet skulle anmäIa sig vid "fabriksportenu • Se J.C.R. 
DOW andL.A. DICKS-MIREAUX The Excess Demand for Labour. A Study 
of Conditions in Great Britain, 1946-56. OEP, February 1958, s. 1, 
16. Jfr också WILLIAM G. BOWEN The Wage-Price Issue .•• , So 92. 
2. Endast en del av de sökta och Iediga platserna kommer tilI 
arbetsförmedlingens register, eftersom arbete givetvis söks och 
erbjuds på många andra sätt, t.ex. genom tidnings- m.fl. annonser, 
personliga kontakter osv. Därjämte förekommer ftdold rt arbetslös
het som inte framgår av arbetsIöshetsstatistiken. 

3. Elasticiteten i efterfrågan på arbetskraft skall inte närmare 
behandlas här. 1 sammanhanget kan dock nämnas MARSHALLs teori 
som bör hållas i minnet vid analysen av arbetskraftsefterfrågan. 
Enligt denna kommer efterfrågan på arbetskraft att vara mera in~ 
elastisk a) ju viktigare arbetskraften är som produktionsfNctor 
vid producerandet av den slutliga produkten, b) ju mera inelastisk 
efterfrågan på slutprodukten är, c) ju Iägre förhållandet mellan 
Iöner och totalkostnader är, och d) ju mera inelastiskt utbudet 
av kompletterande faktorer är. Se A MARSHALL Money, Credit and 
Commerce, London 1924, och MARTIN BRONFENBRENNER - FRANKLYN D. 
HOLZMAN a.a., s. 614-615. 
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framtida efterfrågeutvecklingen för nyttigheter. 1 Likväl kan 
statistiken över lediga platser inte betraktas som ett full

ständigt aggregat ex ante~ vilket senare berörs. 

Jämsides med denna statistik utnyttjas arbetslöshetsstatis

tiken, som är ett rent ex post-aggregat. Ett (d) som uträknas 
med fullt utnyttjande av tillgänglig statistik kan således inte 

betraktas som ett egentligt ex ante-faktorgap i den betydelse 
som tidigare avsågso Förutsättningen för mätningarna blir att 

det faktortryck som undersöks~ och som skall mätas för relativt 
långa perioder, inte enligt den klassiska efterfrågetrycksteorin 

(som främst rörde ren konkurrens) tenderar att elimineras omedel

bart av lönejusteringar. Denna aspekt berörs i kap. 5 efter 

det mätningarna genomförtso 

4.2. Dow-Dicks-Mireaux/ modell 

Avsikten är inte att presentera en omfattande ekonometrisk 
modell, utan att med en relativt enkel test försöka estimera 

faktorefterfrågetrycketo 

I modellen används följande symboler: 

u = arbetslöshetsindikator, ~ . 100. (A = antal arbetslösa, 

N = arbetsinsats) 

L ( v = indikator för lediga platser, N · 100. L = antal lediga 
platser) 

t = anmälningsförhållande, registrerad arbetslöshet i förhållan

de tilI faktisk arbetslöshet2 

s = anmälningsförhållande, rapporterade lediga platser i för

hållande tilI faktiskt lediga platser 

1. Jfr dock C.G. ARCHIBALD The Factor Gap and the Level of 
Wages. Economic Record~ November 1954~ och A.(Jo HAGGER The 
Theory of Inflation .•. , s. 24-26. Archibald kritiserar upp
fattningen att ett stort antal lediga platser skulle tyda på ett 
faktortryck. Hans kritik förefaller dock något omotiverad. 

2. I Dow-Dicks-Mireaux/ artikel år 1958 (se aoa.) ingick inte 
(t), utan arbetslöshetssiffrorna antogs ge en någorlunda riktig 
bild av den faktiska arbetslösheten, dvs. t = 1. I JoC.R. DOW 
The Management of the British Economy, 1946-60. NIESR Economic 
and Social Studies XXII, Cambridge 1965, So 330-343~ har (t) 
tillfogats, vilket torde kunna förbättra den ursprungliga model
lens förklaringsförmåga något. 
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m = friktionsarbetslöshet$ andel av (u) som beror på arbets
kraftens sneda distribution1 

d = (netto)efterfrågetrYCk2 för arbetskraft (positivt för 
efterfrågeöverskott, negativt för efterfrågeunderskott) 

Vi får att vf = ~ och uf = ~, där vf = faktiskt Iediga 
pIatser och uf = faktisk arbetslösheto Inledningsvis bortses 
dock från möjligheten att arbetsgivarna meddelat sina Iediga 
platser fel eIler att arbetslöshetsstatistiken inte avspeglar 

den faktiska arbetslösheten rätt (s = 1, t = 1)$ för att ge en 
uppfattning om hur (u) och (v) visar efterfrågans förändringar. 

"Om v:s värde stiger, kommer u:s värde analogt att sjunka (se 
fig. 402.1.) ända tilI friktionsarbetslöshetsnivån (m), där (u) 
i detta fall är på sin miniminivå, t.ex. ml eIler m2 i figuren, 
om d = O. Trots att friktionsarbetslöshet föreligger, talas 
om "full sysselsättning n • Vid överfull"sysselsättning (d:> 0) 

är ~u osäker3 som indikator för efterfrågetryckets förändringar; 
på motsvarande sätt försvagas ~ v:s förklaringsförmåga då efter

frågan fallit tilI en mycket låg nivå. Om s = 1, t = 1 kan ett 
läge då inget nettoefterfrågeöverskott4 existerar (d = 0) fram-

1. Friktionsarbetslöshet förekommer också då d 0, beroende på 
att a) en del arbetare är lediga av säsongmässiga orsaker, b) 
arbetare i undersysselsättningsområden eIler -branscher, vilka 
förlorat sina platser, inte genast kan börja arbeta i andra om
råden eller'branscher med lediga platser, c) personer som fri
villigt slutar ett arbete för att söka annat arbete temporärt 
är arbetslösa, och d) en del arbetare är "marginalarbetare" av 
t.ex. mentala, fysiska eIler emotionella orsaker och kan inte vara 
i stadigvarande arbete. Jfr GARDNER ACKLEY a~a., s. 448, och 
Joe.R. DOW and L.A. DICKS-MlREAUX a.a., s. 3, samt LLOYD G. 
REYNOLDS The Structure of Labor Markets: Wages and Labor Mobility 
in Theory and Practice. New York 1951, s. 41, där bl.a. arbets
kraftens trögrörlighet, som givetvis tenderar höja (m), behandlas. 
2. Också ovan har faktortrycket betraktats netto (se nedan)l 
för korthetens skull har endast termen faktortryck använts. 
3. Jfr nedan s. 45. v 
4. Med nettoefterfrågeöverskott avses att - är större än dess 
nivå då d = 0, samtidigt som ~ är på sin miftiminivå (=m). 



- 1~5 -

ställas som u = v" samtidigt som det förekommer friktionsarbets
löshet (m) och ett visst antal lediga platser. 

1 figurerna 4.2.1. - 4.2.6. avbildas olika relationer mellan 

U 3 v och d" där d = f(v" u) och f; ,:> 0, f~ ',> 0" under antagandet 
om att anmälningsförhållandet för lediga platser varierar i olika 

fall (s § 1)3 medan t = 1 0 Senare modifieras antagandet om u~s 
'" 

anmälningsförhållande. 
Det förhållande att arbetsgivarna däremot överskattat an

talet lediga platser (s > 1) illustreras i figUrerna1 4.2.3. 

och 4.2.4. Det mest realistiska fallet2 enligt undertecknads 

mening" att ett mindre antal lediga platser rapporterats tilI 
arbetsförmedlingarna än vad som faktiskt finns (s .,<' 1)" avbildas 

i fig. 4.2.5. och 4.2.6. Testförsöken kommer att inriktas en
ligt dessa förhållanden3 men samtidigt beaktas varierande anmäl
ningsförhållanden för också (u). 

Om det inte funnes någon friktionsanpassning för arbetslös

het och lediga platser" vore villkoret att u sjunker tilI noll 

före v kan vara större än noll 3 och vice versa. Under detta an

tagande och om t = 13 S = 1 kan (u) respektive (v) avbilda (d) 

på ett adekvat sätt" vilket illustreras av den räta linjen 00 

i figur 4.2 01. Detta förhåIlande meIIan (u) och (v) represente

ras t.ex. i figur 4.2.2. av en "kurva tr som sammanfaller med 
koordinalaxlarnas positiva riktningo 

Efterfrågetrycksförändringarna medför att (u) ytterst fal
ler ned tilI friktionsarbetslöshetsnivån (m) då (v) ökar, och 

tvärtom viIket vid olika anmälningsförhållanden åskådliggörs 

av figurerna 4e2.2.~ 4.2.4.,och 40206. Förhållandet kan ut

tryckas i formen L\ v ~ u <.0" dvs. a tt v minskar då u ökar och 
tvärtom. Förutsättningen är att m" s och t är konstanta. Vid 

1. Figurerna har lånats från JoC.R. DOW and L.A. DICKS-MlREAUX 
a.ao" s. 21. 
2. Se s. 56 om orsakerna tilI detta. Även om vi skulle anta 
att arbetsgivarna överskattar antalet lediga platser som anmäls 
tilI arbetsförmedIingen vid ett efterfrågetryck, kompenseras 
detta av att en stor mängd platser fylls utan att kontakt tas 
med arbetsförmedlingen. 
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1f.2.1. (5::=1) 

u 

v 

'1. 2 ./-1. ( 5 > 1 ) 

+dÄ--

~----~~~--~--~ 
U v 

-d~ 

V.2..5. (S<1) i{.2. G.( 5<'1) 
u 

v 

på ett adekvat sätt, vilket illustreras av den räta linjen 00 

i figur 5.201. Detta fö:rhållande mellan (u) ooh (v) represente
ras t .. ex. i figlir 5.2.2. av en f!kurva" som sammanfaller med 
koordinalaxlarnas positiva riktning Q 
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beräknandet av (d) antas att kurvorna i de nämnda figurerna 

närmar sig rektangulära hyperblar. 1 fig. 4.2.2. bildar u och 

v en "renu rektangulär hyperbel.9 där \ ! uv V ts är konstant på 

olika nivåer av arbetslöshetsindikatorn och indikatorn för le-

diga platser. Detta avspeglas av den räta linjen u = v i fi

guren. Samtidigt mäter uttrycket friktionsarbetslösheten (m), 

som är den mängd arbetslöshet (~) som förekommer vid den efter

frågetrycksnivå där ~ = ~, och kan skrivas i formen 

eIler 

m = 

uv 
ts = 2 · 

m 

(4.2.1.) 

(4.2.2.) 

På basen av det föregående får viI att nettoefterfråge-

trycket 

d u . u " v 
= m - t , t ,~;..:. s 

och 

d v u .,.' v 
= - m . t 

e:' 
S .9 ' ..... 

S 
(4.2.4.) 

Några exakta uppgifter om anmälningsförhållandena kan knap-

past erhållas, utan deras värden måste bestämmas genom "informed 

guesses".2 Ifall de uppskattas toex. tilI 0.5 och u:s och v:s 

observerade värden utnyttjas, kan värdena för uf och vf estime-

raso Under förutsättningen att observationernas spridning är 

liten, är det motiverat att anta att kurvan får formen av en 

1. Se J.C.Ra DOW and L.A. DICKS-MlREAUX a.a., s. 22. Jfr också 
J.C.R. DOW The Management of the British ••• , s. 339-340. 
2. Detta behandlas senare, s. 56. 
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rektanguIär hyperbeI (jfr fig. 4.2.7. och 403.1 . .). Varje kurva 
som faIIer från vänster nedåt mot höger visar en riktig ordning 

för observationerna1 beträffande (u) och (v). 
Om uttrycken 4.2.1., 4.2.3. och 4.2.4. kombineras, erhåIIs 

föIjande2 ekvationerc 

och 

d = 

d = v 
s 

u 0 

t ' 

u ...... v· t <.. ........ s 

Med hjälp av ekvationerna 4.2.5. och 4.2.6. kan nettoefter-
\ !-uv-" 

frågetrycket för arbetskraft beräknas. Eftersom m = \/ ts kom-
mer friktionsarbetslöshetsnivån, om u och v eIler anmälningsför

hållandena varierar, att få olika värden vid olika tidpunkter. 
Ekvationerna har den ovannämnda logiska egenskapen att ge en 

större vikt åt (u) då d <~:-. 0, och åt (v) då d "> O. Eftersom 
vikterna förändras då d = 0, kommer den senare uppritade efter
frågetrycksindexen att i någon mån "hoppa" över O-linjen (jäm

Viktsläget). 

Dow-Dicks-Mireaux-indexen skiIjer sig från den tidigare an

vända enkla beräkningsformen3 (v-u) ifall arbetsgivarnas upp

gifter om lediga pIatser avviker från det faktiska läget och om 

arbetslöshetsstatistiken meddelar antaIet arbetslösa fel (s I 1, 

t I 1). Eftersom detta uppenbart bör anses vara faIlet4, kan 

1. Jfr J.C.R. DOW and L.A o DICKS-MlREAUX aoa., s. 22. 
2. Se II " tf -"- , och JoC.R. 
DOW The Management of the British •.• , s. 337-3430 1 den förra 
artikeln beaktas inte (t) i ekvationerna. 
3. Genom denna metod subtraherades helt enkelt antalet arbet 9-
lösa från antalet lediga platser, under det något orealistis~a 
implicita antagandet att s = 1, t = 1. Om detta faktiskt sku~le 
vara fallet, kommer (d) enligt de båda beräkningsgrunderna att 
ligga rätt nära varandrao Vid testningen av modellen har dock 
ansetts att särskilt (s) skiljer sig betydIigt från 1. 
4. Om arbetsförmedIingens omfattning och arbetsIöshetsstatis-
tikens tiIlförlitlighet, se. s. 51 ff. ~ 
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de här utförda beräkningarna antas ge mera realistiska resultat 
för (d). 

Huvudpunkterna vid kalkylerandet av (d) kan sammanfattas 
med hänvisning tilI fig. 4Q2,7. 

/. 
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Cfo-O) / 

~~~'f\ ~/ 
I / fi 

/ 
I / o.'\'-

- - - 1- - 2, 0ö-O) 

I / I $:.b\~~ 
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/ I I I 
I I I 
I r l' : 

v 
5" 

För det första mAate en uppskattning göras om anmälnings-
. 1 

fBrl1;ållandenas storlek. Punktern,a 1,2,3,4,5, ... , i diagrammet 
representerar u:s och v:s hypotet1ska observerade värden; de 
senare korrigeras för undanröjandet av anmälningsfelet (~), medan' 
(t) 1 detta falI tänks som en konstant (t.= 1).' Utgångspunkten 
(d = o) kan definieras som alla punkter där ~ = ~ , dvs. 45°
linjen genom origo. På varandra följande punkter på denna linja 
(t.ex. punkterna 2,4'.0) sammanhänger med olika grader av frik
tionsarbetslöshet (m). Nivån för (m) uppskattas således för att 
de insamlade uppgifterna skall kunna utnyttjas. 

De olika nivå'erna för (m) motsvaras av en serie punkter som 

sammanhänger med olika efterfrågeförhållanden. Dessa punkter 
ligger åtminstone teoretiskt på en kurva som'är konvex mot origo. 

I " 

I 

i 
T .. exo' om, (m) mäts som U2 1 fig .. 4 .. 2.7. motsvaras detta2 av punkter~ 
na 1,2,3, ••• 

1. Diagrammet har lånats från J.C.R .. DOW and LoA. DICKS:MlREAUX 
a.a., s. 5. ' 
2. Se J.C.R. DOW and L.A. DICKS-MlREAUX aoa., s. 5-6. 
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Om ett nettoefterfrågeöverskott existerar, mäts detta bäst 

genom d = vf - m. På detta sätt kan t.ex. (d) i punkten 3 i 
fig. mätas som v

3 
- u2 = v

3 
- v2 0 Analogt kan ett nettoefter

frågeunderskott mätas som m - ~ (t.ex. i punkt 1 som u2 - UI)' 

4.3. Faktortry-ckets estimering 

Faktortrycket (d) beräknades på basen av antalet lediga 

platser (L) och arbetslösa (A) i Finland åren 1938-19600 Denna 
undersökningsperiod valdes för att uppgifterna om dessa samt ar

betsinsatsen (N) är relativt otillförlitliga för tidigare pe
rioder, eftersom bl.a. arbetsmarknadsstatistiken före krigen 

var outvecklad. Undersökningsperioden avslutas år 1960 3 då 

grunderna för uppgörandet av arbetslöshetsstatistiken ändrades 
betydligt och arbetsförmedlingen 1961 helt övertogs av staten3

1 

varför uppgifterna före och efter dessa år inte är jämförbara 

med varandra. Undersökningsperioden är dock så lång 3 att grund

statistiken något förändrats med institutionella förhållanden. 
Speciellt är statistiken för krigsåren osäker, men denna period 

medtogs dock av den anledningen att efterfrågetrycket under 

krigsåren kan antas ha varit särskilt starkt (jfr s. 6 ) och 

således skulle kunna ge exempel på ett högt faktorefterfråge
tryck. De nödvändiga approximationerna vid estimeringen av 

faktortrycket behandlas nedan. 

1. Beträffande statistiken över L, se t.ex. ST åren 1938-1961; 
TIMO HELELÄ a.a., s. 82-83, 143-147; A. OLAVI KOSKINEN Omorgani
sation av arbetsförmedlingen. ST, häfte 3-4, 1961. Är 1941 fanns 
blott 42 arbetsförmedlingsorgan på inalles 34 orter i landet. Är 
1950 hade deras antal utökats tilI c. 100. Arbetsförmedlingen 
utvecklades starkt efter 1.1.1961 3 då staten övertog densamma. 

Om arbetslöshetsstatistiken3 se Työllisyyskomitean mietintö, 
1954-1961 3 speciellt Työllisyyskomitean 1956 mietintö, där ar
betslöshetsstatistikens jämförbarhet behandlas. Se också TERHO 
PULKKINEN Työttömyyden levinneisyys. Sosiaalipoliittinen tutki
mus työttömyyden levinneisyydestä Suomessa vuosina 1948-1953. 
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 3, Porvoo-Helsinki 
1956 3 kap. 1-3, och slutligen Lag om sysselsättning, FF 320/60, 
där statens och kommunernas skyldighet att anordna arbeten och 
yrkeskurser utökadeso Grundstatistiken har erhållits från Työl
lisyysvaroin työllistettyjen ja ilman työtä olevien lukumäärät 
kunkin kuukauden viimeisenä päivänä vv. 1930-1960 (duplicerad)o 
Sammanställd av kommunikationsministeriets arbetskraftsavdelning. 
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För beräknandet av (u) och (v) användes dels nämnda uppgif

ter från kommunikationsministeriets arbetskraftsavdelning9 dels 
arbetsförmedlingens uppgifter om Lo Som arbetslös definieras 

en arbetsförmögen och arbetsvillig person9 som inte funnit 
arbete på den friaoarbetsmarknaden och vars ekonomiska ställning 

inte är så stark, att personen reder sig ekonomiskt utan sam
hällets åtgärder. 1 TilI en början gjordes försök med totalse

rien för A (se nedan), men på grund av förändringar i arbets

löshetsstatistiken åren 1954-55 skedde en brant nivåstegring 
från 1955 framåto Denna kunde elimineras genom att tilI ar
betslöshetsindikator togs summan av i arbetslöshetsregistren 

registrerade personer, som antingen var helt utan arbete (A 1 ) 

eIler som erhållit arbete2 (A2 )9 dvs. den öppna arbetslösheten. 

Även om detta sänker arbetslöshetsstatistikens nivå något, blir 

tidsserien jämförbar för hela undersökningsperioden (jfr fot

noten), och de tilI star del "skenarbetslösatr yrkesmän som ar

betar på sysselsättningsarbetsplatserna blir utanför. Under 

perioden 1956-1960 framgår dock också i denna tidsserie en viss 
nivåstegring i arbetslöshetstalen. Denna kan troligen delvis 
tillskrivas s.k. "pappersarbetslöshet", vilken var en följd av 
att kommunerna efter ändringen av sysselsättningslagarna3 

1. Se FF 679/1950, öch Työllisyyskomitean 1957 mietintö, s. 
18-19. 
2. Arbetskraftsavdelningens statistik omfattar följande grupper 
av 1tarbetslösatr~ A1 = arbetslösa (utan arbete), A = arbetslös
hetsregistren (personer som placerats i arbete)9 ~ = sysselsätt
ningslinjen (personer som placerats i arbete, infördes i statis
tiken år 1954), D = arbetstagare som direkt tagits av arbetsled
ningen tilI sysselsättningsarbetsplatserna (fr.o.m. 1955). Aven 
om dessa två senare grupper, som bortlämnats ur vår arbetslös
hetsserie, sänkerOnivån något kan om dessa konstateras följande: 
de infördes i statistiken först åren 1954-1955, och försämrar om 
de medtas tidsseriens jämförbarhet. För det andra·kan ingendera 
gruppen karakteriseras som bestående av enbart helt arbetslösa, 
eftersom dessa arbeten är förebyggande eIler också är arbetsta
garna i grupperna tilI stor del yrkesmän (D), som knappast skulle 
ha blivit arbetslösa. Således konstaterades vid arbetskraftsav
delningen att i genomsnitt blott 10-30 % av de i grupperna B och 
D ingående i verkligheten kunde tänkas ha blivit arbetslösa utan 
dessa arbeten. 
3. Se Lag om sysselsättning, FF 672; Förordning om sysselsätt
ning9 FF 44/1957, samt de tidigare SB angående åtgärder för bekämp
ande och lindrande av arbetslösheten, FF 78/1954, och kommunika
tionsministeriets beslut tilI fÖljd av detta, FF 79/54. Det var 
visserligen förbjudet att överföra kommuners tilI budgeten hörande 
arbeten tilI arbeten för 1indrande av arbetslöshet, men därutöver 
fanns givetvis andra arbeten som inte kunnat upptas i budgeternao 
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utförde en del av sina arbeten sam sysselsättningsarbeten, trots 
att många i dessa sysselsatta personer uppenbarligen inte skulle 
ha blivit arbetslösa. Tendensen berodde på att staten delvis er
s~tte kommunerna för dessa arbeten1

3 enligt statens arbetsplace
ringsandelar. Pappersarbetslösheten faller dock tilI största 

delen utanför våra arbetslöshetstal, som inte omfattar syssel
sättningslinjen. 

Allmänt kan således konstateras 3 att statistiken över A är re

lativt osäker och outvecklad2 före 1960 och före de fortlöpande 

arbetskraftsundersökningarna inleddes. Arbetslöshetsstatistiken 

kan dock inte täcka ~ arbetslösa 3 beroende på att s.k. dold 

arbetslöshet alltid finns. 
Bland approximationerna bör nämnas, att arbetslöshetstalen 

och arbetsinsatstalen (N) uppskattats för vissa perioder om vilka 

uppgifter saknas. Detta gäller perioden 1942-1944 för A~s de13 

och perioden 1939-1947 för N~s delo 4 Den minimala krigstida ar
betslösheten kan uppskattas relativt tillförlitligt. Detsamma 

gäller knappast N, där betydande förändringar skedde 1939-1945 
(se nedan). Den använda arbetsinsatsstorheten uttrycker manår 

och baserar sig således helt på arbetstiden. Den största diffe

rensen mellan arbetsinsatsen och den sysselsatta arbetskraften 

förekommer beträffande självständiga näringsidkare och medhjälpan-

1. Se nämnda sysselsättningslagar. 
2. Om detta 3 se toexo TERHO PULKKINEN a.a. s. 52-59; TIMO HELELÄ 
aoa. s. 143-147; Työllisyyskomitean 1956 mietintö 3 s. 20-22. 
3. Insamlandet av arbetslöshetsstatistik upphörde i slutet av 
1941 och inleddes på ny tt år 1945. Uppenbarligen var den krigs
tida arbetslösheten dock mycket låg, på grund av arbetskrafts
bristen, arbetsplikten och mobiliseringen. Därför har låga upp
skattningar använts 3 dvs. något under talen för 1940-41 och 1945: 
1. kvartalet resp. år 4 000 arbetslösa, 2. kvartalet 2 000, 
3. kvartalet 1 200 och 4. kvartalet 1 000, varvid felmarginalen 
knappast kan vara stor. Att de uppskattade talen sänkts något 
mot slutet av året beror på att säsongrensningsprogrammet förut
satte detta. 
4. Uppgifter om arbetsinsatsen finns blott för 1938 och från 
1948 framåt. Talet för 1938 korrigerades för krigsåren med an
talet personer i försvarsmakten vid olika tidpunkter, och med 
antalet dÖda, sårade och försvunna. TilI detta ökades reserv
arbetskraften, som under fortsättningskrigets senare del upp
gick tilI c. 200 000 personer. 
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de familjemedlemmar~ dvs. närmast inom lantbruket. 1 Arbetsin
satstalen anges i bilaga 1. Eventuella felkalkyler beträffande 
N, som används som ett jämförelsetal, påverkar dock inte i avgö

rande grad (u) och (v). Om vi antar att t.ex. A = 50 000, skulle 
en ökning eIler minskning av arbetsinsatstalet med hela 100 000 

(manår) på nivån N = 1 600 000 inneb~ra blott ± 0.2 procentenheter 
av (u), vilket inte i avgörande grad påverkar ~d). 

Den månatliga statistiken över A omräknades tilI kvartals
medeltal, medan L förelåg i denna formo N kunde erhållas endast 
på årsnivå. Säsongsrensning genomfördes för undanröjandet av 

den omedelbara effekten av de relativt starka säsongmässiga 

fluktuationerna inom främst skogshushållning och byggnadsverk

samhet på de behandlade tidsserierna. De först säsongrensade 

och därefter trendrensade kvartalsuppgifterna för A och L divi
derades med det trendrensade årsgenomsnittet för N, även om det 

är givet att N växlade något under olika kvartal. Av orsaker 

som nämnts är någon större felmarginal i (u) och (v) tilI följd 

därav emellertid osannoliko Vid säsong- och trendrensningen, 

uträknandet av (d) samt den senare regressionsanalysen användes 
Finlands Banks IBM 1440 datamaskin. 2 Trendrensningen, som ut
fördes genom minstakvadratmetoden, avsåg att undanröja effekten 

av institutionella förändringar som skett med tiden (arbets
insatsens ökning med befolkningen, arbetsförmedlingens utvidg

ning och effektivering, osv.). Vid sidan av det (d) som uträk

nades på basen av de säsong- och trendrensade A, Loch N presen

teras också ett (d) som grundar sig på endast säsongrensade tids

serier. 

1. Bl.a. ökar speciellt kvinnor som deltar i kreatursskötsel av
sevärt antalet sysselsatta; däremot inverkar de på arbetsinsatsen 
endast med sin halva vikt, då hälften av deras arbetstid användes 
för hushållsarbete, som inte medräknas i arbetsinsatsen. Om ar
betsinsatsdefinitionen, se toex. OLAVI NIITAMO Utvecklingen av 
sysselsättningen i Finland åren 1938-1959. SÖ, N~o 12, 1959; 
VALTIOVARAINMINISTERIÖ, Kansantalousosasto Eräitä työmarkkina
ja palkkakäsitteitä, 14.1201966 (duplicerad). 
2. Programmeringen av ekvationerna 4.205. och 4.2.6. med olika 
värden för (s) och (t) utfördes av mato nato kand. RAIMO HEISKA
NEN vid Finlands Banks institut för ekonomisk forskning. Säsong
rensningssystemet behandlas närmare i PERTTI KUKKONEN On the 
Measurement of Seasonal Variations. BFIER Publications, series 
D:l, mimeographed studies, Helsinki 1963. 
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Genom säsongrensningen "ackumulerades" vissa extrema obser
vationer inom tidsserien för A tilI tredje kvartalet åren 1953~ 

1957 och 19580 Detta berodde på säsongrensningskomponenterna~ 
och medförde att A efter den första lineära trendrensningen upp

visade talrika negativa observationero Adderandet av en konstant 
som skulle ha gjort dessa observationer positiva var otänkbart 

på grund av dettas effekt på (d)o Försök med logaritmisk trend
rensning för A gav ett ungefär liknande resultat. Av denna an
ledning tillämpades exponentiell trendrensning1 , där de tre 
extrema observationerna utelämnades vid databehandlingskalkYlen. 
Därefter trendrensades dessa enligt samma metod med värdena i 

ekvation (4.3.4.)~ varvid alla observationer för det trendrensade 
A blev positiva" 

Den exponentiella trendrensningen för arbetslöshetens tids
trend gav tilI resultat att 

, 
a == lo.g a, 

log A 
, 

bt 
, .... 

= a + + log / 
'-" ~ 

log A - bt - a' = log ~:" 
r ... """ 

varvid 
r' 

log A - 0.010t - log 1.291 = log G . 

t-test 3.689 

(4.3.1.) 

(4.3.20) 

(4.3.30) 

/" 
a = konstant, b = regressionskoefficient, t = tid och C. == rest-

term. För lediga platser gav den lineära trendrensningen 

och 

L - bt - a = c; ' ... ~ 

L - Oo989t - 126.638 =~ 
t-test 7.572 

För N blev resultaten 

N - 22.150t - 1296.850 =[ 
t-test 70112 

(4 .. 3.5.) 

(4.3.6.) 

10 Om trendrensning, se t.ex. FREDERICK C. MILLS Statistical 
Methods ... Third Editiono New York 1955, s. 337 ffo 
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Trendkomponenten växte långsammast för arbetslöshetens del, 
även om en tydlig (exponen~iell) trend förekom också för denna 

(t-testets resultat > 3)0 För lediga platser och arbetsinsats 
förekom en relativt tydlig trend (t-test :> 7) under undersök

ningsperioden, vilket kan förklaras främst genom institutionella 

förändringar (arbetsförmedlingens effektivering" ökat förtroende 
för arbetsförmedlingen bland företagare och arbetstagare) samt 

givetvis genom arbetsinsatsens tillväxt tack vare befolknings
ökningeno 

Huvudproblemet vid testningen var bestämmandet av anmäl

ningsförhållandenas storlek, vilka i betydande grad påverkar 

d~s absoluta nivå" även om b,d proportionellt blir ungefär den
samma förutsatt att (s) och(t) i resp. fall är konstanta för 

hela undersökningsperioden. Antagandet om en sådan konstans 

är en grov approximation, vilken dock tillämpats i alla de nämnda 

engelska undersökningarna eftersom noggrannare empiriska uppgif

ter om anmälningsförhållandenas storlek och växlingar inte står 
-

tilI buds. Vid beräkningarna gjordes försök med följande värlc1en-'· 

för (s) och (t) (se förklaring nedan)g 

4.3.1. 

~ .... , s 
" 0.4 t"~. 0.2 0.3 0.5 

0.5 d
X 

~l d2 d X 
l~ d

X 
4 

0.6 d
5 

d6 clr
x 

dg 

0.7 d x _ x d10 -9 

0.8 - d11 - d12 

0.9 - - d13 
d14 

1.0 x - - - d15 

10 Urvalet med dessa inalles 15 olika kombinationer av anmäl
ningsförhållanden ansågs ge ett tillräckligt material" och dessa 
räknades både med trend- och icke-trendrensade tidsserier. Med 
x utmärkta d~n framställs i bilaga 50 
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De efterfrågetryeksindexar som kalkylerats på basen av 

säsong- oeh trendrensade A$ L oeh N har som exponent (tr) $ medan 
de vilkas bastidsserier endast är säsongrensade utmärkts med 
exponenten (itr). Försöken utfördes både för de ieke trendren

sade oeh för de trendrensade tidsseriernas del s under antagandet 
att 0.2 ~ s ;; 0 .. 5$ 0.5 ';; t ~ 1.0. På basen av ttinformed guesses" 

kan anmälningsförhållandenas storleksordning något preeiseras~ 
1. den andel av alla lediga platser som anmäls tilI arbets

förmedlingsbyråerna kan normalt antas vara relativt låg1 

jämfört med totalantalet lediga platser (jfr ovan s.44 

om orsakerna). Detta innebär att (s) kan antas ligga 

någonstans på nivån mellan 0.2 - 0.5. 

2. arbetslöshetsstatistiken bör uppenbarligen anses avspeg

la antalet faktiskt arbetslösa relativt bättre, även om 

en smärre del av de arbetslösa kan falla utanför statis

tiken0 2 Ett visst bortfall i tidsserien har oekså skett 

emedan sysselsättningslinjen oeh av arbetsledningen 
direkt tilI sysselsättningsarbetsplatserna anställda 

arbetare inte medtagits (se fotnot s. 51). Största 

delen av dessa två grupper består doek av personer som 

knappast skulle ha blivit helt arbetslösa. Detta med

för att t kan ha varierat någonstans mellan 0.5 - 0090 
Ett högre anmälningsförhållande för (u) än för (v) moti

veras oekså av att det ligger i de arbetslösas intresse att an

mäla sig tilI arbetslöshetsregistrens ifall de överhuvud önskar 
få arbete$ medan talrika platser besätts utan att dessa sökas 

eIler lediganslås hos arbetsförmedlingeno 
I Dow~s omfattande undersökning användes doek genomgående 

konstanta anmälningsförhållanden$ där både3 (s) oeh (t) = 0050 

1. T.ex. i Norge har anmälningsförhållandet beträffande lediga 
platser tilI arbetsförmedlingen år 1963 beräknats vara endast 0.3. 
Uppgiften har erhållits av pol. lie. TOINI RISTIMÄKI vid Byrån 
för arbetskraftsundersökningaro 
2. T.ex. småbrukare i avlägsna trakter$ vissa av mentala skäl 
arbetsodugliga osv. 
3. Detta motiveras med jämförelser mellan de andelar av den ar
betsföra befolkningen som var i arbete eIler arbetslösa, varvid 
framgiek att då efterfrågan på arbetskraft var låg$ var antalet 
personer som inte registrerade sig som arbetslösa högre. Derma 
grova test gay anledning tilI konstaterandet, att (t)=0.5s oen 
eftersom (v) fluktuerade ungefär lika som (u) att oekså (s)=0.5. 
För Finlands del kan en sådan jämförelse knappast göras för under
sökningsperioden, eftersom arbetsinsatstalen föreligger endast på 
årsnivå oeh dessutom är relativt osäkra. 
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Det kan visserligen antas att (s) och (t) växlar något med ar
betskraftsefterfrågan, men som approximativa värcten kan dessa 

hållas konstanta. I fig. 4.301. har utritats de observerade 
uppgifterna för (~) och (~) på basen av trendrensade tidsserier. 
Ovan konstaterades att varje kurva som faller från vänster nedåt 
mot höger och närmar sig en rektangulär hyperbel visar en riktig 
ordning för observationerna. Figuren antyder att detta är fal
let, även om den tänkta regressionskurvan inte är en helt rek-· 

tangulärhyperbel (jfr fig. 4.2.7.)0 Detta kan bero på att det 
då d <: 0 förekommit s.k. labour hoarding, dvs. att antalet ar
betare inte minskats lika mycket som produktionen. Därvid 
skulle arbetslösheten inte ha ökat tilI en så hög nivå att allt

för många punkter av (u) skulle komma över 450 -linjen (om labour 
hoarding, se närmare s. 71 ) 0 450 -linjen särskiljer mellan 
punkter som indikerar hög eIler låg efterfrågan, medan friktion.s
arbetslöshetsnivån (och ett "normaltn antal lediga platser) in~ 
dikeras av denna linje vid olika nivåer av (Ut ) och (~). I figu~ s 'j 

ren har använts anmälningsförhållandena s = 0.5, t = 0.5, vilket 
principiellt inte skiljer sig' från om både u:s och v~s absoluta 
värden skulle ha använts. Den tänkta hyperbeln framgår dock 
klarare då värdena får en högre nivå, och en större skala behövde 
inte användas; av denna anledning ansågs det rrbekvämare" att 
använda nämnda anmälningsförhållanden, som också senare utnyttjas. 
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1 figurerna 4.3.2. och 4.3.3. har tilI en början d~r och 
d!tr jämförts med motsvarande bastidsserier för (~) och (~); 
(s = ,0.5, t = 0.5). Eftersom indelningen i perioder där d ~ 0 
är osäker, bIir den punkt där d = 0 anaIogt obestämd, viIket 
beror på de uppskattade anmälningsförhållandenao Av denna an
ledning har fullsysselsättningspunkten (d = 0) inte utritats, 
utan faktortrycket anges försiktigtvis i indexform som en på
minnelse om möjligheten att nollpunkten är högre eIler Iägre 
än vad som anges. Indexerna kan dock anses som reIativt goda' 
mätare av L1 d. 

En blick på figurerna visar för det första att (d) var 
mycket negativare med de'lcke trendrensade än med de trend
rensade tidsserierna. För det andra kan konstateras, att (d) 
anpassats väl efter förändringarna i ~ OCh~, som den bygger på& 

'Däremot borde dessa senare variera ungefär lika, enIigt vår 
tidigare hypotes (se sid. --- ), då % ritats med invers skaIa. 

Den antagna negativa korrelationen m~llan (u) och (v) testa
des med (v) som beroende variabel. ResuItaten anges i tab. 
4.3.2. 
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4.3.2. 

TI 
tr'~t-r~'T'87' 

(1) U $ V 

(2) tr tr 90 u ,v 

+ R a t-test 
-

I -0.476 -0.456 5.039 
I 

-0 .. 432 -0.316 4.537 I 
I 

(3) itr itr 87 u ,v 

(1}) itr itr 90 u ,v 

I -0.122 -0.502 L,11~4 

,,,0,,102 1-0 .:60 0.968 
-~ :-_-~._-----~ 

1 tallen (1) ooh (3) i tabellen1 har ele tI'e nämnda extrema ob

s8rvationerna utelämnats" Genom t-test kunde konstateras.9 att 

I'egressionskoeffioienten f5r de trendI'ensade talens del skiljer 

sig statistiskt synnerligen signifikant från noll, medan detta 

inte gäller för de 10ke trendrensade talen. KorI'elationskoeffi
oienternas förtecken motsvarade 1 samtliga fall de aprioI'iska 

antagandena, att aI'bets~ösheten ooh lediga platser förändras i 

motsatt riktning. Av oI'saker som nämnts implikerar koI'I'elations-
tY' resul ta ten a tt eI - föref2,JleI' ttllförli tlj.;;aI'e som indikator än 

ditI' . 

EfteI'som tI'enden vaI' " sap2,ss tydlig i A, L ooh N, visaI' dtr 

betydligt svagare förändringaI'o Resultaten behandlas näI'mare 

i följand3 avsnitt. 1 fi:!,o ~·o:;.4. haI' uppI'itats tI'e olika 

tI'endI'ensade (0.)0 Anmälningsförhållandenas värde i de olika 

indexarna f':i."amgår av tablå 1-1-03.1. Liksom i de föI'egående fi

gureI'na visar dessa.9 att även om d~s absoluta nivå varieI'ar nå

got i de trendrensade tidsserierna, är variationerna på gI'und 

av växlande anmälningsvärden J.nte så stRrk&., oOh!J d propoI'tio

neIl t ungefär lika pii gI'und av anmälningsföI'hållandenas konstans 

i resp. tidsseI'ier. I följaneIe avsnitt uppställs vissa hypote

ser om viIka av efteI'frågetryoksindexarna som kan anses mest 
ffrealis tisk n • 

Nodellens svagheter anknyter i hög grad tilI grundmaterialet. 

Vid beräkrJ.ngarna bortses från utbudssidan såtiIlvida.9 att an
talet arbetssökande inte medtas, ooh arbetskraftsutbudet antas 

1. F=observationernas antal, R= totalkorrelationskoeffioient, 
a=regressionskoeffioient. 
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som givet. Grundstatistiken kan i vissa nämnda avseenden inte 
anses helt tillfredsställande$ speciellt beträffande tidsserier
nas första del. Dessa faktorer medför att ~d troligen avspeg
las bättre än det absoluta (d)$ dvs. att en relativt god bild 
erhålls av successiva skeden med hög och låg efterfrågan, medan 

den absoluta nivån är osäkrare. 
För det första representerar de lediga platserna L ett 

slags kö, som registrerar varken transaktioner eIler beslut. 
Köns storlek kan vara mindre (eIler större) än den reella otill
fredsställda efterfrågano Arbetsgivarna kan t.ex. anmäla ett 
för stort antal lediga platser tilI arbetsförmedlingen då 
d -~ 0, i hopp om att få åtminstone en del av dem besatta. 
Plausiblare är dock att de om efterfrågetrycket är högt finner 

det lönlöst att anmäla nya lediga platser .om arbetstagare inte 
erhållits för de tidigare lediganslagna platserna; i detta läge 

kan arbetstagarna dessutom lättare få anställning utan att an
mäla sig tilI arbetsförmedlingen. Däremot avspeglar arbetsIös
hetstalen uppenbarligen verkligheten bättre, trots att ovan anför~, 
des vissa brister också beträffande dessa. Genom anmälningsta·., 

len kan dessa tendenser korrigeras i viss mån, men anmälnings
talens konstans för beräknandet av resp. (d) är en grov men 
oundviklig approximation. 

Ett annat problem är att friktionsarbetslösheten bestående 
kan ha förändrats t.ex. genom förändringar i arbetskraftens rör

Iighet, näringsstrukturförändringar, eIler förändringar i anpass
ningen tilI efterfrågan, varvid det läge där d = 0 skulle för
ändras. Under en så lång undersökningsperiod skulle sådana 

strukturförändringar vara tänkbara beträffande (u), varvid detta 
skuIIe medföra en förändring av (d). Därvid skuIIe (u) och (v) 
börja närma sig eIler skilja sig aIItmer från varandra. I figu
rerna avspeglas en sådan tendens i viss mån, dvs. (u) och (v) 
börjar mot tidsseriens slut skiIja sig något mera från varandra, 
beroende på den tidvis höga arbetslösheten under senare hälften 
av 1950-talet. 

En grundläggande svaghet är att estimationerna, i motsats 
tilI Dow-Dicks-Mireaux' index1

, rör endast ett aggregat. Statis-

1. I Dow-Dicks-Mireaux' kalkyler beräknas efterfrågetrycksin
dexar totalt och för olika näringsgrenar$ metallindustri$ textil
industri$ annan fabriksindustri 9 gruvindustri$ byggnadsverksamhet, 
lantbruk och serviceverksamhet. Se J.C.R. DOW-L.A.DICKS-MlREAUX 
a.a. 
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tiken över (A) kan dock inte för undersökningsperioden erhållas 
för olika produktionssektorer, vilket omöjliggjorde sektorkalky

ler. Givet är att också under perioder med ett starkt aggregat 
efterfrågeunderskott kunnat förekomma sektorer med samtidigt 
efterfrågeöverskott, t.ex. inom industrin~ eIler för vissa slag 
av arbetskraft. Den nettoefterfrågetrycksindex som uträknats 
rör således främ.st Ifmarginalarbetskraftrr, vilkas efterfrågeförhål

landens förändrirtgar antas avspegla totalefterfrågans förändringar. 

Skillnaderna mellan de trendrensade (u) och (v) kan ha berott 

på att 

a) den lilla höjningen i v:s nivå var följden av att arbetsgivar
na i stigande grad överskattade (eIler i sjunkande grad under

skattade) sina lediga platser, och 

b) stegringen i (u) uppstod genom en ökning av (m), vilket skulle 

innebära att arbetskraftsutbudet efter kriget sämre anpassats 
tilI efterfrågemönstret. 

Trendrensningen kan uppenbarligen korrigera och eliminera 

största delen av sådana strukturförändringars effekt på A~ Loch 

N, liksom också effekten av institutionella förändringar. Den 

negativa korrelationen mellan (u) och (v) blev dock lägre än i 

den engelska undersökningen, även om ingen explicit korrelations
koefficient angavs i dennao För de trendrensade talens del steg 

korrelationen här tilI c. -0.5 (exkl. de tre extrema observatio

nerna) • 

Det ovannämnda innebär, att estimeringen inte kan anses ha 
gett en perfekt indikator för efterfrågetrycket på arbetskraft. 

Likväl bör konstateras, att den använda testen effektivare ut
nyttjar basstatistiken än andra tester över faktortrycket. Dess 

relevans kan sammanfattas enligt följande~ 
a) indelningen i perioder med hög och låg efterfrågan beror del

vis på uppskattningen av anmälningsförhållandena 

b) indexen avspeglar Lld bättre än det absoluta (d) 
c) uppgifterna för förkrigs- och krigstiden är betydligt osäkrare 

än beräkningarna för t.ex. 1950-talet 

d) vissa eftersläpningar förekommer uppenbarligen i mätningsre
sultaten. 

1 Dow-Dicks-Mireaux-indexen räknas inte med större avvikel
ser från den faktiska nOllpunkten än ± 0.25 %. Att indexen trots 
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det kan anses avspegla ~d bäst beror också på att anmälnings
förhållandenas statistiska "bias" kan vara funktioner av efter

frågans nivå. Dessutom kan antas att nivån för (d) blir osäk
rare ju mera (d) avviker från noll., vilket tillsammans med sta
tistikens osäkerhet medför att "topparna" under olika år uppen

barligen inte är helt jämförbara sinsemellan. En trolig för

bättring jämfört med den engelska indexen var att estimeringen 
av de finländska uppgifterna genomfördes på basen av trendrensade 

taI. 

Om konstaterandet att (s) är relativt låg och (t) betydligt 

högre håller streck., skulle. d~r", d~~ och d~~ i fig. 403.4. uppen
barligen vara relativt tillförlitliga avspeglare av efterfråge

trycket., medan ~d proportionellt är ungefär densamma i alla in

dexar. Av figurerna framgår, att det aggregerade., trendrensade 

positiva (d) inte överskred jämviktsnivån med mer än CQ 7 % och 
aldrig sjönk mer än 1 % under den. Överhuvud är avvikelserna 

fran d = 0 (=100) dock betydligt större än i den engelska tes

ten., vilket delvis kan förklaras med de starkare konjunktur

fluktuationerna i Finland. Det större negativa efterfrågetrycket 
år 1958 berodde på den exceptionella arbetslösheten nämnda år 

och det låga antalet lediga arbetsPlatser. 1 

En kronologisk överblick av (d) utvisar, att enligt alla 

de uppritade indexarna d > 0 (dvs. låg över indextalet 100) 
under hela krigstiden och ända tilI slutet av 1940-talet., vilket 
berodde på den stora efterfrågan på arbetskraft inom krigs- och ". 

krigsskadeståndsindustrin. Är 1949 sjönk aktiviteten.,· och (d) 

föll tilI en låg nivå; därefter skedde åter en stark efterfråge
höjning som främst berodde på Korea-boomen. Recessionen åren 

1952-1953 avspeglas i en snabb sänkning av (d). Ären 1954-1955 
höjdes (d) åter, för att gradvis före devalveringen 1957 åter 

sjunka brant tilI en låg nivå åren 1957-1959. Är 1960 inleddes 
igen en stegring i faktortrycket. Under största delen av under

sökningsperioden var således d ;> 0., oberoende av anmälningsför
hållandenas storlek. 

1. Vid ut~ången av 1958 var antalet personer i arbetslöshets
registren (A 1 + A2 ) = 74 922 personer., och 89 518 i slutet av 
februari 1959. Att botten i diagrammen infaller något tidigare 
beror på säsongrensningens inverkan. Samtidigt sjönk antalet 
erb~udna platser vid samma tidpunkter tilI Co 14 000 personer. 



- 66 -

5. FAKTORTRYCKET KONTRA NYTTIGHETSTRYCKET 

Efter mätningarna av faktortrycket kan diskussionen om 

hypotesen att faktortrycket är en funktion av nyttighetstrycket 

och att de förändras ungefär lika vidareutveckIas. Om detta 

är fallet, skulle alltså både nyttighetstryckets (n) och total

efterfrågetryckets (i) förändringar eIler förändringsriktning 

kunna indikeras genom studier av faktortryckets (d) förändringar; 

vi kan aIltså något omskriva villkoret för ett positivt efter

frågetryck från ekvation 2.2 0 1. 

Genom ekvationen 5.0.1. begränsas diskussionen att närmast gälla 

ett ökat (eIler ett oförändrat) efterfrågetrycko 

Ovan konstaterades att inget rent ex ante-uttryck för fak

tortrycket (d) kunde beräknas; trots att det estimerade (d) 

kan anses innehålla förväntningselement på grund av att det 

omfattar lediga platser1
p är den använda grundstatistiken upp

gjord ex post. Efterfrågetrycket påverkar ex ante-variablerna 

Elå att dessas värde uppenbarligen förändrats i ex post-statis

tiken (jfr. ovan begreppen ex ante-ex post p s.32 ), i riktning 

mot en bättre anpassning av efterfrågan och utbud på kort sikt. 

Detta förutsätter dock relativt snabba lönereaktioner på den 

bristande jämvikten (efterfrågetrycket)p enligt den neowick

sellianska teorin som arbetade med korta enhetsperioder. 

Om anpassningen är mycket snabb~ är det praktiskt omöjligt 

och meningslöst att försöka mäta ett genomsnitt av efterfråge

trycket under en period. 

Under de längre perioder som betraktas kan det dock knap
past ha varit möjligt att ständigt uppnå full jämvikt enbart 

genom pris- och lönejusteringar~ som inte kan ses under.något 

ceteris paribus-villkor p utan samtidigt påverkar efterfrågan och 

utbud. Ett snabbt reaktionsmönster skulle kunna medföra att 

1. Arbetsgivarnas anmälningar av lediga platser tilI arbets
förmedlingen antas grunda sig närmast på deras förväntningar 
om den framtida efterfrågeutvecklingen rörande nyttigheter. 
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t.ex. en Iönestegring" som är' en föIjd av att dt _1 :'> 0,9 och 

som temporärt eIiminerar detta faktortryck,9 samtidigt genom de 

åtföljande inkomststegringarna hÖJer efterfrågan och efterfråge
trycket för nyttigheter1 ; detta kan fortplantas vid~re tilI 

arbetsmarknaden och medföra att dt ::> O. 
Också !! justerande 11 prisstegringar om nt _1 :;> Ö höjer före

tagarnas inkomster (under förutsättningen att försäIjningens 
volym inte minskar relativt mer än priserna stigit) och samtidigt 

efterfrågan" och medför eventueIIt att också nt~~ O. Tids
aspekten är såIedes synnerligen viktig vid betraktande av efter
frågetryckets e'ffekt och möjIigheterna att undanröja det. 

Hypotesen om att pris- och lönereaktionerna inte normalt 

kunnat eIiminera efterfrågetrycket stöds av följande observa
tioner: t.exo i Storbritannien2 har konstaterats att nyttighets

och faktortrycket inte tenderat undanröjas snabbt av pris- och 

Iöneförändringar,9 utan att de kunnat förekomma i mångaår. Detta 

beror kanske främst på att de teorier som arbetar med antagandet 

om fuIIständig anpassning genom pris- och löneförändringar gällt 

statisk anaIys och förutsatt ren konkurrens" mycket korta tids

perioder och snabba pris- och lönereaktioner (jfro ovan s. 41 ). 
Den estimerade faktortrycksindexen antyder också att (d) avvikit 
betydligt från j ämviktsni vån; även om derm.a. j ämviktsni vå är 

något osäker" kan konstateras att (d) hållits länge på olika 

nivåer under undersökningsperioden" viIket är ett Ifindirekt 
bevisl! för att det skiIjt sig betydIigt från ett hypotetiskt jäm-

viktsläge~ trots att dettas läge inte direkt kan preoiseras o 
Konstaterandet att pris- och lönereaktionerna inte i prakti

ken är så snabba stöder tanken att efterfrågetrycksanalysen bör 

kunna ske på basen av mera lättberäknade efterfrågeutbudsbe

grepp än rena ex ante-storheter" som t.exo de ovannämnda (so 33) 
itoptimala" eIler IIplaneradell köpen eIler I!förväntad försäljning fl

• 

Förväntningar som starkt strider mot varandra är inte den bästa. 

utgångspunkten för empirisk efterfrågetrycksanalys,geftersom 
dessa förväntningar anpassas tilI verkligheten och skiIlnaden 

1. Jfr ovan s. 39-
2. Se J.C.R~ DOW and L.A. DICKS-MIREAUX a.a.,9 s. 16-17, samt 
J.C.R. DOW The Management of the British 000,9 s. 330-337. I 
det förstnämnda avsnittet sägs bl.a.: "It seems cIear that in 
the United Kingdom prices and wages are far from volatile in 
this sense; and that a condi tion of exc.ess demand for a product 
or for Iabour does not normally tend rapidIy to be eliminated 
by price or wage changes J but may persist for years". 
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mellan _ dem u'ejämnas. Därför vo:-ce det uppenbarligen lämpligare 

a'e'e vid undersBkandet av det fak'eiska efterfrågetrycket liksom 

ovan (s. 33) definiera detta som differensen mellan de praktiskt 
påtagligare uttrycken !1 aktj_va köpförsök 1i och IItillgängli;gt 

utbud ii
J i stället för att ange dem i de nämnda vagare och mera 

1 
utpräglade ex ante~formerna-. 

Om denna metod som skulle förenkla mätningen accepteras, 

och pris-lönere2,ktionerna inte i verkligheten är tillräckliga 

att snabbt undanröja efterfrågetr>ycket J borde det vara möjligt 

a tt mäta (i) som inte enbart är et t trans! toriskt fe:nomen under 

dessa premisser. Mätningsmöjligheterna har visserligen starkt 

kI'i tiserats - bl. a. av AKERMi\N2 men k:r'i tiken förefaller skjuta 

över målet. :Den aggregerade efterfrågan och det aggregerade ut

budet borde nämligen va::,,--'a mätbara storheter. 

Efter denna principdiskussion kan vi återkomma tilI huvud

frågan om förändringarna i faktortrycket kan återspegla föränd

ringarnas storlek i nyttighetstrycket och analogt totalefter

frågetrycket. 1 detta sammanhang måste först tidsfaktorns av

görande betydelse för vad som kan betraktas som orsalc och verkan 

vid de båda sektortryckens förändringar beha.ndlas!J eftersom 

transfereringen: av deras fcrändringa::, all"tid går via företags

ledet,9 och större eIler mlndre eftersläpningar i effekterna upp

står. Vi antar nedan att förändringarna i arbetskraftsefter

frågan är härledda blott från nyttighetsefterfrågans förändringar; 

derma abstraktiol1 ~ att reaktionerna t,\lott sker i den ena rikt-
7-

ningen behöver inte alltid vara helt realistiskJ!J men kan antas 

vara allmännare och anv~mds för att frågeställningarna klarare 

1. JL." t. e~,::o :z~:a;:( LUNDBERG Infls.t:Lcm.[.D.n~.::.ys och ekonomisk teori. 
ET., september 1948,? s. 143-111.8; - J-.CoR. DOW and L.A. DICKS-
MIREAu,r lh 1'7 - T.J r :- ~;.JTT rr1TT~"'--"Y 1\"" +-"h "." t t"h fl 

.1-... a.E'.. -' s. O·-~I :;: .l.l""~.LJ';'_':-';'· 11..li.v·.i..J .'-1. ,tt·J.r ...... ler j:;) e on .;..te 1n a-
tionary Gap.ET!J juni 1949,9 s.92-97. Också i J.M. KEYNES How to 
Pay for the \iljar.... definierades efterfre.gE!<- och utbudsförhållan
dena implici t på detta sätt s oc11 j.nte i ren.a ex ante~·termer. 

2. Se JOHAN ÄKERMAN An 1nstitutional Approach to the Problem of 
Inflation. Erich Schneider zum 60. G2burtstag o stabile Preise 
in wachsender Wirtschaft. Das Inflationsproblem. Herausgegeben 
von GOTTFRIED BOl\1BA.CH!J TUbJ_ne;en 1960., So 5,9 9-11 . .BJrerman konsta
terar bl. a.: !tA contemplation of the term tot8.1 aggregate demand 
does not lead anywhere. W2 cannot measure demand - only the value 
or volume of commodities sold - and we cannot give an econometric 
meaning to total aggregate dem2nd. lIenee it is impossible to 
determine and to locate in time a general increase of demand and 
term this as first cause. 11 

3. Företagarna kan tvärtemot dessa premissQ:i:"' i vissa fall t. ex. 
antas ölra sin efterfrågan på arbetskraft eftersom de väntar en 
ökad nyttighetsefterfrågan. Det ovan behandlade reaktionssättet 
torde dock kunna betraktas som det !talJ.männa!l fallet. 
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skall kunna belysas. Under dessa premisser kommer reakt~nerna 

att gå från förändringar i nyttighetsefterfrågetrycket tilI 
faktortrycket; detta avbildas ovan (s. 40 ) genom ett enkelt 

reaktionsmönster. Denna uppfattning delas t.ex. i Paunios 1 

infIationsmodell, som arbetar med antagandet att händelserna på 
arbetskraftsmarknaden enbart avspeglar utvecklingen på nyttig

hetsmarknaderna. 
I det nedan uppritade systemet utvidgas detta betraktelse

sätt~ så att ett hypotetiskt exempel över reaktionsmönstret då 
ett förändrat nyttighetsefterfrågetryck transfereras tilI fak

tortrycket avbildas under antagandet om olika genom det ökade 

nyttighetstrycket inducerade tröghetsmoment. 

Antagandena är följande: full sysselsättning och under

tryckt inflation med bloa. höjningar av direkta skatter och 
priskontroll, som reglerar en del av efterfrågan och följaktli
gen det ökade nyttighetsefterfrågetrycket. Genom höjningar av 

arbetskraftens kvalitet och/eller ökningar samt förbättringar 
av realkapitalutrustningen antas att produktiviteten efter en 

viss tidseftersläpning kan höjas i modellen. Eftersom produkti
vitetshöjningen i någon mån minskar behovet av arbetsk~aft2, 
innebär detta att den minskar ~n:s effekt på (d). Arbetstiden 
kan också ökas t.ex. genom mera övertidsarbete, ~ilket förut- . 

sätter en relativt flexibel arbetsmarknad. Då nyttighetstrycket 
ökar~ förutsätts vidare att en utbudsökning på kort sikt kan 

ske genom en lagerminskning, vilket också är ägnat att minska 
det stegrade nyttighetsefterfrågetrycket och följaktligen fak

tortrycket. Reaktionsprocessen från /\ntill (d) antas inte 
ske mycket snabbt~ utan under t.ex. ett år, så att produktivite

ten hinner höjas. SlutIigen uppfattas LJd liksom tidigar~ som 
förorsakat av förändringar i lediga platser och arbetslöshet; 

(d) påverkas således inte direkt av förändringar i arbetstiden, 

1. Se JoJ. PAUNIO A Study in the Theoryoo.~ s. 108. 
2. I denna enkIa modell bortses från möjligheten att företagar
na, liksom i avsnitt 2 0 2., tilI följd av produktivitetshöjningen 
antogs höja sin förväntade utbudskurva. So s.24 . 
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även om dessa är ägnade att lindra erfekten av 4 n på (d). Av 
ovan redovisade skäl antaa även.;.'här att reaktionen 1 den partiella 
modellen sker i blott en riktning. 

5.0.1. 

IA~C~Anl 

~M=an-f II ~ T 
~ ;k 

~ I L\ v<.o\ ~Nrol 
+--I---+- I I I ! I I 1---t-~-I-._-_.+._--+---+-----I---I-----l---7 t 

ne = reglerad del av efterfrågeökningen 
NT = arbetskraftens samlade arbetstid 
~ = arbetets produktlv1tet .~ N 
V = lager av nyttigheter 
f = Ll ne + L1 V + Ll NT + L1 (~). (5.0.1.) 

På basen av flguren kan två delvis sammanhängande frågor 
disku t.eras : 

1. effekten av ~ n på d 
2. eftersläpningen i reaktipnerna. 

Angående effekten kan konstateras, att enligt modellen endast 
en.: 11 ten del av den ursprungliga ftlrändringen i nyttighetstrycket 
komm~r att avspeglas i faktortryeket. För det första förekommer 
det inducerade förändringar 1 olika "buffertarU sam uppfångar im
pulserna från ~ n och tjänar att lindra nyttighetstrycket, och för 
det andra hindrar den antagna höjda efterfrågebegrfiasningen Ll ne 
en del av ~ n att utöva ain effekt. . 

Angående eftersläpningen är det ~lart, att det tar en viss 
tid före ~ n påverkar d. Däremot är de olika tröghetsmomentens 
tidsordning osäkrare. I figuren antaa att' förändringen i alla 
andra variabler förutom produktivitetshöjningen kan ske rätt 
snabbt; .de förstnämndas tidsordning bör uppfattas endast som 
ett exempel .. 
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Tröghetsmomenten och efterfrågebegränsningen i modellen 

medför~ att förändringarna i nyttighetsefterfrågetrycket, 

förutom om dessa är mycket starka, inte snabbt och endast dämpa

de skulle komma tilI synes hos (d). 

Huruvida detta i verkligheten är fallet kan inte allmänt 

bedömas~ eftersom det i hög grad beror på,arten ay nämnda trög
hetsmoment s eftersläpningarnas längd och förväntningarna. Det 

...r ". .' 

kunde också tänkas att nyttighetstryckets förändringar resulterar 
, '. " '1 

i starkare förändringar i faktortrYcket.~· -:NEILD,' , konstaterar 

t.ex. om de i detta avseende 6lik~ re~~tionerna i U.S.A. och 

Storbritannien att den amerikanska· ekonomins sysselsättning och 

arbetsinsats reageråt betydligt häftigåre på produktionssänkningar 

än den brittiskao 

Trö~~etsmömenteh skall döck principiellt diskuteras s och 

kan bl.a., omfatta f5ljanae faki6rer: 

1., Andra större !iflaskhalsar" än arbetskraft kan hindra 
en produktionsökning s6m skulle lindra nyttighets
trycket - t.ex. kapacitets- eIler råvarubrist s knapphet 
på särskild arbetslcraft 3 dvs. ett kvalitativt men e"J 
kvantitativt faktortryck; 

2. Överenskommelser mellan arbetsgivarna att irtte j'för
störal! arbetsmarknaden genom häftiga efterfrågeökningar; 
förlängning av arbetstiden t. ex. genom ölrat övertids
arbete; intensifiering av arbetet genom ökat ackord
arbete; vid efterfrågesänkningar åter förekommer ofta 
s.k. IIlabour hoarding" s som innebär att arbetskraften 
minskas mindre än produktionen relativt sett; 

3. reglering av efterfrågan eIler efterfrågeökningar s vilket 
varit fallet t.ex. i Finland under största delen av 
efterkrigstiden (tilI en början ransonering s sedan pris
kontroll s efterfrågebegränsningar); 

4. lagerförändringar s som vid lagerminskningar sänker 
nyttighetsefterfrågetrycket. 

1. Se R.R. NEILD Pricing and Employment in the Trade Cycle. 
A Study of British Manufacturing IndustrY3 1950-61. NIESR s Occa
sional Papers XXI. IJondon 1963,9 s. 46-53. En implici t uppfattning 
om olikheten mellan de båda efterfrågetryckens förändringar ger 
t.ex. det s att enligt vissa undersökningar rörande korta cykliska 
fluktuationer växlingarna i produktionen i procent av tillvä'xt
trenden i England varit c. fem gånger så stor som växlingarna 
i den procentuella arbetslösheteno Differensen mellan dessa 
konstateras tilI stor del ha utjämnats genom förändringar i 
arbetstiden. Se A.W. PHILLIPS Employment 3 Inflation and Growth. 
Ec,9 February 1962,9 So 13. 
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Förteckningen gör inte anspråk på fullständighet~ utan 
visar blott några exempel~ 

På basen av den föregående diskussioneri kan följande 
villkorliga slutsatser fattas~ under förutsättningen att an
tagandet i ekvation 2 0 201. hållerstr~ck~ dvso att (d) bör vara 
positivt för att det aggregerade efterfrågetrycket (i) = 00 

10 Förhållandet mellan förändringarna i efterfrågetrycken 
är osäkert tilI följd av att ~,d närmast antas inducerat 

från i1n via de nämnda tröghetsmomenten; 
20 Några säkra kvantitativa slutsatser om ~i eIler ~n 

kan knappast fattas; 
3. Det aggregerade efterfrågetrycket och nyttighetstrycket 

kan dock under betydande delar av undersökningsperioden 
antas ha varit positivt s eftersom d > 0 under de flesta 
år~ oberoende av anmälningsförhållandenas storlek för 

de trendrensade talens del. 
4. Eftersom (d) inte är ett rent ex ante-aggregat~ är slut

satserna i 3. dock osäkra. 

Ringen har därigenom slutits kring det hansenska synsättet~ 

att (n) och (d) inte nödvändigt behöver förändras likadant 

(jfr olikheterna 2.3.1. - 2.303.). Den uppställda hypotesen 
gäller således knappast alltid. Det är främst de påvisade 

tröghetsmomenten och substitutionsmöjligheterna beträffande 
produktionsfaktorer som medför att efterfrågan på arbetskraft 
kan variera på annat sätt än efterfrågan på nyttigheter. Där
emot är det inte osannolikt att det kan förekomma en viss pro

portionalitet mellan /~n och L3d~ även om de inte förändras i 
samma förhållande. Ett visst kvalitativt uttryck för Lin skulle 
därigenom ha erhållits p samtidigt som faktortrycket beräknats. 
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60 EFTERFRÄGETRYCKETS EFFEKT 

Den ur ekonomiskt-politisk synvinkel grundläggande frågan 

om efterfrågetryckets effekt på priser och löner skall nu dis

kuteraso Detta kapitel utgör en utvidgning av den föregående 

analysen och en grund för nästa kapitel~ där den efterfråge

trycksbegränsande politiken skärskådas o 

Då efterfrågetryckets effekt undersöks är det primära prob

lemet mätningen av denna effekt. Eftersom effekten sammankopplas 

med efterfrågeinflation (jfr ovan So 4 ), bör de avefterfråge

trycket förorsakade pris- och lönestegringarna främst undersökas; 

därigeno~ ställs vi direkt inför indexproblemet. Tillspetsat 

kan man fråga sig~ skall prisstegringarna mätas med levnads

kostnads-~ partipris- eIler konsumentprisindexen och/eller med 

prisindexar för arbetsinsatsen~ investeringsvaror, råvaror~ 

nationalprodukten? 

Enligt indexteorin förutsätter en exakt prisindex en given 

preferenskarta. Indexvalet beror av den analysmetod som utnyttjas 

och de använda indexarnas antal på hur många separata aggregatmark

nader som förekommer i analysen. Det estimerade beroendeförhål

landet mellan pris- och lönenivåns stegring och efterfrågetrycket 

beror således i avgörande grad på hur dessa prisindexar konstrue

rats och vilka av dem som utnyttjas. 1 

En teoretisk möjlighet att mäta sambanden exakt är uppen

barligen att disaggregera jämförelserna tillräckligt~ så att 

t.ex. en prisindex för den homogena varugruppen x, som hålls 

lika tilI kva1itet och utformning under ett tidsför1opp, jämförs 

med efterfrågetrycket för ifrågavarande varugrupp. Detta är 

dock uppenbarligen praktiskt omöj1igt på grund av varugruppernas 

stora anta1 och heterogenitet; oberoende av vi1ka av de allmänt 

använda aggregerade prisindexarna som används kommer så1edes 

en viss felmargina1 förorsakad av att indexarna inte är he1t 

1. Se J.J. PAUNIO A Study in the TheorY.oo5 s. 137 och samma 
författare Om några inf1ationsteoretiska prob1em. EST~ Nr 4~ 
1957. Indexproblemet behand1as t.ex. i FELLNER-GILBERT-HANSEN
KAHN-LUTZ-de WOLFF The Prob1em of Rising Prices. OEEC. Paris 
1961, s. 11 ff; GUNNAR MYRDAL Monetary Equilibrium ... ~ chap. VI; 
R.G.D. ALLEN Mathematica1 Economics. Second Editiono London 1960~ 
s. 702-703; DON PATINKIN Money~ Interest ... , s. 297-298. 
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relevanta att kvarstå vid mätningen av pris- och lönereaktioner

na på efterfrågetrycket. 
Vi skall först behandla priseffekten av förändringarna i 

nyttighetsefterfrågetrycket (n). Från mikroekonomisk synpunkt 
kommer Ljn teoretiskt att påverka priserna endast via efterfråge
funktionen, dvs. efterfrågans priselasticitet och resp. företags 
gränskostnadSfUnktion. 1 Ur empirisk synpunkt är detta konsta
terande föga tillfredsställande~ eftersom informationen om 
LJn~s effekt på dessa funktioner är mycket begränsade. Däremot 
har praktiska undersökningar (se nedan) om bl.a. full-cost- och 
mark-up-prissättningen gett ny information om prissättnings
grunderna. 

Om vi ser frågan från en något annan sida~ kan vi uppställa 
följande hypotes: prisstegringarnas hastighet för varan x är 

produkten av dess pris och en funktion av förhållandet mellan 
efterfrågetrycket för varan (n ) och utbudet av varan (S )9 

2 x x 
dvs.~ 

/\ P 
=--.2S 
/\ t 

= (6.0.1.) 

1 ekvationen förutsätts att Sx .>. 0 ~ f x (0) = 0 och f~)" o. 
Hypotesens realism skall härefter diskuteras. 
Uppfattningen om efterfrågetryckets direkt prisförändrande 

effekt måste nedan modifieras3 , främst beroende på att den 
Utraditionella" efterfrågetrycksteorin med direkta prisreaktioner 
på ett efterfrågetryck oftast förutsatte ren konkurrens (helt 

flexibla priser)~ medan prissättningen nuförtiden tilI stor del 
sker under andra marknadsformer (t.exo oligopo19 monopolitisk 

konkurrens och monopol). 

1. Se WILLIAM Go BOWEN The Wage-Price Issue ... 9 s. 257-275. 
2. Jfr BENT HANSEN A Study in the Theory ••. , s. 221-225. 
3. Jfr R.H. NEILD a.a.~ So 51 och J.C.Ro DOW The management of 
the British ... , s. 330-337. Eftersläpning och tröghet vid 
reaktionerna på /\n konstaterades bloa. i olika empiriska under
sökningar i Storbritannien och U.S.A., se toex. RoL. HALL och 
C.J. HITCH Price Theory and Business Behavior .. OEP~ May 1939; 
R.F. KAHN Oxford Studies in the Price Mechanism, EJ March 1952; 
A.D.Ho KAPLAN, J.B. DIRLAM och R.F. LANZILOTTI Pricing in Big 
Business. Brookings Institution, Washington-1958~ Jfr även 
JOUKO PAAKKANEN Hintateorian realismi ja yritysten hintapäätök
set, LTJ 22, Helsinki 1957; K.K.F. ZAWADZKI The Economics of 
Inflationary Processes, Bristol 1965, s. 54 ff. 

,; 
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Dessa från ren konkurrens avvikande kow~urrensformer innG

bär nämligen att majoriteten av priserna i marknadsekonomierna 

är i viss män inflexibla och primärt påverkas 0v kostnadsför

ändringar, medan priseffekten av små förändringar i efterfråge-· 
trycket faller i bakgrunden. Kostnads- och efterfrågetryckets 

priseffekt kan dock preciseras endast genom empiriska under

sökningar. 1 Om priserna däremot vore mycket flexibla, skulle 

de pä kort sikt inte kunna vara dlrekt kostnadsbestämda, utan 

primärt efterfrågetryckspåverkade och vid varje efterfråge

trycksinducerad prisförändring bestämda i ett visst förhållande 

tilI kostnaderna. Antagandet om så stor flexibilitet är emeller

tid orealistiskt på de flesta marknader. 

Med hänsyn tilI de kostnadspåverkade priserna måste dock 

framhållas!) att vad som ur en synpunkt är-kostn3.der är inkomster 

ur en annan. Om kostnadsfaktorerna medför prisstegringar kommer 

företagarnas inkomster att stiga och således också totalefter

frågan. Om dessutom nyttighetstrycket ä2 större än noll kan 

företagarna antas vara mindre benägna att motstä lIfrestelsen l! 

att låta kostnadsstegringarna slå ut i form av prishöjningar. 

Ett pasi ti vt efterfrågetryck kommer således uppenb2crligen att 

accelerera prisstegringstakten, även om prisstegringarna primärt 

var kostnadsinducerade. 

1. Här skall vid sidan av tidigare nämnda utländska undersök
ningar nämnas några inhemska. Se t.ex. AHTI MOLANDER Kokonais
taloudelliseen hinta- ja palkkatasoon vaikuttavat tekijät Suo
messa vuosina 1911-9-1962. Suomen Pankin taloustie'ceellisen tutki
muslaitoksen julkaisuja, Sarja D:7, monistettuja tutkimuksia, 
maaliskuu 1965. Molander konstaterar, att prisnivån under under
sökningsperioden främst påverkats av lönenivåns och produktivi
tetens utveckling, medan efterfrågans flQ~tuationer förefallit 
ha en blygsammare roll. Efterfrågan uppskattades ex post!) och 
som indikatorer användes totalproduktionens och varuexportens 
volym, sysselsättningen, arbetstimmarnas antal samt relationen 
mellan sökta och lediga arbetsplatser. på basen av dessa konstru
erades en grov efterfrågeindikator. Denna hade således inga 
inslag av IIköpförsök ii

, och kan (som i undersökningen l-::onstateras) 
knappast helt adekvat ha avbildat efterfrågefluktuationer~a. 
Se a.a., s. 72-73, Jfr också EERO TUOMAII\TEN KustannuspainoJ.as~~ 
kelmat ja niiden käyttömahdollisuudet hintaennusteiden laatimi
seen. Talousneuvoston tulopoliittisen tutkimusryhmän m:1..etintö 
(duplicerad), Helsinki 1966, Liite 4; TI~1l0 HELELÄ a 0 a. s kap. ~--
5; Hinnanmuodostuskomitean mietintö, Helsinki. 1958~ EINO H. 
LAURILA Orsakerna tilI prisnivåns förändringar under c1.8 S8naste 
åren, Unitas 1961; 2, s. 55-60. 
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Vi kan således anta att varken priser eIler löner på de 
fIesta nyttighetsmarknader1 eIler arbetsmarknaden bestäms. 

automatiskt efter efterfrågeförändringar 9 och att de inte kan 
förutsättas stiga enbart för att efterfrågetrycket är något 

över nolla Priserna och lönerna på icke-renkonkurrensmarknader 
är tilI stor del administrerade 9 icke helt marknadsbestämda. 

Den aggregerade efterfrågan måste dock spela en viss roll också 
i sådana förhållanden~ eftersom det vore absurt att påstå att 
efterfrågetrycket inte vore relevant som inflationsorsak eIler 
för inflationens fortskridande. Däremot anser ACKLEy2 att 
ett efterfrågetrycksaggregat i den traditionella meningen inte 
är operationellt och att det blott 9 liksom ovan framhållits 9 

främst kan användas för att beskriva förändringaro Som ett 
alternativt sätt att närma sig inflattonsorsaksproblemet fram

håller han mark-up-inflationsorsaksteorin 3 som framförts 
speciellt av HOIZMAN och DUESENBERRy3 . 

10 Som undantag från denna regel kan främst anföras de lant
bruksprodukter som marknadsförsi renkonkurrensförhållanden 
och kan antas ha relativt flexibla priser. 

2. Se GARDNER ACKLEY a.a 09 s. 451-4573 och s. 439-445 om 
administrerade priser. 

3. Se toex. FRANKLYN D. HOLZMAN Ineome Determination in Open 
Inflation REStat, May 1950 och J. DUESENBERRY The Mechanics of 
Inflation. Ibid., s. 144-149. Med mark-up-prissättning avses 
allmänt att nyttighetspriserna fastställs på basen av någon 
standardmarginal som överskjuter de direkta material- och 
arbetskostnaderna. Mark-up-marginalen täcker således både de 
allmänna (overhead) kostnaderna och vinsten. Om det antas att 
också arbetskraften kan få lönehöjningar i takt med konsumtions
varuprisernas stegring 9 kan också lönerna sägas vara faststäIlda 
påbasen av en mark-u~ över levnadskostnaderna. Om dessa mark
ups höjs, eIler om priserna höjs för att standard-markupen skall 
bevaras 9 uppkommer en prisspiral. 
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Slutsatsen'blir således a'tt företagen under inflationsför

hållandena utan ett efterfrågetryck som i betydande grad avviker 

från noll skulle sköta prissättningen främst genom full-cost

eIler mark-up-prissättning. Däremot har det empiriskt påvisats 
att dessa primärt kostnadspåverkade prissättningsgrunder ofta 

frångås om efterfrågetrycket är mycket positivt eIler negativt. 1 

Detta behandlas utförligare i en följande modell. 

Faktortryckets löneeffekt skall härefter diskuteras. Denna 

effekt sker enligt liknande principer som ifråga om nyttighets

trycket kontra nyttighetspriserna. Ett stort positivt (d) inne

bär en sugning uppåt av lönerna (W); allmänt kan konstateras att 

sådana lönestegringar är sannolikast om 

1. faktortrycksökningen är stor 

2~ ökningen i faktortrycket induceras från arbetsmarknadens 

efterfrågesida 

3. före faktortrycksökningen rådde full sysselsättning 

4. lönehöjningar är !lattraktivare lt än alternativa justeringar 

(t.ex. ökad fritid, förbättrade arbetsförhållanden osv.) 

5. arbetstagarpartens förhandlingsstyrka är' stor. 

Relationen mellan /\d och ~W har undersökts empiriskt i 

1. Se R.R. NEILD a.a., s. 50-52; noL. HALL-C.J.HITCH aoa.; A.D.H. 
KAPLAN" J. B. DIRLAl\1, R. F. LANZII,OTfJ.lI a 0 a. 
Frågan om efterfrågetryckets priseffekt kan också ses ur en helt 
annan synvinkel, genom att begreppet lIöverskottspris"(excess 
price) införs. Ovan karakteriserades balansbristen (efterfråge
trycket) som differensen mellan aktiva köpförsök och tillgängligt 
utbud; Bent Hansen konstaterar att jämviktsbristen lika väl kan 
ses som skillnaden mellan det pris, som sätts av säljaren (utbuds
pris), under antagandet att säljaren sätter priset och det 
högsta pris som köparen är villig att betala för den givna varu
kvantiteten (efterfrågepris). på motsatt sätt kan differensen ses 
som skillnaden mellan det pris sam köparna noterar (efterfråge
pris) för en given kvantitet som utbjuds, och det lägsta pris 
(utbudspris) tilI vilket säljarna är villiga att leverera denna 
varukvantitet. 
Om balansbristen uppfattas på detta sätt, Iran överskottspriset 
definieras - som skillnaden mellan efterfrågepriset och utbuds
priset; prisstegringstakten kan analogt uppfattas som en funktion 
av överskottsprisets storlek. Även om 'priseffekten ses sam 
föranledd av detta överskbttspris, kan prisernas tendens att 
stiga fortfarande uppfattas som beroende på efterfrågetrycket. 
Se BENT HANSEN A Study in the Theory ... , s. 232-236. Tilläggas kan 
att utnyttjandet av termen överskottspris inte för närmare en prak-
tisk lösning av det behandlade problemet, eftersom överskottspri
sernas beräknande stöter på liknande praktiska svårigheter som 
vid efterfrågetrycksanalysen. 
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talrika underSökningar. 1 Bland de oberoende variablerna'har i 
vissa av dessa även intagits pris- och produktivitetsförändringar. 
På basen av vis-sa engelska undersökningar hävdades bl.a. att vid 

de relativt höga sysselsättningsnivåer som rådde i England under 
efterkrigstiden var lönerna känsligast för förändringar i faktor

trycket~ och att de steg med 3-4 %/år tilI följd av en stegring 
om 1 % i (d). Samtidigt pekade dessa resultat i den riktningen 

att lönerna inte påverkades lika signifikant av prisförändringar 
som av faktortrycksförändringar 9 förutom när prisförändringarna 

var snabba och stora. Ekvationerna gay ytterligare tilI resultat 
att om (d) skul1e ha varit konstant på medeltalet för undersök
ningsperioden (1946-1956) och priserna stabila J så skulle löner
na ha ökat med blott c. 2.5 % i medeltal per år. Detta til1skrevs 
främst löntagarorganisationernas aktivitet~ men samtidigt gjordes 

reservationer för eftersläpningseffekter från andra variabler som 

kunde ha påverkat utvecklingen. 2 I en mot~varande undersökning3 

1. Se t.ex. JOHN T. DUNLOP (ed.) The Theory of Wage Determina
tion. Proceedings of a Conference held by the International 
Economic Association, London 1957; WILLIAM G. BOWEN The Wage
Price Issue ... s. 221-228; A. W. PHILLIPS The Relation Between 
Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the 
United Kingdom 9 1861-1957. Ec. November 1958; L.A. DICKS -
MIREAUX and J.C.R. DOW The Determinants of Wage Inflation: 
United Kingdom 9 1946-1956. JRSS 9 VoI. 122 9 1959; L.R. KLEIN 
and R.J. BALL Some Econometrics of the Determination of Absolute 
Prices and Wages 9 EJ 9 voI. LXIX 9 1959; R.G. LIPSEY The Relation 
Between ,Unemployment ... ; och några finländska undersökningar 9 

främst AHTI MOLANDER 'a'. a.; EERO TUOMAINEN a. a. ; TIMO HELELÄ a. a. 
2. Se L.A. DICKS-MIREAUX and J.C.R. DOW The Determinants of Wage 
Inflation ••. , s. 145-174; The Interrelationship between eost and 
Price Changes 9 1946-1959~ A Study of Conditions in Post-War 
Britain 9 OEP, October 1961 9 s. 267-292; JoC.R. DO'lA Analysis of the 
Generation of Price Inflation. OEP 9 October 1956 9 s. 252-301. 
3. ROBERT Mo FRANCE Wages 9 Unemployment and Prices in the 
United States, 1890-1932 9 1947-1957. ILRR, January 1962 9 So 171-
190. 
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för U.S.A~s del var slutsatsen att om alla andra variabler 

skul1e ha varit konstanta~ skulle 1önerna i landet åren 1947-
1957 ha stigit med 4.2 % år1igen om (u) hade varit 4 % och med 

2.4 % om (u) varit 10 %. 
Dessa undersökningar och premisserna för dem kan inte här 

behandlas i deta1j. En icke osanno1ik hypotes är dock att 

sambandet me11an Lid och LjW sku11e vara re1ativt starkare i 

de nämnda länderna än i Finland. 1 Pris1önebin~ningssystemet 
i Finland har nämligen i ringa grad beaktat efterfråge-utbuds

förhållandena på arbetsmarknaden. Någon konkret jämföre1se 

kan dock inte göras här~ eftersom en allmän löneindex saknas för 

största delen av undersökningSperioden2 och e~tersom en sådan 

jämförelse sku11e kräva mycket utrymmeo Jämförelser mellan 

Liw och ~d'är dock uppslag för en fortsatt undersökningo 

Sammanfattningsvis ska11 efterfrågetryckets priseffekt 

först belysas i en enkel komparativt-statisk mode11 (se figo 

6.0.1.), där endast nyttighetsefterfrågetrycket (n) beaktas. 

Därefter utvidgas mode11en tilI dynamisk. Antagandena är: icke

renkonkurrens (t.ex. oligopol) och relativt inflexibla priser~ 

som primärt är käns1iga för kostnadstryck. Modellen är vidare 

uppgjord under antagandet om undertryckt inflation, denna 

uppfattas liksom i kap. 2. så, att en viss stegring i prisnivån 

(p) kan ske, beroende på t.ex. svag eIler partiell priskontroll. 3 

1. Trots att (d) var relativt låg under perioden 1957-60, var 
lönestegringarna starka, vilket avspeglas av att t.ex. löntagarnas 
förtjänstnivå från 1955 tilI 1960 steg med i genomsnitt c. 7 %/ 
år, och realförtjänsterna med c. 2 %/åro 

2. En årsförtjänstindex och lönekostnadsindex har uträknats för 
industrins del för åren 1920-1938 och från 1945 framåt, men dess 
förändringarkan inte jämföras med (d), som omfattar hela arbets
marknaden och eftersom (u) och (v) tilI stor del rör andra än 
industriarbetare. I HELELÄs undersökning~ som bloa. behandlade 
efterfrågetrycket som förklarande variabel för industrins löne
förändringar, kunde för perioden 1946-1958 förklaras 36 % (mätt 
med växlingarnas varians) av årsförtjänstindexens fluktuationer 9 

medan motsvarande taI för perioden 1921-1938 var 68 %. Detta 
pekar i den riktningen att lönerna skulle ha blivit inflexiblare 
under efterkrigstiden. I undersökningen användes ett annat efter
frågetrycksbegrepp än här, dvs. arbetsansökningarnas förhå11ande 
tilI erbjudna arbetsplatser inom industrin och totalt (via 
arbetsförmedlingarna)~ alla arbetsansökningars antal i procent 
av trenden~ både totalt och för industrin samt för arbetslöshets
talens del. Se TIMO HELELÄ a.a., s. 73-83~ 96-99. 
3. Om priskontro11ens svagheter, se t.ex. KARI NARS Statens 
prispolitiska parametrar. Publikationer utgivna av FinlandS Banks 
institut för ekonomisk forskning, Serie D:9. Helsingfors 1965, 
s. 28-51. 
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Vidare antaa en v:tss l{ostnadsin.flationsh~tstighet.\l dvs.. spontana 

pris,stegringar (se S8' ) oberoende av om n. = o~ vilket illustreras 

av2 ~ pfCP~ där företagarna'antas iaktta endast full-oost-pris
sättntng.. All tefter,som det posi ti 1"ra ef'terfrågetrycket öl1:ar stiger 

dess prj.sstegrande effekt" 

Då n t: 0 är alternativ I i ~;:":tg. -: vissa konstanta (kostnads-) 

prisstegringar (= ~ pfcp), sam är oberoende av det negativa efter
fråget::pyc!<et., Prishö~jn:tngar sker alI tså automat1skt efteI' de an
tagna konstanta kostnadsstegr1ngarna~ Alternativ II är att pris
sättningen,~,i någon mån är f'lex1bel nedåt, så att fÖl"'etagarna delvis 

beay~ta:r- att efterfråg:etrycket är negati vt; (efterfrågeunderskottet) 
och inte hö,jer priserna fu~l t 1 takt med kostnadsst-egringarna 

(eIler bevil,jar vissa extra rabatter etc .. ); detta, medför en något 

långsammare stegring i prisniv&A än under alternativ Io 
Om däremot n'> 0 överges full-cost~prlssättningen såtillvida, 

att ju högre det positiva ~fterfrågetrycket är:: de ss mera ökar 
stegringen 1 prisnivån utöver den nivå som dikteras av kostnads- , 

i 

stegringarnao Detta innebär att vinlElt~margina.lel1 stige.r- i motsv-B.!"i:U1-:, 

qe män (jfr ovan Sq, 80).. Differenseri ~ malla.n full-cost-pr:.tssteg
ringa,rna och pumman av tull-eost,,. och da efterfr'åge::trycksinducerade 
prisstegringarna CtJ pfcp + Ll pn) avspegla.s av det övre streckade 
området vid olika ni våel~ av ett posi ti vt (n),. Slutligen bör frs.ffi

hållas att denna enkla madell 'endast är en grov approximation, vars 
enda mål är att exemplifiera. vissa relEHranta samband .. 

6 .. 0,,'1 .. 

JII 

l.. I f'1guren pfcp ~ genom ful1-cost'''Pl''isFät''cning bestämt pr1s Jj jI, == 
,fterfrågetrycksinducerad prissättning~ 
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1 fig. 6.0.1. ses sambandet mellan efterfrågetryck och 

prisstegringar mycket schematiskt, utan att den viktiga tids
aspekten beaktas. Förväntningarna som dirigerar företagarnas 

beteende kan nämligen i avgörande grad antas vara påverkade 
av efterfrågetryckets längd. 1 följande figur görs ett för-

sök att exemplifiera vissa reaktioner under det att tidsaspekten 
medtas. Figuren har uppgjorts under liknande premisser som 

600.1., men är således dynamisk~ 

1 fig. 6.0.2. återfinns en liknande full-cost-prisstegring 
(/\pfcp ) som ovan, under antagandet att n = o. Full-cost

prisstegringen har också här förenklat antagits vara konstant 

och oberoende av efterfrågetryckets nivå. De kostnadsindu
cerade prisstegringarna kan dock också tänkas bero av efterfråge

tryckets storlek; om (n) är mycket positivt kan uppenbarligen 

alla kostnadsstegringar direkt överföras på priserna, medan 

det om (n) är negativt inte är osannolikt att alla kostnads

stegringar inte beaktas vid prissättningen. 

Efterfrågetryckets fluktuationer ses som givna. Före

tagarna antas gradvis börja utnyttja det stigande nyttighets

trycket för att höja priserna utöver full-cost-prisstegrings
nivån. Detta antas ske med en viss eftersläpning, och pris

höjningshastigheten stiger aldrig relativt sett så högt som 

efterfrågetrycket. Därefter antas det givna nyttighetstrycket 

sjunka, varvid prisstegringshastigheten minskar något lång
sammare beroende på prisstelhet nedåto Då efterfrågetrycket 

faller under noll ges två likadana alternativ som i figo 

6.0.1.: alternativ 1 innebär att priserna är så stela nedåt 

att prisstegringshastigheten inte sjunker under full-Qost

prisstegringsnivån. Alternativ II åter anger att då det ne

gativa efterfrågetrycket varat relativt länge, sänks pris

stegringshastigheten temporärt något under full-cost-pris

stegringsnivån. 
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APi .n 

PAP 
• pfcp --'~ 
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n 

.,yn I 
0 t: _ .. 1 

ReSC1neM~,nget kan till vissa del~r också anses vara tillämp

bart på lönehöJningar j, förhållande tilI faJctortrycl{et;" Vi anta_T' 

att lÖ11,ehöQjnj.nga!"n~ reglerE:.ts gencmdtolle~{tlvavtal elleI' t .. eJr.~ 

enligt levnadskostnads:tndex; dess.a lönehöjningar betraktas Born 

tikos/Gnadsbetingade~~ elle!" spontana.. Även om faktortrycket d ~ 0 

förekommel'" all1cså en viss lönestegrin,gshastigheto 

Om faktortrycket däremot ökar starl!.t$ antas att arbetsgi var
nas motstånd root 18nehöjningar SO~ överskjuter de g~kostnadsbe

tingade" ltSnehöjningarna minskar; detta belyses bl$a .. av löne"'" 
glidningen1 ., Samtidig'ti l{.:an också fackföreningar11.as lönekrav 

antas öka i ett läge då' ett långvarigt faktortryck förekommel-'$ 

jämfalit med ett läge där faktortrycket d ~ OD 

Avslutningsvis tangeras en fråga. som delvis ansluter sig till 
mätningsproblemet ~Brande prisstegringar f~rorsakade av t~exe ott 
nyttighetstryckD Alla prisstegringar behöver inte komma tilI 

1 .. l"led löneglidning a"ses de mellan två avtalsperioder sJteende 
lönestegringar som överskrider de avtalsenliga lönehöjninga.rna~ 
Se teex& BENT f~NSmi - GöSTA REHN On Wage Driftq A'Problem of 
1,'loney .... Wage-Dynamics" 25 Essays in Honour ot Erik J ... incU:lhl.. Stock
holm 195€:? .. 
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uttryck i de allmänna prisindexar som normalt utnyttjas för att 
mäta inflationen, utan det kan också förekomma s.k. "dolda TY 

prisstegringar. Vi antar att det förekommer undertryckt infla

tion med priskontroll, som också omfattar märkesvarorna xl och 

x2 ' vilka båda upptas i en levnadskostnadsindex s med vilken vi 

antar att prisstegringarna mäts. Trots priskontrollen kan 
vissa prisstegringar ske. l Vi antar att företagarna nu börjar 

minska tillverkningen av de nämnda varorna s och i stället börjar 

tillverka varorna x3 och x4' vilka i ytterst rin~a mån skiljer 
sig från de nämnda varorna men lanseras som Itnyali, och betingar 

sig ett högre pris o 
Dessa prishöjningar antas inte framgå av den använda pris

indexen på kort sikt, eftersom de nya varorna inte förutsätts 

vara upptagna i indexen. Om priserna för varorna xl och x2 
hålls oförändrade s indikerar den utnyttjade prisindexen således 

ingen prisstegring s trots att en sådan faktiskt skett. Sådana 

sortimentsbyten som tillåter att t.ex. av efterfrågetryck för

orsakade prisstegringar kan ske i ltdold" form är uppenbarligen 

inte helt sällsynta s och kan på kort sikt (före de upptagits 

i allmänna konsumtionsvaruprisindexar) beaktas endast av en 

implicit prisindex för bruttonationalprodukten. 

Konklusionen av detta kapitel blir s att efterfrågetryckets 
priseffekt i praktiken är svårberäknad s främst beroende på att 

den varierar starkt alltefter 

- efterfrågetryckets storlek 

- konkurrensförhållandena 

- prisernas flexibilitet 

- framtidsförväntningarna 

Allmänt kan dock konstateras s att ett förhållandevis stort 

positivt.efterfrågetryck kommer att innebära en stark sugning 

uppåt av prisernao 

1. Jfr t.ex. KARI NARS Statens prispolitiska.o., s. 46 ff. Under 
pågående prisreglering kan t.ex. lanseras "nya Yi produkter, som 
nästan enbart tilI namnet skiljer sig från andra tidigare 
produkter, men inte kan innefattas i t.ex. ett pågående pris
stopp .. 
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7. OM EFTERFRÄGETRYCKSBEGRÄNSNING 

Slutligen skal1 den efterfrågetrycksbegränsande politiken 

diskuteras UI' principiell synvinkel. Grundförutsättningen för 

en effektiv politik vore att efterfrågetrycket elleI' dess för

ändringar kunde mätas, att man inte til1svidare haft ledning 

av annat än vissa kva1itativa hypoteser om efterfrågetryckets 

storlek har givetvis försvårat uppnåendet av en jämvikt som 

analogt inte heller kunnat preciseras empiriskt. Några enkla 

"recept lY för den efterfrågetrycksbegränsande politiken kan 

således inte presenteras här 3 eftersom också efterfrågetrycks·
begränsningens teori förutsättes att mätningar kunnat göras. 

7.1. statisk ooh dynamisk I1 policy-approachi! 

TilI en början skall skiljal:\:tigheterna mel1an statiskt och 

dynamiskt synsätt på efterfrågetrycksbegränsningen preciseras~ 

eftersom slutsatserna om jämviktsposi tionen påverkas av vi:.ken

dera metoden som använts. 1 statisk metodologi försöker man 

förklara förhållandena mel1an vissa ekonomiska fenomen vid en 

bestämd tidpunkt eIler tidsperiod.!l utan att direkt avs.eende kan 

fästas vid huI' man råkat i ifrågavarande sltuatj.on eIler huI' 
utvecklingen fortsätter därefter. 1 Statisk analys koncentreras 
på jämviktsposi tioner <1 1 dynamj.sk metodologi däremot undersöks 

system elleI' modeller som också omfattar förhå11anden mellan 

deras variabler i tidsperspektiv. 1 dynamiska model1er fästs 

speciell vikt vid tidseftersläpningar, och de behandlar i huvud

sak lägen med jämviktsbrist och förändringar. 2 

Ovan (so 29) karakteriserades efterfrågetrycket som en 

n ström l
! i tidsperspekti V.!l varför den dynamiska metoden a priori 

1. 1 sa~~anhanget kan konstater2s att komparativt-statisk analys 
som inriktas på många närliggande tidpunkter i viss mån kan ge 
en uppfattning om variablernas tidsutveokling ooh således uppen
barligen närmar sig dynamisk analysmetod . 

. 2. Om dynamisk ooh statisk teori ooh metodologi.!l se t.ex. ERIK 
LINDAHL Studies in the Theory .003 s. 31-35; GtlNTER MENGES 
Ökonometrie. Wiesbaden 1961" 8. 32-34, J.J. PAUNIO A Study in 
the Theory ... :; s. 38-40; GARDNER ACKLEY a.a.:; s. 17-18; ERICH 
SCHNEIDER Pricing and Equi1ibrium. An Introduotion to Static 
and Dynamio Ana1ysis. Belfast 1962~ s. 225-230. 



- 85 -

förefaller lämpligast också då efterfrågetrycksbegränsningen be~ 

handlas. Den statiska eIler komparativt-statiska metoden har 

dock vissa fördelar som grova approximationer av verkligheten9 
t.ex. komparativt-statisk metodologi med jämförelser över läget 

vid olika tidpunkter är berättigad om det antas att de ekonomiska 

fenomenen alltid är nära ett visst jämviktsläge~ och s.a.s. 

nhoppar 1i från jämvikt tilI annan. Enkla statiska modeller toI'de 

dessutom vara användbaI'a föI' den praktiska ekonomiska politiken 

då man inte kan konstI'ueI'a ekonometI'iska modelleI' som beaktaI' 

t.ex. olika eftersläpningar. 1 

Om man däI'emot närmaI'e vilI undersöka huI' t.ex. efterfråge

trycket vid en viss tidpunkt uppstått och hur det utvecklas där

efter är den dynamiska metoden otvivelaktigt att föredra. 

Den statiska metoden ger således en relativt förenklad bild 

av veI'kligheten~ eftersom man vid analys av den efterfrågetrycks

begränsande politiken inte genom den kan undersöka eIler åskåd

liggöra efterfrågans 3 produktionens och sysselsättningens utveclc

ling under anpassningsprocessen. Vissa korrigeranden åtgärd8r 
kan dessutom ge upphov tilI ovgntade fluktuationer och medföra 

att tidigare relativt stabila system blir instabila~ trots att 

den slutliga jämviktspunkten på basen av en statisk analys kan 

förefalla tillfredsställande. 

Varje realistisk efterfrågetrycksteori måste således arbeta 

med antaganden om betydande men varierande eftersläpningar i 

reaktionerna hos de relevanta variablerna. Detta implikerar 

användning av dynamisk analysmetod. TilI en början skall vi 

dock för att klarare belysa frågeställningarna vid efterfråge

trycksbegränsningen ge en bild av denna i en komparativt-statisk 

modell 3 för att därefter övergå tilI dynamiska förhållanden. 

7.2. Efterfrågetrycksbegränsning i en komparativt-st?-tisk modell 

Den komparativt-statiska metoden illustreras i fig. 2.2.1. 3 

där nyttighets- och faktortrycket kan påverkas av separata eIler 

samlade förändringar i pris-lönerelationen samt efterfråge-~ ut-

1. Se J. J. PAUNIO A Study in the Theory .. 0' s. 38-39. Om tids-· 
efterslapningar i dynamiska modeller, se t.ex. R.G.D. ALLEN 
Mathematical Economicsoo., s. 23-29; J.D. PITCHFORD A Study of 
Cost and Demand .•. , s. 104-105, samt de på sido 94 nämnda verken 
av PHILLIPS. 
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buds- och fullsysselsättningskurvorna. Vi skall främst inrikta 
oss på förändringar i efterfrågan~ vilket framgår av att D1-

kurvan flyttas antingen uppåt mot höger eIler nedåt mot vänster. 

De nya efterfrågekurvornas lutning har antagits vara desamma som 

den ursprungliga efterfrågekurvans d1~ och vi antar fortfarande 

ren konkurrens. 
I den tidigare modellen med efterfrågekurvan Dl förutsattes 

att realinkomsten var konstant; detta antagande frångås nuo Den 

hansenska analysen förefaller bristfällig på denna punkt; i kap. 

VII där efterfrågebegränsningen behandlas förutsätts en konstant 
realinkomst1 • Frågan är hur Hansen tänkt sig att efterfråge
kurvan kunnat flyttas vid t.ex. en höjning av de direkta skat

terna. I samband med produktivitetssänkningars effekt på model

Ien konstaterar han visserligen att dessa sänker realinkomsten p 

sam faller och därefter tänks vara konstant. Däremot diskuteras 

realim~omstens förändring inte i det därpå följande avsnittet 

som efterfrågebegränsningeno 

Vi antar först att staten vilI undanröja efterfrågetrycket 

i fig. 2.2.1 vid en given pris-lönerelation 9 t.ex. kvasijämvikts-

nivån (~)5. Detta kan ske t.ex. genom en höjning av de direkta 

skatterna; förutsättningen är att statens ökade inkomster inte 
används tilI en lika stor ökning av dess efterfrågan som lön·

tagarnas och icke-löntagarnas efterfrågan minskar med. Staten 
kan t.ex. antas If s terilisera ll en del av sina ökade inkomster 

genom ökad kassa 9 vilken antas vara exogen i modelleno Real

inkomsten skulle därvid sjunka t.ex. tilI den nivå som motsvarar 

den streckade efterfrågekurvan D2j och tänks därefter vara 

konstant. Nyttighetstrycket minskar då på alla nivåer av pris

löner.elationen. På kvasijämviktsnivån (~)5 är nyttighetstrycket 
n = 0 9 medan faktortrycket kvarstår oförändrat 3 beroende på 

antagandet att efterfrågebegränsningen inte påverkar fullsyssel

sättningskurvan S' eIler utbudskurvan S. Det monetära (och 
kvantitativa) totalefterfrågetrycket på denna pris-lönerelation 

har dock minskat. (j fr olikheter!la 2.3. 1. - 203.3·. om monetärt 
efterfrågetryck). 

1. Se BENT HANSEN A Study in the Theory ... 9 s. 160-181. 
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Ett visst totalefterfrågetryck kvarstår även efter efter

frågebegränsningen 9 beroende på att faktortrycket d> O. Om 

detta efterfrågetryck skall kunna undanröjas genom efterfråge

begränsning~ är det i modellen nödvändigt att skapa ett negativt 

nyttighetstryck 9 dvs. efterfrågan bör ytterligare begränsas 

genom att D2-kurvan flyttas mera nedåt mot vänster. Då nyttig

hetstrycket blir negativt och får en storlek som ungefär mot
svarar1 det positiva faktortryckets storlek på pris-Iönere

lationen (~)5J är efterfrågetrycket undanröjt s och fallet är 
nöppetll (se s. 26). 

Då ett sådant utbudsöverskott (negativt efterfrågetryck) 
förekommer på den aggregerade nyttighetsmarknaden blir prisför

ändringshastigheten negativ s me.dan det kvarstående faktortrycket 

medför en positiv och oförändrad lönestegringshastighet på pris

lönerelationen (~)50 Detta leder tilI ~tt fall i pris-Iöne

relationen (= reallönestegringar) tills denna uppnår nivån (~)4 
i punkten Ks där både nyttighets- och faktortrycket är noll. 

På denna nivå föreligger således full jämvikt och full syssel

sättning i modellen. 

Om efterfrågan däremot stiger tilI D
3 

tilI följd av en real

inkomststegring i figuren s ökas nyttighetstrycket på kvasijäm
viktsnivån s medan faktortrycket är oförändrat. Om vi fortfarande 
antar att det är staten som påverkar efterfrågan genom t.ex. 

sänkningar av direkta skatter 9 måste vi anta att minskningen i 

statsutgifterna tilI följd av inkomstminskningen är mindre än 

modellens övriga ekonomiska beslutsenheters efterfrågeökning; 

detta kan tänkas ske t.exo genom att staten genom kassaminskningar 

kompenserar inkomstbortfallet (se ovan). Implikationerna blir 

att realinkomsten i modellen har stigit vid efterfrågekurvan D
3

0 

Det monetära och kvantitativa efterfrågetrycket i modellen 

stiger alltså.ll enligt de premisser vi uppställt. Prisstegrings
hastigheten ökar därför medan lönestegringshastigheten är oför

ändrad. Detta leder tilI att pris-Iönerelationen stiger uppåt 
(reallönen sjunker). En ny kvasijämvikt kan tänkas uppstå i 

punkten C på pris-lönerelationen (~)2S där nyttighets- och faktor-

lo Dvs. om den nya efterfrågekurvan J som antas ha samma lutning 
som de övriga s passerar genom punkten K. 



- 88 

trycket är lika stora (jfr So 22 om kvasijämviktsläget). 1 

detta läge är pris-och lönestegringshastigheten dock högre än 

i utgångsläget~ eftersom nyttighets- och faktortrycket är större. 

En annan stabiliseringspolitisk möjlighet i mbdellen är 

att minska faktorgapet. Därvid måste S-kurvan flyttas tilI 

vänster så att den skär den oförändrade D1-kurvan på pris-Iöne

relationen (~)l. 1 ett sadant talI har jämvik~ uppnåtts vid 

full sysselsättning och konstanta priser och löner~ men pris

lönerelationen är högre än i det ursprungliga kvasijämvikts

läget~ dvs. reallönen har sjunkit. En sådan effekt på S-kurvan 

kan uppnås genom indirekt beskattn~p.goVi antar att pris-Iöne

relationen anger förhållandet mellan pris inklusive indirekt 

skatt och lönenivån. Vid ren konkurrens måste priset stiga 

med skattens belopp per nyttighet. Dettainnebär att om vi 

antar att en, indirekt skatt påförs företagarna, är det p1anera

de utbudet vid en given pris":'lönere1ation lägreefter det skatten 

införts än före det. Detta leder tilI en f1yttning av kurvan 

för det p1anerade utbUdet mot v~nstero Under antagandet att 

arbetskraftsutbudet är givet genom S/ J påverkas den faktiskt 

genomförbara produktionen S/ inte av skattens införand2. Å 

andra sldan skulle efterfrågan komma att paverkas av skåtten, 

men under ti1läggsantagandet att staten betalar hela det belopp 
som erhållits i skatteinkomster ti1lbake i form av subventioner 

kommer den planerade efterfrågan Dl inte att förändras. 1 

1 detta komparativt-statiska system kan således ful1 jäm

vikt och fu11 sysse1sättning utan ett monetärt efterfrågetryok 

uppnås genom 1ämp1iga kombinationer av direkt och indirekt 

beskattning. 

Efterfrågebegränsningen har här antagits påverka b10tt 

de efterfrågetrycksinducerade pris- och 1önestegringarna. 

Ur stabi1iseringspolitisk synpunkt kan dock konstateras, att 

denna effekt utövas främst via förändringar i företagarnas 
förväntningar och beteende och fö1jakt1:tgen prissättning. j~ven 

om priserna och 1önerna är kostnadsbetingade (spontana) kan så-

1edes förväntningarna påverkas avefterfrågebegränsningen. 2 Om 

10 Se BENT HANSEN A Study in the Theory ... ~ s. 179-181. Jfr 
också AoJ. HAGGER The Theory of .. 0$ s. 16-44. 
2. Jfr JoJo PAUNIO A Study in the Theoryo .. ~ s. 136. 
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den framtida efterfrågan tilI följd av efterfrågebegränsningen 

förväntas stiga långsammare elleI' rentav sjurJ.ka tilI följd 

därav 9 kan detta beaktas vid prissätt~ingen (jfr s. 80)9 som 

antas bli återhållsammare och medföra långsammare prisstegringar 

än i ett läge där efterfrågan inte ytterligare begränsats. 

7.3. Om efterfrågetrycksbegränsning t en enkel dynamisk modell 

Införandet av tidseftersläpningar i analysen för~ndrar 

bilden av stabiliseringspoli tikens effekt betydligt j ämfört med 

de resultat som erhålls genom komparativt-statisk metod. För 

klargörandet av den dynamiska analysmetod.en betraktas tilI först 

en enkel modell med en s=_uten rekonkurrensmarknad utan externa 

effekter 9 där en enda nyttighet ständigt p:l]oduceras.9 konsumeras 

och säljs.l Analysen koncentreras på blott nyttighetstrycket (n). 

Ytterligare antas att 

;>, Qr .. , ..... 

() p 

pr 

pr 

... :> 

_/ 

""~, 

= 

= 

0.,9 (7.3.1.) 

0.,9 (7.3.2.) 

a 1 n 9 (7.3.3.) 

a 1 (er - Qr) . (7.3.4.) 

Qr = produktionens tillväxthastighet.,9 eI' = konsumtionens till

växthastighet.,9 pr = pri seJcs tilI växthastighet och a1 = en kon

stant. Qr och eI' är en stigande resp. sju~~ande funktion av P.,9 

vilket uttryckts genom der9S f5rsta derivatn rned avseende å P. 

Ett sådant system antas nödvär:.digtvis vara stabilt.,9 under 

antagandet om fullständig prisflexibilitet och följaktligen 0-

medelbara justerande prisreaktioner om n t - 0.,9 varvid nt +1 = o. 
Detta konstaterande vilar på hypotesen att om de-::; förekommer ett 

efterfrågetryck.,9 kommer priset att st:Lga.,9 vilket ökar produktionen 

och minskar konsumtionen och följaktligen efterfr&getrycket. 

Eftersom prisstegringarna fortsätter så länge efterfrågetryck 

förekommer och varje prisstegring minskar efterfrågetrycket, 

kommer processen att fortsätta tills det helt eliminerats. 

1. Jfr A.Wo PHILLIPS Employment.,9 Inflation and Growtho Ec.,9 
February 1962. Phillips~ premisser i artikeln har här uttryckts 
i kortare matematisk formo 
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systemet står och faller på antagandet om omedelbara kor

rigerånde reaktioner i produktionens och konsumt1onens till

växthastighet på prisförändringarna. 

Införandet av tidseftersläpningar i modellen medför i all

mänhet instabilitet och fluktuationer i systemet. Beroende 

på 

1. ti~seftersläpningens form 

2. utbuds- och efterfrågekurväns lutnj.ng. 

3. prisets förändringshastighet vid ~tt givet (n) 

försvinner eIler fÖr~t~rks flW{tuationerna~l 
Denna enkla könkurrensmodell och andra system med flauto

matisk U jElmvikt kan karaktcriseras som negati va feed-back' kontroll

system. 2 En schematisk behandling av varför dessa ur ekonomiskt

analytisk synpunkt viktiga system dock ofta tenderar tilI 

instabilitet skall gen6mföras. 

Vi rör oss fortfarande på renkonkurrensmarknaden och antar 

att någon annan faktor än P förorsakar små cykliska rörelser i 

Q och C~ så att omv~xlande n~~ O~ vilket'framgår vid en jäm-
"-. 

förelse med de vertikala axlarna i figuren. Vidare antas att de 

exogena rörelserna hos (n) uppstår t.ex. av skatteautomatik, som 

vanligen. antas påverka efterfrågan :i. stabiliserande riktnj_ngo 

Avsiktert är att belysa vilka ytterligare rörelser i efter

frågetrycket som induceras av prisförändringar vilka enbart 

berodde på denna exogena rörelse. På detta sätt belyses det 

som vanligen kallas justerande rörelser i efterfråget~ycket och 

är resultatet av de prisförändringar som förorsakats av de 

exogena rörelserna i efterfrågetrycketo 

1. Jfr A.W. PHILLIPS Employment~ Inflationooo~ So 3-4~ och två 
andra verk där han mera tekniskt angripit problemet~ Stabiliza
tion Policy in a Closed Economy. EJ, June 1954~ s. 290-323~ och 
Stabilization Policy and the Time-Forms of Lagged Responseso 
EJ~ June 1957~ s. 265-277. 
2. Om feed-back~ se toex. R.G.D. ALLEN Mathematical Economics •.. $ 

s. 281-282~ 295-299~ samt STAFFORD BEER Cybernetics and 
Management. London 1960~ s. 28 ffo 
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eI = exogen rörelse hos (n); pr1s
förändringens hastighet 

c2 = priset (absolut nivå) 

03 = inducerad r6relse hae (n), 
utan tidseftersläpning 

04 = inducerad rHrelse hOB (n), 
med tidseftersläpning 

Antagandet i livJ!eten 7~3Q3a innebär att prisförändrings-
, 1 
kurvan i fig~ 7 ... 3 .. 1 $ har samma cykliska t~orm som den exogena 
rörelsen i (n).. Att den streckade priskurvan släpar efter 01 

med 1/4 cykel beror på a tt ,P: s absol~\!~!!..".:qi ~~_,!ir '~~xl!n.5l1 .c~~ 

?r = Q,och fö~ändras frå~~?~iti~t tillge~a~~v~. ,~1alogt är 
P minimum då 'pI" = 0 och växlar från negativt tilI positivt~ 

Ifall Q 0011 C omedelbart skulle reagera på prisförändringar,jl 
skulle det ätföljande inducerade (n) vara högst då P är lägst 
och tvärtom (kurvorna 02 och 03)" Om tidseftersläpning med 
t.ex~ 1/4 cykel inf~rs för Q:s och C:s prisreaktioner9 kommer 
det inducerade (n) att fluktuera med det exogena (n), dvs. som 

kurvo~la 01 oc~ 04-
I modellen accentu(~rar_~ller amplifierl!:r alI t§~, det um.l!l ~i

E1Jkativa n inducerade en}, de eexq5ena f'ö1:~ndrin~~r.ll?:. .hos ,{1}1 som 

1 .. Figuren har omarbetats något från A",lfJ" PHILLIPS Employment Jl 

Inflation"oe$ s~ 4" 
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uppstått genom d'e antagna poli tiska parametrarnas eff'ekt!) i 
stället för att korrigera de exogena rörelserna. Om de faktorer 

som vanligen kallas korrigerade är tillräckligt starka att göra 

n:s inducerade svängningar häf'tigare än de exogena!) kommer 

systemet att bli instabilto 1 

Efterfrågetryckets fluktuationer i verkligheten är san

nolikt inte så enkla som ovan antagits!) utan uppenbarligen mera 

irreguljära och stokastiska. 2 Det viktiga i sammanhanget är 

dock tidseftersläpningens form eIler distribution!) som i hög 

grad kan påverka de efterfrågetrycksförändrande åtgärdernas 

effekt. Vi skall övergå tilI detta. 

1 fig. 7.3 0 2. antas att priset på den ovan behandlade 
nyttighetsmarknaden varit konstant!) men plötsligt stiger från 

P1 tilI P2 och förblir konstant på den nya niV'ån. TilI följd 

av att prisets stegringshastighet är proportionell mot efter

frågetrycket!) innebär detta att efterfrågetrycket stigit. 

Produktionens tillväxthastighet är en stigande furu{tion av 

priset (se olikheten 703.1.) och produktionen Q stiger därför 

i figuren från Q1. Detta antas emellertid ske med någon av de 

angivna tidseftersläpningarna (kurvorna a, b och c). 

1. Se A. W. PHILLIPS Employment!) Inflation. ' .. , s. 4-5. 
2. För en mera ingående behandling av dessa problem!) jfr A.W. 
PHILLIPS Stabilization Policy .. o och samma författare Stabili
zation Policy and the Time-Forms .•. 1 modellerna i den först
nämnda artikeln antas att varje motreaktions eftersläpning är 
exponentiell. 1 den andra utvecklas systemet genom en frekvens
motreaktionsanalys och genom simulering med ADB. 
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Produktionen kal1 t."eXq böz~j,1? st:tga genast Ocurva 8.) och 

fortsätta att öka med en gra.dvis sju!1kande hastj.ghe.t.. Den kan 

ocl<:så vara. .konstant en tid ooh sedan {ika gra,dvi.s (kurva b) eIler 
också vara kOl1stant. längre för att 'rledan plöt'sligt öka (lturva c). 

Sars.,nol1kheten· för fluktuGl..t1oner och ins~;;abilit;et l-can betraktas 

som minst om jär.a\filt.:tsbristel1 genast bör jar korrigeras ~.och detta 

s2:eer jämnt (l:qll"'va a) än om det skel'" 1 ett rela.ti vt plötsligt 

ryck~ 1 Om stabi11seringen (te ex., en uthudscHming eIler en efter~.,-·. 
f'l"'ågebeg:pänsning, som sänker l{onsumttonen i denna modell) k~~n 

s'ta:rtas snabbt g minskar således möjligheterna för~' fluktuationer., . . 

De närrll:1da eftersläpningarna som fö:t~svåra,r ell~~r försena.l~ 

anpassningsprocessen kari uppstå t .. ex.. av. f'öljande orsaker: 

1", konstatera:n.det av att.anpa.ssning är nCSdvändig 
2" fattande av beslut om !\:orrigering (stabiliseringspoli tik) 
3", utf'örande av korr1geringsaktionen 

I modellen kan vid ett efterfrågetryclt frrullst tänl{as en ef'terfråge' 

begränsande stabiliseringspoli tib:.? som enlJ.gt prem1.sserna f.linskar 

1" Se A. .:I;r~ PHILLIPS Employment p Inf18;,t'tol'l" ,>4" s .. 4·~6; jfr också 
samma författare Stabilization Policy ln a. Closed Economy .... ,* 

samt Stabil:tzat;:ton Po11cy and the f1'ime-Forn1s" (! .. ; tidseftersläp
ning och stabiliserj.ngspolitil{ behandlas också. i. t .. ex. CHARLES C$ 
HOI",T Linear Decision Rules tor Economic Stabilization and Grow'th,. 
QJE$ February 1962, s. 20-45 och R~DeGe ALLEN Mathematical 
Economicse$~$ kap. 3~8,9~ 
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efterfrågetrycket och anaIogt prisstegringstakten. Denna politik 
kan t.ex. bestå av skattehöjningar beträffande direkta skatter 5 

räntehöjningar och/el1er kreditminskningar. 
PHILLIPS1 behandIar tre olika slag av korrigerande åtgärder~ 

näm1igen 
- proportione11 stabiIiseringspo1itik 
- integra1 fI 

- deriverad It 

Dessa regleringsåtgårder . kan utnytt ja något av de ovannämnda 
med1en~ och baserar sig på efterfrågetryckets stor1ek eIler ti1l
växthastighet just före regleringsaktionernas inledande. Med 
avseende på fig. 7.3.1. kan konstateras~ att proportione11 

stabi1iseringspolitik innebär att efterfrågetryckets f1uktua
tioner sku1le få en högre frekvens, dvs. cykeln skulle ske under' 
en kortare period. Eftersläpningen i efterfrågetrycket i för
hållande tilI priset kunde då bli en halv cykel i stället för 

en kvartso Om fluktuationerna i det exogena efterfrågetrycket 
(som förorsakats av ekonomiskt-politiska åtgärder) skulle få en 
högre frekvens, kan de leda tilI en inducerad rörelse som är 
fli takt lt med den exogena rörelsen. Risken för cyklisk instabili

tet skulle därigenom uppenbarligen kunna minskas~ eftersom de 
flesta tidseftersläpningsdistributioner är vägda medeltal och 

tenderar reagera med en låg amplitud gentemot hÖgfrekVenscykler. 2 

Däremot kan proportionell stabilisering~ som baserar sig på 
det negativa eIler positiva efterfrågetryckets storlek före aktio
nens inledande, inte garantera fullständig anpassning 9 eftersom 
priset kommer att vara konstant om efterfrågetrycket är konstant~ 

även om det inte är noll. Dessutom kan denna stabilisering föror
saka vissa nya cyk1iska fluktuationer 9 som förstärks ju flstarkare" 
de använda med1en är. 

1. Se A.W. PHILLIPS Stabilization Policy in a C10sed EconomY .. '5 

Stabilization Policy and the Time-Forms ... ; Emp1oyment~ Inflation 

20 Se AoW. PHILLIPS Employment 5 Inf1ation .•. ~ s. 7; jfr CHARLES 
C. HOLT Linear Decision Rules ..• ; R.G.D. ALLEN Mathematical 
Economicso •. ~ so 23-30 5 och om frekvenscyk1er 3 s. 116-120. 



- 95 -

Integral stabiliseringspolitik enligt Phillips' resonemang 
avser att den framtida efterfrågan görs proportionell mot det 

kumulerade IIfelet" i produktionen före stabiliseringsaktionens 

inledande, men med motsatt förtecken, dvs. mot tidsintegralen 

för skillnaden mellan den faktiska och önskade produktionen. 

Genom dessa principer kan nyttighetsefterfrågetrycket i model

len tänkas bli helt eliminerat, men å andra sidan kan de cykliska 

fluktuationerna ytterligare förstärkas. En alltmer åtstramande 

ekonomisk politik kan karakteriseras som integral korrektion om 

t.exo de direkta skatterna gradvis höjs ifall det antagna kumu

lerade (n) inte utjämnats genom de första skattehöjningarna, dvs. 
en produktionsdiskrepans återstår även efter dessa. 

Deriverad korrekti on innebär att tilI de korrigerande åt

gärderna adderas en komponent som baserats på efterfrågetryckets 

tillväxthastighet, men med motsatt förtecken, dvs. mot efterfråge

tryckets tillväxthastighets tidsderivata. Detta medför att efter

frågan i den phillipska modellen blir lägre än den annars skulle 

ha blivit om produktionen stigeI', och högre än annars om proQuk

tionen sjunker. Derivera'd korrektion tenderar således att kontrol

lera rörelser i båda riktningarna utan att påverka den slutliga 
jämviktspositionen. 

Den sistnämnda politiken baserar sig således på n~s till

växthastighet~ och eftersom fluktuationerna i en cyklisk varia
bels förändringshastighet föregår förändringarna i själva 

variabeln meJ/kvarts cykel" kan den ha samma effekt som en 

stabiliseringspolitik som baseras på en prognos över (n). En 

deriverad kontrollkomponent används i samband med proportionell 

och integral kontroll i de flesta negativa feed-back kontroll-
I systemen. En direkt användning av dessa komponenter förutsätter 

dock att empiriska mätningar över nyttighetsefterfrågetrycket 
kunnat göras.· 

1. Se A.W. PHILLIPS Employment, Inflation ... " s. 7. Om feed
back, se hänvisningar i fotnot 2, s. 94. 
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7.4. Några praktiska synpunkter på modellen och stabiliserings

politiken 

Det ovan behandlade dynamiska systemet är tilI ytterli~het 
förenklat~ och dess praktiska användbarhet begränsas dessutom 

starkt av knappheten och osäkerheten av de kvantitativa infor

mationerna om modellens variabler, främst efterfrågetrycket. 

I annat fall skulle det uppenbarligen genom kombinationer av de 

olika korrektionsåtgärderna vara möjligt att skapa en relativt 

god nautomatisk ff reglering av jämvikten mellan efterfrågan och 

utbud. Korrektionen skulle baseras på variablernas faktiska 
värden och tillväxthastighet just före regleringsaktionernas på

börjande, och inte på prognoser. Därvid kvarstår dock faran 
för ytterligare inducerade fluktuationer. 

Ovan nämndes två huvudarter av regleringspolitik: finans
politik och penningpolitik. Genom den senare, främst ränte

och kreditpolitik, kunde visserIigen stora förändringar i den 

framtida efterfrågan och produktionen genomdrivas, men dess 

användningsmöjIigheter som reglerare av korttidsfluktuationer 

begränsas av reaktionseftersläpningarnas Iängd. Också finans

politikens användningsmöjIigheter begränsas av att man inte via 

årIiga budgetförändringar kan påverka korttidsfluktuatibner. 

Ett praktiskt aIternativ kan tänkas för utjämnandet av ett 

n + 0 (förutsatt att detta någorlunda kan mätas): korttids

justeringar av direkta skatter. 1 Huvudprincipen vore att in
komstskatteskalorna förhandskalkyleras på samma sätt som nu

förtiden~ men att en viss skatteprocent adderas tilI eIler 

subtraheras från dessa som stabiliseringstillägg eIler -avdrag. 

Stabiliseringsprocenten skulle särskiljas från den normala skatte

innehållningen och lämnas obeaktad vid uträknandet av skatte

skalorna. Normalskatten under skatteperioderna skulle inte på

verkas av tidigare stabiliseringsaktioner, ej heller förskotts

innehållningssystemet. Stabiliseringsprocenten kunde efter 
behov förändras med regelbundraintervaller, t.ex. per kvartal 

eIler möjligen månatligen. 2 Tillräcklig justering kunde uppnås 
om förändringarna i tillägget eIler avdraget stegvis vore 

2-3 %. Skattejusteringens absoluta värde vore givetvis högre 

1. Se A.W. PHILLIPS Employment, Inflation ... , s. 9-11. 
2. If 11" 1t tI " 



- 97 -

för större inkomster 3 eftersom kraftigare skatteförändringar 

behövs för att dessa inkomsttagare skall reagera med utgiftsför

ändringar. Den praktiska sidan av systemet kan docl{ inte be

handlas närmare här. 1 Systemet vore förbundet med vissa mätnings

tekniska och administrativa svårigheter;1 men fördelarna vid 

påverkandet av korttidsfluktuationer i efterfrågetryck; syssel

sättning och tillväxthastighet skulleuppenbarligen kunna vara 

betydande. Systemets användbarhet står och faller på mätnings .. · 

möjligheterna. 

Ovan har blott efterfrågetrycksbegränsningen behandlatso 

Om denna del av den offentliga ekonomiska politiken ses UI' ett 

större perspektiv 3 kan avslutningsvis konstateras att en sta

biliseringspoli ti.k rörande efterfrågetryckets fluk-'cuationeT' och 

därmed sammanhängande inflation samt produktions- och syssel

sättningsfluktuatj.oner stöter 1Jl. a. på följande gemensamma 
2 

problem~ 

10 uppskattningar behövs om een mekanism som orsakar stör

ningarna och om de dynamiska relationerna mellan offent

liga kontrollinstrument och de viktigaste ekonomiska 

variablerna; 

20 genom någon politisk process borde en preferensskala 

(kollektiv preferensindikator) uppställas över de vik

tigaste ekonomiska målen; 

3. det stora antalet offentliga medel som påverkar de rele
vanta variabl~rna.? dessas interdependens och återverlcan 

på de ekonomiskt-politiska instrumenten gör uppnåendet 

av en Tf optimal!1 stabiliseringspolitik nästan utopisk. 

1. Om skattepolitik och tlautomatisk" stabilisering, jfr t.ex. 
RICHARD MUSGRAVE Alternative Budget Policies for Full Employment. 
AER 3 June 1945; ALBERT G. HART 1!Model-Bui1ding!1 ajJ.d Pj.scal 
Policy. Readings in Fiscal Policy. London 1955; ARTHUR S~ITHIES 
The Behavior of Money National Income under Inflationary Con
ditions. Readings in Fiscal Policy ... ; J.D. PITCHFORD A S"budy 
of Cost and Demand .. 0 3 s. 113-123. 
2~ Jfr bl.a. CHARLES Co HOLT Linear Decision Rules.";1 So 20-29; 
J. TINBERGEN On the Theory of Economic Policy. ContI'i.butions to 
Economic Analysis. Second Edi tion. Amsterdam 1955; EE:~TT HANSEN 
Finanspolitikens ekonomiska teoria Penningvärdeundersökningen~ 
del II. SOU 1955-25. Stockholm 19553 kap. 1-2. 
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80 SAMMANFATTNING 

Efter en inIedande aIImän precisering av inflationsbegrepp 
och infIationsorsaker konstaterades i avsnitt 1.2. att under

sökningens ändamål är att analysera efterfrågetrycket ur 
ekonomiskt-politisk synvinkel. Målsättningen förde mätnings

problemet i förgrunden 3 varför huvudfrågeställningen måste 
sättas i omvänd ordning~ först med tonvikt på försöken att 

kvantitativt precisera efterfrågetrycket 3 därefter diskussion 

om dess effekt och slutligen en behandIing av efterfrågetrycks

begränsande politik. 

Undersökningen söker belysa inflationsproblemet från en 

inflationsorsaksaspekt - efterfrågetrycket - och täcker såIedes 

bara en del av inflationssammanhangeno Denna begränsning kan 3 

liksom i t.ex. Bent Hansens rena efterfrågeinflationsteori 3 med
föra en viss assymetri i analysen 3 då kostnadsfaktorerna tilI 

qtor del utelämnatso Den valda synvinke~n impIikerade dock 

dessa begränsningar 3 som avslutningsvis ännu betonas. 
1 det första kapitlet diskuterades också vissa praktiska 

distinktionsgrunder mellan efterfråge- och kostnadsinflationo 

Även om inga klara allmänna skiljelinjer kunde preciseras, 

konstaterades att efterfrågeinfIation kan antas sammanhänga med 

positiva pris- och negat~va arbetsIöshetseffekter; en impIicit 

förutsättning är dessutom betydande prisfIexibilitet och full 

sysselsättningo 

Undersökningens teoretiska grunder uppgjordes på basen av 

det keynesianska och specieIIt det hansenska synsättet på efter
frågetrycket. SärskiIt framhävdes den hansenska disaggregeringen 

av efterfrågetrycksanalysen på två sektortryck 3 nyttighetsefter
fråge- och faktorefterfrågetrycket. 1 den senare keynesianska 
anaIysen hade möjligheten av ett positivt faktortryck förbisetts 3 

och endast ett nyttighetsefterfrågetryck ansågs kunna verka pris

höjande. UppdeIningen på de två sektortrycken utnyttjas senare 

som grund för behandIingen av mätningsmöjIigheterna och efter

frågetryckets pris- och Iöneeffekt. 
Därefter skedde en kvaIi~icering av efterfrågetrycksbe

greppet i monetärt och kvantitativt efterfrågetryck. Ett mo
netärt efterfrågetryck antas förekomma endast om 
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Det monetära efterfrågetrycket ses således som summan av 

produkten av de båda kvantitativa efterfrågetrycken (n) och (d) 

och resp. priser, främst då två tidpunkters eIler perioders 

efterfrågetryck jämförs. De två totalefterfrågetrycksstor

heterna kan således förändras i olika riktning. 

Gapet mellan teori och empiri är relativt stort inom 

efterfrågetrycksanalysen. Den kritiska analysen i kap. 3 
utvisade att tillfredsställande mätningar enligt de teoretiska 

principerna tillsvidare inte kunnat göras. De främsta empiriska 

svårigheterna, som dels är av metodologisk art, dels statistisk 

art, ansågs sammanhänga med 

1. Tidsdimensionen för 

- efterfrågetryckets beräknande 

- de ekonomiska beslutsenheternas planering 
II !f II reaktioner 

2. Empiriska beräkningssvårigheter för ex ante-storheter 
3. Efterfrågetryckets kalkylerande som aggregat och som 

sektortryck 

4. Lagerinvesteringsproblematiken 

En avgörande svaghet ansågs också vara att mätningsresul

tatens hå11barhet inte i efterhand kan verifieras. 

De övermäktiga svårigheterna att åtminstone tillsvidare 

med Iftraditionel1al! metoder genomföra efterfrågetrycksmätningar 

1edde tilI hypotesen att nyttighetsefterfrågetryckets för

ändringar kan uppskattas indirekt genom att faktortryckets 

förändringar estimeras. Hypotesen förutsatte således att 

faktorefterfrågetrycket förändras ungefär lika eIler i samma 

riktning som nyttighetsefterfrågetrycket. En direkt propor

tionalitet mellan dessa förändringar skulle dock förutsätta 

fasta faktorproportioner, dvs. brist på substitutionsmöjligheter 

beträffande produktionsfaktorer. 1 Om faktorproportioner vore 

1. Jfr t.ex. J.D. PITCHFORD A Study of Cost and Demand ... , s. 
11-15; BENT HANSEN Full Emp10yment and Wage Stabi1ity. Ingår 
i verket JOHN T. DUNLOP (ed.) The Theory of Wage Determination. 
Proceedings of a Conference held by the International Economic 
Association. London-New York 1957~ ss. 66-78; ERICH SCHNEIDER 
Pricing and Equilibriumo .. , s. 144 ff. 
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så fasta skulle (d) uppenbarligen förändras lika som (n). 

Därtill kan konstateras s att modellen förutsatte att d = 0 som 

villkor för total jämvikt (totalefterfrågetrycket i = 0). 

(d) estimerades med Dow-Dicks-Mireaux' faktorefterfråge

tryckstest. Estimeringen gällde faktorefterfrågetrycket i 

Finland 'åren 1938- 1960. Vid beräknandet av (d) utnyttj a'des 
säsong- och trendrensade kvartalsmässiga tidsserier för lediga 

platser (L) och arbetslöshet (A) samt enbart trendrensade upp

gifter för jämförelsetalet s arbetsinsatsen (N)3 som förelåg 

blott på årsnivå. Nettoefterfrågetrycket för arbetskraft be-

räknades genom ekvationerna 

i-~ 

d \ I UV U 
0 

U "-" v = \/- t -t- ,/ --
1/ ts s s 

d v \i uv 0 
u /' V = 1t:S s t' " --s s 

Ett efterfrågetrycksbegrepp som ses på basen av efterfrågan 

ex ante i betydelsen aktiva köpförsök i förhållande tilI till

gängligt utbud ansågs relevantast. Eftersom estimeringen inte 

kunde göras med sådana ex ante-efterfrågestorheter (de lediga 

platserna konstaterades dock innehålla förväntningselement)s kan 

den estimerade faktortrycksindexen inte anses som något rent 

ex ante-aggregat. Dessutom påverkades det uppskattade d:s nivå 

delvis av anmälningsförhållandenas storlek. Eftersom dessa 

endast kunde estimeras genom IVinformed guesses iY
3 ansågs den 

erhållna indexen också bättre avspegla Ad än d:s absoluta nivå s 
emedan nollpunktens (d=O) läge är osäkert. Oberoende av de an-

I 

vända anmälningsförhållandenas storlek antydde resultaten dock 
att d ",::~ .. 0 under största delen av undersökningsperioden. 

Den framställda hypotesens reaIism diskuterades därefter 

principiellt. Primärt konstaterades att efterfrågetrycken på 

nyttighets- och faktormarknaden inte enligt den tiklassiska" 

efterfrågetrycksteorins uppfattning tenderar: att elimineras 
snabbt av pris- eIler löneförändringar s utan att de kan vara 

positiva eIler negativa under många åre Detta ansågs främst 
bero på att man inom den tidigare efterfrågetrycksteorin ar
betat med korta enhetsperioder medan undersökningen inrikta
des på en lång tidsperiod. Analysen i en enkel modell ledde 

tilI tesen att reaktionskedjan från L\n tilI (d) innehåller många 
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tröghetsmoment s som för det första medför eftersläpningar i 

r~aktionerna och för det andra dämpar effekten på (d). 

Hypotesen måste därför tilI stor del besvaras nekande s 

dvs. dessa tröghetsmoment och eftersläpningar antogs medföra 

att (n) och (d) inte nödvändigt behöver förändras i' samma 

riktning och att något direkt funktionsförhållande inte behöver 

förekomma mellan /~n och /\do De nämnda tröghetsmomenten 

implikerar att faktorsubstitutionsmöjligheter medför att en 

ökning av arbetskraftsefterfrågan och följaktligen (vid givet 

utbud) faktortrycket inte behöver följa på en nyttighets

efterfrågeökning. 

Beroendeförhållandet mellan pris- och lönenivån och efter

frågetrycket skärskådades därefter. Efterfrågetryckets effekt 

på priser och löner påpekades därvid bero främst av hur beroende

förhållandet mäts (indexproblemet) samt av efterfrågetryckets 

storlek s konkurrensförhållandena s prisernas flexibilitet och 

beslutsenheternas framtidsförväntningar s som bestämmer planernas 

utformning. 

På basen av empiriska undersökningar har pävisats s att de 

under icke-renkonkurrens främst kostnadspåverkade priserna ofta 

påverkas av efterfrågetryck om detta är mycket positivt eIler 

negativt. Detta behandlades först i en komparativt-statisk 

och därefter i en utvidgad dynamisk modell. Efterfrågetrycket 

som inflationsdrivande fal(tor konstaterades dessutomkunna 

accelerera kostnadsprisstegringstakten s dvso höjda kostnader 

antogs bli överförda på priserna i högre grad under ett 

positivt efterfrågetryck än under ett negativt. Tidsaspekten s 

dvs. efterfrågetryckets längd s konstaterades även ha en av

görande effekt på ·pris- och lönereaktionerna. 

Efter den teoretiska analysen s kritiken av de gjorda 

empiriska efterfrågetrycksundersökningarna och behandlingen av 

mätningsförsöken analyserades efterfrågetrycket ur ekonomiskt

politisk synvinkel. Den allmänna statiska eIler komparativt-

statiska metoden för undersökandet av efterfrågetrycksbegränsning 

konstaterades ge en alltför förenklad bild av reaktionerna s 

eftersom varje realistisk efterfrågeinflationsteori måste &rbeta 

under antagandet om betydande och varierande eftersläpningar i 
reaktionerna. För att klargöra frågeställningen diskuterades 
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dock efterfrågetrycksutjämningen först i en komparativt

statisk modell. 
Därefter upptogs behandIingen av en enkel dynamisk modell 

för belysandet av efterfrågetrycksbegränsning och förhåIIandet 
mellan exogena och inducerade rörelser i efterfrågetrycket. 

Samtidigt berördes frågan om pris- och löneförändringarnas efter

frågetrycksminskande effekt~ dvs. om efterfrågefunktionen inne

håIIer inbyggda mekanismer som tenderar uppbromsa eIler stoppa 

inflationen. 1 den enkla dynamiska modellen utgicks först från 

detta, vilket befanns vara fallet under förenklade premisser 

och antagandet om omedelbara pris-, produktions- och konsumtions

reaktioner på balansbrist. Om reaIefterfrågan är konstant~ kan 

pris- och Iönestegringar inte minska efterfrågetrycket. Om 
efterfrågan däremot dels är fastställd realt, dels nominellt (i 

pengar), föreligger mÖjiigheten att efterfrågetrycket påverkas 
av pris- och löneförändringar. 

1 modellen konstaterades bl.a. att det gäIIde att försöka 

påverka de inducerade fIuktuatio~erna i efterfrågetrycket så~ 

att de fick en högre frekvens, och inte skulle förstärka det 

givna exogena efterfrågetrycket. 1 modellen särskiljdes mellan 

tre Iiknande stabiliseringsåtgärder, proportionell, integral och 

deriverad korrigering av efterfrågetrycket. De baserar sig 

antingen på efterfrågetryckets storlek eIler förändringstakt 

före korrektionen inleddes. Deras ändamål är att med en viss, 

möjligast kort eftersläpning anpassa produktionen tilI efter
frågeströmmeno 

Förutsättningen för praktiska tillämpningar av efterfråge
trycksbegränsningsteoriernakonstaterades vara att (n) eIler 

LJn kan mätas. Bristen på tillräckliga kvantitativa informa
tioner om efterfrågetrycket försvårar en effektiv stabiliserings

politik. Som ett aIternativ, viIket förutsätter vissa kvantitati

va uppfattningar om (n) eIler dess förändringar, framfördes som 

ekonomiskt-politisk korrektionsmedel korttidsjusteringar av 
direkta skatter. Dessa skulle kunna minska eftersIäpningen 
i korrigeringsaktionen och samtidigt enligt premisserna n:s 
fluktuationer. 

1 undersökningen kunde blott beröras vissa delar av efter
frågetryckets totalekonomiska ställning och effekt, eftersom 
en utförlig analys därav skulle kräva att största delen av den 
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teoretiska och empiriska dynamiken inom nationalekonomin be
aktas. Detta skulle fora for långt i en undersokning av denna 
typ. Avsikten har varit att kasta fram berättigade frågor 3 

beröra relevanta teoretiska och praktiska aspekter av efter
frågetrycksanalysen och samtidigt presentera ett eget empiriskt 
närmande tilI mätningsproblemeto En viktig del av undersök
ningen har bestått av vissa kritiska synpunkter på efterfråge
trycksteorins realism och de traditionella mätningsmetoderna. 

"HuvudfrågestäIIn1ngarna har främst setts ur ekonomiskt-politisk 

synvinkel~ dvs. med hänsyn tilI efterfrågetrycket kontra priser/ 

Iöner samt möjligheterna att utjämna det 3 medan mindre utrymme 
ägnats frågan om efterfrågetryckets uppkomstorsaker. 
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Använda symboler 

= antal arbetslösa 

= konsumtion 

= efterfrågan 

= utgifter 

= statsutgifter 
1 = sparande 

= investeringar 
= lediga p1atser 

= arbetsinsats 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 

= 

= 
= 

arbetstid 

prisnivå~ priser 
pris-lönerelation (Tfrealprisnivålt) 

genom full-cost-prissättning bestämt pris 

efterfrågetrycksbestämt pris 

produktion 

arbetets produktivitet 

utbud1 

fullsysselsättningsutbud (maximiproduktion) 

skatter 
inkomstska'tter 

lager 

lönenivå, löner 

export 

inkomster 

import 
C:s ti11växthastighet 

P~s tillväxthastighet 

Q:s ti11växthastighet 

10 Förutom i avsnitt 2 010, där sparandet enligt den key
nesianska terminologin traditionellt betecknats med S, som 
annars i denna undersökning avser utbud (S = supply). 
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d = (netto)efterfrågetryek för arbetskraft (~aktortryek} 

i = aggregerat. efterfrågetryck (i = d + n)· 
k = prisreaktiönskoeffiejent 

m 

n 

= friktionsarbetslöshet 

= efterfrågetryek för nyttigheter (nyttighetstryek)' 
ne = reglerad del av n 

s = 
t = 

u = 

= 
= 

= 

anmålningsförhållande~ del 
del 

arbetslöshetsindikator~ ~ 

av L som rapporterats 

av A som registrerats 

100 

indikator för lediga platser~ ~ 
faktiskt lediga platser (Y) . s 

100 

faktisk arbetslöshet (~) 

exponent a = privat (allmänheten) 
_If_ g =.statlig 

_11- k = säsongrensad tidsserie 
-ii-·itr = ieke-trendrensad tidsserie 

Ii tr = trendrensad tidsserie 



l.Oti -

Bilaga 1. Säsongrensad arbetslöshet (A), lediga platser (L) 

samt orensad arbetsinsats (N) 

1 2 3 4 N 

k' Lk Ak Lk k' Lk Ak Lk 
(1 000 

A A rnanår) 

1938 . 6638 å 240 5 096 ,7 941 3 459 B 16$ .9777 B 531 1 522 
, 1939 ' 22 877 ' ~l560 1.$ 071 9 927 13 629 9 S93 8 939, ;9 21$ 

:>>;' 

"' lt-5O-~ 
1940 1 ',61 5 849 4 094 12 002 9302 17 ;2$ 8 719' 21 119 

:'t; 
1 h{~a'* 

1941 7 669 17 727 7 027 1; 964 .3 9S5 11 280 ~ 993 '14 286 1 30d:[ 

1942, .3 99~ 20 123 2 75rf~ 16 611 2 923'€! 1'S 626 2 516* 15.092 
l!!'t 

1 250'" 

1943 3 2S-fi 15 å80 ,,2 633'''F.. 1'7 368 2 977- 1-3 637 '2 974 ';/i. 1 5 795 l' 270* 

1944 ,. 732*: 15 770 
,1: 

2 45~"'" 11 ;0; ':3 24a* 9 470 .3 '094* 19 738 1 18df. 

1.945" ) 439 17 049 ' 6 60S 13 495 9 00; 16 211 7 931 15' 892 1 44crIJ. 

1946 ' 1 204 13 238 1 479 15,$97 762 1$ e;6 ,57' 17 947 1 55d~, 

1947' 104 20 065,' so 22 035 94 ,.,-:a1 645 54 1a SS; 
~r.: 

1 60()" 

1948 673 18 630 412 19 589 109 20754 7,967 16 169 1 615 
1949 ' 12 236, 13 220 1'6 766 15 138 41 575 14 392 46 371 16 606 1 587 

1950, , .15 472 18 731 12 656 ,18 642 4 729 16 617 7 019, 22 072 1 ;98 

1951 .4 610 21 366 4 226 20 421 1~77 22 657 1 4h5 20, 985 1 61;.$ 

1952 2 958 25 219 .) 320 ' 19 187 13 592 18 937 16 517 18 000 ·1 643 

1953· , 17 810 16 $20 1 9 043 . 1 9 223 89 215 18 356 28 931 . 1 7 781 1 633' 

1954 " 15 561 1$ 218 ,15 364 20 297 3 143 20 510 6 677 21 752 1 6rj7 

1955 '7 981 21 295 ,a 359 21 638 5 016 22 772 5 115 22 09B 1· 739 
1956 , 9 70, 20 S57 10 903 21 558 2 689 20 982 13 783 ,,21 447 1 768 

1957 17 ,197 22 573 16 136 1S 865 78 791 17,5411- 39067 17 1S3 1 747 " 

1958, 34 064 155M. 53' 971 15 717 161 957 16 061 66 562 1; 663 1 729 
1959 ' , '54 427 16 ~å7 "?3 467 17 791 44 925 18 614 1~2 S05 19 1;.IY+ 1 759 
1960: 39 934 20549 25 061 22 S53 1 796 

~ 

!f Uppskattning. För A har 'kva.rlalmmdeltå.len uppskattat~ om envänts .vid 
'.. . . ~ 

säsongrensningen, som anges av exponenten ko On uppskattn'ingen a.v N, 
, , 

se svsnitt ~.3o ' 
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Bilaga 2. Säsong- och trendrensad arbetslöshet (A), lediga 

platser (L) och trendrensad arbetsinsats (N) 

1 2 3 4- Ntr 

,,' Ak,tr Lk,tr Ak,tr " ik,tr Ak,tr Lk,tr k tr-- "'<"~">k'rl;;r-~1.. 000 A' 'L '1 rnanår) 

1938 6 486 8 141 4 864 7 743 3 228 7 872 8 933 8 136 1 530 

1939 20420 8 Ö66 15 780 9 234 11 610 9 201 7 362 8 427 1 '406 

1940 1 271 4 959 3 259 11 093 7. 244 16 440 6 637 19 932 1 334 

1941 5 702 16 441 5 105 14 580 2 831 9 797 2 080 12 704 1 211 

1942 2 506 18 442 1 832 14 831 1 897 16 747 1 596 13 104- 1 139 

1943 '2 037 13 $03 ,1 596 15 192 1 766 11 362 1 722 13 421 1 137 

1944 1 545 13 298 1 358 8 934 1 758 6800 1 637 16,969 1 025 

1945 2 812 14 181 3 312 10 528 4. 887 13 145 3 828 12 727 1 263 

1946 569 9 974 678 12 534 344 15 395 25 ,14387 1 351 

1947 45 16 406' 34 18 277 39 17 788 22 14 929 1 37g 

1948 265 14 575 158 15 435 41 16 501 2 931 11 817 1 371 

1949 4 396 8 769 5 889 10 589 14 260 97M· 15 560 11 859 1 321 

1950 5 070 13 855 4' 055 13 697 1 483 11 573 2 14$ 16 929 1 310 

1951 1 380 16 124- 1 236 15 080 137 17 217 405 15 447 1 338 

1952 809 19 582 887 13 451 3 548 13 002 4 217 12 066 1 311 

1953 ' 4 446 10 787 21 570 13 091 4. 645 12 125 6 745 11 451 1 279 

1954- 3 548 11 789 3 420 13 769 &54 13 881.:.' 1 422 15 027 1 310 

1955 1 660 14 471 ' 1 702 14 715 998 15 75G· 993 14 977 1 340 

1956 1 845 13 637' 2 023 14 239 489 13 564 ,2 443 13 930 1 347 

1957 2 979 14 958 13 350 11 151 2 735 9 731 6 324 9 271 i 304 

1958 5 398 7 533 25 070 7 607 8 356 7 852 9 840 7 355 1 264 

1'959 7 $71 a 000 s 975 9 285 6 209 10 009 5 781 10 741 1 272 

1960 5 272 11 747 3 236 13 952 1 287 

'1 

Exponenten k = säsongrensad serie, tr = trendrensad seria. 



1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1941, 
1944 

1945· 
1946 

1947 
194.f~ 

191~,9 

1950 
'j 951 

1952, 

1953 

1954 

1955 
1956 
1957 
1958 

1959 
1960 

- 1(1)8 -

Bilaga 3. Säsongrensad urbct::.lör.;hctsil1dil~2.tor u = ~ e 100 och 

indikutor för lediga platser v = ~ Ol, 100 .. 

1 2 3 4 

uk vk k k k k k u v u v u 

0 .. 43 0.54 ' 0.33 0.52 0 .. 22 0.53 0.64 
1.57 0.59 1 .. 24- 0.67 0.911- 0.68 0,,61 

0.11 0.41. , 0.29 0,,86 0 .. 66 1 .25 0.66 
0.59 1.,36 0 .. 54 1 .. 22 0.30 0~86 0,,23 

0.29 1.61 0 .. 22 1,,32 0,,23 1,49 0 .. 20 
0.25 1.25 0$20 L.36 0.23 1.,07 0.2' 
0.23 1.33 0 .. 20 0.97 00 27 O~80 0.26 

0.37 1 e 18 0.45 0,,93 0.68 1 .. 12 0 .. 55 

0.07 0.85 0.09 1,,02 0 .. 04- 1 .. 21 0 .. 00 

0.00 1.25 0 .. 00 1 .. 37 0.00 1..35 OeOO 

09 04 1., 15 0.02 1 ,,21 0.00 1.,28 o. !~-9 
0.77 o~a3 1 .. 05 0.95 20 62 0.90 2.92 
0.96 1 .17 0 9 79 1,916 0.29 1 .04 0.43 
0.28 1.29 0.25 1..23 0.02 1,,37 0 9 08 

O .. H3 1.53 0.20 1 .16 0.82 1..14 1 qOO 

14'09 1.03 1 .16 '1. 17 5.46 II 1 .. 12 1 .. 77 
0 .. 92 1,,08 0.91 1.20 0 .. 18 1 .. 21 0,,39 

0.45 1.22 O.h~; 1.24- 0.28 1.30 0.29 

0.54 1,.18 0.61 1,.21 0 .. 15 1 ~ 18 0.77 
0,,98 1.29 0,,92 1.,08 4,,51 1,,00 2.23 
1,,97 0~89 3,,12 0 .. 90 9036 O~92 3.85 
3 .. 09 0.,93 3 .. 60 L.01 2.55 1 e05 2"h3 
2.22 1' .. 14 1.39 1 .. 27 

Exponenten k = säsongrensad serie; uträkhad på tasen a~ Ak och Lk samt 

orensat No 

k v 

0~56 

0,,63 

1.50 
1..09 

1.20 

1 .. 211-

1,,67 
1 .. 10 

1 ,15 

1.18 

1 .00 

Lo.4 

,1.,38 

1 .. 27 

1,,09 

1.08 

1 0 2f5 

1 .. 27 
1 ",21 

0 .. 98 
0.90 
1 .. 10 
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Bilaga 4. 'Säsong- och trendrensad nrbctslöshctsindtkator en) 

och indi kator för lediga platser (v) 

1 2 3 '4 

uk"tr k tr 
v ' 

uk,tr vk,tr k,tr u vk,tr u k,tr 

0.42 0.53 0.31 0.50 0 .. 21 0.51 0.58 

1 .. 45 0.57 1.12 0 .. 65 '0.82 0.65 0.52 

0.09 0.37 0 .. 24 0 .. 83 0.54 1.23 0.49 

0.47 1.~5 0.42 1 «>20 0.23 0.80 0.17 

0.22 1.61 0.16 1 .. 30 0 .. 16 1.47 0.14 

0 .. 17 1 .21 0.14 1.33 0.15 0.99 0.15 

0.15 1.29 0.13 0,,87 0.17 0 0 66 0 .. 16 

0.22 1 .12 0.26 0.83 0.38 1.04 0 .. 30 

O.Oh 0.?3 0.05 0.92 0.02 1.14 0.00 

0.00 1" 19 06)00 1 .. 32 0.00 1.29 0,,00 

0 .. 01 L.06 0.01 1.12 0.00 1.20 0.21 

0.33 0 .. 66 0.44- 0.00 ,1.07 0.73 1.17 

0.3$ 1.06 0,,30 1.04 0 0 11 0.88 0.16 

0,,10 1.20 0.09 1" 12 0,,01 L,28 0,,03 

0 .. 06 1,.49 0.06 1 002 0 .. 27 0 .. 99 0,,32 

0 .. 34 0 .. 84 1.68 1 (102 0 .. 36 0,.94 0 .. 52 

O~27 0,,90 0 .. 26 L.05 0.05 1 .05 0.,10 

0 0 12 1.08 0 .. 1'2 1 .. 09 0.07 1.17 0,,07 

0 .. 13 1 ~01 O\> 15 1.05 0 0 03 L,OO 0 .. 1$ 

0.22 1,~ 14 1 ~O2 0.85 0 10 21 0 .. 74 0.48 

0.42 0,,59 1 .. 98 0.60 O~66 0 .. 62 0.77 
0.61 0.63 0 0 70 0.73 0.48 0.78 0.45 
0.41 0.91 0.25 1 .. 0$ 

k,tr v 

0.53 

0 .. 59 

1 .. 49 

L04-

1 .. 15 

1" 18 

1 .. 65 

.1 .00 

1.06 ' 

1.08 

0.86 

0.89 

1.29 

1" 15 
0.92 

0 .. 89 

1.14 

1 .. 1'i 

q 003 

0 .. 71 

0.58 

0.94 

, 'k t 
Exponenten k = säsongrensad, tr = trendrensadj uträknade på baaen av Å ' r)l 
Lk,tr samt Ntr.. . 
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Bilaga 5. Vissa estimerade värden för fBktorefterfrågetr,ycket (d) 
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tr 
1 d

tr 
3 

dtr 
4 

dtr 
7 

d
tr 
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tr 
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tr 
15 d

itr 
1 

d
itr 
4 

d
itr 
7 

d
itr 
9 

d
itr 
1.5 

s=O.2 s=O.4 s=O.5 8=0.4 5=0.2. 5=0.4 5=0.5 s=O.2 5=0.5 s=O.4 5=0.2. s=O.5 
t=O.5 . t~.5 t=O.5 t=o.6 t=O.7 t=O.7 t=1.0 t=O.5 t=O.5 ·t=O.6 t=O.7 t=1.0 

18/1 1 .15 0.57 0.11 0.36 1.39 0.43 0.39 1.70 0.11 0.36 1.40 0.39 
2 1.26 0.65 0.21 0.44- 1·45' 0.50 0,,'44 1.28 0.20 .0.45 L.49 0.45 

3 1.53 0.86 0.37 0.61 1.69 0.66 0.56 1~.57 0~37 0.62 1 .75 0,.57 

4 0.89 0.33 -0.05 0.19 1.17 0.27 0#,27 0.90 -0.08 0 .. 17 1 .19 0.27 
.9/1 -0.01 -0.54 -1.07 -0.55 0.42 -0.35 -0 .. 16 -0.10 -1.22 -0.66 0.37 -0.21 

2 0.56 -0.02 -0.52 -O~ 11 0.99 0.01 0.09 0.1~8 -0.65 -0 .. 20 0~93 0.05 

3 0.94 0.28 -0.18 0.13. 1.30 0.24 0~26 0.87 -0.27 0.07 1 .. 27 0.2) 

4 1.22 0.55 0.07 0.35 1.50 0.44 0.40 1,21 0.02 0.31 1 .. 51 0.39 
.0/1 1.26 . 0.75 0.36 0.54 1.35 0 .. 57 0.47 1040 0.40 0.60 1 .. 51 0.53 . 

2 2.73 1.60 0.76 1 .15 2.95 1.22 1.02 2.72 0.72 1 .13 ' 2.97 1,,01 

3 3.57 1.99 0.82 1 .. 41 3.97 1 .. 53 1.30 3.37 0.68 1.26 3.82 1 .21 

4 4.74 2 .. 75 1.26 1.97 5.16 2.10 1.77 4~47 1.07 1.79 4 .. 95 1.64 
,1/1 4.25 2.46 1 .11 1.76 4.65 L.88 1.5S 3.98 0.93 1.57 .4.42 1 .45 

2 3.76 2,,17 0.98 . 1.55 4.11 1 .66 1.40 3.56 0.82 1 .. 40 3.96 1.30 

3 2.66 1,,57 0 .. 74- 1 .13 2,,88 1.20 1.00 2.70 0.70 1 .. 11 . 2.96 1.00 

4 3.90 2.40 1.24 1.75 4.10 1.82 1.49 3.90 1 .. 19 1.72 4.15 1 .. 4$ 

2/1' 6e 20 3.85 2 .. 04 2.82 6.49 2.91 2.39 5.86 ,1.84 2.61 6.20 2.24-
2 5.06 3.15 1.68 2 .. 32 5.28 2.39 1 .95 4.93 1 .. 57 2.21 5.19 1.89 

3 5,,78 . 3.62 1 .95 2.66 ~.02 20 74 2.24 5.58 1.80 2.52 5.87 2 .. 14 
4 4.48 2.79 1.49 2.05 4.67 .. 2.11 1.73 4.47 1.42 2.01 4.71 1 ~ 71 

3/1 4.59 2.84 1.49 2.00 4.82 2.15 1.76 4.45 1..36 1.96 4.73 1.69 
2 5.31 3.33 1 . ."80 2.45 5.52 2.52 2.06 5.15 1.67 '2.33 5.41 1 <) 98 
3 3.75 2.31 1 .21 1.69 3.94 1.75 1.44- 3.78 1014 1866 4.02 1 .43 
4 4.56 2.84 1.51 2.08 4.77 2.15 1.76 4051 1.40 2.00 4.77 1 .72 

1-/1 5.08 3.18 1 <) 71 2.34 5.30 2.40 1.97 4.92 1.56 2.20 5 ~ 19 1 .. 88 

2 3.28 2.02 1.06 1.48 3.45 1 w53 1.26 3 .. 45 1.05 1 .. 51 3.67 1 .31 
3 2.25 1.34 0.65 0.97 2.41 1.02 0.85 2 .. 52 0.66 1.04- 2,,75 0.94 

'; 

4 6.65 4.19 2.28 3.00 6090 3.16 2.58 6 .. 26 2.02 2.83 6.59 2~40 

Exponenten tr innebär att (d) uträknats på m5en av Ak,tr och Lk,tr saInt Ntr: 
eftersom den senaste förelåg blott på årsnivå. Exponenten itr = icke. trend-
rensade basuppgifter, endast·säsongrensade. s = anmälningsrörhållande för 
lecliga platser, t = anrnälningsförhåJJ..ande för arbetslöshet. Jfr avsnitt 4.2. 
och 4.3. 



;/1 4 .. 03 2.45 1.24 1.78 
2 2.69 1.57 0.73 1.13 
3 3.19 1.83 0.81 1.30 
4 3.29 1.93 0.91 1.39 

,/1 3 .. 13 

2 3.95 

3 5" 16 
4 5.18 

? /1 5.75 
2 6,.44 

3 6.26 
4 5 .. 28 

~/1 4.86 

2 . 5.26 

3 5.82 

4. 2.95 

~/1 1.83 

20 00 1.12 1.48 
2.53 1.42 1.87 
3.36 1 .. 93 2.50 
3.43 2.04' 2.57 
3.80 2.25 2.84 
4.27· 2.53 3.19 
4.14 2.46 3.10 

3.50 2.08 2.62 
3.17 1.83 2.36 
3.45 2.02 2.58 
3.85 2.28 2.88 
1.76 0.86 1.27 
0.99 0.38 0.70 

2 2.11 1.12 0.40 0.78 
3 0.86 0.15 -0.37 0.02 
4 1.23 0.33 -0.29 0.14 

1/1 3.27 1 . .f!7 0.$3 1.34 

2 3.42 2.01 0.95 1.45 
3 3.41 2.12 1 .13 1.56 
4 5.00 3.11 1.66 2.29 

/1 4.91 3.10 1 .. 70 2.29 
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4 5.18 
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3 3.32 
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/1 2.50 

2 0.96 
3 2.00 
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4 4.67 2.98 1.66 2.20 4.81 2.25 1 •. 82 4 •. 42 1.31 1_ 92 4.72 1.67 

>6/1 3.88 -2 • .41 1.2$ 1.·77 4.06 1.82 1.49 3.35 0.,75 1 • .30 3.71j. 1.22 
2 4.02 2.49 1.31 1..82 4.22 1.89 1.55 3 • .35 0 •. 70 1 •. 27 3.'77 1 .. 21 
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2 1 .31 0.·43 -0.17 0 •. 22 1,.77 0 .. 37 0.38 2 .. 24 0.16 0.66 2.73 0 10 74 

3 2.48 1.46 0.70 . 1.05 2.67 1. 11 0.93 -2.29 -4 •. 76 -3.17 -0 .. 75 -1.50 

4 1~69 0.85 0.24 0.57 1.98 0.66 0 .. 59 0.22 -1.50 -0.70 0.95 -0.13 

;8/1 1.38 0.68 0.18 0.46 1 .. 63 0.53 01>47 0.28 -1 •. 27 -0.56 0 .. 93 -0,,06 

2 -0.51 -1 .. 14 -1 e 78 -1.07 0.08 -0.76 -o<eltJ -Og91 -2.87 -1 .. 76 0.04 -0 .. 73 

3 1.08 0.41 -0.04- 0 .. 24 1.39 0.34 0.33 -9.40 -12~83 -9.59 -5.49 -5.19 
4 0.78 0.20 -0.21 0.08 1 " 1.1 0.18 0.21 -1.79 -3.96 -2.60 -0 .. 50 -1.20 
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