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Syften med en välfärdsstat

• Ett syfte är att utjämna inkomstklyftor

– Transfereringar

• Eftersom 1 krona på marginalen är värd mindre för rik

än en fattig så kommer transfereringar att gynna den 

fattiga mer än den missgynnar den rike

• Med den logiken leder omfördelning till mer nytta än

skada: MUrik < MUfattig
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Syften med en välfärdsstat

• Utilitarism: summera individuella nyttor

– Ligger nära samhällsekonomisk cost-benefit

– Samhällsnytta = ΣUi

• Rawls: gynna den fattigaste

– Maximin-kriteriet: åtgärder som gör att den som har

det sämst får det bättre bör genomföras

– Samhällsnytta = max[UMIN]

– Inkomstskillnader som gör att UMIN ökar är då helt ok

• Nozick: staten har ingen rätt att omfördela

– Utfallet av en rättvis process är rättvis

– Reviderade detta senare i sin karriär 3



Syften med välfärdsstaten

• Ett annat syfte är att minska ekonomisk osäkerhet
– Socialförsäkringar

• Tydliga argument för varför privata

försäkringslösningar kan fungera dåligt
– Svårt för individer att försäkra sig mot 

makroekonomiska chocker (staten mer kreditvärdig)

– Informationsasymmetrier gör att

försäkringsmarknaderna kan fungera dåligt (nästa

föreläsning)
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Fattigdom

• Fattigdomssgränser

– Absoluta (tex $2/dag)

– Relativ fattigdom

– Medianinkomst = den inkomst som delar upp

löntagarna så att 50% har högre och 50% har lägre

inkomst

– En definition av relativ fattigdom: andel som tjänar

mindre än halva medianinkomsten

• Ökad inkomstspridning kan öka relativ fattigdom

utan att absolut fattigdom ökar
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Global fattigdom (absolut)
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Inkomstfördelning (UK)
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En skev inkomstfördelning innebär att medelinkomst > medianinkomst
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De har ökat sina inkomster mest
Publicerad i dag 10:05 

De yngre i Sverige är de senaste decenniernas 

vinnare. De har ökat sina inkomster mest under 

perioden 1999-2011. Det visar statistik från SCB. 

Den ekonomiska standarden för Sveriges hushåll 

har ökat kraftigt under 2000-talet. År 2011 var den 

ekonomiska standarden mer än 40 procent högre 

än 1999, enligt SCB. 

Variationerna är dock stora och

inkomstskillnaderna har blivit större. De yngsta 

har haft en bättre utveckling än de äldsta. För de 

som är under 20 år har ökningen varit 46 procent 

medan de som är 75 år eller äldre haft en ökning 

på 26 procent.

måndag 18 feb 2013

I genomsnitt har svenskarna 

fått det ekonomiskt rejält 

mycket bättre mellan åren 

1999 och 2011, plus 40 

procent. Men skillnaderna är 

stora och inkomstklyftorna 

har ökat markant. Framför 

allt är det de med allra lägst 

inkomster som blivit fler, 

enligt Statistiska centralbyrån 

(SCB).

MÅNDAG 18 FEBRUARI 2013

Inkomstklyftorna ökar 

kraftigt

http://www.dn.se/ekonomi
http://www.dn.se/
http://www.aftonbladet.se/


Toppinkomster 1950-2013

9



Mått på ojämlikhet

• Gini-koefficienten

– Värde mellan 0 och 1

• 0 = fullständig jämlikhet

• 1 = total ojämlikhet (allt i en hand)

– Mäter A/(A+B) 

• Lorenzkurvan: kummulativ

inkomstandel för grupp med x%

lägsta ink. (Om A = 0 har

alla samma inkomst)
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Inkomstojämlikhet i världen (Gini)
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Utvecklingen av Gini i Sverige
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• En hög inkomstojämlikhet kan vara förenlig med 

hög social rörlighet

– Tex incitament att utbilda sig odyl

• Inkomstskillnader innebär dock olika möjligheter 

för olika grupper 

– Olika skolor, bostadsområden osv
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Ojämlikhet och inkomströrlighet



The Great Gatsby Curve
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Sjukvårdsutgifter i olika länder
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Privat sjukförsäkring

• Lider av “adverse selection”

– Givet en gemensam försäkringspremie är främst de 

relativt sjuka intresserade av privat försäkring

– Men försäkringsbolagen gör förlust om främst de sjuka

försäkrar sig

– Lösningar är att anta hela grupper (via arbetsplatser) 

eller screening

– Offentlig/obligatorisk sjukförsäkring
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Välfärdsstatsdebatten

• Effektivitet och fördelning

– Höga marginalskatter kan påverka incitament för 

arbete, utbildningsval och yrkesval 

– Behovsprövade åtgärder minskar kostnader men ger 

höga marginaleffekter

– ”Effektivitet” kan både betyda mer och mindre 

offentliga åtaganden (jmf externa effekter, 

koordinationsproblem osv)
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Välfärdsstatsdebatten
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• Exempel: Frankrike har en betydligt större 

välfärdsstat än USA vilket skulle kunna leda till 

effektivitetsförluster

• Men i Frankrike går man också i skolan gratis och 

har mer semester vilket upplevs som bra 

• Den finansiella hållbarheten hos stora 

välfärdssystem (pensioner) en ständig fråga



21Källa: Bick et al (AER, 2018)
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Produktionsfaktorer

• En produktionsfaktor är en resurs som används i

varu- eller tjänsteproduktionen

• Produktionsfaktorer köps och säljs på

faktormarknader och priserna kallas faktorpriser

– Produktionsfaktorernas fördelning och relativa 

ersättning avgör inkomstfördelningen i samhället 
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• Olika typer av produktionfaktorer

– Mark: naturresurs

– Arbete: mänskligt arbete

– Humankapital: värdet av bl a investeringar i

utbildning och kunskap i arbetskraften

– Fysiskt kapital: tillverkade resurser som

byggnader, verktyg och maskiner

– Immateriella tillgångar: patent, varumärken
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Faktorinkomster och inkomstfördelning

• Fördelningen av faktorinkomster visar hur totala

inkomster delas upp mellan arbete, mark och

kapital

• Faktorpriser sätts på faktormarknader och avgör

faktorinkomstfördelningen

• Arbete får den största andelen

– Men denna andel verkar vara fallande
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Arbetets inkomstandel
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Marginalproduktivitet och

faktorefterfrågan

• Efterfrågan på arbetskraft beror på nyttan

företag har av arbetare på marginalen

– Vad är marginalnyttan av en arbetare? 

• Produktionsfunktionen visar hur mycket

produktionen ökar – kvar att besvara är vilket

värde detta har
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Värdet av marginalprodukten

• På en perfekt konkurrensmarknad

vinstmaximerar företag då MC = P

• Detta bestämmer produktionsvolymen, Q*, 

vilket i sin tur avgör behovet av arbetskraft

– Produktionsfunktionen säger hur mycket 

arbetskraft som krävs
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• Värdet av marginalprodukten på arbete:

VMPL = P × MPL

• En pristagande) och vinstmaximerande

producent använder varje produktionsfaktor x

tills VMPx på den sista enheten = faktorpriset

(tex lönen)

– lön = P × MPL

31



Värdet av marginalprodukten
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Efterfrågan på L och konkurrens

• Vid perfekt konkurrens på varumarknaden

MR = P  och VMPL= P ·MPL

• Minskad konkurrens på varumarknaden (MR< P) 
minskar företagets efterfrågan på arbetskraft

– VMPL= MR ·MPL < P ·MPL

• Konkurrensen på arbetsmarknaden påverkar också 
arbetskraftsefterfrågan
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Skift i faktorefterfrågan

• Tre viktiga orsaker till skift

– Förändringar av varupriser

– Förändringar i utbudet av andra produktionsfaktorer

– Förändringar i teknologi (teknologi kan anpassas, bla

efter faktorpriser)
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Skift i värdet av marginalprodukten
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Alla producenter möter samma lön
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Efterfrågan på L på lång sikt 
(K är variabel)

Företagets efterfrågan på L 

• Efterfrågan på L är mer lönekänslig på lång sikt –

den långsiktiga efterfrågekurvan är flackare

Marknadens efterfrågan på L

• Fås genom horisontell summering av företagens 

efterfrågekurvor (både på kort- och lång sikt)

37



Jämvikt på arbetsmarknaden

Arbetskraftsutbud

E

Efterfrågan på

arbetskraft

L*

W*

Jämvikts-

sysselsättning

Jämviktsvärde

på VMPL

Kvantitet arbetskraft

Lönenivå

38



Jämvikt på arbetsmarknaden

• Varje företag anställer tills värdet av

marginalprodukten på arbete är lika med 

jämviktslönen

– I jämvikt är VMPL lika för alla arbetsgivare

– Jämviktslönen = jämviktsVMPL, dvs det

mervärde som produceras av den sist använda

enheten arbete på marknaden
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Jämvikt på andra faktormarknader
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Löneskillnader

Stämmer VMPL-teorin?

• Kompenserande löneskillnader avspeglar att

vissa arbeten är mindre attraktiva (takskottare, 

försökspersoner, sopåkare)

• Olikheter i talang eller förmåga verkar

belönas på marknaden

• Olikheter i humankapital verkar belönas på

marknaden (t ex lönepremie för utbildning)
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Stora skillnader mellan länder



Andra förklaringar till löneskillnader

• Marknadsmakt

– fackföreningar höjer loner, arbetsgivare kan ha lokal

marknadsmakt

• Effektivitetslönemodeller

– Lön över jämviktslönen som incitament för högre

produktivitet (barnvakt)

• Matchning

– en och samma person är olika produktiv hos olika

arbetsgivare

• Diskriminering

– Historiskt viktig faktor i löneskillnader

– Konkurrens kan motverka diskriminering
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Slutsats: “the marginal productivity theory of 

income distribution is not a perfect description 

of how factor incomes are determined but it 

works pretty well”

• Notera att teorin inte ger någon moralisk 

motivering till fördelningen av inkomst.
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Utbudet på arbetskraft

• Arbetsutbudet bestäms av hur individen allokerar

sin tid mellan olika aktiviteter

– Val mellan arbete och fritid

– Fritid = 24 timmar - arbetstid

– Budgetlinje visar möjliga kombinationer av

konsumtion av fritid och andra varor

– Lutningen ges av -w (priset på varor = 1)

– Ändrad lön påverkar optimal arbetstid
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Arbetsutbud

• Högre lön ger inkomst- och substitutions-

effekter på individens arbetsutbud

– Substitutionseffekten av högre lön är att

individen vill arbeta mer

– Inkomsteffeketen leder till ökad efterfrågan på

fritid, som är en normal vara

• Om inkomsteffekten dominerar så kan

arbetsutbudet luta “bakåt”

46



Konsumtion och fritid
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Högre lön gör fritid dyrare (brantare budgetlinje) och substitutions-effekten

driver mot mer arbete. Ökad inkomst gör dock att vi vill konsumera mer

fritid (normal vara) 
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Individens arbetsutbud
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Utbudet på arbetskraft

• Marknadsutbudet – den horisontella summan

av individernas arbetsutbud

• Några faktorer som kan skifta utbudet

– Förändrade preferenser och sociala normer

– Förändringar i befolkningen

– Förändrade karriärmöjligheter

– Förändringar i förmögenhet

49

måndag 18 feb 2013

Att ärva pengar är inte bra för privatekonomin – i längden. 

Den som får det där extra tillskottet på kontot har en tendens 

att arbeta mindre, visar tre Uppsalaforskare.

http://www.dn.se/ekonomi
http://www.dn.se/


• Förvärvsfrekvens central policyvariabel

– Välfärdens finansiering när andelen äldre ökar

– Vilken effekt får olika åtgärder 

• Löneelasticiteter (Aronsson och Palme, 1994)

– Egenelasticiteter: män (0,12) kvinnor (0,31)

– Korslöneelasticiteten för kvinnor: -0,10

– Elasticiteter skiljer mellan inkomstgrupper

• Många andra beslut påverkar

– Fastighetsskatt och fastighetspriser

– Arvsskatter

– Välfärdstjänster
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Jämvikt vid perfekt konkurrens

• Efterfrågan och utbud härledda från företagen 
respektive individers optimering

– Modellen ger full sysselsättning i jämvikt

– Lönerna antas vara flexibla uppåt och neråt

– Inga förhandlingar

• Är modellen en bra beskrivning av svensk 
arbetsmarknad?
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Imperfekt konkurrens

Monopsoni på arbetsmarknaden

• Ett ensamt företag bestämmer lönen, många 
arbetare utan marknadsmakt

• Monopsonisten håller tillbaka efterfrågan och 
anställer färre till lägre lön än företag på en 
arbetsmarknad i konkurrens

– Tar hänsyn till att lönen drivs upp när 
monopsonisten anställer fler

• Det finns ingen arbetslöshet
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Imperfekt konkurrens

Monopol på arbetsmarknaden

• Fackförening bestämmer lönen, många 
företag utan marknadsmakt.

• En fackförening som maximerar sitt överskott 
(och inte bryr sig om arbetslöshet) sätter en 
lön wM som överstiger lönen vid fri 
konkurrens

– Tar hänsyn till att ökat arbetsutbud driver ner 
lönen för alla

• Vid lönen wM kommer en del av arbetskraften 
att vara ofrivilligt arbetslös.
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Imperfekt konkurrens
Bilateralt monopol

• En köpare och en säljare av arbetskraft

• Båda parter har marknadsmakt – ingen är 
pristagare

• Kooperativt förhandlingsspel

– Hotpunkter påverkar utfallet och beror bl a av: 
konjunktur, arbetslöshetsförsäkring etc

• Mer om arbetslöshet på makron
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