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I denne rapporten drøfter vi hvilke sentrale egenskaper og sammenhenger i norsk økonomi som bør inngå 

i en makroøkonomisk modell egnet til å analysere finans- og inntektspolitikkenes betydning for makroøko-

nomisk måloppnåelse i norsk økonomi. Videre vil vi drøfte hvorvidt modellene som er i bruk i Norge i dag 

innehar disse egenskapene. 

Arbeidet er delt i tre hovedkomponenter, der vi skal 

• identifisere hvilke sentrale egenskaper og sammenhenger i norsk økonomi som bør inngå i en 

makroøkonomisk modell for å reflektere Den norske modellen for lønnsdannelse. 

 

•  gjennomføre empirisk forskning som dokumenterer om det er disse egenskapene eller eventuelt 

andre, konkurrerende teorier som (best) beskriver de reelle mekanismene i norsk økonomi. 

 

• undersøke i hvilken grad Finansdepartementet (FIN) og Statistisk sentralbyrås (SSB) nye og gamle 

modeller innehar disse mekanismene. 

Den norske modellen 

I drøftingen av hvilke egenskaper en modell for norsk økonomi må inneholde for å reflektere Den norske 

modellen for lønnsdannelse skiller vi mellom den samordnede lønnsdannelsen som kjernen i Den norske 

modellen, betingelsene som må være til stede og hva som er konsekvensene. 

I samordningen av lønnsdannelsen legger konkurranseutsatt sektor lista for lønnsoppgjørene, og høy sys-

selsetting er et overordnet mål. Dette er den såkalte frontfagsmodellen. 

Betingelsene er blant annet koordinerte tariffavtaler, institusjoner, lover og normer som understøtter koor-

dineringen, arbeidslinja, finans- og pengepolitikk som sikter mot full sysselsetting og en velferdsstat med 

finmasket sikkerhetsnett. 

Konsekvenser av Den norske modellen er sterke parter som kan bidra til å løse problemer både på virk-

somhet- og bedriftsnivå, sammenpresset lønnsstruktur som reduserer ulikhet og fremmer produktivitet, og 

rom for en økonomisk politikk som kan sikte mot full sysselsetting. 

Teoretisk tilnærming 

Generelt vil spesifisering av en makroøkonomisk modell ofte skje med hensyn både til økonomisk teori og 

økonometrisk analyse på historiske data. Hvor mye vekt som legges på de to elementene kan avhenge 

både av formål og preferanser. Både eiere, utviklere og brukere av en modell kan ha synspunkter på av-

veiningen mellom teoretisk konsistens og empirisk relevans.  

Sammendrag 
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Med dette utgangspunktet har det utviklet seg konkurrerende modellklasser. De kan overordnet deles i to: 

1) teoridrevne modeller som omfatter DSGE1-modeller som Norges Banks NEMO og en ny modell under 

utvikling i FIN/SSB og 2) empiriske makromodeller som SSBs KVARTS. 

I DSGE-modeller er lønnsdannelsen typisk drevet av at husholdningene foretar en klassisk mikroøkono-

misk avveining mellom arbeid og fritid for å fastsette arbeidstilbudet, mens bedriftene etterspør den ar-

beidskraften de trenger gitt etterspørselen etter produktene deres. Lønna blir bestemt av rene markeds-

messige forhold beskrevet ved en lønns-Phillipskurve, der lønnsveksten avgjøres av historisk og/eller for-

ventet lønnsvekst og output-gapet. I dag er det ingen modeller av DSGE-type som innehar en realistisk 

beskrivelse av lønnsdannelsen i norsk økonomi, heller ikke den nye DSGE-modellen i FIN/SSB. 

Derimot er det flere eksempler på empirisk baserte makroøkonometriske modeller for norsk økonomi som 

reflekterer lønnsdannelsen i Den norske modellen som beskrevet over, deriblant KVARTS. 

Vi illustrerer betydningen av ulike forutsetninger for lønns- og prisdannelsen i en teoribasert simulerings-

modell for frontfagsmodellen som inneholder tre næringer: et frontfag og to lønnsfølgere. Det er en vesentlig 

forskjell mellom lønnsfastsettelse basert på kollektive avtaler og et markedsbestemt system med individu-

elle lønnsavtaler. Med kollektive avtaler, er det mulig å ha stabil lønnsvekst og stabil lønnsandel for en gitt 

ledighetsrate. Motsatt er en slik «dobbel måloppnåelse» ikke en gang en teoretisk mulighet med individua-

lisert lønnsdannelse, slik den er framstilt i modeller med vertikal lønns-Phillipskurve for industrilønna. Uten 

kollektiv forhandlingsmakt hos arbeidstakerne vil lønnsomhet avløses av arbeidsledighet som disipline-

rende kraft i lønnsdannelsen. I disse modellene er det ingen mekanisme som sørger for at den ledighets-

raten som holder lønnsveksten i sjakk også er sosialt akseptabel. 

Lønns-Phillipskurven i ulike varianter er dermed ikke egnet til å få fram det viktigste trekket ved den norske 

lønnsdannelsen, nemlig at kollektive forhandlinger over tid knytter lønnsveksten til lønnsevnen i frontfaget, 

og at dette kan oppnås selv om ledighetsnivået er lavt. 

Mens en frontfagsmodell gjør det både meningsfullt og mulig å bruke finanspolitikk til å nå mellomlangsik-

tige mål om BNP og arbeidsledighetsnivå, er dette ikke tilfellet dersom de viktigste mekanismene i lønns-

dannelsen er representert ved en modell av Phillipskurvetypen. 

Empirisk står frontfagsmodellen støtt 

Den empiriske analysen viser at lønnsutviklingen i skjermet privat sektor er tett knyttet til lønnsutviklingen i 

industrien både på kort og lang sikt. Vi ser også at lønn i offentlig sektor følger lønnsutviklingen i privat 

sektor svært tett. Vi finner dermed støtte for at industrien faktisk er lønnsleder for fagene i skjermet sektor. 

 

 

                                                      

1 Dynamic Stocastic General Equilibrium 
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Videre viser estimeringen at industrilønn feiljusterer med lønnsevnen i sektoren. Med andre ord følger 

lønnsnivået i frontfaget utviklingen i lønnsevnen til frontfagsvirksomhetene på lang sikt. Resultatene inne-

bærer at realistisk (les: i tråd med data) modellering av lønnsdannelsen krever innarbeidelse av kollektiv 

lønnsdannelse og frontfagsmodellen, som i KVARTS. Dette står i motsetning til en lønns-Phillipskurvemo-

dellering av lønnsdannelsen, som ikke innehar en langsiktig sammenheng mellom utviklingen i lønn og 

lønnsevne. Resultatene er i overenstemmelse med det den empiriske forskningen har vist om det nasjonale 

systemet for lønnsdannelse, fra slutten av 1980 tallet og fram til i dag. 

Ulike modeller til ulike formål 

Ettersom det ikke finnes én allment akseptert teori er det av stor betydning å konfrontere teoriene med 

data. Likevel har det lenge vært mer teoridrevne modeller som har fått mest oppmerksomhet både i aka-

demia og hos politikkutøvende myndigheter i de fleste land. 

Teorimodeller er rettet mot å avklare teoretiske problemstillinger, ofte i form av en generell likevektsmodell. 

Modeller i denne klassen bør innrettes mot klart avgrensede problemstillinger og ha en stram teoretisk 

struktur. DSGE-modeller vil aldri føye data godt, og det er derfor ikke hensiktsmessig å gå for langt i å 

prøve å få det til heller. De bør i stedet beskrive makro-essensen i adferd på bedrifts- og individnivå  

Empiriske modeller må bygge på økonomisk teori som finner støtte i data. Det betyr at en god del spesifikk 

teori som benyttes i makromodeller som i hovedsak er kalibrerte, deriblant DSGE-modeller, ikke finner noen 

plass i empiriske modeller. Det er ikke uvanlig å omtale dette som at empiriske modeller har et «svakere 

teoretisk fundament» enn de kalibrerte teorimodellene. En ser da bort fra at det nettopp er de empiriske 

modellene som bygger på teori som har fått støtte i data.   

Teoridrevne DSGE-modeller har de siste tiårene dominert i de mest prestisjetunge akademiske tidsskrif-

tene, og inntok etterhvert i økende grad myndighetenes analysemiljøer, både internasjonalt og i Norge, og 

særlig i sentralbankene. Norges Bank la ned sin empiriske modell av KVARTS-type allerede tidlig på 2000-

tallet til fordel for en DSGE-modell. Nå er altså en slik modell under utvikling også i FIN/SSB. 

I kjølvannet av finanskrisen ble de da dominerende DSGE-modellene kritisert for manglende realisme og 

prediksjonsevne. Dette har bidratt til en ny, økende interesse for bruken av alternative modeller, inkludert 

store empiriske makromodeller, for teorievaluering, konsekvensanalyse, politikksimulering og prognosefor-

mål. Også sentralbankene har i økende grad supplert DSGE-modeller med en større portefølje av modeller. 

I modelldokumentasjon fra FIN/SSB understrekes det at den nye DSGE-modellen ikke er ment å erstatte 

KVARTS blant annet til prognoser, langsiktige politikkanalyser og politikkanalyser på næringsnivå. 

Realisme og empirisk forankring avgjørende for analyse av norsk økonomi og økonomisk politikk 

DSGE-modeller har ikke, og kan sannsynligvis ikke få, hverken sterk empirisk forankring eller en god be-

skrivelse av blant annet kollektive lønnsforhandlinger. Å ta feil av lønnsdannelsen i makromodeller for norsk 

økonomi kan føre til alvorlige feilslutninger. Slike modeller har derfor begrenset praktisk relevans. 
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Til analyser av norsk økonomi og økonomisk politikk er empiriske, makroøkonometriske modeller av typen 

KVARTS klart å foretrekke, ettersom de har en sterkere empirisk forankring og kan omfatte en mer detaljert 

og realistisk beskrivelse av økonomiens virkemåte. 
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Det har i lengre tid vært et betydelig press for å 

endre de makroøkonomiske modellene som brukes 

i utviklingen av den økonomiske politikken i Norge. 

I denne rapporten drøfter vi hvilke egenskaper slike 

modeller må ha for å gi et noenlunde riktig bilde av 

hvordan Den norske modellen for lønnsdannelse 

virker. Likeledes undersøker vi om det finnes empi-

risk belegg for at konkurrerende teorier gir en god 

beskrivelse av norsk økonomi. Vi vil spesielt under-

søke om Finansdepartementets og SSBs nye og 

gamle modeller har de relevante egenskapene. 

I en moderne og kompleks økonomi som den 

norske er det store samfunnsmessige gevinster for-

bundet med at lønnsdannelsen blir koordinert på en 

slik måte at det legges til rette for høy sysselset-

tingsgrad, uten at stigende inflasjon fører til tap av 

konkurranseevne og redusert finanspolitisk hand-

lingsrom.  

Utover 1990-tallet lyktes man gjennom frontfagsmo-

dellen å oppnå en betydelig bedre koordinering enn 

på slutten av 1970-tallet og på 1980-tallet. Omtrent 

samtidig ble SSBs makroøkonomiske modeller 

«brakt i overenstemmelse» med den faktiske lønns-

dannelsen, i og med at systemet med frie kollektive 

avtaler og frontfag-følger struktur ble representert i 

modellene. Dette bidro til å lette gjennomføringen 

av finanspolitikken og inntektspolitikken, og klar-

gjorde blant annet at partenes mulighet og rolle lig-

ger i å legge til rette for at finanspolitikken kunne 

bidra til stabil og høy sysselsetting. SSBs makro-

økonometriske modell, KVARTS, som også benyt-

tes av Finansdepartementet som hjelpemiddel i 

analysene av finans-, penge- og inntektspolitikk, 

gjenspeiler i stor grad disse viktige egenskapene 

ved Den norske modellen.    

Inspirert av den etter hvert dominerende trenden in-

nenfor makroøkonomiske modeller i internasjonal 

forskning, har det imidlertid i løpet av 2000-tallet 

oppstått et press i retning av en type modeller som 

bryter med blant annet slik lønnsdannelsen, pris-

dannelsen og finanspolitikken tradisjonelt har vært 

beskrevet i Norges Bank, SSB og Finansdeparte-

mentets modeller. Dette fikk først gjennomslag i 

Norges Banks makromodell, NEMO, som fremstilte 

lønnsdannelsen som et rent markedsfenomen, der 

institusjonelle forhold ikke har noen betydning. Nor-

ges Bank har i tråd med dette også foreslått, for å 

«rydde plass» til seg selv som den som bestemmer 

inflasjonen i Norge, at forhandlingsområdene kan 

«bytte roller», slik at dagens følgerfag blir frontfag, 

og omvendt.     

Et slikt sprik mellom virkeligheten og modellappara-

tet til en viktig institusjon som Norges Bank, bærer i 

seg et potensial for uheldige beslutninger i den øko-

nomiske politikken. Vi har imidlertid ikke sett dette i 

særlig grad praksis, i alle fall ikke etter den interna-

sjonale finans- og inntektskrisen for ti år siden. 

Nå er imidlertid disse internasjonale trendene på vei 

inn i SSBs verktøykasse for makroøkonomiske ana-

lyser. Den mye omtalte omorganiseringen av forsk-

ningsavdelingen i SSB i 2017 var blant annet be-

grunnet med å gjøre SSBs modellapparat mer likt 

det som dominerer internasjonalt og i Norges Bank. 

Finansdepartementet har satt i gang et modellpro-

sjekt for å bygge opp slike internasjonalt inspirerte 

makromodeller. Dette arbeidet er siden flyttet og fin-

ner nå sted i Statistisk sentralbyrå. Der lever i skriv-

ende stund KVARTS side om side med utviklingen 

av en DSGE-modell. Makromodellen som nå byg-

ges opp i SSB ser ikke ut til å reflektere Den norske 

modellen, slik den forstås av blant annet partene i 

arbeidslivet. Det signaliseres imidlertid at det fort-

satt er KVARTS som skal benyttes til å lage progno-

ser, beregninger til Teknisk beregningsutvalg (TBU) 

mm. 

I denne rapporten vil vi: 

• påpeke hvilke sentrale egenskaper og sam-

menhenger i norsk økonomi som bør inngå i en 

1 Innledning 
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makroøkonomisk modell for å reflektere Den 

norske modellen, slik at den kan brukes til å 

analysere finans- og inntektspolitikkens betyd-

ning for makroøkonomisk måloppnåelse. 

 

• omtale eksisterende empirisk forskning om 

lønnsdannelsen og gjennomføre empirisk forsk-

ning som dokumenterer om det er disse sent-

rale egenskapene eller eventuelt andre, konkur-

rerende teorier som (best) beskriver de reelle 

mekanismene i norsk økonomi. 

 

• undersøke i hvilken grad Finansdepartementet 

og SSBs nye og gamle modeller innehar disse 

mekanismene. 

For å besvare disse overordnede problemstilling-

ene, har vi strukturert rapporten som følger: 

 I kapittel 2 beskriver vi bakgrunnen for og fram-

veksten av Den norske modellen for lønnsdannelse, 

samt ulike tilnærminger internasjonalt. 

I kapittel 3 drøfter vi hvilke egenskaper en modell for 

norsk økonomi må inneholde for å reflektere Den 

norske modellen for lønnsdannelse. Vi skiller mel-

lom i) den samordnede lønnsdannelsen som kjer-

nen i Den norske modellen, ii) betingelser for og iii) 

konsekvenser av denne. 

I kapittel 4 etablerer vi en teoribasert simulerings-

modell for frontfagsmodellen som inneholder tre 

næringer, et frontfag og to lønnsfølgere. Modellen 

illustrerer betydningen av ulike forutsetninger for 

lønns- og prisdannelsen i en makroøkonomisk mo-

dell. 

 

 

                                                      

2 Inntil nylig fantes det en alternativ versjon, MODAG, som var tilnærmet 
lik KVARTS men med en tidsoppløsning på år i stedet for kvartal. MODAG 
er nå lagt ned. 

I kapittel 5 formulerer vi en empirisk representasjon 

av simuleringsmodellen for å undersøke hvilke teo-

rier som (best) beskriver de reelle mekanismene i 

norsk økonomi. 

Kapittel 6 ser nærmere på to alternative retninger 

innfor makroøkonomisk modellering, henholdsvis 

empirisk baserte makroøkonometriske modeller og 

mer teoribaserte såkalte dynamiske, stokastiske, 

generelle likevektsmodeller, kjent ved akronymet 

DSGE. Modellen KVARTS2, som Finansdeparte-

mentet og SSB tradisjonelt har benyttet i sine ana-

lyser, og som også har vært og er et sentralt verktøy 

i TBU, er av den første typen. Den nye modellen 

som er under utvikling samme sted(er), tilhører sist-

nevnte modellklasse. Vi undersøker i hvilken grad 

disse to modellene og andre operative modeller for 

norsk økonomi, innehar de relevante mekanismene 

for å beskrive Den norske modellen. Kapittel 7 opp-

summerer og konkluderer. 
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I dette kapittelet går vi nærmere inn på bakgrunnen 

for og særtrekk ved Den norske modellen for lønns-

dannelse, og presenterer en innledende betraktning 

om testing av hovedkursteoriens empiriske rele-

vans. Kapittelet avsluttes med en oversikt over ulike 

tilnærminger internasjonalt. 

2.1 Særtrekk ved Den norske modellen for lønns-

dannelse 

Et særtrekk for den norske samfunnsorganiseringen 

er at forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver 

er regulert gjennom tariffavtaler. En høy grad av or-

ganisering i fagforeninger og arbeidsgiverforeninger 

legger til rette for sentraliserte lønnsforhandlinger 

og muliggjør koordinering av lønns- og arbeidslivs-

spørsmål på tvers av sektorer, se for eksempel 

Bjørnstad (2018) og Bjørnstad og Nymoen (2015). 

Den norske modellen består av flere elementer. 

Lønnsdannelsen er selvsagt sentral, og vil tillegges 

størst vekt i denne rapporten. Men samspillet mel-

lom lønnsdannelsen og finans- og pengepolitikken 

samt arbeidslinja i velferdspolitikken er også viktig. 

Vi vil også se nærmere på følgene, som små lønns-

forskjeller og implikasjoner for teknologi og produk-

tivitet. Dølvik (2013) viser til tre grunnpilarer for Den 

norske modellen for lønnsdannelse:  

• Et organisert arbeidsliv, med høy organisa-

sjonsgrad, samordnet lønnsdannelse, brede 

kollektivavtaler og partssamarbeid.  

 

 

 

                                                      

3 Frontfagsmodellen viser til det spesifikke koordineringsmønsteret der 
frontfag forhandler først og setter en norm for lønnsutviklingen hos følger-
fagene. Thomassen (2018) legger vekt på skillet mellom frontfagsmodel-
len som betegnelse på det spesifikke koordineringsmønsteret og hoved-
kursteorien som betegnelse på teorien som ble presentert av Aukrust-ut-
valget. Kjært barn har mange navn: Lenge ble Aukrustmodellen brukt, men 

• Økonomisk styring, der handlefriheten i den 

økonomiske politikken brukes til å stabilisere et-

terspørselen i økonomien innenfor rammene av 

langsiktig bærekraft i offentlige finanser.  

 

• Offentlig velferd, med bred velferdsstat, høy 

barnehage-dekning, omfattende inntektssik-

ring, gratis basis-tjenester fra offentlig sektor 

som helse og utdanning og en aktiv arbeidsmar-

kedspolitikk.  

Lønnsdannelsen kan betegnes som kjernen i Den 

norske modellen. Den kjennetegnes av koordinerte 

tariffoppgjør, der konkurranseutsatt sektor legger 

lista for lønnsoppgjørene og høy sysselsetting er et 

overordnet mål. Dette er den såkalte frontfagsmo-

dellen.3  

Frontfagsmodellen er avhengig av en rekke beting-

elser for å fungere. Tariffavtalene er selvsagt vik-

tige, men også institusjoner, lover og normer spiller 

avgjørende roller. Eksempler kan være arbeidsret-

ten og Teknisk beregningsutvalg, men også normer 

i forhandlingene om å prioritere små lønnsforskjeller 

og høy sysselsetting framfor lønnsvekst. Aksept for 

at lønnsdannelsen styres av konkurranseevnen, be-

tinger at den økonomiske politikken rettes mot full 

sysselsetting. 

Viktige konsekvenser av frontfagsmodellen er 1) 

stor grad av fleksibilitet der endringer gjennomføres 

gjennom kompromisser og felles forståelse og 2) 

små lønnsforskjeller gir høyere produktivitet, der dri-

verne er at a) virksomheter med lav lønnsom-

dette er mindre vanlig i dag. Aukrust foretrakk trolig selv navnet Den 
norske modellen (se Aukrust 1977: A Norwegian model), som plasserer 
det geografiske opphavet. Alternativet Hovedkursmodellen er mer dek-
kende for meningsinnholdet. Modellens opprinnelse kan spores tilbake til 
Aukrusts selvvalgte prøveforelesning høsten 1956, se Bjerkholt (2000, 
side 276). 

2 Den norske modellen for lønnsdannelse 
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het/produktivitet ikke klarer å drive på grunn av re-

lativt høyt lønnsnivå til ufaglærte, b) relativt høyt 

lavtlønnsnivå leder til substitusjon mot kapital (høy 

kapitalintensitet) og c) relativt lave lønninger i top-

pen av lønnsfordelingen gir større bruk av høyt kva-

lifisert arbeidskraft. 

Dette skillet mellom kjernen i Den norske modellen, 

betingelsene for at modellen skal fungere og kon-

sekvensene som følger, skal vi benytte til grundig 

drøfting av egenskaper og sammenhenger i Den 

norske modellen i kapittel 3. 

2.2 Bakgrunn for Den norske modellen 

Den norske modellen for lønnsdannelse har sin 

bakgrunn i de første tiårene etter andre verdenskrig. 

Kjernen har ligget fast siden 1960-tallet, men den er 

ikke statisk. Både form og innhold har endret seg 

opp igjennom i forhold til utfordringene som har opp-

stått. Oppslutningen om modellen har også vært va-

rierende. Det sentrale poenget med Den norske mo-

dellen er likevel å etablere gjentatte kompromisser 

og oppslutning om felles løsninger. 

Midt på 1960-tallet kunne man i Norge se tilbake på 

20 år med stabil økonomisk vekst og full sysselset-

ting. Dette var en makroøkonomisk utvikling som 

stod i skarp kontrast til mellomkrigstidens erfaring 

med svært høy arbeidsledighet og ujevn vekst.  

I stedet for arbeidsløshet, var det den kostnadsmes-

sige konkurranseevnen og en «krypende» inflasjon 

som ble de viktigste utfordringer for den økono-

 

 

                                                      

4 Periodiske prisstopper, gjerne i forbindelse med lønnsoppgjør, var et 
ganske vanlig virkemiddel. 
5 Det å rettmessig framheve Aukrusts bidrag betyr ikke at det ikke var noe 
mønster i de årlige lønnsjusteringene før 1965, eller at Aukrust «oppfant» 
frontfagmodellen som praktisk modell for lønnsjustering, Som allerede be-
skrevet av Olstad (2009) fungerte jernavtalen som en mal for andre tariff-
områder allerede tidlig på 1900 tallet. Tendensen til mønster i norske 

miske politikken, jf. Aukrust (1965). Dette var tids-

epoken for både kortsiktige politiske tiltak4 og for 

langsiktig institusjonsbygging som kunne gi forutsig-

barhet og kontroll med lønns- og prisveksten.  

Det viktigste intellektuelle bidraget til det vi nå om-

taler som Den norske modellen for lønnsdannelse, 

kom i form av to rapporter som en ekspertgruppe 

bestående av samfunnsøkonomene Aukrust, Holte 

og Stoltz (1966) skrev som bakgrunnsmateriale til 

lønns- og jordbruksforhandlingene i 1966.5 Den 

andre rapporten, datert 20. oktober 1966, trakk opp 

linjene for hovedkursmodellen for lønns- og prisut-

viklingen, som i dag er bedre kjent som frontfags-

modellen.  

Hovedkursmodellen, med samspillet mellom kon-

kurranseutsatt sektor («frontfaget») og skjermet 

sektor («lønnsfølger») er illustrert i Figur 2.1.6 Figu-

ren leses med utgangpunkt i boksene merket «Pro-

duktivitet i K», «Pris på K-vare» og «Valutakurs». I 

neste kapittel tallfester vi sammenhengene i figuren 

på en slik måte at vi kan synliggjøre den økono-

miske utviklingen gjennom modellsimuleringer. Der-

med viser vi hvilke distinkte egenskaper norsk øko-

nomi har som følge av frontfagsmodellen, og hvor-

dan disse egenskapene endres når viktige sam-

menhenger i figuren endres.  

På 1960-tallet, og frem til omleggingen av penge- 

og valutapolitikken på slutten av forrige århundre, 

var det en grei tilnærming å betrakte nominell valu-

takurs som bestemt utenfor det øvrige systemet for 

pris og lønnsdannelse (inklusive renter). Med da-

gens pengepolitiske regime er derimot valutakursen 

lønnsforhandlinger ble også lagt merke til av internasjonale observatører, 
jf Nymoen (2017). 
6 Begrepene skjermet og konkurranseutsatt sektor (hhv. S- og K-sektor) 
ble første gang benyttet i Økonomisk Utsyn 1962, fra Statistisk Sentralbyrå 
(Aukrust, 1977) 
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også bestemt av innenlandsk inflasjon og rente. I fi-

guren er dette angitt ved at det går en pil fra boksen 

merket Valutakurs og til boksene for Pris på K-vare 

og Importpriser, og en pil «inn til» Valutakurs fra KPI 

(implisitt inkludert renta, gjennom inflasjonssty-

ringen av pengepolitikken).  

Når Pris på K-vare regnet i norske kroner er bestemt 

på verdensmarkedet, samtidig som arbeidsproduk-

tiviteten (Produktivitet i K) per forutsetning er fast-

lagt uavhengig av lønnsdannelsen, er verdien av ar-

beidsproduktivteten også bestemt. Det er da sann-

synlig at Lønn i K i relativt stor grad må bestemmes 

av Pris på K-vare og Produktivitet i K, slik det er ang-

itt i modellfiguren.  

Dersom lønnsnivået over noen år blir liggende for 

høyt i forhold til verdien av arbeidsproduktiviteten, 

vil avkastningen på investert kapital i konkurranse-

utsatt sektor (profittraten) bli lavere enn normalav-

kastningskravet (inntegnet som skravert felt) vi kan 

tenke oss blir etablert gjennom at investorene opp-

trer i et «fritt kapitalmarked». For å tiltrekke kapital 

til konkurranseutsatt sektor (innenfor det ene eller 

andre systemet) må derfor lønnsnivået reduseres 

for at faktisk avkastning på investeringer i konkur-

ranseutsatt sektor skal nærme seg normalavkast-

ningen. Dersom lønnsnivået er «for lavt» i forhold til 

verdien av arbeidsproduktiviteten blir det en «super-

profitt» i denne delen av næringslivet som vil med-

føre store investeringer. Dette truer ikke konkurran-

seutsatt sektors videre eksistens på samme måte 

som hvis avkastningen var lavere en normalavkast-

ningskravet, snarere tvert imot. Det er likevel realis-

tisk å regne med at det vil skje en oppjustering av 

lønnsnivået, som før eller senere vil utligne forskjel-

len mellom profittraten i konkurranseutsatt sektor og 

i resten av næringslivet.  

Den skisserte lønnsdannelsen i konkurranseutsatt 

sektor ville bidra til å opprettholde og videreutvikle 

en valutainntjenende næring, som alltid er et viktig 

anliggende for politikkutformingen i en liten åpen 

økonomi. Det samme gjelder bekymringen for at 

den innenlandske inflasjonen kan komme ut av kon-

troll. Dersom lønnsutviklingen i konkurranseutsatt 

sektor ble norm for lønnsbanen i S-sektor, ville man 

langt på vei sikre at veksten i lønns- og prisnivået i 

Norge ikke avvek for mye fra utlandet. Med konsen-

sus om en norm for relativ lønn mellom K- og S-sek-

tor, ville dermed lønnsbanen i S-sektor stort sett 

følge konkurranseutsatt sektor, slik figuren viser, og 

dermed hovedkursen for lønnsutviklingen.  

Med lønn i konkurranseutsatt sektor bestemt ved 

hovedkursen, produktivitet i S-sektor bestemt av 

andre faktorer enn det vi ser på her, og med det 

Figur 2.1 Enkel framstilling av Den norske modellen for lønnsdannelse. Pilene markerer sammenhenger i 
modellen.  

Pris på K-vare 
Produktivitet 

i K-sektor 

Lønn i S-sektor 
Produktivitet 

i S-sektor 

Lønn i K-sektor 

sektor 

KPI 

Valutakurs 

Importpriser 
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nevnte normalavkastingskravet, er det logisk at det 

er justeringer av prisnivået på S-sektorens varer og 

tjenester som vil sørge for at faktisk profittrate blir 

tilpasset avkastningskravet i kapitalmarkedet.  

Prisene på varene og tjenestene fra skjermet sektor 

har forholdsvis stor vekt i konsumprisindeksen 

(KPI), slik at det går en pil fra boksen Lønn i S til 

boksen merket med KPI. I en liten åpen økonomi er 

det imidlertid også en stor andel importerte konsum-

varer. Pris på import påvirker derfor KPI direkte, og 

gir opphav til såkalt «importert inflasjon».  

2.3 Empirisk analyse 

Dersom vi tenker oss at dette systemet får utvikle 

seg «i fred», uten at det skjer noen store sjokk (i 

form av for eksempel utenlandske prissjokk eller at 

kravene til kapitalavkastning endrer seg), vil det no-

minelle lønnskostnadsnivået bevege seg innenfor 

lønnskorridoren. Dette gjelder både i konkurranse-

utsatt sektor og i den samlede økonomien. Av 

samme grunn vil lønnsandelen ligge på et stabilt 

nivå over tid. Dette konstante nivået kan betraktes 

som et «likevektsnivå» på lønnsandelen.  

Det blir ofte sagt at vi kan teste hovedkursmodellen 

empirisk ved å undersøke om lønnsandelen, for ek-

sempel i norsk industri eller i Fastlands-Norge, har 

svingt rundt et fast nivå over en lengre tidsperiode. 

Dette er imidlertid ikke helt dekkende, fordi like-

vektslønnsandelen i sin tur kan være bestemt gjen-

nom kompromisser om hva som er en normal (eller 

nødvendig, eller akseptabel) avkastningsrate på in-

vestert kapital.  

Et slikt kompromissbasert nivå kan endre seg over 

tid. En mer tilfredsstillende test av hovedkursmodel-

lens empiriske relevans må derfor baseres på øko-

nometrisk modellering av lønnsdannelsen, der de 

kompromissbestemmende faktorene i de kollektive 

forhandlingene er representert i modellen, se for ek-

sempel Gjelsvik, Nymoen og Sparrman (2018), og 

referansene der. Vi vender tilbake til dette i kapittel 

5, der vi etablerer og tester en empirisk modell for 

norsk lønnsdannelse. 

2.4 Ulike tilnærminger internasjonalt 

OECD Employment outlook 2018 viser i en under-

søkelse av lønnsdannelsen i de 35 medlemslan-

dene, at kollektive organisasjoner på både arbeids-

giver og arbeidstakersiden gir et arbeidsmarked 

som fungerer bedre enn der lønnsdannelsen skjer i 

den enkelte bedrift: Koordinerte systemer kjenne-

tegnes ved høyere sysselsetting, lavere arbeidsløs-

het, bedre integrering av svake grupper og mindre 

likhet i lønn enn fullt desentraliserte systemer. 

Lønnsdannelse er et komplekst system formet av 

økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle forhold i 

hvert enkelt land. OECD deler landene i fem kate-

gorier etter hvordan lønnsdannelsen er organisert. 

Norge plasseres i kategorien der lønnsdannelsen 

gir de beste resultatene for samfunnet, sammen 

med Sverige, Danmark, Nederland, Østerrike og 

Tyskland. I disse landene kjennetegnes lønnsfor-

handlingene av sterke parter på begge sider. For-

handlingene skjer typisk på bransjenivå med nasjo-

nal koordinering, men med fleksibilitet i form av lo-

kale avtaler. (OECD gir lønnsdannelsen i denne 

gruppen fellesbetegnelsen «Organiserte, desentra-

liserte og koordinerte kollektive forhandlingssyste-

mer»).  

I motsatt ende finner vi den største gruppen, med 

hele 14 land, inkludert USA og Storbritannia. Der er 

det ingen nasjonal koordinering og forhandlinger om 

lønn og arbeidsvilkår skjer på selskapsnivå. Dette 

er den organiseringen som ligger nærmest «stan-

dard» økonomisk teori. 

Ifølge standardteorien vil fagforeninger presse opp 

lønningene slik at lønnsnivået blir høyere og syssel-

settingen lavere enn i markedsløsningen. Det ska-

per en konflikt mellom innsidere som har jobb og 
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høy lønn og outsidere som ikke har jobb. Resulta-

tene til OECD er altså stikk i strid med dette. Høyere 

sysselsetting betyr at også de som vanligvis sliter 

med å skaffe seg jobb klarer seg bedre med kollek-

tiv lønnsdannelse. I Norges gruppe er det også 

mindre ufrivillig deltid. Rapporten dokumenterer 

også at ansattrepresentanter i bedriftsstyrer bidrar 

betydelig til å bedre arbeidsforholdene, både i form 

av bedre opplæring, økte karrieremuligheter og la-

vere stressnivå.  

Et sentralt punkt i analysen er koblingen mellom 

lønn og produktivitet. Analysen viser at denne er re-

lativt liten i Norge. Hvis belønningen for ekstra inn-

sats er liten reduseres insentivet til å jobbe hardt. 

På den andre siden vil en sammenpresset lønns-

struktur bidra til å høyere produktivitet, der driverne 

er at: 1) Noen virksomheter med lav lønnsom-

het/produktivitet ikke klarer å drive siden lavtlønns-

nivået er relativt høyt, 2) relativt høyt lavtlønnsnivå 

leder til substitusjon mot kapital og et høyere «nor-

malnivå» av kapital (høy kapitalintensitet) og 3) re-

lativt lave lønninger i toppen av lønnsfordelingen gir 

større bruk av høyt kvalifisert arbeidskraft. Det 

første punktet bidrar til høyere produktivitet ved at 

de minst produktive virksomhetene legger ned, det 

andre gjennom økt bruk av maskiner og automati-

sering og det tredje ved at høyt kvalifisert arbeids-

kraft er relativt effektiv. Dette kan bidra til å forklare 

hvordan landene i Norges gruppe kan oppnå både 

høy sysselsetting, høye lønninger, og høy produkti-

vitet. 

I lys av disse resultatene er det verd å merke seg at 

det lenge har vært en klar tendens til at OECD-lan-

dene i økende grad har beveget seg bort fra kollek-

tive lønnsforhandlinger. 

At koordinering i lønnsdannelsen er nært knyttet til 

små lønnsforskjeller kommer tydelig fram i figur 2.2. 

Land med høy koordineringsgrad har i all hovedsak 

små lønnsforskjeller. Det gjelder både i den øverste 

og nederste delen av fordelingen.  

Iversen (1999) forklarer dette med at det ikke bare 

er forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgi-

verorganisasjoner i koordinerte lønnsdannelsesre-

gimer. Det er også forhandlinger internt i og mellom 

organisasjonene som koordinerer hvilke krav de 

skal prioritere. Ved høy koordineringsgrad er det 

bare én bærekraftig løsning som vil stå seg gjen-

nom gjentakende forhandlingsrunder, nemlig når 

lavtlønnsgrupper får høyere prosentvise lønnstil-

legg enn andre. Dette kjenner vi igjen i Norge, der 

arbeidstakerne krever nettopp dette – og der andre 

arbeidstakergrupper og arbeidsgiverne godtar det. 

 

Figur 2.2. Sammenhengen mellom koordinerings-
graden i lønnsdannelsen og lønnsforskjeller. Lønns-
forskjeller i øverste halvdel er definert ved desil 9 
delt på desil 5, nederste halvdel ved desil 5 delt på 
desil 1 

 

Kilde: Faksimile fra Bjørnstad og Johansen (2002). 
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I dette kapittelet drøftes sentrale egenskaper og 

sammenhenger som reflekterer Den norske model-

len for lønnsdannelse. Formålet er å utrede hvilke 

egenskaper og sammenhenger som bør inngå i en 

makroøkonomisk modell som tar sikte på å model-

lere Den norske modellens mekanismer og sam-

menheng med norsk økonomi.  

Kapittelet skiller mellom hva som er kjernen i Den 

norske modellen, hvilke betingelser den bygger på 

og hvilke resultater den gir slik at viktige sammen-

henger kan identifiseres og benyttes i modellutvik-

lingen beskrevet i kapittel 4.  

3.1 Samordnet lønnsdannelse er kjernen i Den 

norske modellen 

Den norske modellen for lønnsdannelse kjenneteg-

nes ved små forskjeller i lønn på tvers av næringer 

og utdanningsnivå.  

Kjernen i Den norske modellen for lønnsdannelse er 

etablerte mekanismer for å finne kompromisser og 

felles løsninger på motsetninger i arbeidslivet. 

Den samordnede lønnsdannelsen demper mar-

kedskreftene, som kan skape høy lønnsvekst selv 

om arbeidsledigheten er relativt høy. Grepet er å 

knytte lønnsveksten til konkurranseevnen og ikke til 

lokale arbeidsmarkeder. Dermed unngås kontinuer-

lig (for) høy vekst i lønninger og priser.  

At lønnsdannelsen er samordnet muliggjør bruk av 

finans- og pengepolitikk til å holde ledigheten lav, 

uten at konkurranseevnen svekkes og inflasjonen 

øker. 

Fordi en samordnet lønnsdannelse er kjernen i Den 

norske modellen bør denne reflekteres i en modell 

for norsk økonomi. I kapitel 3.2 og 3.3 ser vi nær-

mere på henholdsvis hvilke betingelser den sam-

ordnete lønnsdannelsen bygger på og hvilke følger 

den får for norsk økonomi. I kapittel 4 tar vi dette 

videre og utvikler en teoretisk simuleringsmodell 

som illustrerer konsekvenser av ulike modellerings-

strategier- og forutsetninger. I kapittel 5 tester vi 

disse forutsetningene empirisk. 

3.2 Betingelser for Den norske modellen 

For å lykkes med en samordnet lønnsdannelse er 

det flere betingelser som må være oppfylt.  

For det første krever den samordnede lønnsdannel-

sen koordinering av tariffoppgjør hvor konkurranse-

utsatt sektor forhandler først og setter normen for 

senere oppgjør, for det andre kreves det at institu-

sjoner, lover og normer understøtter en samordnet 

lønnsdannelse, for det tredje spiller arbeidslinja en 

sentral rolle, for det fjerde må penge- og finanspoli-

tikken innrettes med sikte på å holde arbeidsledig-

heten lav og for det femte forutsettes en velferdsstat 

med finmasket sikkerhetsnett. 

3.2.1 Tariffavtaler som grunnlaget for en samord-

net lønnsdannelse 

Tariffavtalene er grunnlaget som lønnsdannelsen 

hviler på. Et velorganisert arbeidsliv med relativt 

jevnbyrdige maktforhold mellom partene, har lagt 

fundamentet for en samordnet lønnsdannelse som 

har bidratt til små forskjeller og sikret at norske eks-

portvirksomheter kan opprettholde konkurranseev-

nen overfor utlandet. 

Norge har høy organisasjonsgrad, som gir legitimi-

tet og evne til å samordne gjennom arbeidslivets 

parter. Hovedavtalene og tariffavtalenes rolle i å re-

gulere arbeidslivet er muliggjort gjennom et sterkt 

partssamarbeid på både virksomhets- og sam-

funnsnivå. 

Inndelingen av økonomien i konkurranseutsatt og 

skjermet sektor (hhv. K- og S-sektor) er et sentralt 

element i mange makroøkonomiske sammen-

henger, ikke minst når det gjelder å forklare lønns-

dannelsen. Dette er viktig fordi Norge har en svært 

åpen økonomi. Den norske handelsintensiteten er 

3 Sentrale egenskaper og sammenhenger i Den norske modellen  
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om lag 70 prosent, mens gjennomsnittet for OECD-

landene er i overkant av 50 prosent.7   

Den norske modellen er kjennetegnet ved koordine-

ringen av tariffavtalene, der et såkalt frontfag for-

handler først, og slik setter en norm for lønnsutvik-

lingen hos de andre, det vil si følgerfagene. Frontfa-

gene finnes innenfor eksportrettede sektorer, som 

skaper denne normen for å motvirke at vi får en sær-

norsk lønnsutvikling som svekker den kostnads-

messige konkurranseevnen til norsk næringsliv.  

Dette kalles frontfagsmodellen. Hovedhensikten er 

å organisere lønnsdannelsen slik at den ikke kom-

mer i veien for målet om «full sysselsetting». 

3.2.2 Institusjoner, lover og normer understøtter 

koordineringen 

Samarbeidet mellom organisasjoner som represen-

terer arbeidsgivere og arbeidstakere og staten er 

kjent som trepartssamarbeidet. For at trepartssam-

arbeidet skal lykkes i å skape en samordnet lønns-

dannelse må institusjoner, lover og normer under-

støtte koordineringen.  

Dette kan være formelle institusjoner, som arbeids-

retten og Det tekniske beregningsutvalget for inn-

tektsoppgjørene (TBU).  

Arbeidsretten er en norsk særdomstol som behand-

ler tvister knyttet til tariffavtaler. Gjennom TBU blir 

partene i arbeidslivet enige om virkelighetsforståel-

sen, altså den økonomiske situasjonen og nyere 

historisk utvikling i forkant av lønnsoppgjørene. Det 

er grunn til å tro at en slik forankring og enighet bi-

drar til et lavere konfliktnivå i lønnsoppgjørene og at 

forhandlingene går raskere.  

 

 

                                                      

7 Handelsintensitet er definert som den samlede verdien av eksport og 
import delt på bruttonasjonalproduktet. 

Rapportene til TBU gir oversikt over lønns- og inn-

tektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en pris-

prognose for inneværende år og utviklingen i kon-

kurranseevnen. Den gir også en oversikt over utvik-

lingen i internasjonal og norsk økonomi.  

Det kan også være vilkår sterke arbeidslivsparter 

setter for å gi avkall på å forhandle om lønnsveks-

ten. For fagforeningene er små lønnsforskjeller et 

slikt vilkår. På den måten får maktforholdene i ar-

beidslivet reelle konsekvenser. 

3.2.3 Arbeidslinja spiller en sentral rolle 

Arbeidslinja spiller en sentral rolle i norsk politikk. 

Arbeidslinja er betegnelsen på den politiske målset-

tingen om at flest mulig skal være i arbeid og være 

i stand til å forsørge seg selv ved hjelp av inntekts-

givende arbeid. I Velferdsmeldingen (St. meld. 35 

1994 – 1995), står det at «Arbeidslinja betyr at vir-

kemidler og velferdsordninger – enkeltvis eller sam-

let – utformes, dimensjoneres og tilrettelegges slik 

at de støtter opp under målet om arbeid til alle.» Det 

innebærer blant annet at skatt, trygd og overføringer 

skal utformes på en slik måte at det vil lønne seg å 

arbeide fremfor å stå utenfor arbeidsmarkedet for 

de aller fleste. 

Sysselsettingen i Norge er høy og arbeidsledighe-

ten er lav i en internasjonal målestokk. Dette bidrar 

til en jevnere inntektsfordeling. Tilknytning til ar-

beidslivet er det viktigste virkemiddelet mot lavinn-

tekt og fattigdom for den enkelte, men gir også et 

sosialt fellesskap og bidrar til integrering. 

Begrepet arbeidslinja ble først brukt i offentlige do-

kumenter i forbindelse med Attføringsmel-

dingen (St. meld. 39 (1991—1992). Arbeidslinja i 
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norsk politikk går imidlertid langt tilbake og ble kan-

skje særlig tydelig med fokuset på «arbeid til alle» 

etter andre verdenskrig samtidig som velferdsstaten 

ble stadig mer omfattende. 

3.2.4 Finans- og pengepolitikk med mål om full sys-

selsetting 

Videre må finans- og pengepolitikken innrettes mot 

full sysselsetting, når lønnsdannelsen fokuserer på 

konkurranseevnen.  

Før finanskrisen var det vokst fram en ganske bred 

konsensus om at et fleksibelt inflasjonsmål er guns-

tig for pengepolitikken, og at finanspolitikken først 

og fremst bør sørge for at de automatiske stabilisa-

torene får virke.  

Automatiske stabilisatorer er mekanismer som bi-

drar til å redusere effekten av etterspørselssjokk på 

samlet etterspørsel og dermed aktivitetsnivået i 

økonomien. Slike stabiliserende mekanismer er 

knyttet til inntekts- og utgiftsposter som varierer i 

takt med aktiviteten i økonomien. I en høykonjunktur 

vil for eksempel økte skatte- og avgiftsinntekter 

knyttet til sterk vekst i produksjon og sysselsetting 

isolert sett bidra til å redusere husholdninger og 

virksomheters kjøpekraft. Skattesystemet endres 

ikke, men likevel øker skatteinntektene. Likeledes 

vil for eksempel arbeidsledighetstrygd bidra til å 

opprettholde husholdningenes kjøpekraft i en lav-

konjunktur og således dempe nedturen. 

Finanskrisen illustrerte imidlertid svakheter og 

mangler i en slik konjunkturstyring. Både økonomer 

og politikere så etterhvert at de automatiske stabili-

satorene ikke var nok. En mer aktiv finanspolitikk 

var nødvendig for å motvirke nedgangen i økono-

mien. På den ene siden var frykten for hystereseef-

fekter og varig massearbeidsledighet, på den andre 

siden var en allerede høy statsgjeld i mange land. 

Etter hvert gjennomførte mange land slike tiltak og 

internasjonale sammenligninger viser at land som 

tidlig og i stor grad benyttet ekspansiv finanspolitikk 

også fikk en mindre dyp og mer kortvarig lavkon-

junktur, se for eksempel Council of Economic Ad-

visors (2009). Empiriske studier viser også at økte 

offentlige utgifter er mer effektivt enn skattereduk-

sjoner (Holden, 2016; Eika & Hammersland, 2016).  

For størst mulig effekt av finanspolitikken er imidler-

tid miksen av offentlig konsum og investeringer og 

skattesystemet også viktig (Harding, 2015). Offent-

lige investeringer går gjerne ikke til de samfunns-

økonomisk mest lønnsomme prosjektene. I stedet 

velger regjering og storting ofte å se bort fra effekti-

vitetshensyn og heller la andre hensyn styre (NOU 

2015: 1).  

I Norge møtes dårlige tider med måtehold i lønns-

kravene for å sikre konkurranseevnen i K-sektor. 

Dersom det i Norge tillates en høyere lønnsvekst 

enn hos handelspartnerne vil det skape et særnorsk 

inflasjonspress, som vil tvinge fram norske renteøk-

ninger. Renteøkningene vil i sin tur gi sterkere 

krone. Dermed svekkes K-sektors kostnadsmes-

sige konkurranseevne enten gjennom intern eller 

ekstern appresiering.  

Det gir i seg selv lavere netto sysselsetting fordi la-

vere lønn rammer sysselsettingen mer gjennom re-

dusert konsum enn det som følger av at K-sektor 

støttes relativt til et høyrentescenario. Dette skyldes 

blant annet at K-sektor er relativt kapitalintensiv.  

Hvis arbeidstakerne skal gå med på måtehold i 

lønnskravene må finanspolitikken på banen for å 

sikre sysselsettingen, ellers ryker lønnsmoderasjo-

nen på lang sikt. Pengepolitikken kan ikke overta 

dette ansvaret fra finanspolitikken. Pengepolitikken 
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har allerede for mange andre hensyn å ta, som fi-

nansiell stabilitet.8 

3.2.5 Velferdsstat med finmasket sikkerhetsnett 

Dessuten vil arbeidstakerne kreve en velferdsstat 

med tett sikkerhetsnett, når de har gått med på 

fredsplikt og virksomheters styringsrett. Noen vil be-

skrive velferdsstaten som et kompromiss mellom ar-

beidere og kapitaleiere, se for eksempel Wahl 

(2007). Se også Dølvik m.fl. (2007), og Hatland mfl. 

(2011) om velferdsstaten 

3.3 En samordnet lønnsdannelse har flere posi-

tive konsekvenser for norsk økonomi  

Viktige resultater av den norske arbeidslivsmodel-

len og et velutviklet trepartssamarbeid er høy yrkes-

deltakelse, og små lønnsforskjeller. 

Å lykkes med en samordnet lønnsdannelse har po-

sitive effekter ikke bare for den enkelte, men også 

for den norske økonomien i makro, det vil si på et 

mer overordnet nivå.   

For det første fungerer koordineringen i lønnsdan-

nelsen som en del av stabiliseringspolitikken, for det 

andre fremmer Den norske modellen for lønnsdan-

nelse økt produktivitet og for det tredje skaper 

lønnsdannelsen i en økonomi basert på et system 

av koordinerte tariffavtaler rom for en økonomisk 

politikk som sikter mot full sysselsetting. 

Under vil vi se nærmere på disse følgene av en 

samordnet lønnsdannelse. 

 

 

                                                      

8 Det er derfor hensiktsmessig at statsbudsjettet er representert i en mak-
roøkonomisk modell på detaljert vis, for derigjennom å kunne si noe om 
hvilken konjunkturpolitikk som fungerer best og hvilke effekter endringer i 
postene på statsbudsjettet har på økonomien.  

3.3.1 Sterke parter som kan bidra til å løse utford-

ringer både på virksomhets- og nasjonalt nivå 

Som nevnt over fungerer trepartssamarbeidet stabi-

liserende på økonomien ved at lønnskravene tilpas-

ses den økonomiske utviklingen. 

Når partene i arbeidslivet tar del i reformarbeid eller 

omstillingsprosesser lar de seg gjennomføre gjen-

nom kompromisser og felles forståelse. 

På nasjonalt nivå kan partene for eksempel samar-

beide om inntektspolitikk, så vel som store reformer 

som pensjonsreformen eller kompetansereformen. 

I tillegg kan partene lokalt eksempelvis samarbeide 

om nedbemanninger og omstilling, men også imple-

mentering av ny teknologi eller opplæring av nye 

medarbeidere..  

3.3.2 Sammenpresset lønnsstruktur fremmer pro-

duktivitet 

Over tid er økonomisk vekst avgjørende for vekst i 

velstand og velferd. Størst vekst får vi når arbeids-

kraft og kapital brukes i næringer med høy avkast-

ning på de ressursene de legger beslag på. I den 

økonomiske politikken er det et overordnet mål å 

legge til rette for effektiv ressursbruk slik at verdi-

skapingen kan bli så høy som mulig.9 Jo høyere pro-

duktivitetsvekst desto mer kan vi ta ut i form av lønn-

søkning eller mer fritid.  

I Norge fremmes produktivitetsutviklingen gjennom 

den sammenpressede lønnsstrukturen ved at lite 

produktive virksomheter ikke vil kunne imøtekomme 

lønnspresset og dermed presses ut av markedet. 

Den relativt høye kostnaden for arbeidskraft med 

 
9 Høy verdiskaping er et mål også dersom politikken har ambisiøse forde-
lingspolitiske mål. 
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lav kompetanse bidrar også til økt produktivitet gjen-

nom å skape insentiver for å ta i bruk teknologiske 

løsninger og annen kapital framfor arbeidskraft.  

Samtidig gjør den relativt lave kostnaden for høy-

kvalifisert arbeidskraft at virksomhetene har en re-

lativt høy andel slik arbeidskraft. Mer høykvalifisert 

arbeidskraft gir høyere produktivitet.  

I årene mellom 1970 og midten av 2000-tallet opp-

levde Norge en betydelig høyere produktivitetsvekst 

sammenlignet med øvrige land, noe som har resul-

tert i høyere inntektsvekst. I denne tidsperioden gikk 

Norge fra å være blant OECD-landene med relativt 

lav nasjonalinntekt til å være blant de landene med 

høyest nasjonalinntekt og levestandard.  

Produktivitetsveksten de siste ti årene har imidlertid 

vært klart lavere enn i tiårene før. I perioden 1995-

2005, lå den gjennomsnittlige produktivitetsveksten 

på rundt 3 prosent i året. I perioden fra 2006-2016, 

falt veksten til i underkant av 1 prosent årlig. Lavere 

produktivitetsvekst er imidlertid ikke noe særnorsk 

fenomen, men har rammet de aller fleste land. 

Behovet for å forsterke produktivitetsveksten i 

Norge er utførlig drøftet i Produktivitetskommisjo-

nens to rapporter (NOU 2015: 1; NOU 2016: 3).  

Hva produktivitetsveksten betyr for framtidig vel-

stand og velferd kan anskueliggjøres ved å sam-

menligne utviklingen i BNP for fastlands-Norge fram 

mot 2035 gitt ulike anslag på produktivitetsveksten. 

Antar vi en produktivitetsvekst lik den vi hadde mel-

lom 1995 og 2005, vil BNP for fastlands-Norge øke 

med 85 prosent til år 2035. Blir veksten i stedet som 

 

 

                                                      

10 Produktivitetsveksten har siden finanskrisen tatt seg noe opp, og var i 
gjennomsnitt 1,3 prosent mellom 2010 og 2014 

i perioden fra 2006-2016, vil BNP vokse med kun 20 

prosent i den samme perioden.  

Reduksjonen i årlig produktivitetsvekst i perioden 

mellom 2006 og 2016 er til dels konjunkturelt be-

tinget,10 men det er sannsynlig at også strukturelle 

faktorer har bidratt til nedgangen. Uansett er tiltak 

for å legge til rette for sterkere produktivitetsvekst et 

sentralt næringspolitisk spørsmål.  

I modeller som KVARTS er produktivitet og produk-

tivitetsvekst bestemt endogent, der endringer i 

bruttoprodukt og timeverk bestemmer endringen i 

arbeidskraftproduktiviteten. I simuleringsmodellen 

presentert i Vedlegg A, og benyttet i analysen i ka-

pittel 3 i denne rapporten, er produktivitetsveksten 

bestemt ved en random walk med drift.  

3.3.3 Tilrettelegger for lav ledighet 

I det private næringslivet er hovedpoenget med ta-

riffavtaler at utviklingen i lønnskostnadene knyttes 

til den økonomiske situasjonen i bedriftene. Når 

lønnsdannelsen i en økonomi er basert på et sys-

tem av koordinerte tariffavtaler, skapes det rom for 

en økonomisk politikk som sikter mot full sysselset-

ting. 

Uten kollektiv forhandlingsmakt hos arbeidstakerne 

vil justeringen av lønninger bli frikoblet fra lønn-

somheten i bedriftene. Kolsrud og Nymoen (2014) 

viser at den nominelle pris- og lønnsdannelsen da 

blir mer ustabil enn i et system der lønningene i 

privat næringsliv bestemmes gjennom kollektive 

avtaler. 

Det skyldes at når lønnsomheten i næringslivet 

ikke er en avgjørende faktor i koordineringen av 
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priser og lønninger, erstattes den av arbeidsledig-

heten som disiplinerende kraft i lønnsdannelsen. 

Når lønnsdannelsen foregår på denne måten kan 

det vises at det finnes et bestemt nivå på arbeids-

ledigheten som gir stabil lønns- og prisinflasjon 

Dette kalles «den naturlige ledighetsraten». Da til-

sier teorien at en politikkbestemt og lav arbeidsle-

dighetsrate vanskelig kan gå sammen med en fri 

lønnsdannelse.  

En slik beskrivelse kan passe relativt godt for ame-

rikansk økonomi der fagforeningene spiller en 

langt mindre rolle enn i Norge og store deler av 

Europa for øvrig. 

Teorien om en naturlig arbeidsledighetsrate domi-

nerer lærebøkene i økonomi.11 Utgangpunktet er at 

systemet for lønns- og prisdannelse kan modelleres 

med såkalte Phillipskurveligninger. Kolsrud og Ny-

moen (2014) viser at når en benytter en slik Phillips-

kurvemodell fanger enn ikke opp koordineringen 

gjennom kollektive avtaler. Antas det i tillegg at den 

langsiktige lønns-Phillipskurven er vertikal, følger 

det at det kun er ett (naturlig) ledighetsnivå som er 

forenlig med stabil inflasjon 

Under forutsetningen om fagforeninger med for-

handlingsmakt der lønna forankres i bedriftenes 

lønnsomhet finnes det ikke én naturlig ledighets-

rate. Snarere finnes det i prinsippet uendelig mange 

ledighetsrater som er forenelige med stabil infla-

sjon, lønnsandel og profittrate. Når lønnsdannelsen 

tar inn over seg bedriftenes lønnsomhet skaper det 

rom for at økonomisk-politiske virkemidler kan inn-

rettes mot å oppnå høy sysselsetting. 

 

 

                                                      

11 Det finnes imidlertid unntak, se for eksempel. Rødseth (2000), kap 5.9 
og 7.3.. 

Dermed vil et system for lønnsdannelse basert på 

kollektiv forhandlingsmakt legge bedre til rette for et 

politisk mål om høy sysselsetting og stabil inflasjon. 

3.4 Den norske modellens framtid  

En rekke forhold kan utfordre Den norske modellen 

i årene som kommer. Dette gjelder særlig det 

økende presset mot arbeidsplasser uten særskilte 

krav til kompetanse eller utdanning. Det kan isolert 

sett bidra til å føre oss i retning av et todelt arbeidsliv 

med sosial dumping, økte lønnsforskjeller, press på 

trygdesystemet svekket tillit til samfunnsmodellen 

generelt og svakere oppslutning om fagforeninger, 

som hvis det går langt vil true partenes rolle i og der-

med fundamentet for den samordnede lønnsdan-

nelsen. 

Digitalisering kan bidra i samme retning, ved å er-

statte stadig flere arbeidsoppgaver. Arbeidsinn-

vandring øker særlig konkurransen om jobbene 

som ikke krever spesiell kompetanse. 

Figur 3.1 viser at etter en periode med høy oppslut-

ning om arbeidstakerorganisasjonene på 1980-tal-

let, falt organiseringsgraden markert fra tidlig på 

1990-tallet og fram til rundt 2008. De siste 10 årene 

ser den imidlertid ut til å ha stabilisert seg rett i un-

derkant av 50 prosent. 

Den norske modellen bidrar imidlertid trolig til at vi 

står bedre rustet til å møte disse utfordringene enn 

de fleste andre land. Det norske arbeidsmarkedet er 

svært fleksibelt og norske arbeidere meget omstil-

lingsdyktige. Sammenliknet med andre land gis 

særlig de med lave ferdigheter mye opplæring. Ny 

teknologi tas raskt i bruk og skaper nye arbeidsplas-

ser. Spesielt reagerer lønnsdannelsen raskt om 
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norsk økonomi har problemer. Det er lønnsutvik-

lingen i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 et godt ek-

sempel på. Som vi har argumentert for over vil 

partssamarbeidet tre inn når det oppstår problemer, 

både på virksomhets- og samfunnsnivå.  

Figur 3.1. Organisasjonsgrad i Norge år. 1972-2017 

 

Kilde: Nergaard (2018). 

Endringene beskrevet over bærer dessuten i seg et 

stort positivt potensial. Økt produktivitet frigjør ar-

beidskraft til nye oppgaver i en tid med lavere fød-

selsrater og en økende andel eldre. Arbeidsinn-

vandringen gir økt tilbud av arbeid og gir et viktig 

bidrag til fleksibiliteten i arbeidsmarkedet, både 

strukturelt (lave fødselsrater gir nasjonalt under-

skuddstilbud på noen typer arbeidskraft) og kon-

junkturelt (gjennom økt innvandring i gode tider og 

omvendt). 
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Det er en vesentlig teoretisk forskjell mellom lønns-

fastsettelse som er basert på kollektive avtaler og et 

«system» med individualiserte lønnsavtaler. Det 

springende punktet er at i en modell med kollektive 

avtaler, er det logisk mulig å ha stabil lønnsvekst, 

og stabil lønnsandel selv om ledighetsraten er ek-

sogent gitt (vi kan tenke: gjennom økonomisk pol-

tikk) på et vilkårlig lavt nivå («full sysselsetting»). En 

tilsvarende dobbel måloppnåelse er ikke mulig med 

den vanligste modelleringen av et system med indi-

vidualisert lønnsdannelse, det vil si en vertikal 

lønns-Phillipskurve for industrilønna.   

En viktig underliggende forskjell er at modeller som 

er konsistent med kollektive avtaler ivaretar en lang-

siktig sammenheng mellom lønn og lønnsevne, 

mens bare en kortsiktig sammenheng er teoretisk 

konsistent med den såkalte «competitive model», 

se for eksempel, Branchflower m.fl. (1996).  

Lønns-Phillipskurven, som eksisterer i flere varian-

ter, og som i økende grad tas i bruk i norske makro-

modeller, blir dermed uegnet til å få fram selve ho-

vedpoenget i den norske lønnsdannelsen, nemlig at 

lønnsveksten gjennom kollektive forhandlinger over 

tid knyttes til lønnsevnen i frontfaget, og at dette kan 

oppnås selv med et lavt ledighetsnivå (høy syssel-

settingsgrad) og med mye variasjon i valutakurs og 

utenlandske priser.  

4.1 Illustrasjon ved hjelp av simuleringsmodell 

Sammen med Ragnar Nymoen har Samfunnsøko-

nomisk analyse programmert simuleringsmodeller 

for frontfagsmodellen, og for noen variasjoner av 

den.12 Med dette verktøyet kan man undersøke – 

uten å måtte regne, men likevel på en teoretisk og 

stilisert måte – hvordan lønnsdannelsen endrer seg 

 

 

                                                      

12 Se Vedlegg A for dokumentasjon av simuleringsmodellen og de to ver-
sjonene omtalt i dette kapittelet.  

dersom man avviker fra Den norske modellen for 

lønnsdannelse.  

I modellen skiller vi mellom tre sektorer: Konkurran-

seutsatt sektor, privat tjenesteyting/følgerfag og of-

fentlig sektor/følgerfag. I modellversjonen med 

frontfagsmodellen «inne» i modellen blir utviklingen 

i lønnsandelen i frontfaget og det private følgerfaget 

liggende stabilt som vist i Figur 4.1 (der vi har lagt 

inn tilfeldig variasjon i variablene fram til periode 

200).  

Det er tre mekanismer som besørger den stabile ut-

viklingen. For det første at lønnsveksten i frontfaget 

er knyttet til forholdet mellom nominelt lønnskost-

nadsnivå og «lønnsevne», målt ved verdien på ar-

beidsproduktiviteten. Dermed vil lønnsandelen (og 

dermed lønnsomheten) i frontfaget, utvikle seg på 

en stabil og forutsigbar måte, selv om lønnsevnen 

ikke er predikerbar mer enn i en kort periode fram-

over. Stabiliseringen finner sted til ethvert (vilkårlig 

fastsatt) ledighetsnivå.  

Den andre mekanismen som stabiliserer utviklingen 

er at lønnsveksten i privat og offentlig tjenesteyting 

er knyttet relativlønna i sektorene, i forhold til indust-

riene som er frontfaget. Den tredje mekanismen er 

at prisutviklingen for privat tjenesteyting er knyttet til 

lønnsnivå og lønnsevne i denne sektoren, som sta-

biliserer lønnsandelen i denne delen av arbeidslivet.  

Til sammen representer de tre mekanismene sent-

rale trekk ved den faktiske modellen for lønnsdan-

nelsen som er blitt utviklet i Norge.  

4 Konsekvensene av å utelate sentrale mekanismer i norsk økonomi i 
makroøkonomisk modellering 
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Dersom vi fjerner en eller flere av mekanismene fra 

makromodellen, fjerner vi oss dermed fra den fak-

tiske modellen for lønnsdannelsen i Norge.  

I Figur 4.2 viser vi hvordan utviklingen i de samme 

variablene blir når vi legger inn et skift til standard 

lønns-Phillipskurve i periode 100 i simuleringsmo-

dellen. Dermed blir den første mekanismen «sjal-

tet» ut, fordi lønns-Phillipskurven ikke knytter lønns-

veksten til forholdet mellom lønnkostnadsnivå og 

lønnsevne.  

Simuleringsmodellresultatet viser at lønnsandelen i 

K-sektor nå ikke lenger er stabil (den er ikke lenger 

konstant i steady-state). Det tekniske som skjer er 

altså at det er «ny modell» for lønnsdannelsen i 

frontfaget som trer i kraft fra og med periode 101. 

Lønnsandelen i den private delen av følgerfaget er 

stabil (over hele perioden) også i denne versjonen 

av modellen. Dette kommer av at vi ikke har endret 

noe annet enn lønnsrelasjonen i frontfaget.  

I lærebøkene i makroøkonomi er det vanlig med 

pris-Phillipskurver. Dersom vi erstatter pris-relasjo-

nen i det private følgerfaget (S2) med en slik stan-

dard Phillipskurve, vil heller ikke fines en stabil løs-

ning for lønnsandelen i følgerfaget: Prispåslagene i 

S2-sektoren blir da ikke synkronisert med lønnsba-

nen (som kommer fra frontfaget).

Figur 4.1 
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4.2 Betydningen av lønns- og prismodellering for 

en makroøkonomisk modell 

Det foregående avsnittet illustrerte at det som i 

første omgang kan fortone seg om en helt teknisk 

endring i modellen, det vil si å erstatte én type dy-

namisk lønnsrelasjon i industrien med en annen 

type lønnsrelasjon, kan vise seg å ha stor betydning 

for de kvalitative egenskapene til makromodellen 

som helhet.  

Forklaringen på at innføringen av en lønns-Phillips-

kurve for frontfaget i modellen påvirker de kvalitative 

egenskapene er som nevnt at den «kutter ut» en 

mekanisme som er typisk for kollektive lønnsavta-

ler, og som knytter nominell lønnsvekst direkte til 

lønnsevne. Dermed blir lønnsandelen fundamentalt 

ustabil på en måte som ikke er realistisk.  

Nå er det selvsagt andre mekanismer i den faktiske 

økonomien som en vil ønske å representere i mak-

romodellen (uansett lønnsdannelse). Én slik meka-

nisme går via ledighetsprosenten, som det er realis-

tisk å anta er påvirket av det reelle lønnskostnads-

nivået, enten direkte eller via en variabel som måler 

kronens internasjonale verdi (på realform). I tillegg 

vil ledighetsprosenten kunne avhenge av veksten i 

samlet etterspørsel i økonomien, og av faktorer som 

påvirker arbeidstilbudet.  

Når makromodellen inneholder en slik relasjon (eller 

et sett av relasjoner for sysselsetting og arbeidstil-

bud som ivaretar samme funksjon), vil lønnsande-

len i frontfaget igjen kunne være stabil også når 

lønnsandelen i industrien er representert ved en 

lønns-Phillipskurve. Men da er det altså en annen 

mekanisme enn de rene kollektive forhandlingene 

som sikrer stabiliteten: Det er mer snakk om en ren 

markedsmekanisme: Ledighetsprosenten «må» 

innrette seg slik at lønnsandelen stabiliseres. Den 

kan ikke blir for høy, men heller ikke for lav i særlig 

lange perioder.  

Makromodeller der lønnsdannelsen er representert 

ved Phillipskurver vil dermed ha en tendens til å ha 

et forholdsvis snevert mulighetsområde for det som 

omtales som modellens mellomlangsiktige like-

vektsnivå for arbeidsledighetsprosenten. Dette ni-

vået kalles ofte den naturlige ledighetsraten, eller 

NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment).  

Vi kan derfor si at dersom vi innfører Phillipskurver i 

modellen vil den logiske statusen til ledighetsraten 

endre seg på en temmelig fundamental måte: Den 

går fra å være en variabel som det kan knyttes mål-

settinger til (mest naturlig mål om lav og stabil ledig-

het), til å være en variabel som gjennom markeds-

kreftene blir et instrument til å stabilisere lønns og 

prisdannelse.  En makromodell som skal benyttes til 

å analysere økonomisk politikk må i størst mulig 

grad (men naturligvis på forenklet form) være i over-

enstemmelse med realitetene på dette viktige punk-

tet.  

Det finnes flere versjoner av Phillipskurvemodellen 

(i avsnitt 6.1.1 kommenterer vi den versjonen som 

er blitt implementert i Norges Banks makroøkono-

miske modell NEMO). På 2000-tallet er det blitt 

etablert et skille mellom såkalte nye og tradisjonelle 

Phillipskurvemodeller, som ofte kalles Nykeyne-

sianske Phillipskurvemodeller (ofte forkortet til 

NPC).  

Hovedforskjellen mellom gammel og ny Phillips-

kurve dreier seg imidlertid mest om den teoretiske 

utledningen av modellene (mer eksplisitt optime-

ringsatferd i NPC), og mindre om hvordan de påvir-

ker likevektsegenskapene til makromodellen disse 

ligningene inngår i. Spesielt vil også den nye Phil-

lipskurvemodellen «sjalte» ut den likevektskapende 

mekanismen som kollektive forhandlinger i frontfa-

get representerer. Det vil si at mye av stabilise-
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ringen av lønns- og prisinflasjon må skje via ar-

beidsledigheten (eller det «output gapet», som iva-

retar samme funksjon i den modellen).  
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I dette kapittelet skal vi omtale og gjennomføre em-

pirisk forskning som dokumenterer hvilke teorier 

som (best) beskriver de reelle mekanismene i den 

«norske modellen». Dette operasjonaliseres ved 

estimering av sentrale sammenhenger knyttet opp 

mot hvordan disse er representert i simuleringsmo-

dellen i kapittel 4. 

5.1 Et utvalg eksisterende studier 

To sentrale teoretiske modeller for lønnsdannelse 

er redegjort for i kapittel 3 og 4, henholdsvis Hoved-

kursmodellen og Phillipskurven. Når det gjelder em-

pirisk arbeid er det flere publiserte, empiriske artik-

ler med norsk lønnsdannelse som tema. I tillegg er 

det produsert analyser av Statistisk Sentralbyrå i 

forbindelse med estimering av lønnsrelasjonene i 

KVARTS.  

I artikkelen Norwegian Wage Curves brukte Johan-

sen (1995) årsdata for industrien til å estimere så-

kalte «lønnskurvemodeller» for lønnsdannelsen. Si-

den vårt prosjekt også benytter årsdata, og lønns-

dannelsen i industrien selvsagt er sentral, er det na-

turlig å bruke denne studien som referansepunkt. 

Et av funnene i artikkelen er at Phillipskurve-spesi-

fikasjonen forkastes og at forfatteren dermed ikke 

finner bevis for en unik likevektsrate for arbeidsle-

dighet som kun avhenger av parameterne i lønnsre-

lasjonen. I stedet spesifiserer Johansen en like-

vektskorrigeringsmodell for industrilønna der den 

langsiktige trenden i lønnskostnadsnivået i indu-

strien primært knyttes til verdien av arbeidsproduk-

tiviteten (en operasjonalisering av «hovedkursen»). 

Det er naturlig å underbygge empirisk at dette ho-

vedresultatet også får støtte med vårt datasett, som 

inkluderer mer enn 20 år med nye observasjoner. 

Se kapittel 5.2 og 5.3 for estimeringsresultater. Det 

samme gjelder et annet funn om at levekostnads-

veksten (målt med endringen i KPI) har en betyd-

ning for lønnsveksten i industrien, samtidig som KPI 

ikke påvirker trenden i industrilønnsnivået. Dette re-

sultatet, dersom det er robust, har betydning for vur-

deringen av lønnsdannelsen som helhet, siden det 

reduserer faren for en innenlandsk lønn-pris-spiral.  

En annen problemstilling som er viktig i denne for-

bindelse er den nærmere spesifikasjonen av funk-

sjonsformen for sammenhengen mellom lønn og ar-

beidsledighetsprosenten. Funksjonsformen avgjør 

krummingen til kurven mellom arbeidsledighet og 

lønn, altså lønnskurven. Krummingen kan si noe om 

hvor mye «lønnsdempning» man kan forvente der-

som arbeidsledigheten stiger til et, i norsk sammen-

heng, høyt nivå. I Johansens artikkel konkluderes 

det med at lønnskurven er «sterkt konveks». Det vil 

si at arbeidsledigheten ikke behøver å bli særlig høy 

før en ytterligere økning hverken påvirker lønns-

veksten eller lønnsnivået (lønnskurven blir horison-

tal). En slik lønnskurve kan knyttes teoretisk til at 

langtids- og korttidsledighet påvirker lønnsdannel-

sen forskjellig. Det vil i så fall si at arbeidsløse («out-

sidere») spiller liten rolle for lønnsdannelsen. En 

mindre sterkt konveks lønnskurve kan på den an-

nen side tolkes som en indikasjon om at partene i 

arbeidslivet har et bredere perspektiv og greier å 

både dempe lønnsveksten ved høy ledighet og 

unngå at lønnsveksten vokser utover «hovedkur-

sen» i perioder med lav ledighet. 

Som i Johansen (1995) benytter Nymoen og Rød-

seth (2003) årlige data for å estimere lønnsdannel-

sen. I artikkelen bruker de data for de fire nordiske 

landene for å forklare trekk ved den særegne lave 

arbeidsledigheten i Norden på 80- og 90-tallet.  

Et av funnene i artikkelen er at lønnsrelasjonene for 

tre av landene inkluderer feilkorrigering, gitt at en 

antar stasjonær lønnsandel. Selv uten antakelsen 

om stasjonær lønnsandel pekes det i retning av feil-

justering for Norges del, mens det fortsatt er signifi-

kant feiljustering for både Sverige og Finland. 

5 Empirisk modellering av lønnsdannelsen 
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Artikkelen finner også empirisk støtte for store likhe-

ter i reaksjoner på endringer i de forklarende variab-

lene på tvers av landene. Likhetene strekker seg 

derimot ikke til å gjelde konstantleddet til relasjo-

nene, det vil si at nivået på likevektsledigheten va-

rierer på tvers av landene.  

De store likhetene mellom de fire nordiske landene 

indikerer at en «skandinavisk modell» kan oppsum-

mere noen fellestrekk for landene. Den skandina-

viske modellen peker i så fall, slik det reflekteres i 

estimatene, på flere fellestrekk for organiseringen 

av de nordiske økonomiene. 

Langørgen (1993) presenterer resultater fra arbeid 

med lønnsrelasjoner i KVARTS. Estimeringen om-

fatter lønninger i tre sektorer, industri, skjermet pri-

vat sektor og offentlig sektor. Forfatteren framhever 

tre viktige konklusjoner: 1) det er feiljustering i 

lønnsrelasjonene for samtlige sektorer, 2) relativ 

lønn mellom sektorene inngår i samtlige langtidsløs-

ninger, og 3) det kan tyde på at personskatt ikke er 

vesentlig for å forklare lønnsutviklingen i industrien 

på lang sikt.  

I denne rapporten ble Phillipskurven forkastet da det 

ble funnet feiljustering i samtlige lønnsrelasjoner. 

Feiljusteringen impliserer at det finnes flere langsik-

tige kombinasjoner av arbeidsledighet og inflasjon 

enn den unike kombinasjonen som følger av logik-

ken om «naturlig arbeidsledighet».  

Langørgen argumenterer for at signifikante alterna-

tivlønnseffekter i industrien på lang sikt er i strid med 

hovedkursteorien. I tillegg inngår personskatter og 

konsumpriser i langtidsløsningen for offentlig sek-

tor. Sistnevnte funn tyder på at det ikke er ren lønns-

følging på lang sikt i offentlig sektor. På bakgrunn 

av dette forkaster Langørgen hovedkursmodellen i 

«rendyrket form». 

Forsøk på å estimere lønnsrelasjoner med kvartals-

tall har også blitt gjort i nyere tid. Gjelsvik, Nymoen 

og Sparrman (2015) estimerer en modell for lønns-

dannelsen i tre sektorer av norsk økonomi i artikke-

len Have Inflation Targeting and EU Labour Immi-

gration Changed the System of Wage Formation in 

Norway. Forfatterne identifiserer og estimerer et si-

multant, tresektorsystem for lønn med industrien 

som lønnsleder. Dette er basert på forventninger 

om at det er kointegrasjon mellom lønningene på 

tvers av sektorene. Mer spesifikt estimerer de en 

kointegrert vektor-autoregressiv modell.   

Resultatene i artikkelen gir støtte til konklusjonen 

om at industrien faktisk fungerer som lønnsleder for 

de to andre sektorene gjennom hele utvalgsperio-

den. Det vil si at koordinasjonen i lønnsdannelsen 

følger av såkalt «pattern wage bargaining», nemlig 

at lønnsveksten i én sektor, i dette tilfellet industrien, 

fungerer som en norm for forhandlingene i de øvrige 

sektorene. I tillegg viser resultatene at det ikke er 

støtte for lønn-lønn-effekter, altså «feed-back» fra 

lønn i skjermet privat og offentlig sektor tilbake til 

lønn i industrien. 

Forfatterne tester også hvorvidt dynamikken i lønns-

dannelsen, mer spesifikt leder-følger-dynamikken, 

har blitt påvirket av overgangen til inflasjonsstyring 

og økt innvandring fra utenfor Skandinavia. Forfat-

terne finner ikke bevis for at inflasjonsstyringen re-

presenterer en strukturell endring i forhandlingene 

mellom fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjo-

ner. Inflasjonsforventingenes rolle har heller ikke 

endret seg signifikant etter inflasjonsstyringens inn-

tog. Testingen viser at økt arbeidsinnvandring har 

ført til et negativt skift i langsiktig lønnsnivå, grunnet 

økt arbeidstilbud, uten at det har fundamentalt end-

ret frontfagets rolle i lønnsforhandlingene. En empi-

risk studie av Dapi, Nymoen og Sparrman (2019) 

kan tyde på at innvandring har påvirket partenes for-

handlingsmakt, men uten å fundamentalt endre 

mønsteret i den nasjonale lønnsdannelsen. 

Kruse (2015) er en annen type studie enn de over, i 

og med at Kruse foretar en økonometrisk evaluering 
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av den kalibrerte Phillipskurve-relasjonen i Norges 

Banks makroøkonomiske modell NEMO (som om-

tales i kapittel 6). Kruses resultater viser at den øko-

nometriske forklaringsevnen i NEMOs lønnsrela-

sjon er svært begrenset. I et nylig «Staff Memo» fra 

Norges Bank finner Brubakk m.fl. (2018) støtte for 

at lønnsandelen inngår signifikant. Det har dog ikke 

påvirket hvordan lønnsdannelsen i NEMO modelle-

res. 

5.2 Om estimering og data 

I kapittel 5.3 og 5.4 estimerer vi lønnsrelasjoner for 

tre sektorer av norsk økonomi som enkeltlikninger 

og deretter i system. Sektorene er industri, skjermet 

privat produksjon og tjenesteyting, og offentlig sek-

tor. Gjennom empirisk modellering får vi testet fak-

torer bak lønnsdannelsen og estimert sammen-

hengene mellom lønnsnivået i konkurranseutsatte 

og skjermede næringer. Relasjonene settes sam-

men til et system som blir et empirisk motstykke til 

de teoretiske simuleringsmodellene i kapittel 4. Vi 

får dermed også et inntrykk av hvilken modelltype 

som er mest relevant for det norske systemet for na-

sjonal lønnsdannelse. 

5.2.1 Metode 

Lønn per time, produktivitetsmål og prisindekser er 

typisk ikke-stasjonære serier. Med mindre variab-

lene representerer en såkalt eksplosiv serie, vil 

ikke-stasjonaritet kunne løses med differensiering 

av de aktuelle variablene. I modellering av lønns-

dannelse vil det imidlertid være viktig å inkludere 

laggede variabler på nivåform.  

Det er nemlig ved hjelp av slike variable at det er 

mulig å undersøke om det er ulik empirisk støtte for   

teoriene for lønnsdannelsen i simuleringsmodellene 

i forrige avsnitt.     

Likevektjusteringsmodeller (ECM), som kombinerer 

endringsvariable med laggede nivåvariable er der-

med egnet til å modellere sammenhenger mellom 

ikke-stasjonære tidsserier og har derfor vært tatt i 

bruk i formuleringen av empiriske modeller for 

lønnsdannelsen. Likevektjusteringsmodeller kan 

brukes til å representere både korttids- og langtids-

sammenhenger. 

Langtidssammenhengene «fanges opp av» lag-

gede nivåvariabler, mens korttidsdynamikk repre-

senteres av differensierte variabler. En ECM bygger 

derfor inn at ulikevektsforholdet mellom den for-

klarte og de forklarende variablene er en del av det 

som bidrar til den dynamiske utviklingen. 

Vi vil derfor estimere likevektjusteringsmodeller for 

å teste hvilke teorier som best fanger opp sentrale 

mekanismer ved Den norske modellen for lønns-

dannelse. Metoden er i tråd med etablert praksis og 

publisert litteratur. 

Vi bruker OxMetrics versjon 7.0 samt PcGive for å 

produsere numeriske og grafiske resultater i dette 

kapittelet. Se Doornik og Hendry (2013) for doku-

mentasjon. 

5.2.2 Data 

Datasettet har tidsserier tilbake til tidlig 1970. Vi be-

nytter i hovedsak aggregerte, årlige data fra Nasjo-

nalregnskapet, publisert på SSB.no.  

Næringsinndelingen i Nasjonalregnskapet er imid-

lertid ikke fordelt på sektorer. Vi har derfor fordelt 

næringene inn i sektorer basert på praksis i lig-

nende empiriske arbeider. Primærnæringene, utvin-

ning av råolje og naturgass (inkl. tjenester), og uten-

riks sjøfart er ekskludert fra datasettet. På flere må-

ter vil disse næringene være lite representative for 

den generelle lønnsdannelsen i Norge. 

Datasettet inneholder også variabler som ikke er 

sektor-spesifikke. Normalarbeidstid og arbeidsle-

dighet er to eksempler. Både AKU-ledighet og regi-

strert ledighet er inkludert i datasettet. For årene før 

Arbeidskraftundersøkelsen startet i 1972 er det be-

nyttet data for registrert ledighet for å approksimere 
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AKU-ledigheten ved å justere for nivåforskjellen til 

registrert ledighet. For å regne ut arbeidsgiveravgif-

ten i industrien har vi brukt tall for totale lønnskost-

nader i sektoren fra ssb.no. Dette gir en approksi-

masjon av arbeidsgiveravgiftssatsen selv om det vil 

være en nivåforskjell mellom variabelen og den fak-

tiske arbeidsgiveravgiften. 

Normalarbeidstiden er satt til 37,5 timer per uke fra 

1987 på tross av at dette ikke er lovfestet. Vi har 

inkludert to «konkurrerende» indekser for eksport-

priser. Den første er hentet fra KVARTS-databan-

ken, mens den andre er en implisitt deflator bereg-

net ved hjelp av nasjonalregnskapstall. 

I tillegg vil andre relevante variabler også bli brukt i 

estimeringsarbeidet. Vedlegg B inneholder en ta-

bell med informasjon om og kilder for variablene. 

5.3 Reestimering av modeller fra Norwegian 

Wage Curves 

Johansen (1995) estimerte flere modeller i Norwe-

gian Wage Curves. To av disse modellene ligner i 

stor grad på «frontfagrelasjonen» i simuleringsmo-

dellene LPMODELL1A og LPMODELL2A i kapittel 

4.  

Johansen estimerer dessuten på årsdata, slik vi vil 

gjøre, og han presenterer modeller for industrilønn. 

Siden industrilønn er en viktig variabel i vår empi-

  Tabell 5.1 Sektorinndeling  

Konkurranseutsatt Skjermet 

Industri (sektor 1) Privat tjenesteyting og produksjon 
(sektor 2) 

Offentlig (sektor 3) 

Bergverksdrift 

Industri 

Elektrisitet, gass og varmtvannsproduksjon 

Bygge- og anleggsvirksomhet 

Varehandel og reparasjon av motorvogner 

Transport utenom utenriks sjøfart 

Post og distribusjonsvirksomhet 

Overnattings og serveringsvirksomhet 

Informasjon og kommunikasjon 

Finansierings og forsikringsvirksomhet 

Omsetting og drift av fast eiendom 

Boligtjenester (egen bolig) 

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 

Forretningsmessig tjenesteyting 

Kultur, underholdning og annen tjeneste-
yting 

Rørtransport 

Vannforsyning, avløp og renovasjon 

Undervisning 

Helse- og omsorgstjenester 

Offentlig administrasjon og forsvar 
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riske modell, passer det godt å starte med å under-

søke hvordan noen av hans modellspesifikasjoner 

passer med vårt datasett.  

Det er imidlertid ikke realistisk å forvente nær per-

fekt replikasjon av Johansens estimeringsresulta-

ter. Vårt datasett er basert på Nasjonalregnskaps-

tall, der verdisettingsprinsippet er bruttoprodukt ba-

sisverdi, mens Johansen, i sin artikkel fra 1995, be-

nyttet faktorverdi. Det er også stor forskjell i utvalgs-

periode: Johansen benyttet data for årene 1964-

1990, mens vårt datasett strekker seg fra 1970-

2017. På den annen side: Hvis vi på tross av slike 

forskjeller likevel finner en betydelig grad av sam-

menfall mellom resultatene, så vil det gi støtte til re-

levansen og realismen av denne typen lønnsrela-

sjoner. 

Tabell 5.2. Modelloutput fra Norwegian Wage Curves samt våre egne estimater 

 Avhengig variabel: ∆wc1 Avhengig variabel: ∆w1 

 

Variabler 

1964-1990 1971-2017 

M2 (Johansen, 
1995) 

M4 (Johansen, 
1995) 

M2* M4* 

(wc1-pyf1-z1) _1 
 

∆pyf1 
 

∆kpi_1 
 

∆(1+t11) 
 

∆h 
 

u_1 
 

U^-2 
 

U^-2_1 
 

dumJohansen 
 

Konstant 
 

-0,25 
(7,03) 
0,34 

(8,21) 
0,42 

(7,49) 
0,77 

(3,27) 
-0,54 
(5,89) 
-0,08 
(4,97) 
----- 

 
----- 

 
-0,06 

(10,15) 
-0,00 
(0,40) 

-0,21 
(7,30) 
0,31 

(8,50) 
0,46 

(9,52) 
0,52 

(2,42) 
-0,60 
(7,80) 
----- 

 
0,007 
(1,92) 
0,015 
(4,59) 
-0,05 

(10,32) 
-0,02 
(2,25) 

-0,23 
(-5,17) 
0,27 

(4,37) 
0,43 

(4,60) 
-0,91 

(-2,80) 
-0,53 

(-3,38) 
-0,03 

(-4,15) 
----- 

 
----- 

 
-0,05 

(-4,93) 
-0,16 

(-6,95) 

-0,22 
(-4,39) 
0,26 

(4,02) 
0,46 

(4,66) 
-1,05 

(-2,95) 
-0,58 

(-3,43) 
----- 

 
1.25e-006 

(0,4) 
6.95e-006 

(2,23) 
-0,04 

(-4,18) 
-0,07 

(-3,34) 

Diagnostikk 
σ  

DW 
AR (1) 
AR (2) 

ARCH (2) 
NORM 

 
0,0072 
1,63 

0,57 (0,46) 
0,39 (0,68) 
0,09 (0,91) 
0,21 (0,90) 

 
0,00601 

1,99 
0,00 (0,9255) 

0,12 (0,89) 
0,46 (0,64) 
0,16 (0,92) 

 
0,0128 

1,05 
11,36 (0,002) 
5,93 (0,006) 
0,16 (0,86) 
1,14 (0,57) 

 
0,0136 

1,03 
10,43 (0,003) 
5,70 (0,007) 
0,15 (0,86) 
0,27 (0,87) 

Tabellen viser de estimerte modellene fra Norwegian Wage Curves (M2 og M4) og våre egne estimater av de 
samme modellene (M2* og M4*). I de opprinnelige modellene er det benyttet registrert ledighet, mens i de re-estim-
erte modellene er det benytter AKU-ledighet. Se teksten og Vedlegg B for forklaring av variablene. DW er Durbin-
Watson statistikken, AR(i) er Lagrange multiplikator-tester for autokorrelasjon for orden 1 til i, ARCH er en test for 
andreordens ARCH-heteroskedastisitet, NORM er Jarque-Bera-testen for normalitet. σ er regresjonens standard-
feil. For variabel-koeffisientene er t-verdi oppgitt i parentes, mens for feilspesifikasjonstestene er p-verdien oppgitt i 
parentes. P-verdien til AR(1)-testen er minimum 0,9255, men på grunn av manglende desimaler i artikkelen er det 
ikke mulig å oppgi mer nøyaktig verdi. Dette har imidlertid ingen praktiske implikasjoner. 
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Modellene vi har estimert, M2* og M4*, varierer kun 

på funksjonsformen til arbeidsledighet og hvorvidt 

kontemporær arbeidsledighet er inkludert eller ikke. 

Se tabell 5.2 for oversikt over modelloutput fra Nor-

wegian Wage Curves samt våre egne estimater. 

Enkelte forskjeller i data bør nevnes. Vi har trolig 

benyttet en annen produsentpris (PYF1) enn den 

brukt av Kåre Johansen. Vår produsentpris kommer 

fra KVARTS-databanken og ligger svært tett opp 

mot en implisitt faktorinntektsdeflator beregnet utfra 

Nasjonalregnskapstall. Andre forskjeller i data kan 

være resultat av datarevisjoner og/eller endringer i 

målemetoder. 

Leddet (wc1-pyf1-z1)_1 er den laggede forskjellen 

mellom de naturlige logaritmene til lønnskostnad og 

lønnsevne i industrien. Lønnsevnen representeres 

av produktivitet per timeverk i industrien multiplisert 

med en faktorprisdeflator. Variabelnavn med små 

bokstaver indikerer at variabelen er på naturlig lo-

garitmeform. For eksempel er a = ln(A). Laggede 

variabler indikeres ved understrek og antall perioder 

de er lagget. a_1 indikerer første lag av variabelen 

a. Variabelen dumJohansen er lik én i 1979 og 

1988, 0,5 i 1989 og null ellers. Dette er for å fange 

opp noen inntektspolitiske grep i overnevnte år. 

Dummyen er definert på samme måte i Johansen 

(1995). For nærmere beskrivelse av variablene, se 

avsnitt 5.3 og Vedlegg B. 

Resultatene fra estimeringen viser at de fleste koef-

fisientene i M2 og M2*, og i M4 og M4* er av samme 

størrelsesorden. Unntakene er konstantleddene og 

Figur 5.4. Koeffisientplot av den rekursive estimeringen av M2* 
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koeffisientene til endringen i arbeidsgiveravgift-sat-

sen, ∆(1+t11).  

Konstantleddene reflekterer ulike gjennomsnitt i va-

riablene i de to datasettene og trenger ikke kom-

menteres nærmere. Endringen i arbeidsgiveravgift 

inngår med koeffisienter som avviker relativt mye fra 

modellen i Norwegian Wage Curves. Fortegnet er 

imidlertid som forventet siden venstresidevariabe-

len i M2* og M4* er industrilønn mens venstreside-

variabelen i Norwegian Wage Curves er lønnskost-

nad i industrien.  t-verdienes absoluttverdi er jevnt 

over lavere for M2* og M4* enn for estimatene i re-

feransestudien. I tillegg kan rapporterte t-verdier 

være noe overvurdert fordi det er positiv autokorre-

lasjon i residualene (AR1-2 testene). Tilsvarende 

diagnostikk for de opprinnelige modellene, M2 og 

M4, indikerer derimot liten til ingen autokorrelasjon. 

Vi ser fra M2* og M4* at det fortsatt er feiljustering i 

industrilønnsrelasjonen. Det gir støtte til konklusjo-

nen i Norwegian Wage Curves om at Phillipskurve-

modellen utelater denne viktige mekanismen i norsk 

lønnsdannelse. Det signifikante innslaget av feiljus-

teringen er opprettholdt på tross av at vårt datasett 

strekker seg mer enn 25 år videre fra slutten av ut-

valgsperioden i referanseartikkelen. Dette kan indi-

kere at det ikke har vært strukturelle endringer i 

lønnsdannelsen i industrien siden hvert fall 1964 

(starten av utvalgsperioden i Norwegian Wage Cur-

ves).  

Imidlertid ser vi at funksjonsformen for arbeidsledig-

het ikke er robust. Den mer konvekse spesifikasjo-

nen av arbeidsledigheten fører til at koeffisienten til 

 

 

                                                      

13 I estimeringen av modell M4* ble det gjort forsøk både på å bruke ar-
beidsledighetsrate og arbeidsledighetsprosent. Resultatet av estime-
ringen var tilnærmet likt uavhengig av hvordan arbeidsledighet inngikk i 
funksjonen. 

kontemporær ledighet ikke er signifikant, mens lag-

get arbeidsledighet er svært nær null (og signifi-

kant)13. Ved en mindre konveks lønnskurve, når le-

dighet inngår som log(U), er koeffisienten imidlertid 

signifikant ulik null. Modellenes standardavvik er la-

vere for M2 og M4 enn for M2* og M4*. 

Figur 5.1 viser plottet av den rekursive estimeringen 

av koeffisientene i M2*. Koeffisientestimatene er re-

lativt stabile over tid, når vi tar i betraktning interval-

let mellom +/- 2 estimerte standardavvik.  

5.4 System for norsk lønnsdannelse 

I dette avsnittet presenterer vi en empirisk modell 

for «hele» lønnsdannelsen i makro. Modellen er et 

system som bestemmer lønnsveksten i tre sektorer 

av norsk fastlandsøkonomi: industrien, privat mar-

kedsrettet tjenesteyting (inkl. varehandel) og offent-

lig forvaltning. Vi estimerer først separate relasjoner 

for de tre sektorene (industrilønnsrelasjonen vil 

være kjent fra forrige avsnitt). Deretter estimeres re-

lasjonene som et rekursivt system.  

Det vil si at hovedlinjene i frontfagsmodellen for, de 

faktiske, inntektsoppgjørene er pålagt den estim-

erte, forenklede, modellen. Vi har derfor ikke, i 

denne omgang, foretatt økonometrisk testing av år-

sakssammenhengene (f.eks. om industrien «virke-

lig» er frontfaget). Dette vil innebære en mer omfat-

tende undersøkelse, men det er grunn til å peke på 

at økonometriske tester med kvartalsdata gir tem-

melig klar indikasjon på at systemsammenhengene 

har vært stabile, ikke minst siden midten av 1990-

tallet og framover, se Gjelsvik m.fl. (2015). 
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En empirisk modell, med faktiske tall for lønn i flere 

sektorer, kan imidlertid gi en nyttig konkretisering av 

sammenhengene som simuleringsmodellen tross 

alt bare var en teoretisk framstilling av. Dessuten vil 

den empiriske irrelevansen til «naturlig ledighet»-

modellen framstå tydelig nok, også i den enkle øko-

nometriske behandlingen som vi nedenfor gir det 

nasjonale systemet for lønnsdannelsen. 

Tabell 5.3.  koeffisienter, t-verdier og feilspesifikasjonstester 

 Venstresidevariabler 

Variabler ∆w1 ∆w2 ∆w3 

uaku_1 
 

(wc1-scope1)_1 
 

(w2-w1)_1 
 

(w3-w2)_1 
 

∆w1 
 

∆w2 
 

∆w2_1 
 

∆w3_1 
 

∆kpi_1 
 

∆(1+t11) 
 

∆h 
 

∆pyf1 
 

dumSTOP 
 

dum2003 
 

Konstant 

-0,0315 
(-3,97)*** 
-0,2271 

(-4,57)*** 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
0,4474 

(4,38)*** 
-0,9289 
(-2,58)** 
-0,5147 

(-2,99)*** 
0,2139 

(3,24)*** 
-0,0312 

(-3,67)*** 
------ 

 
-0,1673 

(-6,54)*** 

-0,0119 
(-1,97)* 

------ 
 

-0,2127 
(-2,77)*** 

------ 
 

0,6753 
(8,37)*** 

------ 
 

0,1085 
(1,47) 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
-0,1188 
(-1,10) 
------ 

 
-0,0101 
(-1,77)* 

------ 
 

-0,0470 
(-2,38)** 

 

------ 
 

------ 
 

------ 
 

-0,0076 
(-0,26) 
------ 

 
0,8029 

(16,5)*** 
------ 

 
-0,0619 
(-1,03) 
0,1751 

(3,07)*** 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
-0,0122 

(-3,61)*** 
0,0292 

(4,88)*** 
0,0065 

(3,21)*** 

Diagnostikk 
σ 

AR 1-2 
ARCH (2) 

Heteroskedastisitet 
NORM 

 
0,0141 

5,39 (0,009) 
0,00 (0,981) 
1,93 (0,064) 
2,10 (0,349) 

 
0,0082 

0,09 (0,915) 
0,03 (0,859) 
0,95 (0,509) 
1,20 (0,548) 

 
0,0056 

0,41 (0,664) 
0,76 (0,388) 
1,23 (0,310) 
0,87 (0,647) 

Se teksten og vedlegg B for forklaring av variablene. AR 1-2 er Lagrange multiplikator-testen for autokorrelasjon 
for orden 1 til 2, ARCH er en test for andreordens ARCH-heteroskedastisitet, Heteroskedastisitet er en standard 
test for heteroskedastisitet i residualene, NORM er Jarque-Bera-testen for normalitet. σ er regresjonens standard-
feil. For variabel-koeffisientene er t-verdi oppgitt i parentes, mens for feilspesifikasjonstestene er p-verdien oppgitt i 
parentes. * indikerer koeffisient signifikant ikke lik null på 10%-nivå, ** 5%-nivå, og *** på 1%-nivå. 
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5.4.1 Sektorlikningene 

For industrien tar vi utgangpunkt i modell M2* i for-

rige avsnitt. Den eneste endringen vi foreløpig har 

gjort er en endring i dummyen for å fange opp inn-

tektspolitikken på slutten av 70- og 80-tallet. Den 

nye dummyen, dumSTOP er lik én i 1978, 1979, 

1988 og 1989, null ellers. Inkluderingen av 1989 er 

i tråd med Langørgen (1993). Se tabell 5.3 for koef-

fisienter, t-verdier og feilspesifikasjonstester. 

Heretter bruker vi navnet scope1 for lønnsevnen i 

industrien (inngikk tidligere som (pyf1+z1)). Hvilken 

sektor variablene gjelder indikeres av tall i slutten av 

variabelnavnene. w1 er altså den naturlige logarit-

men til lønn i sektor 1 (industri), mens w2 er tilsva-

rende for sektor 2 (skjermet privat tjenesteyting og 

vareproduksjon) og så videre. 

Den estimerte modellen for privat skjermet sektor 

viser tydelig feiljustering av avvik fra industriløn-

ninger. 21 prosent av et eventuelt avvik mellom lønn 

i industrien og privat skjermet sektor korrigeres over 

én periode. I tillegg inngår koeffisienten til endringen 

i industrilønn, altså lønnsveksten, med signifikant 

fortegn. Det vil si at én enhets økning i industrilønns-

vekst vil, isolert sett, føre til en endring på 0,67 i 

lønnsveksten i privat skjermet sektor.  

For offentlig sektor er feiljustering ikke signifikant 

hvis lønn i privat skjermet sektor er inkludert på dif-

ferensiert form. Feiljusteringsleddet mellom sektor 2 

og 3 er derimot signifikant hvis endringen i lønn i 

sektor 2 ikke er inkludert. En tolkning er rett og slett 

at lønn i privat og offentlig skjermet sektor følger 

hverandre så tett at det ikke er mulig å skille ut en 

nivåforskjell uavhengig av de andre forklarende va-

 

 

                                                      

14 Frifagbevegelse.no 

riablene. Vår endelige modell for offentlig sektor in-

kluderer derfor lønn i sektor 2 på endringsform, 

mens feiljusteringsleddet mellom sektor 2 og 3 er 

ikke-signifikant. Dummyen dum2003 er inkludert i 

∆w3 for å fange opp en uvanlig stor endring i nomi-

nell lønn i offentlig sektor fra 2003-2004. Den uvan-

lige endringen skyldes relativt høye nominelle tillegg 

for ansatte i offentlig sektor, spesielt for helsearbei-

dere, i 2003, mens tilleggene var betydelig mindre i 

lønnsoppgjøret for samme sektor i 200414 (noe som 

trolig skyldes lav inflasjon, ca. 0,4 prosent). Dum-

myen er lik én i 2003 og null ellers. 

Av feilspesifikasjonstestene er det er kun autokorre-

lasjonstesten for endringen i industrilønninger som 

er signifikant på lavere nivå enn 10 prosent.  

Figur 5.5. Plot for å illustrere hvor tett seriene følger 
hverandre. Øverste panel viser differansen mellom 
w3 og w2, w3-w2, over tid. Nederste panel viser de 
to seriene i samme graf. 

https://frifagbevegelse.no/skjult-artikkel/lonnsoppgjorene-1990--2014-6.158.75663.57907ee781
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5.4.2 Estimert system 

For å få et klarere bilde av sammenhengen mellom 

lønnsdannelsen i de tre sektorene har vi satt lig-

ningene sammen i et system. Tabell 5.4 viser esti-

meringsresultatene, mens tabell 5.5 viser feilspesi-

fikasjonstestene. 

Vi har inkludert endringen i konsumprisindeksen 

som en endogen variabel i systemet, og har esti-

mert en forenklet modell for KPI-veksten.  På denne 

måten får vi, på enklest mulig vis, tatt hensyn til at 

endringen i levekostnadene er en primær faktor i 

lønnsdannelsen, også i frontfaget, og at KPI-veks-

ten i sin tur vil avhenge av lønnskostnadsveksten. 

Ikke nødvendigvis simultant, men i alle fall over tid.   

Systemet er i første omgang estimert med ett-trinns 

minste kvadraters metode («one stage least 

squares»). Totalt er det fire endogene variabler. 

Samtlige feiljusteringsledd er definert som identite-

ter under estimeringen.  Tabell 5.4 viser estime-

ringsresultatene mens tabell 5.5 viser feilspesifika-

sjonstester for de estimerte strukturelle likningene. 

Tabell 5.4. Estimeringsresultater  

 Venstresidevariabler 

Variabler ∆w1 ∆w2 ∆w3 ∆kpi 

uaku_1 
 

(wc1-scope1)_1 
 

(w2-w1)_1 
 

(w3-w2)_1 
 

∆w1 
 

∆w2 
 

∆w2_1 
 

∆(w2-z2) 
 

∆kpi_1 
 

∆(1+t11) 
 

∆h 
 

∆b 
 

∆pyf1 
 

(kpi-0,01×(w2-z2)-0,99×b)_1 
 

dumSTOP 
 

dum2003 
 

Konstant 

-0,0314 
(-4,02)*** 
-0,2389 

(-4,90)*** 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
0,4846 

(4,70)*** 
-0,7417 
(-1,98)* 
-0,4932 

(-2,90)*** 
------ 

 
0,1910 

(2,86)*** 
------ 

 
-0,0310 

(-3,71)*** 
------ 

 
-0,1762 

(-6,83)*** 

-0,0057 
(-1,08) 
------ 

 
-0,1718 
(-2,30)** 

------ 
 

0,7863 
(12,8)*** 

------ 
 

0,0810 
(1,18) 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
-0,0274 
(-1,55) 

-0,0098 
(-2,83)*** 

------ 
 

------ 
 

-0,0395 
(-1,45) 
------ 

 
0,7282 

(15,5)*** 
------ 

 
------ 

 
0,1451 

(3,28)*** 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
-0,0165 

(-4,81)*** 
0,0263 

(4,96)*** 
-0,0227 
(-2,25)** 

-0,0116 
(-1,54) 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
0,1732 
(2,00)* 
0,1451 
(1,41) 
------ 

 
------ 

 
0,1016 
(2,52)** 

------ 
 

-0,1084 
(-4,71)*** 
-0,0110 
(-1,60) 
------ 

 
0,4478 

(4,51)*** 

Se teksten og Vedlegg B for forklaring av variablene. Koeffisientenes t-verdi er oppgitt i parentes. * indikerer koeffi-
sient signifikant ikke lik null på 10%-nivå, ** 5%-nivå, og *** på 1%-nivå. 



 

 

38 HVORDAN BØR SENTRALE MEKANISMER I DEN NORSKE MODELLEN REFLEKTERES I MAKROØKONOMISKE MODELLER? | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Den estimerte industrilønnslikningen viser at ar-

beidsledighet i ett år signifikant påvirker lønnsveks-

ten i industrien i påfølgende år.  

Videre ser vi at det er et særskilt signifikant forhold 

mellom endringen i industrilønn og forskjellen mel-

lom lønnskostnader og lønnsevne i samme sektor. 

Det vil si at en, isolert sett, kan forvente en positiv 

endring i industrilønna hvis det i forrige periode var 

lavere lønnskostnader enn det sektoren kunne tålt 

utfra verdien av timeverksproduktiviteten til arbei-

derne. Samtidig, og motsatt, vil det si at industrien 

over tid ikke kan ha høyere lønnskostnader enn det 

sektoren evner å bære. 

For skjermet privat sektor (∆w2) er lønnsdannelsen 

åpenbart knyttet til utviklingen i industrilønn, både 

på kort og lang sikt. For det første ser vi at en kon-

temporær endring i industrilønn inngår med en ko-

effisient nær 0,8 i lønnsrelasjonen for sektor 2. Det 

vil si at det er et nært forhold mellom endringen i 

industrilønn og lønn i skjermet privat sektor på kort 

sikt.  

For det andre er det en klar langsiktssammenheng 

mellom de to sektorene. Om lag 17 prosent av et 

avvik mellom lønn i sektor 1 og sektor 2 korrigeres 

fra en periode til den neste. Signifikant feiljustering 

indikerer at nivået på lønna i de to sektorene følger 

hverandre over tid. 

Estimeringsresultatene viser at offentlig sektor ikke 

følger lønnsutviklingen i industrien direkte. Testing 

av forskjellige spesifikasjoner av lønnslikningen for 

sektoren viser at det derimot er en sterk kobling mot 

skjermet privat sektor.  

Feiljusteringsleddet mellom lønn i sektor 2 og 3 blir 

også her ikke-signifikant når endringen i sektor 2 in-

kluderes som en forklarende variabel i ∆w3. Figur 

5.2 viser hvordan seriene følger hverandre tett og at 

det derfor kan være vanskelig å skille ut både et feil-

justeringsledd og et ledd for endringen i lønn i skjer-

met privat næring.  

Videre er det tydelig at både lønnsstoppene på 70- 

og 80-tallet samt dummyen for de store nominelle 

tilleggene i 2003 relativt til i 2004 er signifikant.  

Den estimerte konsumprislikningen er ment å iva-

reta, i helt grove trekk, sammenhengen mellom 

lønnskostnadsforhold og KPI-vekst. Vi fant at en 

stor del av inflasjonen kan forklares av importpriser, 

mens en kile mellom lønn og produktivitet i skjermet 

privat sektor også betyr mye. Vi ønsket derfor å 

teste hvorvidt det er en langtidsrelasjon mellom kon-

sumprisutvikling og overnevnte variabler vektet med 

et forholdstall (som summeres til én). 

Estimeringsresultatene viser at det er signifikant 

feiljustering mellom konsumpriser og disse vektede 

Tabell 5.5. Feilspesifikasjonstester   

 Venstresidevariabler 

Feilspesifikasjonstester ∆w1 ∆w2 ∆w3 ∆kpi 

AR 1-2 
 

ARCH 1-1 
 

NORM 
 

Heteroskedastisitet 

5.394  
(0.0089) 
0,1444 

(0,7058) 
1,485 

(0,4760) 
1,129 

(0,3897) 

4,899 
(0,0135) 

3,325 
(0,0750) 

1,465 
(0,4807) 

3,020 
(0,0047) 

7,062 
(0,0029) 

0,014 
(0,9057) 

2,302 
(0,3164) 

3,692 
(0,0012) 

3,316 
(0,0495) 

0,399 
(0,5307) 

1,768 
(0,4132) 

0,983 
(0,5176) 

AR 1-2 er Lagrange multiplikator-testen for autokorrelasjon for orden 1 til 2, ARCH er en test for andreordens 
ARCH-heteroskedastisitet, Heteroskedastisitet er en standard test for heteroskedastisitet i residualene, NORM er 
Jarque-Bera-testen for normalitet Testenes p-verdi er oppgitt i parentes. 
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variablene. Det er importprisindeksen som domine-

rer, noe som er rimelig i en åpen økonomi, selv om 

den lave vekten på leddet (w2-z2) ikke bør tas for 

bokstavelig. Vi legger merke til at endringene i (w2-

z2) og b har estimerte koeffisienter som er positive 

og nokså like av størrelse. Det vil si at både end-

ringer i lønnsvekst, produktivitet og importpriser 

også påvirker innenlandsk KPI-inflasjon på kort sikt. 

Selv om vi ikke ønsker å fokusere for mye på denne 

delen av modellen er det interessant at AKU-ledig-

heten ikke inngår signifikant i KPI-relasjonen. Effek-

ten av endringer i ledighetsprosenten på KPI-banen 

er dermed mest indirekte, via lønnsendringer.  

Feilspesifikasjonstestene for de tre estimerte lik-

ningene gir akseptable resultater. På samme måte 

som i en-relasjonsestimeringene er det autokorrela-

sjonstestene som har lavest p-verdi (mest signifi-

kante). Som nevnt overfor er dette mest et problem 

i tolkningen av signifikansen av noen av koeffisien-

tene i industrirelasjonen. En nærmere sjekk av plot 

av autokorrelasjonsfunksjonene til de tre andre 

venstresidevariablene viser at det ikke er en reell 

utfordring for resten av likningene. Énlikningstes-

tene skal ikke tillegges for mye vekt i et slikt system 

som foreligger her. 

5.4.3 Simuleringer 

I forrige kapittel ble de dynamiske egenskapene til 

simuleringsmodellene teste ved å innføre et ekso-

gent sjokk i systemet. Videre er det interessant å 

analysere dynamikken i det estimerte systemet fra 

dette kapittelet.  

Vi gjør dette først ved å simulere et sjokk (i faktor-

prisen) på én enhet i variabelen ∆pyf1. Sjokket varer 

kun i én periode og treffer systemet som et eksogent 

sjokk i ∆w1 på 0,19. Figur 5.3 viser utviklingen i sys-

temets endogene variabler. 

Det er interessant å se at sjokket som treffer syste-

met dør ut relativt raskt. Sektorene følger hverandre 

Figur 5.3. Utviklingen i de tre endogene lønnsvariablene i systemet ved et simulert sjokk i ∆pyf1. Selve 
sjokket varer kun i én periode. w1 er den naturlige logaritmen til lønn i sektor 1 (industri), w2 i sektor 2 
(skjermet privat tjenesteyting og vareproduksjon) og w3 i sektor 3 (offentlig). Panel A viser ∆w1, panel B 
viser ∆w2 og panel C viser ∆w3. 
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Figur 5.4. Utviklingen i tre av de fire endogene variablene i systemet ved et simulert, permanent sjokk i 
∆pyf1.  

 
 

Figur 5.5. Utviklingen i endogene variable i systemet ved et simulert, permanent sjokk i lagget arbeidsledig-
het på én enhet. Panel A viser ∆w1, panel B viser ∆w2 og panel C viser ∆w3. 
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 med en initial økning etterfulgt av en periode med 

nedgang før effektene fases ut. 

 Figur 5.4 viser den akkumulerte effekten av et per-

manent sjokk i faktorprisen i industrirelasjonen. For 

industrien og privat sektor gir det høyere lønnsvekst 

i ca. 20 perioder (i hhv. w1 og w2). For offentlig sek-

tor (w3) er den initiale effekten på lønnsveksten noe 

mindre, men varer til gjengjeld lenger. På sikt øker 

mao. lønningene fordi lønnsevnen i industrien går 

opp. Dette fortsetter til forholdet mellom industriløn-

ninger og lønnsevnen (LSCOPE1) igjen er opprett-

hold (feiljusteringen). Konsumprisene går over tid 

også tilbake og er på lang sikt uanfektet av sjokket. 

Figur 5.5 viser effekten av en permanent økning på 

én enhet i arbeidsledigheten. «Sjokket» treffer ∆w1 

og ∆w3 med størrelse -0,03 og -0,01. Vi observerer 

at sjokket dør ut raskest i industrilønnsrelasjonen og 

deretter i de andre lønnlikningene.  

5.5 Oppsummering 

I dette kapittelet har vi bygd opp og estimert et re-

kursivt system for norsk lønnsdannelse. Vi startet 

med utgangspunkt i relevant litteratur og jobbet oss 

mot et endelig system som strekker seg forbi littera-

turen. De tre likningene representerer konkurranse-

utsatt sektor, skjermet privat sektor, og offentlig sek-

tor. For å fange opp samspillet i lønnsdannelsen til-

passet og re-estimerte vi de tre sektor-likningene 

som et system.  

I samtlige estimater av industrilønnsdannelse fant vi 

signifikant feiljustering i leddet som knytter den no-

minelle lønnsutviklingen til lønnsevnen. Dette er et 

sterkt resultat som peker i retning av at det er ve-

sentlig å inkludere nivå-variabler i tillegg til variabler 

på endringsform i modelleringen av norsk lønnsdan-

nelse. 

Resultatene viser at lønnsutviklingen i skjermet pri-

vat sektor er tett knyttet til lønnsutviklingen i indu-

strien både på kort og lang sikt. Lønn i offentlig sek-

tor følger som nevnt lønnsutviklingen i privat sektor 

så tett at det er vanskelig å skille ut både et signifi-

kant feiljusteringsledd og et ledd på endringsform, 

men inkludert hver for seg inngår de signifikant. 

Vi finner dermed støtte for at industrien faktisk er 

lønnsleder for følgerfagene i skjermet sektor da pri-

vat sektor følger industrien og offentlig sektor igjen 

følger privat sektor. Dette står i kontrast til modeller 

som ikke inkorporerer koordinert lønnsdannelse og 

langtidsforhold mellom sektorer og variabler i tillegg 

til variabler som fanger opp korttidsdynamikk. 

I videre arbeid vil det være naturlig å fortsette med 

modelleringen av systemet for lønnsdannelse som 

et simultant system. 
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I dette kapittelet skal vi undersøke i hvilken grad Fi-

nansdepartementet og SSBs nye og gamle model-

ler innehar disse mekanismene. Vi sammenlikner 

også med andre operative modeller for norsk øko-

nomi. 

Først ser vi nærmere på DSGE-modeller, eksemp-

lifisert ved Norges Banks NEMO og den nye model-

len til Finansdepartementet som utvikles i SSB. Der-

etter drøfter vi makroøkonometriske modeller og ser 

nærmere på tre slike modeller som er operative i 

Norge.  

6.1 DSGE-modeller 

Dynamiske stokastiske generelle likevektsmodeller 

er en måte å modellere makroøkonomisk utvikling 

med utgangspunkt i mikroøkonomisk teori og real 

business cycle (RBC)-teori. Den tidligste modellen 

innenfor denne klassen var Kydland og Prescotts 

(1982) RBC-modell, som fokuserte på produktivi-

tetssjokk og som bestemte reallønn ut ifra en forut-

setning om perfekt konkurranse i arbeidsmarkedet. 

Stagflasjonen på 1970-tallet og den såkalte Lucas-

kritikken (Lucas, 1976) dreide faget mot denne klas-

sen av modeller.15  

Man sier gjerne at DSGE-modeller er mikro-

funderte, siden de er bygget opp med antakelser om 

rasjonelle forventninger og optimaliserende (i mik-

roøkonomisk forstand) økonomiske aktører; atfer-

den til bedrifter, husholdninger og finansielle mel-

lomledd er formelt bygget opp fra et mikroøkono-

misk fundament.  

Det økonomiske systemet i en DSGE-modell er i ut-

gangspunktet en konkurranseøkonomi der skjevhe-

 

 

                                                      

15 Se for øvrig Lucas og Sargent (1979) og Sargent (1987). 

ter, som for eksempel nominell rigiditet, monopol-

makt og informasjonsproblemer, er lagt til. Skjevhe-

tene er ofte lagt til på rent modelloperative måter 

(les: ikke-teoretiske) for å øke realismen og føye 

data bedre, noe som er tilfellet for nominell rigiditet 

i priser og lønninger: Ved å anta at bedrifter bare 

med en viss sannsynlighet kan endre prisen eller 

lønningene skapes det nominell rigiditet i priser og 

lønninger (såkalt Calvo-prising). I etterkant av fi-

nanskrisen er det også gjort mye arbeid med å 

legge på finansmarkedselementer som kreditt- og 

prisspiraler i operative DSGE-modeller, blant annet 

i sentralbanker.  

Ved å legge på slike rigiditeter og skjevheter tok 

DSGE-modellene et steg i keynesiansk retning, og i 

dag omtales disse som nykeynesianske DSGE-mo-

deller. Tradisjonelt sett var DSGE-modeller tilbuds-

sidedrevet, for eksempel ved at endringer i arbeids-

ledighet drives av arbeidstilbudet, ikke etterspørse-

len. Dette innebar at arbeidsledighet var frivillig i de 

fleste DSGE-modeller.  

DSGE-modeller som brukes til politikkanalyser 

(som oftest i sentralbanker) har vanligvis en felles 

struktur, sentrert rundt tre modellblokker: En etter-

spørselsblokk, en tilbudsblokk og en pengepolitikk-

blokk (Rao, Sbordone, Tambalotti, & Walsh, Policy 

Analysis Using DSGE Models: An Introduction, 

2010), jf. figur 5.1. Ligningene som definerer disse 

blokkene er basert på antakelser om aktørenes at-

ferd er i tråd med mikroøkonomisk teori. Markedet 

klareres hver periode, derav «generell likevekt».16 

Aktørenes subjektive forventning om en variabel an-

tas å være sammenfallende med de matematiske 

16 Gitt spesifiserte rigiditeter, som kan bidra til å holde systemet ute av 
likevekt 

6 Ivaretar dagens modeller de sentrale egenskapene ved Den norske 
modellen for lønnsdannelse? 
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forventningene til modelløsningen for variabelen. 

Dette kalles modellkonsistente forventninger.  

Figur 6.1 Kjernestrukturen i DSGE-modeller med 
pengepolitisk fokus 

 

Kilde: Rao m.fl. (2010) 

Lønnsdannelsen er vanligvis drevet av at hushold-

ningene foretar en klassisk mikroøkonomisk avvei-

ning mellom arbeid og fritid for å fastsette arbeids-

tilbudet, mens bedriftene etterspør den arbeidskraf-

ten de trenger gitt etterspørselen etter produktene 

deres. Lønna blir dermed fundamentalt bestemt av 

rene markedsmessige forhold. I nyere DSGE-mo-

deller er det vanlig at arbeidskraften er heterogen 

og hver husholdning som tilbyr arbeidskraft har litt 

monopolmakt på grunn av denne heterogeniteten, 

på samme måte som produsentene har en viss grad 

av monopolmakt fordi de produserer heterogene 

produkter, se for eksempel Blanchard og Gali 

(2010).   

Det bør presiseres at når vi overfor brukte betegnel-

sen «lønnsdannelse», så er det i første omgang 

 

 

                                                      

17 https://www.regjeringen.no/conten-
tassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25102017_2a_dams-
gaard.pdf 

reallønn det er snakk om. De første DSGE model-

lene inneholdt ikke noen eksplisitt modellering av 

nominell lønnsdannelse. Det har først kommet se-

nere, da en har tatt i bruk prinsippet om Calvo-pri-

sing, ikke bare om produktpriser (i praksis en bred 

prisindeks, slik som KPI eller KPIJAE), men også 

om justering av nominelle lønnssatser. I avsnitt 5.1 

kommer vi nærmere inn på modellen for nominelle 

lønnsjusteringer i Norges Banks operative DSGE-

modell NEMO. 

DSGE-modellene kan også innarbeide søketeori av 

Mortensen-Pissarides-type (Pissarides & 

Mortensen, 1994) og matching-modeller i arbeids-

markedsdelen av modellen, slik det svenske kon-

junkturinstituttet gjør i utviklingen av sin DSGE-mo-

dell.17  

Generelt er aktørers (rasjonelle) forventninger mer 

framtredende i DSGE-modeller enn makroøkono-

metriske modeller av typen KVARTS. Brukere av 

DSGE-modeller kan skille mellom midlertidige og 

permanente finanspolitiske endringer fordi aktørene 

i modellen reagerer ulikt på disse to endringene, 

blant annet gjennom modellenes implementering av 

teorien om ricardiansk ekvivalens (se for eksempel 

Briotti 2005). Imidlertid kan det skilles mellom mid-

lertidige og permanente endringer i modeller som 

KVARTS og NAM også, men modellsvarene blir an-

nerledes siden disse ikke inkluderer modellkonsist-

ente forventninger.  

Ved nærmere ettersyn viser Figur 5.1 et generelt 

poeng, nemlig at spesifikasjonen av lønns- og pris-

dannelsen har helt avgjørende betydning for model-

lens totalegenskaper. Lønns- og prisdannelse «be-

finner seg» i boksen med merkelappen Supply, der 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25102017_2a_damsgaard.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25102017_2a_damsgaard.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25102017_2a_damsgaard.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25102017_2a_damsgaard.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25102017_2a_damsgaard.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25102017_2a_damsgaard.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25102017_2a_damsgaard.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25102017_2a_damsgaard.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25102017_2a_damsgaard.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25102017_2a_damsgaard.pdf
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π symboliserer inflasjonen, og ligningen indikerer at 

inflasjonen avhenger av to primære faktorer, den 

forventede inflasjonen πe og den realøkonomiske 

situasjonen, symbolisert med Y (vanligvis BNP-

gap).  

I modellens likevektsløsning må π = πe, ellers vil in-

flasjonen være økende eller synkende fra periode til 

periode. I sin tur må πe logisk sett være identisk med 

inflasjonsmålet (altså 2,0 prosent for Norges del et-

ter den siste endringen av mandatet for pengepoli-

tikken). Dermed blir likevektsnivået for Y (BNP) be-

stemt av pengepolitikken, gjennom at Supply-funk-

sjonen i figuren kan løses for likevektsnivået for 

BNP som vil avhenge av πe og andre faktorer som 

måtte inngå i Supply-funksjonen.  

Et annet navn på Supply-funksjonen i Figur 5.1 er 

Ny-keynesiansk Phillipskurvemodell (NKPCM). I 

denne modelligningen avhenger inflasjonen av BNP 

(eller «output-gap») og av historisk og forventet in-

flasjon. Det er i grunnen bare to forhold som skiller 

NKPCM fra en tradisjonell Phillipskurve: Det ene er 

forventningsleddet (om inflasjonen i periode t+1) og 

det andre er at sammenhengen tolkes som en 

«Supply-funksjon».  

Den delen av økonomien som er representert ved 

den venstre siden av Figur 5.1, som har med samlet 

etterspørsel å gjøre, spiller altså ingen rolle for BNP 

i en mellomlangsiktig makroøkonomisk likevekt. Fi-

nanspolitikk har dermed heller ingen rolle for denne 

bestemmelsen av aktivitetsnivået.  

Dette er egentlig samme fenomen, som ble belyst 

med simuleringsmodellene ovenfor: Mens en pris- 

og hovedkurs- og frontfagsmodellen gjør det både 

meningsfullt og mulig å bruke finanspolitikk til å nå 

mellomlangsiktige mål om BNP og arbeidsle-

dighetsnivå, er dette meningsløs politikk dersom 

lønnsdannelsen og prisdannelsen er bestemt av 

Phillipskurvemodeller. «Gamle» og «nye» Phillips-

kurver har akkurat samme implikasjon på dette vik-

tige punktet: De gir begge modeller som har såkalt 

naturlig ledighet som en helt sentral egenskap. Li-

kevekten blir annerledes dersom Supply-delen i Fi-

gur 5.1 erstattes med relasjoner som er overen-

stemmelse med frontfagmodellen. Igjen viser dette 

hvor sentral spesifikasjonen av tilbudssiden er i de 

makroøkonomiske modellene.  

SSB har forsøkt å estimere modeller for inflasjons-

dynamikk med hypoteser om rasjonelle forvent-

ninger på norske data, men ikke funnet empirisk be-

legg for en slik atferd (Cappelen, Boug, & Swensen, 

2017). I Ray Fairs “Estimating how the 

macroeconomy works” kommenterer han at (over-

satt fra engelsk): “Tester av enkeltligninger forkaster 

som regel hypotesen om rasjonelle forventninger” 

(Fair (2004), s. 206).  

Som antydet ovenfor stammer kjernen i DSGE-mo-

deller fra et nykeynesiansk referansepunkt med tre 

ligninger som beskriver samlet konsum, priser og en 

regel for pengepolitikken. Her er konsum basert på 

valgene til en rasjonell aktør med perfekte progno-

seevner og uendelig liv. Implikasjonene av en slik 

modell for konsum er ikke i tråd med empirien 

(Blanchard, 2016). Den såkalte «Euler-ligningen» 

som karakteriserer konsumatferden har ikke empi-

risk belegg for norske data, ifølge Boug m.fl. (2018). 

Prisene var karakterisert av Calvo-prising (se over).  

I nyere DSGE-modeller er dette forsøkt tilpasset 

data ved at prisene er delvis bakoverskuende, mens 

konsumatferden er moderert ved å tillate flere typer 
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aktører, altså heterogene aktører.18 Noen aktører 

lever «fra hånd-til-munn» og reagerer dermed mo-

mentant på sjokk, mens andre reagerer som en 

neoklassisk rasjonell aktør. Som Blanchard (2016) 

skriver, er dette reparasjoner mer enn overbevi-

sende karakteriseringer av atferd.  

Det fins ingen standard DSGE-modell, men Smets 

og Wouters (2007) er blitt en standard referanse. 

Som de demonstrerer, brukes bayesianske- og 

maximum likelihood-metoder for å estimere og tilret-

telegge modellen. Arbeidet deres representerte et 

gjennombrudd for denne modellklassen, som gjorde 

at (særlig) sentralbanker startet å bygge opp slike 

modeller for analyse- og prognosevirksomheten sin.  

For å estimere DSGE-modeller kreves a priori fast-

lagte parametere og statistiske fordelinger, såkalte 

priors. Dette må til for å identifisere parametere som 

skal estimeres i modellen. Disse priorene bestem-

mes av forskeren, som oftest basert på tidligere 

forskning.  

Den bayesianske metoden som brukes i DSGE-mo-

dellsammenheng (som krever spesifisering av 

priors) vokste fram som en mer metodisk og data-

basert metode for å fastsette parametre og statis-

tiske fordelinger enn kalibrering. Disse må fastset-

tes for å være i stand til å identifisere parametere i 

modellsystemet. Likevel er modellenes inferens av-

hengig av forskerens priors (Beltran & Draper, 

2008). Blanchard (2016) påpeker at disse forsker-

bestemte verdiene ofte er mangelfulle i sin bevis-

grad og er for forskeravhengig, noe som innebærer 

at også modellens implikasjoner er for forskerav-

hengig.  

 

 

                                                      

18 Denne modelltypen kalles HANK (heterogeneous agent New Keynesian 
model). Se for eksempel: (Kaplan, Moll, & Violante, 2018) 

Videre kommenterer Blanchard (2016) et typisk 

skille mellom DSGE-modeller og makroøkonomet-

riske modeller, nemlig at de er henholdsvis teori-

drevne og datadrevne. Fair (2004) skriver det slik 

(oversatt fra engelsk): «Den nå populære metoden 

med å jobbe med kalibrerte modeller i makroøko-

nomi fokuserer hverken på tester av enkeltligninger 

eller den fulle modellen, noe som gjør at makrofeltet 

er litt i limbo. Kalibrerte modeller gjør det mest sann-

synlig ikke så godt i testene som det er lagt vekt på 

i denne boka rett og slett fordi de ikke er designet 

for å forklare aggregerte tidsserier på en god måte. 

Hvis målet på lang sikt er å forklare hvordan makro-

økonomien fungerer, må disse modellene bli empi-

riske nok til å bli testet mot data, både ligning for 

ligning og i forhold til tidsseriemodeller og struktu-

relle modeller» (Fair (2004), s. 206).  

Andrle m.fl. (2017) argumenterer for at dagens 

DSGE-modeller ikke stemmer overens med beve-

gelser i makroøkonomiske data og konjunktursykler 

i Europa, dvs. at DSGE-modellene ikke klarer å 

gjenskape sterke kovariasjoner i realøkonomiske 

variabler.  

Muellbauer og Hendry (2018) kritiserer bruken av 

DSGE-modeller til å forklare, framskrive og gjøre 

politikkanalyser i sentralbanker og foreslår heller å 

forbedre de makroøkonometriske modellene gjen-

nom empirisk modellering i tråd med teori.  

6.1.1 NEMO 

NEMO (Norwegian Economy Model) er en ”ny-key-

nesiansk” DSGE-modell og kjennetegnes derfor 

ved at den har keynesianske egenskaper på kort og 

mellomlang sikt og nyklassiske egenskaper på lang 
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sikt, se for eksempel Kravik og Mimir (2019). Model-

len bygger derfor en bro mellom den nyklassiske te-

oriretningen Real Business Cycle og den keyne-

sianske teoriretningen (hvor ufullkommen konkur-

ranse og nominelle stivheter fører til treg tilpasning 

i priser og lønninger). Det vil si at fordi priser og løn-

ninger tilpasses tregt, kan pengepolitikken påvirke 

etterspørselen, og dermed produksjonen og syssel-

settingen på kort og mellomlang sikt. På lang sikt, 

derimot, er produksjonen bestemt av teknologi, pre-

feranser og tilgang på innsatsfaktorer, samtidig som 

man forutsetter både full sysselsetting og kapasi-

tetsutnyttelse i tråd med RBC-modellen til Kydland 

og Prescott.  

Atferden til de ulike aktørene modelleres i NEMO 

eksplisitt, basert på mikroøkonomisk teori. NEMO er 

tallfestet på norske data.  

Figur 6.1 ovenfor er derfor representativ for NEMO, 

selv om NEMO inneholder noen utvidelser som 

blant annet dreier seg om at Norge er en liten åpen 

økonomi.   

NEMO bygger på at Norge med egen valuta kan be-

stemme sitt eget nivå på inflasjonen over tid 

(Brubakk & Sveen, 2008). Et krav i modellen er der-

for at pengepolitikken forankrer inflasjonsforvent-

ningene og bringer inflasjonen tilbake til målet. I mo-

dellen legges det til grunn at aktørene tar hensyn til 

pengepolitikken og ser framover når de fatter be-

slutninger om pengeplasseringer, forbruk og inves-

teringer, lønn og priser. Samtidig inngår hverken 

KPI-inflasjon eller renta i lønnsrelasjonen i NEMO, 

og det er dermed uklart hvordan dette eventuelt 

skjer ved løsningen av modellen i praktisk bruk.  

 

 

                                                      

19 Ligning (3) i Brubakk og Sveen (2009) 

NEMO gir en stilisert beskrivelse av økonomien, og 

det er derfor en rekke markeder som ikke er repre-

sentert, for eksempel boligmarkedet. Slik sett er mo-

dellen og likevekten som genereres i modellen ikke-

generell.  

Det kan være verdt å se litt nærmere på modellen 

for lønnsdannelse i NEMO. Ifølge Brubakk og 

Sveen (2009) er lønnsrelasjonen en av modellens 

nøkkelrelasjoner. Det teoretiske utgangpunktet er at 

hver husholdning har en viss markedsmakt i lønns-

fastsettelsen. Sammen med andre antakelser leder 

dette fram til følgende teoretiske lønnsrelasjon19: 

𝜋𝑡
𝑤 = 𝛼𝑏𝜋𝑡−1

𝑤 + 𝛼𝑓𝐸𝑡𝜋𝑡+1
𝑤 + 𝜏(𝑤𝑡

∗ − 𝑤𝑡) + 휀𝜋𝑡
𝑤 , 

der 𝜋𝑡
𝑤symboliserer lønnsvekstraten i periode t, 

mens 𝜋𝑡−1
𝑤  og 𝜋𝑡+1

𝑤  er henholdsvis «lag» og «lead» 

av lønnsveksten. 𝑤𝑡  er logaritmen til lønna, mens 𝑤𝑡
∗ 

er definert som ønsket lønn («desired wage»). 휀𝜋𝑡
𝑤  

er et stokastisk restledd.  

Notasjonen, 𝐸𝑡𝜋𝑡+1
𝑤  betyr at det er (husholdninge-

nes) rasjonelle forventninger om selve lønnsveks-

ten i neste periode (ikke til KPI-veksten for eksem-

pel) som påvirker lønnsveksten i periode t. Leddet 

er for øvrig et fellestrekk ved alle Ny-keynesianske 

Phillipskurver, det er bare den nærmere definisjo-

nen av variablene som skiller pris-Phillipskurver fra 

lønns-Phillipskurver. Såkalte «rene» Ny-keyne-

sianske Phillipskurver defineres ved å sette 𝛼𝑏=0, 

det vil si at det bare er forventet lønnsvekst framover 

som spiller en rolle. Det vanlige, og slik er det også 

i NEMO, er at både 𝛼𝑏og 𝛼𝑓 antar positive tallver-

dier, mellom null og én.  

Den ønskede lønna 𝑤𝑡
∗ er definert som den lønna 

som ville blitt realisert dersom lønnsdannelsen 
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hadde vært helt fleksibel. Det følgende sitatet besk-

river definisjonen mer presist: 

«Med ønsket lønn mener vi det lønnsnivået som 

ville blitt realisert dersom lønningene var full flek-

sible. Dette lønnsnivået svarer til den marginale 

substitusjonsraten mellom konsum og fritid og måler 

husholdningenes nyttetap, målt i konsumenheter, 

ved å jobbe én time ekstra.» (Brubakk og Sveen 

2008, fotnote 15, side 35). 

Innenfor denne tilnærmingen til modellering av 

lønnsdannelsen vil den langsiktige (trendmessige) 

utviklingen i lønnsnivået dermed være knyttet til 𝑤𝑡
∗, 

slik at:  

𝑤 = 𝑤∗   

langs en vekstbane. Ifølge ligning (4) hos Brubakk 

og Sveen er imidlertid 𝑤𝑡  −  𝑤𝑡
∗ gitt ved:  

𝑤𝑡  −  𝑤𝑡
∗ =   𝛼9𝑐𝑡 + 𝛼10∆𝑐𝑡 + 𝛼11𝑙𝑡 − 𝛼12(𝑦𝑡 − 𝑙𝑡) −

𝛼13𝑚𝑐𝑡, 

der 𝑐𝑡 er det prosentvise avviket mellom konsumni-

vået i periode t og konsumnivået i en generell lang-

siktig likevekt. ∆𝑐𝑡 er endringen i konsumnivået mel-

lom periode t og perioder t-1. 𝑙𝑡 er sysselsettingsni-

vået, (𝑦𝑡 − 𝑙𝑡) er arbeidsproduktiviteten og 𝑚𝑐𝑡 er et 

mål på marginalkostnaden i produksjonen. I likhet 

med 𝑐𝑡 er også de andre nivåvariablene definert 

som prosentvise avvik fra sine respektive langsik-

tige likevektsverdier.   

Da vil det være helt tilfeldig om denne modellen gir 

en lønnsutvikling som er i overenstemmelse med 

lønnsevnen i frontfaget for eksempel. På tross av en 

 

 

                                                      

20 Kruse (2015) gjør en grundig teoretisk og empirisk evaluering av denne 
typen lønnsrelasjon. Han viser at det er mulig å estimere koeffisientene 
med raffinerte metoder, men at forklaringsevnen er svært begrenset. 
Kruse utprøver modellen for flere forskjellige lønnsbegreper og operasjo-
naliseringer av w*. I et nylig «Staff Memo» finner Brubakk m.fl. (2018) 

viss notasjonsmessig likhet med dynamiske lig-

ninger som tar hensyn til at kollektive forhandlinger 

er en vesentlig del av lønnsdannelsen, er det altså 

en helt annen type modell (for en helt individualisert 

lønnsdannelse) det er snakk om i NEMO. Det er all 

grunn til å tro at modelleringen av lønnsdannelsen 

preger totalegenskapene til NEMO.20  

6.1.2 En ny DSGE-modell i Finansdepartementet og 

SSB 

Finansdepartementet startet i 2011 opp med et råd-

givende utvalg for modell- og metodespørsmål. 

Høsten 2015 ble det satt ned en intern arbeids-

gruppe som skulle vurdere Økonomiavdelingens 

modellapparat. I 2016 startet prosjektet med å ut-

vikle en DSGE-modell for politikkanalyse i Finans-

departementet. Arbeidsgruppa som skal utvikle mo-

dellen er lagt til SSB.  

Den nye modellen er planlagt ferdigstilt i løpet av 

2019. Den er primært rettet mot analyse av finans-

politikk. Tilgjengelig dokumentasjon er foreløpig be-

grenset. Ifølge en presentasjon gitt 25. mai 2018 på 

et seminar i metode- og modellutvalget i departe-

mentet skal modellen brukes til:21 

▪ Makroøkonomiske analyser av både finanspoli-

tikk og sjokk på mellomlang sikt.  

▪ Å forstå drivkrefter i økonomien gjennom å for-

tolke historiske bevegelser i data og drivere i 

andre modellers prognoser for fastlandsøkono-

mien.  

Modellen skal ikke brukes til: 

▪ Prognosevirksomhet 

støtte for at lønnsandelen inngår signifikant. Det har dog ikke påvirket 
hvordan lønnsdannelsen i NEMO modelleres. 
21 https://www.regjeringen.no/conten-
tassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25052018_policy_analy-
sis_norway.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25052018_policy_analysis_norway.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25052018_policy_analysis_norway.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25052018_policy_analysis_norway.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25052018_policy_analysis_norway.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25052018_policy_analysis_norway.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25052018_policy_analysis_norway.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/47fdd759d7b3453692715ad67d912043/25052018_policy_analysis_norway.pdf
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▪ Å modellere effekten av politikk på økonomiens 

trendvekst 

▪ Prognoser og politikkanalyser på lang sikt 

▪ Å måle fordelingseffekter av politikkendringer 

▪ Politikkanalyser på næringsnivå 

▪ Å undersøke hva som er optimal finanspolitikk 

I presentasjonen som ble gitt på seminaret i mai 

2018 ble basismodellen karakterisert på følgende 

vis: 

▪ En standard liten, åpen økonomi DSGE-modell 

▪ Tommelfingerregel-husholdninger i tillegg til 

konsumenter som følger en standard Euler-lik-

ning for konsumet 

▪ Finanspolitikkblokk: 

o Personskatter med dødvektstap 

o Offentlig konsum, investeringer og 

overføringer 

o Offentlig sysselsetting 

o Eksogene uttrekk fra oljefondet 

▪ Eksogen utenlandssektor 

▪ Arbeidsledighet 

▪ Kalibrert for norske data 

Tommelfingerregel-husholdninger innebærer at 

husholdningene tilpasser konsumet etter observert 

inntekt. I tillegg inneholder modellen teorien om ri-

cardiansk ekvivalens, eller en Euler-likning for kon-

sumet.  

I et nyere, foreløpig dokumentasjonsnotat (Franko-

vic mfl. 2019) 22 beskrives en modell som ligger tett 

opp mot modeller som er utviklet i den internasjo-

nale faglitteraturen. Det tas fortsatt ikke hensyn til 

 

 

                                                      

22 Informasjon om modellprosjektet kan også finnes her: https://www.re-
gjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/modell-
bruk/okonomiske-modeller-i-bruk-i-finansdepartementet/id2576297/ og 

hvordan den norske lønnsdannelsen foregår. Løn-

ningene fastsettes i forhandlinger mellom optime-

rende husholdninger og innenlandske bedrifter. 

Husholdningenes forhandlingskraft er knyttet til he-

terogen kompetanse. Ledighet oppstår dersom for-

handlingene bringer lønningene over det nivået som 

klarerer markedet. Det antas også at husholdnings-

medlemmene er ulike med hensyn til motvilje mot å 

arbeide («degree of disutility that they experience 

when working»). De som har sterkest motvilje mot å 

arbeide kan, avhengig av jobbmuligheter og lønns-

nivå, velge å tre ut av arbeidsmarkedet. 

6.2 Makroøkonometriske modeller 

Sentralt for denne klassen av makroøkonomiske 

modeller er en klar empirisk forankring. 

Makroøkonometrisk modellering er en gammel disi-

plin i økonomifaget, og går helt tilbake til Tinbergen 

(1937) og Frisch (1938). I de første tiårene etter 

andre verdenskrig vokste de makroøkonomiske mo-

dellene til sentrale verktøy i økonomifaget, med nær 

tilknytning til nasjonalregnskap og en relativt omfor-

ent beskrivelse av makroøkonomien. 

Den nederlandske økonomen Jan Tinbergen utvik-

let den første omfattende nasjonale makroøkono-

miske modellen, for nederlandsk økonomi, og var 

på slutten av 1930-tallet engasjert av The League of 

Nations i modellutvikling. Etter andre verdenskrig 

utviklet han blant annet modeller for amerikansk og 

britisk økonomi. I 1969 fikk han Sveriges riksbanks 

pris til minne om Alfred Nobel sammen med Ragnar 

Frisch. Lawrence Klein, som mottok nobelprisen i 

1980, sto bak den første globale makroøkonomiske 

her: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-bud-
sjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-
f/id654149/. Se bla. Dyvi m.fl. (2015), Torvik (2016) og Saxegaard (2017). 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/modellbruk/okonomiske-modeller-i-bruk-i-finansdepartementet/id2576297/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/modellbruk/okonomiske-modeller-i-bruk-i-finansdepartementet/id2576297/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/modellbruk/okonomiske-modeller-i-bruk-i-finansdepartementet/id2576297/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/modellbruk/okonomiske-modeller-i-bruk-i-finansdepartementet/id2576297/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/modellbruk/okonomiske-modeller-i-bruk-i-finansdepartementet/id2576297/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/modellbruk/okonomiske-modeller-i-bruk-i-finansdepartementet/id2576297/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/modellbruk/okonomiske-modeller-i-bruk-i-finansdepartementet/id2576297/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/modellbruk/okonomiske-modeller-i-bruk-i-finansdepartementet/id2576297/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/modellbruk/okonomiske-modeller-i-bruk-i-finansdepartementet/id2576297/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/
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modellen, i tilknytning til LINK-prosjektet.23. LINK-

modellen er fortsatt i bruk i regi av FN. Eksempler 

på andre globale makroøkonometriske modeller 

som fortsatt er i bruk er Ray C. Fair’s modell utviklet 

ved Yale University (Fair 2004) og NiGEM, først ut-

viklet i Bank of England, senere overtatt av National 

Institute Economic and Social Research i London, 

se for eksempel Al-Eyd og Barrel (2005).24 

Ansporet av Keynes teorier og nyvinninger innen 

økonometri drevet fram av blant annet Ragnar 

Frisch, startet utviklingen av prognosemodeller ba-

sert på økonomiske data, nært knyttet til utviklingen 

av de nasjonale statistikkbyråenes nasjonalregn-

skap. I motsetning til typiske lærebokmodeller 

brukte slike store makroøkonometriske modeller 

store mengder data og baserte prognoser på histo-

riske sammenhenger i stedet for rene teoretiske an-

takelser. Forholdet mellom ulike makroøkonomiske 

variabler ble estimert ved hjelp av regresjonsana-

lyse på tidsseriedata. Disse modellene kan bli svært 

omfattende og inkludere hundrevis av estimerte re-

lasjoner for priser og kvantum og langt flere identi-

teter for blant annet regnskapsmessige sammen-

henger, skatteregler ol. Datamaskiner og regnekraft 

ble helt nødvendige betingelser for slike modeller. 

Valget av hvilke variabler som skal inkluderes i hver 

ligning styres av økonomisk teori, mens den ende-

lige spesifikasjonen, som dynamiske egenskaper, 

bestemmes av data. Adferden i store makroøkono-

metriske modeller består av et system av dyna-

miske ligninger. Se for eksempel Bodkin (1988), 

Bodkin, Lawrence og Marwah (1991), Bårdsen m.fl. 

(2005) og Muellbauer (2016) om utviklingen av og 

innføring i makroøkonometrisk modellering. 

 

 

                                                      

23 Project LINK: https://www.un.org/development/desa/dpad/docu-
ment_gem/link-global-economic-outlook-report/ 

Pesaran og Smith (1985) lanserte tre grunnleg-

gende egenskaper den makroøkonometriske mo-

dellen må ha: relevans, tilstrekkelighet (adequacy) 

og konsistens. Relevans betyr at modellen må være 

i samsvar med det som ønskes analysert. Med kon-

sistens menes at modellen skal være i tråd med ek-

sisterende teori. Tilstrekkelighet sikter til modellens 

prediktive egenskaper. En operasjonalisering av det 

siste kan være at modellen må forklare historien til-

fredsstillende for at den skal kunne si noe om fram-

tiden.  

Fra 1970-tallet ble disse modellene utfordret fra 

mange hold og på stadig flere punkter, blant annet 

som følge av at de i liten grad bidro til å predikere 

stagflasjon. Kritikken var blant annet rettet mot 

manglende mikroøkonomisk fundament, modelle-

ring av forventningsdannelse, og dårlige prognose-

egenskaper. 

Særlig mye oppmerksomhet fikk Robert Lucas sin 

kritikk. Lucas hevdet at modeller skal baseres på te-

ori, ikke på empiriske korrelasjoner. Begrunnelsen 

var at empiriske korrelasjoner er følsomme for poli-

tiske endringer, og bare en modell basert på teori 

kan være robust overfor blant annet skiftende poli-

tiske rammer. Av den grunn var Lucas og andre ny-

klassiske økonomer spesielt kritiske til bruken av 

makroøkonometriske modeller for å vurdere konse-

kvenser av (økonomisk) politikk når endret politikk 

kan gjøre modellen irrelevant. Det ble imidlertid 

også spørsmål om styrken og relevansen av Lucas 

kritikken, se for eksempel Pesaran (1987) og bidra-

gene i Ericsson og Irons (1994). 

I kjølvannet av finanskrisen ble de da dominerende 

DSGE-modellene kritisert for manglende realisme 

24 For mer om NiGEM, se https://nimodel.niesr.ac.uk/ 

https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/link-global-economic-outlook-report/
https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/link-global-economic-outlook-report/
https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/link-global-economic-outlook-report/
https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/link-global-economic-outlook-report/
https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/link-global-economic-outlook-report/
https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/link-global-economic-outlook-report/
https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/link-global-economic-outlook-report/
https://nimodel.niesr.ac.uk/
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og prediksjonsevne. Dette har bidratt til en ny, 

økende interesse for bruken av alternative modeller, 

inkludert store makroøkonomiske modeller, for teo-

rievaluering, konsekvensanalyse, politikksimulering 

og prognoseformål. 

Makroøkonometriske modeller kan også inkorpo-

rere trekk fra DSGE-modellene som framoversku-

ende forventninger, se for eksempel oversiktsartik-

kelen i Journal of Economic Literature av Mavroei-

dis, Plagborg-Møller og Stock (2014) om den Ny-

Keynesianske Phillipskurven, som er sentral i 

DSGE-modellene. 

Mange lands myndigheter og sentralbanker benyt-

ter eller har de senere årene begynt å benytte eller 

utvikle «non-DSGE»-makromodeller, for eksempel 

Federal Reserve Boards modell for amerikansk 

økonomi (Brayton and Tinsley 1996), den Neder-

landske sentralbankens modell DELFI (DNB 2011), 

det britiske finansdepartementets HMT-OBR-mo-

dell (OBR 2013), den Kanadiske sentralbankens 

modell LENS (Gervais and Gosselin, 2014).25 Se 

Muellbauer (2016) for en mer omfattende oversikt 

og omtale. 

I det følgende gis det en oversikt over operative 

makroøkonometriske modeller for norsk økonomi 

og deres ivaretagelse av sentrale egenskaper og 

sammenhenger i norsk økonomi.  

6.2.1 KVARTS 

KVARTS er en makroøkonomisk og økonometrisk 

modell for norsk økonomi og er sammenfallende 

med den nylig avsluttede MODAG, se Boug og Dyvi 

 

 

                                                      

25 Forkortelser: DNB = De Nederlandsche Bnak, DELFI = Dutch Economic 
Linkages: a Forecasting Instrument, HMT-OBR = Her Majesty‟s Treasury-
Office of Budget Responsibility og. LENS = Large Empirical and Semi-
structural model. 
26 For en mer uttømmende oversikt over tilgjengelig dokumentasjon av 
KVARTS, se https://www.ssb.no/forskning/beregningsmodeller/kvarts 

(2008).26 Begge modellene ble utviklet i SSB. 

KVARTS er kvartalsbasert og benyttes til framskri-

vinger og politikkanalyser på kort og mellomlang 

sikt, blant annet i forbindelse med statsbudsjett og 

nasjonalbudsjett i Finansdepartementet.  

KVARTS er en relativt omfattende modell, som tar 

for seg om lag 45 produkter med tilhørende priser 

og 30 næringer. Modellen har en såkalt kryssløps-

kjerne som representerer hvordan innsatsvarer i 

produksjonen strømmer mellom næringene. 

KVARTS er dermed den eneste operative modellen 

for norsk økonomi der det skilles mellom bruttopro-

duksjon og bruttoprodukt (som er et inntektsmål). 

Dette skillet kan være viktig å opprettholde for visse 

type analyser av næringslivet.   

Modellen er svært detaljert når det gjelder offentlige 

finanser og effekten av endringer i finanspolitikken. 

KVARTS skiller seg dermed klart ut fra de andre 

modellene når det gjelder hvordan offentlige finan-

ser (og dermed statsbudsjettet) avhenger av den 

private delen av nasjonaløkonomien, og hvordan 

resten av økonomien avhenger av finanspolitikk.  

KVARTS omfatter også egne moduler for boligmar-

kedet og finansmarkedet med såkalte finansielle ak-

seleratormekanismer, se henholdsvis Anundsen og 

Jansen (2013) og Benedictow og Hammersland 

(2019). 

Omtrent samtidig som man utover 1990-tallet gjen-

nom frontfagsmodellen lyktes med å oppnå en 

bedre koordinering av lønnsoppgjørene enn på slut-

ten av 1970-tallet og på 1980-tallet,27 ble SSBs 

27 Blant annet fordi partene i trepartssamarbeidet ble mer bevisst at deres 
mulighet og rolle ligger i å legge til rette for at finanspolitikken kan bidra til 
stabil og høy sysselsetting, noe som lettet gjennomføringen av finanspoli-
tikken. 

https://www.ssb.no/forskning/beregningsmodeller/kvarts
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makroøkonomiske modeller «brakt i overenstem-

melse» med den faktiske lønnsdannelsen, ved at 

systemet med frie kollektive avtaler og frontfag-føl-

gerstruktur ble representert i modellene. Siden har 

KVARTS i stor grad gjenspeilet disse viktige egen-

skapene ved Den norske modellen. Det testes jevn-

lig for endringer i lønnsdannelsen, men data gir fort-

satt støtte til en slik beskrivelse. Se Boug og Dyvi 

(2008 kapittel 6) for en beskrivelse av lønnsdannel-

sen i KVARTS., og for eksempel Gjelsvik, Nymoen 

og Sparrman (2015) og Dapi, Nymoen og Sparrman  

 (2019) for nyere empirisk forskning. 

Derimot er det hittil ikke funnet empirisk støtte for å 

inkludere framoverskuende forventninger i 

KVARTS, et typisk kjennetegn for DSGE-modeller, 

se for eksempel Boug, Cappelen og Swensen 

(2010) og Nymoen, Swensen og Tveter (2010) for 

relaterte arbeider.  

Tabell 6.1 Sammenstilling av modeller 

Modell- 
egenskaper 

KVARTS NEMO NAM NiGEM DSGE_SSB 

Teoriretning 

▪ Empirisk politikkmo-

dell 
▪ Monopolistisk 

konkurranse, 

kombinert med 

kollektive avtaler i 

arbeidsmarkedet 
▪ Subjektiv 

forventningsdannelse   
▪ Dynamisk 

modellering: ECM-
ligninger. Vekt på 
feilspesifikasjonstester 

▪ Ny-keynesiansk DSGE 
▪ Rasjonelle 

forventninger 
▪ Teoretiske 

langsiktssammenhenger 
▪ Dynamisk modellering: 

Baysiansk økonometri 
metoder. Vekt på 
apriori gitte 
spesifikasjonsformer 

▪ Empirisk politikkmo-

dell 
▪ Monopolistisk 

konkurranse, 

kombinert med 

kollektive avtaler i 

arbeidsmarkedet  
▪ Subjektiv 

forventningsdannelse   
▪ Dynamisk 

modellering: ECM-
ligninger. Vekt på 
feilspesifikasjonstester 

▪ Empirisk poli-

tikkmodell 
▪ Ny-keynesiansk 

ramme/ 

framover-

skuende 

aktører. Mulig 

å endre modus 

til adaptive 

forventninger 

▪ Ny-

keynesiansk 

DSGE 
▪ Rasjonelle 

forventninger 

Vare/priskryssløp? Ja Nei Nei Nei Nei 

Representerer 
norsk modell for 
lønnsdannelse? 

Ja. Frontfag og to følgerfag Nei, bruker lønns- 

Phillipskurve. Kun lønnsvekst 

endogen. Ikke lønnsnivå eller 

–andel 

Ja. Frontfag og to følgerfag Nei Nei 

BNP bestemt fra 
etterspørsels- eller 
tilgangsiden? 

Anvendelse Tilgang Tilgang Ukjent Ukjent 

Endogeniserer 
statsbudsjettet? 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Endogen nominell 
valutakurs? 

Ja Realvalutakurs modellert ved 

UIP. Nominell valutakurs 

avledes av definisjon 

Ja Ja ja 

Boligmarked? Ja   Ja  Nei Nei 

Fiansiell 
akselerator? 

Ja – I boligmarked og 

foretaksstektor 

Nei Ja Ukjent Nei 

Modellens 
parametre 
oppdateres: 

Ja, ingen fast rutine Ukjent Fire ganger i året Ja Ukjent 

Foreligger 
fullstendig og 
oppdatert 
dokumentasjon? 

Ikke fullstendig og oppda-
tert 

Ja 

 

Ja Nei Ikke fullstendig og 
oppdatert 

 Systemkrav: TROLL/EViews MATLAB/DYNARE EViews Ukjent Ukjent 
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6.2.2 NAM 

NAM er en økonometrisk makroøkonomisk modell.  

Den er mindre enn KVARTS og er relativt lukket, 

man trenger bare å anslå et fåtall eksogene variab-

ler for å kjøre modellen. Dataene kommer i stor grad 

fra Statistikkbanken til SSB, men også fra KVARTS. 

Modellen er best egnet til å framskrive makroøko-

nomien i Norge på kort og mellomlang sikt. I løpet 

av de siste årene er NAM blitt tatt i bruk i Finanstil-

synet, Samfunnsøkonomisk analyse AS, NHO, LO 

og KLP.  

NAM er en likevektsjusteringsmodell som hensyntar 

dataegenskaper som ikke-stasjonaritet og kointe-

grasjon, samt strukturelle brudd. Modellen repre-

senterer lønn- og prisdannelsen på en realistisk 

måte i norsk sammenheng, ved at den represente-

rer koordinering gjennom kollektive avtaler i lønns-

dannelsen (jf. diskusjonen i 4.2). Denne egenska-

pen stammer fra historien bak modellen, som var 

flere prosjekter der man gjorde økonometriske un-

dersøkelser av lønns- og prisdannelse. Som mo-

delltype er NAM i samme kategori som KVARTS, 

men er mindre detaljert og dermed mindre ressurs-

krevende å oppdatere og vedlikeholde.  

Den operative versjonen av NAM skiller mellom 

frontfaget (industri) og følgerfaget i privat sektor. 

Det er imidlertid fullt mulig å innføre et slikt skille i 

modellen. 

NAM er noe mer detaljert enn KVARTS når det gjel-

der samspillet mellom boligmarked og kredittvese-

net (finansiell akselerator). 

 

 

                                                      

28 http://normetrics.no/nam/ 
29 Se https://nimodel.niesr.ac.uk/index.php?t=5 og for eksempel Al-Eyd og 
Barrel (2205) for en praktisk anvendelse. 

En mer omfattende dokumentasjon av NAM finnes i 

Bårdsen og Nymoen (2017).28 Se kapittel 2.7 for en 

drøfting av NAMs slektskap til DSGE-modeller. 

6.2.3 NiGEM 

NiGEM er en estimert makroøkonometrisk modell 

for verdensøkonomien. Modellen slekter metodisk 

på KVARTS, men består av landmodeller for mer 

enn 60 land, inkludert Norge, som er knyttet sam-

men av en handelsmatrise og finansielle markeder. 

Modellen er estimert på kvartalstall og simuleres si-

multant.29 

Modellen ble opprinnelig utviklet i Bank of England, 

men har i en årrekke vært videreutviklet og brukt i 

forsknings- og analysesammenheng av National In-

titute of Economic and Social Research (NIESR) i 

London. Modellen benyttes av en rekke offentlige 

og private institusjoner i mange land. Internasjonalt 

omfatter brukerne blant annet OECD, den euro-

peiske sentralbanken svenske Konjunkturinstitutet 

og i Norge blant andre DNB og tidligere SSB.  

NiGEM er estimert innenfor en Ny-keynesiansk 

ramme, i den forstand at aktører antas å være fram-

overskuende, men det er også mulig å endre modus 

til adaptive forventninger, avhengig av formålet med 

analysen. Nominelle stivheter forsinker justerings-

prosesser som følge av eksogene sjokk. 

Langsiktige likevektsegenskaper er særlig vektlagt. 

Modellens kortsiktige dynamiske egenskaper er i 

overensstemmelse med data.  

Så langt som mulig er samme teoretiske struktur 

blitt pålagt modellene for alle de store industrilan-

dene, unntatt der det er klare avvik i institusjonelle- 

 

http://normetrics.no/nam/
https://nimodel.niesr.ac.uk/index.php?t=5
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eller andre faktorer som tilsier det.30 Dermed gjen-

speiler variasjoner i egenskapene til hver landmo-

dell i stor grad forskjeller i data og estimerte para-

metere, i stedet for forskjeller i teoretisk tilnærming.  

Atferdslikningene er i stor grad estimert individuelt, 

selv om enkelte sentrale sammenhenger er estimert 

i mindre systemer eller på paneldata for å sikre in-

ternasjonal konsistens. 

6.3 Realisme og empirisk forankring avgjørende 

for analyse av norsk økonomi og økonomisk 

politikk 

Det er hensiktsmessig å dele makromodeller inn i to 

overordnede klasser, 1) teorimodeller som omfatter 

DSGE-modeller og 2) empiriske politikkmodeller av 

typen KVARTS, se for eksempel Blanchard (2019) 

og Fair (2019). 

Teorimodeller er rettet mot å avklare teoretiske 

problemstillinger, ofte i form av en generell like-

vektsmodell. Modeller i denne klassen bør innrettes 

mot klart avgrensede problemstillinger og ha en 

stram teoretisk struktur. Eksempler kan være effek-

ten av høyere kapitalkrav til bankene eller virkninger 

av ukonvensjonell pengepolitikk. Det teoretiske 

rammeverket bør være mest mulig allment aksep-

tert og kunne pålegges ulike restriksjoner. På denne 

måten kan teorimodeller legge til rette for en frukt-

bar diskusjon innenfor gitte rammer. 

Politikkmodeller skal sikte på å analysere faktiske, 

makroøkonomiske og politikkrelevante problemstil-

linger. Modeller i denne klassen skal være i over-

ensstemmelse med de viktigste egenskapene i data 

og tillate både politikkanalyser og kontrafaktiske 

analyser. De bør kunne brukes til å analysere for 

 

 

                                                      

30 Det er ikke tatt særskilte hensyn til lønnsdannelsen i Norge i modellen 
for norsk økonomi. 

eksempel de kvantitative effektene på norsk øko-

nomi av en nedgang i oljeprisen, en renteendring el-

ler finanspolitikk. Da er det viktig at modellen inne-

har realistiske beskrivelser av sentrale sammen-

henger i norsk økonomi. 

Ideelt sett burde en modell klare begge disse opp-

gavene, både ha en stram teoretisk struktur og føye 

data godt. Men dette har vist seg svært vanskelig i 

praksis. Det er også en kjensgjerning at aggregerte 

sammenhenger kan være løsrevet fra individuell ad-

ferd. 

DSGE-modeller vil aldri føye data godt, og det er 

derfor ikke hensiktsmessig å gå for langt i å prøve å 

få det til. De bør i stedet beskrive makro-essensen i 

adferd på bedrifts- og individnivå. Per i dag er det 

ingen modeller av denne typen som innehar en rea-

listisk beskrivelse av lønnsdannelsen i norsk øko-

nomi. Det gjelder også den nye DSGE-modellen 

som er under utvikling i SSB/Finansdepartementet 

DSGE-modeller har først og fremst akademisk inter-

esse, De har ikke, og kan sannsynligvis ikke få, 

hverken sterk empirisk forankring eller en god be-

skrivelse av kollektive lønnsforhandlinger. Å ta feil 

av lønnsdannelsen i makromodeller for norsk øko-

nomi kan føre til alvorlige feilslutninger. Manglende 

empirisk forankring vil også være en hemsko for 

slike modellers legitimitet som verktøy i aktiv poli-

tikkutøvelse. 

Empiriske modeller må bygge på økonomisk teori 

som i viktige hensende finner støtte i data. Det betyr 

at en god del spesifikk teori som benyttes i makro-

modeller som i hovedsak er kalibrerte, ikke finner 

noen plass i empiriske modeller. Det er ikke uvanlig 

å omtale dette som at empiriske modeller har et 
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«svakere teoretisk fundament» enn de kalibrerte te-

orimodellene, men en ser da bort fra at det nettopp 

er de empiriske modellene som bygger på teori som 

har fått støtte i data. Per i dag er det kun modeller 

av denne typen som har en realistisk beskrivelse av 

norsk lønnsdannelse.  

Til anvendt analyse av norsk økonomi og økono-

misk politikk samt prognoseformål er empiriske mo-

deller av typen KVARTS klart å foretrekke, ettersom 

de kan omfatte en mer detaljert og realistisk beskri-

velse av økonomiens virkemåte og har en sterkere 

empirisk forankring. 

6.4 Oppsummering 

Spesifiseringen av en makroøkonomisk modell vil 

ofte skje med hensyn både til økonomisk teori og 

økonometrisk analyse av historiske data. Hvor mye 

vekt som legges på de to elementene kan avhenge 

både av formål og preferanser. Både eiere, utviklere 

og brukere av en modell kan ha synspunkter på av-

veiningen mellom teoretisk konsistens og empirisk 

relevans.  

Ettersom det ikke finnes én allment akseptert teori 

er det av stor betydning å konfrontere teoriene med 

data. Likevel har det lenge vært mer teoridrevne 

modeller som har fått mest oppmerksomhet både i 

akademia og hos politikkutøvende myndigheter. 

I dette kapittelet har vi sett nærmere på to klasser 

av makromodeller som har konkurrert om oppmerk-

somheten i en årrekke. Den ene er såkalte DSGE-

modeller som i hovedsak er teoridrevne modeller. 

Den andre er makroøkonometriske modeller der 

empirisk forankring står sentralt. 

 

 

                                                      

31 Se for eksempel Berg og Kleivset (2014) 

DSGE-modellene har (foreløpig) vunnet kampen 

om oppmerksomheten i akademia målt i antall pub-

likasjoner i høyt rangerte tidsskrifter. Lenge så de 

også ut til å vinne kampen om politikkutøvernes 

gunst, og stadig flere politikkinstitusjoner har de 

siste 20 årene gått over til eller etablert modeller av 

DSGE-type. Eksempler på dette er de aller fleste 

sentralbanker, men også miljøer knyttet til finansde-

partementer, som Konjunkturinstituttet i Sverige og 

Danmarks Statistik, som har en liknende rolle i for-

hold til det danske finansdepartementet som SSB 

har til det norske.  

KVARTS er utviklet i SSB, delvis finansiert av Fi-

nansdepartementet, Modellen brukes og har vært 

brukt til politikkanalyser og prognoser av begge in-

stitusjoner i en årrekke. I Norges Bank ble den mak-

roøkonometriske modellen RIMINI31 tidlig på 2000-

tallet nedlagt til fordel for DSGE-modellen NEMO, 

som etter hvert støttes av en rekke ulike modeller. 

Nå er en DSGE-modell under utvikling i FIN/SSB på 

initiativ fra Finansdepartementet. 

Ifølge den noe begrensede informasjonen som er 

tilgjengelig om denne nye DSGE-modellen i 

FIN/SSB, er imidlertid planen at den kun skal være 

et supplement til KVARTS og at KVARTS fortsatt 

skal være den sentrale makromodellen og blant an-

net benyttes til prognoser og langsiktige politikkana-

lyser, analyser av finanspolitikk og analyser på næ-

ringsnivå. 

Siden finanskrisen har det dessuten etter hvert 

kommet en ny oppmerksomhet mot makroøkono-

metriske modeller, blant annet som følge av økt for-

ståelse av viktigheten i at modeller har en tilfreds-

stillende beskrivelse av blant annet finansmarkeder. 



 

 HVORDAN BØR SENTRALE MEKANISMER I DEN NORSKE MODELLEN REFLEKTERES I MAKROØKONOMISKE MODELLER? | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 55 

Dette er lettere å implementere i økonometriske mo-

deller, blant annet fordi de ikke legger de samme 

begrensningene på størrelse og detaljrikdom etter-

som de ikke estimeres simultant.  

Det finnes makroøkonometriske modeller i bruk en 

rekke steder, blant annet i Bank of Canada, Federal 

Reserve Board i USA, og NIESRs globale modell 

NiGEM, som brukes av en rekke analyse- og 

prognosemiljøer internasjonalt og tidligere også har 

vært i bruk både i DNB og i Statistisk sentralbyrå.   

Det er også verd å nevne Ray C. Fair (2004) sin 

modell for verdensøkonomien, som er åpent til-

gjengelig på hjemmesiden til Yale University.32 

Dette er noen eksempler. Mange lands myndigheter 

og sentralbanker benytter eller har nylig begynt å 

benytte eller utvikle «non-DSGE»-makromodeller, 

se for eksempel Muellbauer (2016). 

En innvending som har vært framført mot KVARTS 

er at den er for stor og kompleks og dermed vans-

kelig å forstå, også omtalt som «black box». En vik-

tig oppgave for en modell er imidlertid å sikre kon-

sistens i analyser av komplekse sammenhenger. 

Her må nytten av detaljrikdom og enkelhet veies 

opp mot hverandre. Noen ganger vil en ha behov for 

å holde orden på mange sammenhenger samtidig. 

Da er en rik modell nyttig og alternativet ville være 

å pålegge strenge aggregeringsrestriksjoner. For 

enklere analyser kan en klare seg med enklere mo-

deller. Noen store modeller, deriblant KVARTS, er 

designet slik at det går an å koble av og på moduler 

etter behov. Eksempler på slike moduler kan være 

finansielle markeder, internasjonal økonomi, miljø-

regnskap, detaljert delmodell for arbeidsmarkedet 

mv. 

 

 

                                                      

32 https://fairmodel.econ.yale.edu/mmm2.htm 
 

KVARTS tar vare på mye av detaljrikdommen i øko-

nomien og nasjonalregnskapet i sin beskrivelse av 

den norske økonomien. Koblingen mot Nasjonal-

regnskapet gjør KVARTS til en spesielt relevant mo-

dell for et statistisk sentralbyrå. Detaljrikdommen 

gjør den dessuten egnet til detaljerte analyser. At 

modellen tar vare på særtrekk ved den norske øko-

nomien, som oljesektoren og en sentralisert lønns-

dannelse med lønnsforhandlinger mellom arbeids-

giver- og fagforeninger, og har en relativt detaljert 

beskrivelse av finanspolitiske kanaler, gjør den eg-

net til å analysere den norske økonomien.  

DSGE-modeller, har typisk en svært enkel beskri-

velse av disse sammenhengene. Eksempelvis vil 

modelleringen av arbeidsmarkedet typisk bestå kun 

av en representativ arbeidstaker som tilbyr sin ar-

beidskraft til en representativ bedrift. Lønna blir be-

stemt av rene markedsmessige forhold. Det gjør 

slike modeller mer egnet til anvendte analyser av 

amerikansk økonomi enn av den norske. Årsakss-

ammenhenger og parametere blir dessuten i stor 

grad pålagt uten å bli testet mot data.  

Makroøkonometriske modeller som KVARTS og 

mer teoretiske konstruksjoner som DSGE-modeller 

representerer ulike retninger innenfor makrofaget. 

KVARTS inkluderer i prinsippet sammenhenger 

som både er i tråd med økonomisk teori og består 

de empiriske testene. KVARTS utvikles på denne 

måten kontinuerlig gjennom testing av hypoteser fra 

moderne makroteori og ved bruk av moderne statis-

tiske metoder på data. Også modeller som KVARTS 

kan inkorporere trekk fra DSGE-modellene som 

framoverskuende forventninger.33 

33 I en oversiktsartikkel i Journal of Economic Literature av Mavroeidis, 
Plagborg-Møller og Stock (2014) om den Ny-Keynesianske Phillipskurven, 

 

https://fairmodel.econ.yale.edu/mmm2.htm
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Politikkutøvere som Norges Bank og Finansdepar-

tementet har gode grunner til å være litt konserva-

tive ved valg av modellapparat, og bruke modeller 

som har vist seg å gjøre en god jobb over tid. Dette 

bør imidlertid kombineres med åpenhet for nye mo-

deller og tilnærminger. Politikkutøveren må (impli-

sitt) være kjent med forskningsfronten, men skal 

ikke nødvendigvis være der i kraft av sin rolle. 

Vi konkluderer med at til anvendt analyse av norsk 

økonomi, økonomisk politikk og prognoser er mak-

roøkonometriske modeller av typen KVARTS best 

egnet ettersom de kan omfatte en mer detaljert og 

realistisk beskrivelse av økonomiens virkemåte og 

har en sterkere empirisk forankring. 

 

 

                                                      

som er sentral i DSGE-modellene, refereres det til tre SSB-arbeider i til-
knytning til KVARTS 
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Det er en vesentlig teoretisk forskjell mellom lønns-

fastsettelse basert på kollektive avtaler og et «sys-

tem» med individualiserte lønnsavtaler. I en modell 

med kollektive avtaler, er det logisk mulig å ha stabil 

lønnsvekst, og stabil lønnsandel for en gitt ledig-

hetsrate. En tilsvarende dobbel måloppnåelse er 

ikke mulig med individualisert lønnsdannelse, det vil 

si med en vertikal lønns-Phillipskurve for industri-

lønna. 

I DSGE-modeller er lønnsdannelsen typisk drevet 

av at husholdningene foretar en klassisk mikroøko-

nomisk avveining mellom arbeid og fritid for å fast-

sette arbeidstilbudet, mens bedriftene etterspør den 

arbeidskraften de trenger gitt etterspørselen etter 

produktene deres. Lønna blir bestemt av rene mar-

kedsmessige forhold beskrevet ved en lønns-Phil-

lipskurve, der lønnsveksten avgjøres av historisk 

og/eller forventet lønnsvekst og output-gapet. 

Lønns-Phillipskurven, som eksisterer i ulike varian-

ter, er dermed ikke egnet til å få fram det viktigste 

trekket i den norske lønnsdannelsen, nemlig at 

lønnsveksten gjennom kollektive forhandlinger over 

tid knyttes til lønnsevnen i frontfaget, og at dette kan 

oppnås selv med et lavt ledighetsnivå (høy syssel-

settingsgrad) og med mye variasjon i valutakurs og 

utenlandske priser. 

Et nærliggende eksempel er at mens en frontfags-

modell gjør det både meningsfullt og mulig å bruke 

finanspolitikk til å nå mellomlangsiktige mål om BNP 

og arbeidsledighetsnivå, er dette ikke tilfelle dersom 

lønnsdannelsen og prisdannelsen er bestemt av 

Phillipskurvemodeller. «Gamle» og «nye» Phillips-

kurver har akkurat samme implikasjon på dette vik-

tige punktet: De gir begge modeller som har såkalt 

naturlig ledighet som en helt sentral egenskap 

Vi tester empirisk sentrale mekanismer ved den 

norske lønnsdannelsen. Datasettet strekker seg fra 

1970 til 2017. Vi ender til slutt med et rekursivt sys-

tem for den norske lønnsdannelsen. 

Estimeringen viser at lønnsutviklingen i skjermet pri-

vat sektor er tett knyttet til lønnsutviklingen i indu-

strien både på kort og lang sikt. Vi ser også at lønn 

i offentlig sektor følger lønnsutviklingen i privat sek-

tor svært tett. Vi finner dermed støtte for at indu-

strien faktisk er lønnsleder for fagene i skjermet sek-

tor, om enn via privat skjermet sektor når det gjelder 

det offentlige. Videre viser estimeringen at industri-

lønn feiljusterer med lønnsevnen i sektoren. Disse 

resultatene er i overenstemmelse med det forsk-

ningen har vist om det nasjonale systemet for lønns-

dannelse, fra slutten av 1980 tallet og fram til i dag. 

Et typisk skille mellom DSGE-modeller og makro-

økonometriske modeller er at de er henholdsvis te-

oridrevne og datadrevne. Hvis målet med DSGE-

modeller på lang sikt er å forklare hvordan makro-

økonomien fungerer, må disse modellene bli mer 

realistiske og empiriske nok til å bli testet mot data, 

både ligning for ligning og i forhold til tidsseriemo-

deller og strukturelle modeller.  

Denne kritikken har fått økende gjennomslag, og 

sentralbankene har den senere tid i økende grad 

supplert DSGE-modeller med en større portefølje 

av modeller. Også i SSB/Finansdepartementet un-

derstrekes det at den nye DSGE-modellen som er 

under utvikling ikke kan erstatte KVARTS blant an-

net til prognoser og langsiktige politikkanalyser, po-

litikkanalyser på næringsnivå og analyser av finans-

politikk. 

Makroøkonometriske modeller av typen KVARTS er 

best egnet til anvendt analyse av norsk økonomi, 

økonomisk politikk og prognoser. Slike modeller har 

en sterkere empirisk forankring, og kan omfatte en 

mer detaljert og realistisk beskrivelse av økonomi-

ens virkemåte, herunder lønnsdannelsen. En feilak-

tig modellering/forståelse av lønnsdannelsen kan 

lede til gale beslutninger i den økonomiske politik-

ken, slik vi har vist i denne rapporten. DSGE-model-

ler har ikke, og kan sannsynligvis ikke få, hverken 

7 Konklusjon 
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sterk empirisk forankring eller en god beskrivelse av 

kollektive lønnsforhandlinger. Derfor har de begren-

set praktisk relevans. 
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Ved å tallfeste sammenhengene mellom variablene i lønns- og prisdannelsen kan vi danne et oss et bilde 

av hvordan lønnsvekst, inflasjon og lønnsandel utvikler seg over tid med frontfagsmodellen. Dette gjøres 

lettest ved å bruke datamaskinen til å løse likningene i modellen og til å tegne grafer med løsningsbanene. 

Vi kan også gjøre endringer i sammenhengene mellom variablene. For eksempel kan vi først finne løs-

ningsbanene hvis vi forutsetter koordinerte lønnsoppgjør i konkurranseutsatt (K) og skjermet (S) sektor. 

Dernest kan vi endre forutsetningen om lønnsdannelsen til at den heller foregår i form av avtaler mellom 

bedriftene og den enkelte arbeidstaker (individualisert lønnsdannelse). Vi kan også reformulere modellene 

på en slik måte at det skjer en overgang fra fast valutakurs og «passiv rentesetting» til et regime med 

flytende valutakurs og en pengepolitikk som fastsetter renten ut i fra målsettinger om inflasjon og aktivitets-

nivå, som ved fleksibel inflasjonsstyring, men vi har 

i det følgende kun lagt til grunn sistnevnte.  

 

Se tabell 2.1 for oversikt over modellvarianter og 

egenskaper og tabell 2.2 for variabelliste.  

 

Modellversjoner med og uten kollektive forhand-

linger i «frontfaget», og med eksogen ledighet og 

rente. 

Vi begynner med å betrakte den enkleste utgaven 

av modellen. Variabler som behandles som ekso-

gene (bestemt utenfor modellen) er norsk rente (Rt), 

utenlandsk rente (RWt) og arbeidsledighet (Ut). 

Disse tre settes til konstante nivåer. Vi har splittet 

S-sektor i to; offentlig sektor (S1) og privat tjeneste-

yting (S2).  

 

 

 

 

Vedlegg A - Simuleringsmodell for frontfagsmodellen 

Tabell 8.1 Variabelliste 

Modellvariabel Økonomisk variabel 

PRK Arbeidskraftproduktivitet i K-sektor 

PRS1 Arbeidskraftproduktivitet i off. sektor 

PRS2 Arbeidskraftproduktivitet i privat tjenes-

teyting 

PK Pris på K-varer 

PS1 Pris på offentlig tjenestetilbud 

PS2 Pris på private tjenester 

E Valutakurs 

WK Lønn i K-sektor 

WS1 Lønn i offentlig sektor 

WS2 Lønn i privat tjenesteyting 

CPI Konsumprisindeks 

SCOPE Lønnsevne i K-sektor 

R Norsk rente 

RW Utenlandsk rente 

U Arbeidsledighet 

Tabell 8.2 Liste over modellversjoner og deres egenskaper 

Modell Egenskaper Endogene Eksogene1 

LPMODELL1A Basismodell PS1, PS2, E, WK, WS1, WS2, CPI, 

SCOPE 

PK, PRK, PRS1, PRS2, R, RW, U 

LPMODELL1B Phillipskurveversjon av LPMODELL1A PS1, PS2, E, WK, WS1, WS2, CPI, 

SCOPE 

PK, PRK, PRS1, PRS2, R, RW, U 

LPMODELL2A Basismodellen utvidet med endogen 

arbeidsledighet og aktiv rentesetting 

PS1, PS2, E, WK, WS1, WS2, CPI, 

SCOPE, R, U 

PK, PRK, PRS1, PRS2, RW 

LPMODELL2B Phillipskurveversjon av LPMODELL2A PS1, PS2, E, WK, WS1, WS2, CPI, 

SCOPE, R, U 

PK, PRK, PRS1, PRS2, RW 

1 Eksogene i den økonomisk-teoretiske modellen, men teknisk sett endogene i simuleringsmodellen fordi det må genereres 
verdier for alle variabler. 
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Ligningene i simuleringsmodell LPMODELL1A: 

(1)  𝑙𝑛(𝑃𝑅𝐾𝑡) = 𝛿𝑝𝑟𝑘 + 𝑙𝑛(𝑃𝑅𝐾𝑡−1) + 휀𝑝𝑟𝑘𝑡
 

(2)  𝑙𝑛(𝑃𝐾𝑡) = 𝛿𝑝𝑘 + 𝑙𝑛(𝑃𝐾𝑡−1) + 휀𝑝𝑘𝑡
 

(3)  𝑙𝑛(𝐸𝑡) = −𝛾𝐸(𝑅𝑡 − 𝑅𝑊𝑡) + 𝑙𝑛(𝐸𝑡−1) + 휀𝐸𝑡
, 𝛾𝐸 ≥ 0 

(4)  𝑙𝑛(𝑆𝐶𝑂𝑃𝐸𝑡) = 𝑙𝑛(𝑃𝐾𝑡) + 𝑙𝑛(𝑃𝑅𝐾𝑡) + 𝑙𝑛(𝐸𝑡) 

(5)  ∆𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑡) = − 𝛼𝑤𝑘(𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑡−1) − 𝑙𝑛(𝑆𝐶𝑂𝑃𝐸𝑡−1) + 𝛽𝑤𝑢𝑙𝑛(𝑈𝑡) − 𝜇𝑤𝑘) +
                                                    𝛾𝑤𝑐𝑝𝑖∆𝑙𝑛(𝐶𝑃𝐼𝑡) + 휀𝑤𝑘𝑡

, 𝛼𝑤𝑘 ≥ 0, 𝛽𝑤𝑢 ≥ 0, 0 ≤ 𝛾𝑤𝑐𝑝𝑖 ≥ 1 

(6)  𝜇𝑤𝑘 = 𝐸(𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑡−1) − 𝑙𝑛(𝑆𝐶𝑂𝑃𝐸𝑡−1) + 𝛽𝑤𝑢𝑙𝑛(𝑈𝑡)) 
(7)  ∆𝑙𝑛(𝑊𝑆1𝑡) = −𝛼𝑤𝑠1(𝑙𝑛(𝑊𝑆1𝑡−1) + 𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑡−1) − 𝜇𝑤𝑠1) + 휀𝑤𝑠1𝑡

, 𝛼𝑤𝑠1 ≥ 0 

(8)  𝜇𝑤𝑠1 = 𝐸(𝑙𝑛(𝑊𝑆1𝑡−1) + 𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑡−1)) 
(9)  ∆𝑙𝑛(𝑊𝑆2𝑡) = −𝛼𝑤𝑠1(𝑙𝑛(𝑊𝑆2𝑡−1) + 𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑡−1) − 𝜇𝑤𝑠2) + 휀𝑤𝑠2𝑡

, 𝛼𝑤𝑠2 ≥ 0 

(10)  𝜇𝑤𝑠2 = 𝐸(𝑙𝑛(𝑊𝑆2𝑡−1) + 𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑡−1)) 
(11)  𝑙𝑛(𝑃𝑅𝑆1𝑡) = 𝛿𝑝𝑟𝑠1 + 𝑙𝑛(𝑃𝑅𝑆1𝑡−1) + 휀𝑝𝑟𝑠1𝑡

 

(12)  ∆𝑙𝑛(𝑃𝑆1𝑡) = 𝛼𝑝𝑠1(∆𝑙𝑛(𝑊𝑆1𝑡−1) + ∆𝑙𝑛(𝑊𝑆1𝑡−2) − 𝛾𝑝𝑠1𝑝𝑟𝑠1(∆𝑙𝑛(𝑃𝑅𝑆1𝑡−1) +

                                                    ∆𝑙𝑛(𝑃𝑅𝑆1𝑡−1)) + 휀𝑝𝑠1𝑡
, 𝛼𝑝𝑠1 ≥ 0, 𝛾𝑝𝑠1𝑝𝑟𝑠1 ≥ 0 

(13)  𝑙𝑛(𝑃𝑅𝑆2𝑡) = 𝛿𝑝𝑟𝑠2 + 𝑙𝑛(𝑃𝑅𝑆2𝑡−1) + 휀𝑝𝑟𝑠2𝑡
 

(14)  ∆𝑙𝑛(𝑃𝑆2𝑡) = 𝛼𝑝21(𝑙𝑛(𝑊𝑆2𝑡−1) − 𝑙𝑛(𝑃𝑆2𝑡−1) − 𝑙𝑛(𝑃𝑅𝑆2𝑡−1) − 𝜇𝑝𝑠2) + 휀𝑝𝑠2𝑡
, 𝛼𝑝𝑠2 ≥ 0 

(15)  𝑙𝑛(𝐶𝑃𝐼𝑡) = 𝛽𝑐𝑝𝑖𝑝𝑘𝑙𝑛(𝑃𝐾𝑡) + 𝛽𝑐𝑝𝑖𝑝𝑠1𝑙𝑛(𝑃𝑆1𝑡) + (1 − 𝛽𝑐𝑝𝑖𝑝𝑘 − 𝛽𝑐𝑝𝑖𝑝𝑠1)𝑙𝑛(𝑃𝑆2𝑡) + 휀𝑐𝑝𝑖𝑡
 

(16)  ∆𝑅𝑡 = −𝛼𝑟(𝑅𝑡−1 − 𝑅𝑊𝑡) + 휀𝑟𝑡
 

(17)  ∆𝑅𝑊𝑡 = −𝛼𝑟𝑤(𝑅𝑊𝑡−1 − 𝛿𝑟𝑤) + 휀𝑟𝑤𝑡
 

(18)  𝑈𝑡 = 𝛿𝑈 + 𝜌𝑒𝑝𝑠𝑢(휀𝑢𝑡
+ 휀𝑢𝑡−1

) 

 

Her har vi i (12) antatt at offentlige gebyrer prises til selvkost, med en viss grad av justering i henhold til 

produktivitetsveksten i sektoren. Det vil si at vi delvis lar sektoren ta ut produktivitetsvekst i form av redu-

serte gebyrer.  

 

Hvis deterministisk steady-state eksisterer, tar modellen følgende form: 

∆𝑙𝑛(𝑃𝑅𝐾𝑡) = 𝛿𝑝𝑟𝑘 

∆𝑙𝑛(𝑃𝐾𝑡) = 𝛿𝑝𝑘 

∆𝑙𝑛(𝐸𝑡) = −𝛾𝐸(𝑅𝑡 − 𝑅𝑊𝑡) 

∆𝑙𝑛(𝑆𝐶𝑂𝑃𝐸𝑡) = 𝛿𝑝𝑟𝑘 + 𝛿𝑝𝑘 − 𝛾𝐸(𝑅𝑡 − 𝑅𝑊𝑡) 

∆∆(𝑊𝐾𝑡) = 0 𝑜𝑔 ∆∆𝑙𝑛(𝐶𝑃𝐼𝑡) = 0 𝑜𝑔 ∆𝑙𝑛(𝑈𝑡) = 0 ⟹ 

0 = − 𝛼𝑤𝑘(𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑡−1) − 𝑙𝑛(𝑆𝐶𝑂𝑃𝐸𝑡−1) + 𝛽𝑤𝑢𝑙𝑛(𝑈𝑡) − 𝜇𝑤𝑘) 

∆𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑡) = 𝛿𝑝𝑟𝑘 + 𝛿𝑝𝑘 − 𝛾𝐸(𝑅𝑡 − 𝑅𝑊𝑡) 

∆𝑙𝑛(𝑊𝑆1𝑡) = 𝛿𝑝𝑟𝑘 + 𝛿𝑝𝑘 − 𝛾𝐸(𝑅𝑡 − 𝑅𝑊𝑡) 

∆𝑙𝑛(𝑊𝑆2𝑡) = 𝛿𝑝𝑟𝑘 + 𝛿𝑝𝑘 − 𝛾𝐸(𝑅𝑡 − 𝑅𝑊𝑡) 

∆𝑙𝑛(𝑃𝑅𝑆1𝑡) = 𝛿𝑝𝑟𝑠1 

∆𝑙𝑛(𝑃𝑆1𝑡) = 𝛿𝑝𝑟𝑘 + 𝛿𝑝𝑘 − 𝛾𝐸(𝑅𝑡 − 𝑅𝑊𝑡) − 𝛿𝑝𝑟𝑠1 

∆𝑙𝑛(𝑃𝑅𝑆2𝑡) = 𝛿𝑝𝑟𝑠3 

∆𝑙𝑛(𝑃𝑆2𝑡) = 𝛿𝑝𝑟𝑘 + 𝛿𝑝𝑘 − 𝛾𝐸(𝑅𝑡 − 𝑅𝑊𝑡) − 𝛿𝑝𝑟𝑠2 
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∆𝑙𝑛(𝐶𝑃𝐼𝑡) = 𝛽𝑐𝑝𝑖𝑝𝑘𝛿𝑝𝑘 + 𝛽𝑐𝑝𝑖𝑝𝑠1∆𝑙𝑛(𝑃𝑆1𝑡) + (1 − 𝛽𝑐𝑝𝑖𝑝𝑘 − 𝛽𝑐𝑝𝑖𝑝𝑠1)∆𝑙𝑛(𝑃𝑆2𝑡)

= 𝛽𝑐𝑝𝑖𝑝𝑠1𝛿𝑝𝑟𝑠1 + (1 − 𝛽𝑐𝑝𝑖𝑝𝑘)(𝛿𝑝𝑟𝑘 − 𝛾𝐸(𝑅𝑡 − 𝑅𝑊𝑡)) − 𝛿𝑝𝑟𝑠2(1 − 𝛽𝑐𝑝𝑖𝑝𝑘 − 𝛽𝑐𝑝𝑖𝑝𝑠1) 

 

Det betyr at lønnsandelen i K-sektor, definert som 

𝑊𝑆𝐾𝑡 =
𝑊𝐾𝑡

𝑃𝐾𝑡 × 𝑆𝐶𝑂𝑃𝐸𝑡
=

𝑊𝐾𝑡

𝑃𝐾𝑡 × 𝑃𝑅𝐾𝑡 × 𝐸𝑡
, 

er stasjonær i steady-state, siden 

∆𝑙𝑛(𝑊𝑆𝐾𝑡) = ∆𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑡) − ∆𝑙𝑛(𝑃𝐾𝑡) − ∆𝑙𝑛(𝑃𝑅𝐾𝑡) − ∆𝑙𝑛(𝐸𝑡) 
= 𝛿𝑝𝑟𝑘 + 𝛿𝑝𝑘 − 𝛾𝐸(𝑅𝑡 − 𝑅𝑊𝑡) − 𝛿𝑝𝑘 − 𝛿𝑝𝑟𝑘 + 𝛾𝐸(𝑅𝑡 − 𝑅𝑊𝑡) 

= 0 

Men merk at steady-state nivået til lønnsandelen i K kan skifte dersom nivået på U skifter. Det ser vi fra;  

 𝛼𝑤𝑘(𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑠𝑠) − 𝑙𝑛(𝑆𝐶𝑂𝑃𝐸𝑠𝑠) = +𝛽𝑤𝑢𝑙𝑛(𝑈𝑠𝑠) − 𝜇𝑤𝑘) 

der fotskriften ss er brukt for å angi steady-state. Lønnsandelen i den private delen av følgerfaget (dvs. 

«S2») vil være konstant i en steady-state. Det er bedriftenes mulighet til å velte lønnskostnadsveksten over 

på prisene som gjør dette mulig, rent logisk sett. I simuleringsmodellen er lønnsandelen i S2 helt konstant, 

men det er mulig å tenke seg at endrede avkastningskrav eller endrede konkurranseforhold gjør at den 

langsiktige lønnsandelen i S2 kan skifte.  

 

Relative lønninger vil også være konstante i steady-state. Slik modellen er spesifisert vil de relative løn-

ningene mellom frontfaget og de to følgerne være helt konstante i steady-state. Det samme gjelder lønns-

forholdet mellom de to følgerfagene. Dette er det imidlertid mulig å endre på ved å endre koden til LPMO-

DELL1A. Men forholdet mellom innenlandsk og utenlandsk inflasjon,  

𝑊𝐸𝐷𝐺𝐸𝐾𝑡 =
𝐶𝑃𝐼𝑡

𝑃𝐾𝑡𝐸𝑡
 

vil generelt inneholde en såkalt «drift» (en trend) selv om lønnsandelene er konstante i steady-state.  

 

Modellversjon med en standard lønns-Phillipskurve 

Ved å endre ligningen for lønnsdannelsen i K-sektor kan vi vise hvordan økonomien utvikler seg med en 

annen modell for lønnsdannelse enn frontfaget, men under ellers like forutsetninger om at det gjennom-

snittlige ledighetsnivået er konstant, at renta ligger i ro og at valutakursen følger en helt tilfeldig gang.  

Kjennetegnet på (basisversjonen) av hovedkursmodellen er som vi har sett at banen for lønna i frontfaget 

er knyttet til lønnsevnen der (med andre ord variabelen SCOPE). Denne viktige koblingen, som er av lang-

siktig karakter, skjer gjennom parameteren 𝛼𝑤𝑘 i relasjonen for ∆𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑡). Dersom denne koblingen sjaltes 

ut, skifter lønnsdannelsens karakter på en måte som kan få makroøkonomiske konsekvenser.  
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De mest kjente modellene for lønnsdannelse i makroøkonomi mangler nettopp denne koblingen. Den aller 

mest kjente er lønns-Phillipskurven, som vi kan skrive som: 

∆𝑙𝑛(𝑊𝐾𝑡) = 𝛿𝑤𝑘 − 𝛼𝑤𝑘𝑢(𝑙𝑛(𝑈𝑡) − 𝜇𝑤𝑘) + 𝛽𝑤𝑘𝑝𝑐𝑚(∆𝑙𝑛(𝑃𝑅𝐾𝑡) + ∆𝑙𝑛(𝑃𝐾𝑡) + ∆𝑙𝑛(𝐸𝑡))

+ 𝛾𝑤𝑐𝑝𝑖∆𝑙𝑛(𝐶𝑃𝐼𝑡) + 휀𝑤𝑘𝑡
, 𝜇𝑤𝑘 = 𝐸(𝑙𝑛(𝑈𝑡)), 𝛼𝑤𝑘𝑢 ≥ 0, 𝛽𝑤𝑘𝑝𝑐𝑚 ≥ 0,0 ≤ 𝛾𝑤𝑐𝑝𝑖 ≥ 1 

 

Vi ser at også denne ligningen inneholder en sammenheng mellom lønna i frontfaget og lønnsevnen blant 

(industri)bedriftene, siden høyresidevariabelen ∆𝑙𝑛(𝑃𝑅𝐾𝑡) + ∆𝑙𝑛(𝑃𝐾𝑡)=∆ ln 𝑆𝐶𝑂𝑃𝐸. Dette er imidlertid en 

kortsiktig sammenheng.  

 

Modellversjoner med og uten kollektive forhandlinger i frontfaget, og med endogen arbeidsledighet og «ak-

tiv» rentesetting 

I denne modellen, som i praksis er en utvidelse av LPMODELL1A, er det lagt inn en «renteligning» som er 

ment å representere pengepolitiske justeringer av det norske nominelle rentenivået, jf. (20). På samme 

måte som i LPMODELL1A bidrar positiv rentedifferanse mellom Norge og utlandet til nedjustering av den 

norske renten. For å unngå at modellen skal simulere veldig volatil rentebane, har vi spesifisert (20) med 

to «lags» i det norske og utenlandske rentenivået. I tråd med det pengepolitiske regimet med inflasjonssty-

ring, inneholder (20) også et ledd (med koeffisient 𝜋𝑟𝑐𝑝𝑖) med differansen mellom KPI-inflasjonen (CPIINF) 

og inflasjonsmålet, der sistnevnte er representert med en ny eksogen variabel, ITARG. Det siste leddet i 

rentesettingsligningen er ledighetsraten, som er ment å representere at såkalt fleksibel inflasjonsstyring 

også legger vekt på realøkonomien. I denne spesifikasjonen fører altså høyere arbeidsledighet til at renta 

settes noe ned (alt annet likt). Hvor sterkt realøkonomien «vektes inn» i rentesettingen avhenger av koeffi-

sienten γ𝑟𝑢.  

(19)  𝑈𝑡 = 𝛿𝑢 + 𝛼𝑢𝑈𝑡−1 + 𝛽𝑤𝑒𝑑𝑔𝑒𝑘𝑙𝑛(𝑊𝐸𝐺𝐷𝐸𝐾𝑡−1) + 𝛾𝑢𝑟(𝑅𝑡−1 − 𝐶𝑃𝐼𝐼𝑁𝐹𝑡−1) + 휀𝑢𝑡
 

(20) ∆𝑅𝑡 = −𝛼𝑟𝑤(0,5(𝑅𝑡−1 − 𝑅𝑡−2 − 𝑅𝑊𝑡−1 − 𝑅𝑊𝑡−2)) + 𝜋𝑟𝑐𝑝𝑖(0,25 ∗ 𝐶𝑃𝐼𝐼𝑁𝐹𝑡−1 −

                   0,25 ∗ 𝐶𝑃𝐼𝐼𝑁𝐹𝑡−2 − 0,25 ∗ 𝐶𝑃𝐼𝐼𝑁𝐹𝑡−3 − 0,25 ∗ 𝐶𝑃𝐼𝐼𝑁𝐹𝑡−4) − 𝐼𝑇𝐴𝑅𝐺) − γ𝑟𝑢(𝑈𝑡 − 𝜇𝑢) + 휀𝑟𝑡
 

𝜇𝑢 = 𝐸(𝑈𝑡−1) 

Ligning (19) gjør at ledigheten er endogen i LPMODELL2A. Tankegangen er at produktmarkedene i øko-

nomien, som helhet, er preget av monopolistisk konkurranse (jf. det som er sagt om prisdannelsen i de to 

private sektorene ovenfor). Samlet sysselsetting og ledighet (med mindre arbeidstilbudet skulle være per-

fekt synkronisert med sysselsettingen) vil dermed avhenge av de faktorene som bestemmer den samlede 

etterspørselen i økonomien. Sammensetningseffekter av produktmarkedsetterspørselen og sysselset-

tingen har vi ikke kodet opp i denne modellen. Det er bare den brede, overordnede, sammenhengen som 

er ivaretatt.  
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Vi har bare tatt med to faktorer som bestemmer ledigheten, og som er endogene i modellen. Den første 

faktoren er WEDGEK, som er definert ovenfor, og er ment å fange opp at et høyt norsk prisnivå sammen-

lignet med utlandet trekker ledighetsprosenten i Norge opp. Operasjonaliseringen av denne effekten (som 

kan kalles en realvalutakurseffekt) kan selvsagt gjøres på mange forskjellige måter, litt avhengig av kon-

teksten. I denne modellen er altså WEDGEK benyttet, som er forholdet mellom norsk KPI og prisindeksen 

for K-varer, korrigert for den nominelle valutakursen (E). Det andre leddet i (19) er den norske realrenta. 

Tolkningen er at økt realrente fører til redusert produkt- og tjenesteetterspørsel, og dermed forutsetningsvis 

høyere arbeidsledighet.  

Merk at realrenta er definert som en såkalt «ex post» realrente, som er nominell rente fratrukket faktisk 

inflasjon. Enkelte økonomer mener at den riktige definisjonen er nominell rente fratrukket forventet inflasjon. 

Spørsmålet blir da hvordan «forventet inflasjon» skal operasjonaliseres i en makromodell som denne. En 

mulighet, som det langt på vei er lagt til rette for i kjørefila, er å bruke Norges Banks inflasjonsmål som 

variabel for inflasjonsforventingene (dette innebærer en antakelse om at publikums forventinger er spikret 

på inflasjonsmålet). Det er lett for modellbrukeren å lage en modellvariant med slik forventningsdannelse 

ved å bruke 𝑅𝑡−1 − 𝐼𝑇𝐴𝑅𝐺 i (19) i stedet for 𝑅𝑡−1 − 𝐶𝑃𝐼𝐼𝑁𝐹𝑡−1.  

Figur 1 viser simuleringsbanene for fire av de endogene variablene i LPMODELL2A. Første rad viser lønns-

andelene i frontfaget og i det private følgerfaget. Løsningsbanene er selvsagt ikke de samme som i LPMO-

DELL1A, men de kvalitative egenskapene stasjonaritet og stabilitet er de samme. Dette er ikke overras-

kende, fordi de nye modelligningene jo nettopp representerer stabiliserende mekanismer som kommer i 

tillegg til de som er knyttet til lønnsdannelsen, og som «på egenhånd» var nok til å sikre stabilitet av lønns-

andelene og i lønns- og prisinflasjonen i modell LPMODELL1A.  

Linje to i Figur 1 viser løsningsbanene for de to nye endogene variablene, ledighetsraten og renten. Ledig-

hetsprosenten fluktuerer rundt et nivå på 2 prosent, og styringsrenta ser ut til å ha et likevektsnivå som 

kommer svært nær 4 %, som er det forutsetningsvise normalnivået for renta i utlandet. Merk at de simulerte 

banene ikke er ment å være "gjenkjennbare" i den virkelige verden, men rendyrker mekanismer som også 

spiller en rolle i den virkelige verden (men da sammen men mange prosesser som påvirker ledigheten).  
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Figur 1 
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Løsningsbanene i figur 1 er basert på at inflasjonsmålet er det samme i hele perioden. Det er lett å bruke 

scenarioanalyseverktøyet i EViews til å illustrere partielle effekter av endringer i inflasjonsmålet. I Figur 2 

viser vi resultatene fra en simulering der inflasjonsmålet er blitt endret fra 2,5 % til 2,0 % i periode 151. 

Renta øker i denne modellen i samme periode som inflasjonsmålet blir redusert. Siden dette øker realrenta, 

øker ledighetsprosenten i modellen og lønnsveksten blir lavere enn med det gamle inflasjonsmålet. Merk 

at ledighetsnivået blir permanent påvirket. I modellen er det altså forutsatt at ledigheten kan bli «varig på-

virket» av en varig økning i realrenta, slik vi får i dette simuleringseksperimentet.  
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Figur 2 
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Modellversjon med en standard lønns-Phillipskurve 

Ved å endre ligningen for lønnsdannelsen i K-sektor, som beskrevet i del 0, kan vi vise hvordan økonomien 

utvikler seg etter «overgang» til en lønns-Phillipskurve i frontfaget, men under ellers like forutsetninger som 

i LPMODELL2A.  

Figur 3 viser løsningsbanene for de samme variablene som i Figur 1. Grafen for lønnsandelen i K-sektor 

viser at denne ikke lenger er stabil. I mange perioder etter overgangen til lønns-Phillipskurve er nok ikke 

utslagene så store, selv om dette ikke blir synlig i figuren på grunn av skalaen på den vertikale aksen. Det 

er selvfølgelig lett å studere «oppbygningen av ustabilitet» nærmere ved å velge å simulere modellen over 

færre perioder, etter at regimeskiftet inntreffer i periode 101. De andre grafene i figuren er preget av at det 

oppstår stor volatilitet etter hvert, selv om det ikke blir direkte «sprekk».  

«Eksperimentet» i LPMODELL2B er svært enkelt og stilisert, og en kritikk kunne være at utviklingen neppe 

kan bli så ekstrem fordi det vil skje «motgående» endringer andre steder i ligningssystemet. Dette er det 

mulig å eksperimentere med, men det ligger en innsikt i det helt enkle eksperimentet også: En kan ikke 

forvente at det makroøkonomiske systemet beholder egenskapene sine dersom en fikler med lønnsdan-

nelsen i frontfaget, selv om selve endringen (knytte lønnsveksten løsere mot lønnsevnen) kan virke nær-

mest ubetydelig. En må være forberedt på å gjøre endringer andre steder i systemet også, som en kanskje 

ikke tenkte på som nødvendig i utgangspunktet.  
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Figur 3 
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Mulig videre arbeid 

I dette notatet har vi konsentrert oss om modellversjoner som rendyrker konsekvensene av å gjøre alter-

native forutsetninger om lønnsdannelsen i frontfaget. Det er naturligvis interessant å illustrere konsekven-

sene av at for eksempel den private delen av følgerfaget «nekter å spille rollen» som følgerfag, og i stedet 

«starter for seg selv» med individualisert lønnsdannelse.  Dette vil imidlertid føre til en større «modellkata-

log» ved oversendelse, og alternativet er selvsagt at modellbrukeren selv utformer et slikt scenario ved å 

tilpasse koden. 

Vi har også forsøkt å modifisere LPMODELL2A og B slik at forskjellen ikke bare ville være mer fluktuasjon 

i arbeidsledigheten med Phillips-kurve, men også høyere gjennomsnittlig ledighetsnivå. Dette viste seg 

imidlertid å være relativt krevende, men kan eventuelt følges opp i et eget prosjekt. 
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Data er stort sett hentet fra Nasjonalregnskapet, publisert på ssb.no.  En kortfattet oversikt over variabler 

og dummyer er gjengitt i tabellen under. Se også tabell for datakilder. 

Vedlegg B - Variabelliste 

Tabell B1: Variabelliste 

Variabel Kommentar 

Wi Utbetalt lønn per timeverk for i sektor i, i=1, 2, 3. Kilde: ssb.no 

Zi Bruttoprodukt per timeverk i sektor i, i=1, 2, 3. Kilde: ssb.no 

T11 Estimert arbeidsgiveravgiftssats for industrien. Kilde: ssb.no 

PYF1 Faktorinntektsdeflator for industrien. Kilde: KVARTS-databanken 

WC1 Lønnskostnader per time i industrien: W1×(1+T11). 

SCOPE1 Industriens lønnsevne estimert ved bruttoprodukt per timeverk ganger med 
faktorinntektsdeflator for industrien: Z1×PYF1 

KPI Konsumprisindeksen. Kilde: ssb.no 

H Normalarbeidstid. Kilde: Ragnar Nymoen 

UAKU Ledighet (i prosent) basert på Arbeidskraftundersøkelsen. Kilde: ssb.no 

B Estimert importprisdeflator basert på Nasjonalregnskapstall. Kilde: ssb.no 

dumSTOP Dummy for lønnsstopp på 70-tallet og lønnslovene på 80-tallet. Lik 1 i 1978, 
1979, 1988 og 1989, null ellers. 

dumJohansen Dummy for lønnsstopp på 70-tallet og lønnslovene på 80-tallet. Lik 1 i 1979 og 
1988, 0,5 i 1989, og null ellers. Kilde: Norwegian Wage Curves. 

dum2003 Dummy for å fange opp en stor endring i nominelle lønnstillegg fra 2003 til 
2004. 
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