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Marknader med sökfriktioner

2010 års Ekonomipris till Alfred Nobels minne går till Peter Diamond, Dale 
Mortensen och Christopher Pissarides för deras analys av marknader med sök-
friktioner. Deras arbeten har utvecklat sökteorin från mikroekonomisk besluts-
teori till den dominerande arbetshästen för makroekonomisk analys av arbets-
marknaden. Teorin har också visat sig synnerligen fruktbar på en rad andra 
områden. Den har kastat nytt ljus över centrala ekonomisk-politiska frågor och 
stimulerat en omfattande empirisk litteratur. 

Många marknader kännetecknas av olika slags friktioner. Köpare och sälja-
re har t ex ofta svårigheter att komma i kontakt med varandra och skaffa sig 
en överblick över tillgängliga priser, jobb eller arbetssökande. Sådana frik-
tioner kan ha olika orsaker. Arbetsplatser och arbetssökande är heterogena, 
informationen är ofullständig och det är kostsamt att etablera kontakt. Hur 
påverkas ekonomin av sökfriktioner? Hur bildas priser och hur bestäms 
kvantiteter på sådana marknader? Utgör förekomsten av friktioner skäl för 
statliga ingripanden? Sådana frågor är särskilt giltiga för arbetsmarknaden 
där processen att matcha arbetsgivare och arbetssökande är tidskrävande 
och kostsam och där alltid vissa jobb är vakanta samtidigt som några indi-
vider är arbetslösa. 

Årets Ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar den analys av 
marknader med sökfriktioner som presenterats av Peter Diamond, Dale 
Mortensen och Christopher Pissarides. Den teori de utvecklat är tillämplig 
på många områden, men den har haft allra störst betydelse för analysen av 
arbetsmarknaden. 

I ekonomernas standardmodell för perfekt konkurrens finns ett stort 
antal marknadsdeltagare med kostnadsfri tillgång till marknader där de 
kan handla kontinuerligt till givna priser. På en sökmarknad har däremot 
köpare och säljare svårt att hitta varandra och de möts bara parvis, varför 
en eventuell transaktion är resultatet av en bilateral förhandling. En viktig 
fråga är därför i vilken utsträckning prisbildningen på sökmarknader skiljer 
sig från marknader med perfekt konkurrens. Är det t ex möjligt att en och 
samma vara handlas till olika priser vid en och samma tidpunkt? 

En annan viktig fråga är om sökmarknader fördelar resurser på ett effek-
tivt sätt. Eftersom sökmarknader typiskt sett har outnyttjade resurser och 
orealiserade transaktioner, ligger det nära till hands att dra slutsatsen att 
de är ineffektiva. Men det är inte meningsfullt att jämföra med en ekonomi 
utan friktioner. I stället måste man ställa frågan om resultatet blir det bästa 



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

8 peter englund, bertil holmlund och per krusell

möjliga med hänsyn tagen till den grundläggande friktionen. Det är då inte 
uppenbart att effektiviteten ökar om mer resurser läggs på att matcha ihop 
arbetssökande och lediga platser. Även om det skulle leda till högre resurs-
utnyttjande, måste denna effekt vägas mot de ökade kostnaderna. 

Sökteorin har haft störst inflytande inom arbetsmarknadsekonomi. 
Frågan varför arbetslöshet uppstår och hur den kan påverkas med ekono-
misk politik är ju en av de viktigaste frågorna inom nationalekonomi. Det 
är uppenbart att arbetsmarknader inte klarerar; arbetslöshet och vakanser 
förekommer samtidigt. Att formulera fullt utvecklade allmänna jämvikts-
modeller som fångar detta var länge en svår utmaning. Peter Diamond, 
Dale Mortensen och Christopher Pissarides har genom sin forskning på ett 
fundamentalt sätt ändrat vår syn på hur arbetsmarknaden fungerar och på 
vilka faktorer som bestämmer arbetslöshet och vakanser. De har gett oss 
en allmän jämviktsmodell lämpad för såväl positiv som normativ analys av 
arbetsmarknaden. 

1. Prisbildning på sökmarknader
Den första generationen av sökmodeller var helt mikroekonomiskt oriente-
rad och studerade hur arbetare och konsumenter optimalt söker efter infor-
mation om löner och priser. Tidiga bidrag av McCall (1970) och Mortensen 
(1970a, 1970b) gav viktiga insikter om vad som bestämmer sökaktiviteten 
och särskilt arbetslöshetens varaktighet. I denna tidiga litteratur togs för-
delningen av priser eller löner som given och det var en öppen fråga om den 
var förenlig med jämvikt på marknaden. Den som först tog sig an denna 
fråga var Peter Diamond i en uppsats från 1971 (”A Model of Price Adjust-
ment”). 

Diamond (1971) studerade en tämligen generell sökmodell där säljarna 
sätter ett bindande pris som köparna kan acceptera eller förkasta. I denna 
modell visade det sig att alla säljare sätter samma pris i jämvikt, nämligen 
det pris som en enskild monopolist skulle ha satt. Även med små sökkostna-
der och ett stort antal köpare och säljare gav sökmodellen ett radikalt annor-
lunda utfall än den perfekta konkurrensmodellen (som ju vore relevant om 
sökkostnaden var noll). En liten sökfriktion tycktes således kunna få en stor 
effekt på priset.

Låt oss nu ge en heuristisk förklaring av Diamonds resultat. Anta att 
det finns många identiska köpare, vilka var och en efterfrågar en enhet av 
en vara och är villiga att betala högst p*. Anta vidare att det finns ett stort 
antal identiska säljare, vilka var och en binder sig för att sälja till ett visst 
pris. Köparna antas känna till fördelningen av försäljningspriser, men de 
har bara kontakt med en säljare åt gången. Varje köpare måste då bestämma 
om han är nöjd med det erbjudande han står inför eller om han ska fortsätta 
söka. Att fortsätta söka har dock en kostnad, vilken antas vara konstant. Den 
optimala beslutsregeln är nu att välja ett reservationspris p**, dvs att accep-
tera det första erbjudande som understiger p**. Den exakta nivån på detta 
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reservationspris beror på modellens parametrar såsom sökkostnaden och 
spridningen av försäljningspriser (vilken är endogent bestämd i jämvikt). 
Om alla konsumenter har samma sökkostnader måste de också ha samma 
reservationspris. Härav följer direkt att alla säljare kommer att sätta priset 
p**. Men om nu alla priser är identiska, finns det ingen anledning för en 
konsument att uppsöka mer än en säljare. Det unika jämviktspriset måste 
då vara det högsta som konsumenterna är villiga att betala, p*, vilket är det-
samma som en monopolist skulle sätta. Annorlunda uttryckt kan inget p** 
som understiger p* vara förenligt med jämvikt. För p** < p* skulle det ju vara 
lönsamt för en godtycklig säljare att sätta ett pris som överstiger p** med en 
marginal som är så liten att det inte lönar sig för en köpare att söka vidare. 

Diamonds överraskande resultat kom att stimulera en serie av uppsatser 
om villkoren för prisspridning i sökjämvikt. Vissa forskare, t ex Albrecht and 
Axell (1984), utvecklade modeller med heterogena konsumenter eller före-
tag och visade hur prisspridning kunde förekomma i jämvikt. Andra behöll 
antagandet om ex ante identiska aktörer, men studerade andra sökprocesser 
där konsumenterna inte är begränsade till att söka sekventiellt (såsom antas 
i de flesta sökmodeller). Ett viktigt bidrag här är en uppsats av Burdett och 
Judd (1983) som visade existensen av en jämvikt med prisspridning. 

En inflytelserik lösning på Diamonds paradox presenterades av Burdett 
och Mortensen (1998). De utvecklade en modell med monopsonistisk löne-
konkurrens och kunde påvisa existens av lönespridning i jämvikt. I modellen 
är alla arbetare identiska ex ante (innan sysselsättningsutfallet är bestämt). 
Ex post uppstår en heterogenitet när vissa är sysselsatta och andra arbetslösa. 
En viktig ingrediens i analysen är att tillåta arbetare att söka nytt arbete 
medan de är sysselsatta (on-the-job search), vilket får till följd att reservations-
lönen skiljer sig åt mellan sysselsatta och arbetslösa individer. Denna hete-
rogenitet leder till en avvägning för företagen: genom att sätta höga löner 
kan man lättare dra till sig och behålla arbetskraft, men det sker till priset av 
att arbetskraften får en större del av det överskott som produceras. Liksom 
i traditionella monopsonmodeller kan en lämpligt avvägd minimilön öka 
sysselsättning och välfärd. 

2. Effektivitet på sökmarknader
På sökmarknader förekommer externaliteter som inte beaktas av aktörerna 
på marknaden. Sökbeteende på arbetsmarknaden är ett exempel. Om en 
arbetslös individ ökar sin sökaktivitet så ökar detta sannolikheten för att 
den sökande ska hitta nytt jobb. Samtidigt uppstår två externa effekter: dels 
minskar sannolikheten för övriga sökande att hitta ett jobb, dels ökar san-
nolikheten att företagen fyller sina vakanser. Dessa båda externaliteter är 
inbyggda i sökmodeller och det är därför a priori oklart om jämvikten är 
ekonomiskt effektiv. 

Effektivitetsproblemet studeras i en serie uppsatser av Peter Diamond 
(Diamond och Maskin, 1979, 1981; Diamond 1982a). Diamond och Maskin 
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(1979) utvecklar en modell där individer möts parvis och förhandlar om 
kontrakt för ett gemensamt projekt. Värdet av det gemensamma projektet 
varierar slumpmässigt och de matchade individerna har möjlighet att söka 
vidare efter en ny partner. En ensidig separation (”kontraktsbrott”) inträf-
far när den ena partnern har funnit en bättre match med en annan partner. 
Författarna studerar alternativa kompensationsregler för sådana kontrakts-
brott och undersöker hur effektiviteten påverkas av de faktorer som styr hur 
individerna kommer i kontakt med varandra (”matchningsteknologin”). 
De studerade kompensationsreglerna leder i allmänhet inte till effektivitet. 

Bland andra viktiga bidrag märks Mortensen (1982a, 1982b) och Pis-
sarides (1984a, 1984b). Mortensen (1982a) specificerar en explicit match-
ningsteknologi och antar ett endogent sökbeteende. Jämviktsallokeringen 
är effektiv om hela överskottet tilldelas den part som initierade kontakten. 
Det finns emellertid ingen mekanism i modellen som garanterar att så blir 
fallet och jämvikten är därför i allmänhet ineffektiv. Mortensen (1982b) 
studerar dynamiska spel, där en aktörs agerande i dag påverkar framtida 
utfall för andra aktörer. Huvudresultatet påminner om Mortensen (1982a): 
hela överskottet ska gå till den som initierade kontakten, ett resultat som 
ibland omtalas som ”Mortensens princip”.

Pissarides (1984a) undersöker en ekonomi med endogent sökbeteende 
på båda sidor av marknaden och visar att sökintensiteten generellt sett är för 
låg och jämviktsarbetslösheten alltför hög. Analysen påminner om Morten-
sens tidigare bidrag med den skillnaden att antalet företag bestäms endogent 
i en värld utan etableringshinder. Pissarides (1984b) analyserar effektivitets-
egenskaperna i en sökekonomi med stokastisk matchningsproduktivitet och 
finner att de arbetssökande tenderar att förkasta alltför få jobberbjudanden. 
Analysen skulle kunna motivera arbetslöshetsersättning som ett instrument 
för att eliminera matchningar med alltför låg produktivitet.

Diamonds, Mortensens och Pissarides studier av effektivitet i sökekono-
mier är föregångare till den mer uttömmande analysen av sökexternaliteter 
i matchningsmodeller av Hosios (1990). Det s k Hosios-villkoret anger vad 
som krävs för att jämviktsallokeringen ska vara begränsat effektiv (constrai-
ned efficient). Med Nash-förhandlingar om lönen finns det ingen anledning 
att villkoret skulle vara uppfyllt. Senare studier har frångått antagandet 
om Nash-förhandlingar. Det visar sig då att Hosios-villkoret kan realiseras 
endogent; se t ex Moen (1997). I en version av dessa modeller annonserar 
företagen löneerbjudanden i syfte att attrahera arbetssökande. De sökande 
fördelar sig mellan de olika företagen i medvetande om att en högre erbju-
den lön innebär fler sökande och därmed en lägre sannolikhet att få ett jobb. 
I jämvikt är de sökande indifferenta mellan de olika företagen.

En nära relaterad fråga gäller graden av ineffektivitet. Diamond (1982b) 
visar att sökkostnader faktiskt kan leda till förhållandevis stora effektivi-
tetsförluster. Formellt visade han hur multipla långsiktiga jämvikter kan 
uppstå: en med hög sökaktivitet och en hög grad av resursutnyttjande och 
en med markant lägre sökaktivitet och lägre resursutnyttjande. Intuitionen 
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i fallet med lågt resursutnyttjande är från säljarens perspektiv att ”om inga 
köpare söker efter min vara så är det inte rationellt för mig att anstränga mig 
att söka efter köpare” (och vice versa från köparnas perspektiv). Ett modernt 
exempel på denna självuppfyllande jämvikt med låg aktivitet skulle kunna 
vara bloggarens: ”om ingen besöker min blogg så finns det ingen anledning 
för mig att blogga regelbundet” (och skriver bloggaren inte någonting så 
finns det ingen anledning för bloggläsare att besöka bloggen). 

När kan sådana multipla jämvikter uppstå? Diamond visade att de kan 
uppstå om matchningsteknologin uppvisar tilltagande skalavkastning så att 
högre sökaktivitet både på köpar- och säljarsidan av marknaden leder till 
proportionellt sett fler möten mellan köpare och säljare. Diamonds uppsats 
anses stilbildande för de många forskare som, inspirerade av Keynes argu-
ment om makroekonomiska koordinationsmisslyckanden, sökt konstruera 
mikroekonomiskt baserade modeller av hur lågkonjunkturer kan uppstå 
och vidmakthållas.

3. Arbetsmarknaden
I en lång serie av studier har Diamond, Mortensen och Pissarides lagt grun-
den för en analys av arbetsmarknader baserade på sökmodeller. Härige-
nom har de fundamentalt påverkat hur ekonomer och ekonomisk-politiska 
beslutsfattare ser på arbetslösheten. Deras bidrag brukar ofta sammanfat-
tas under benämningen Diamond-Mortensen-Pissarides-modellen (eller 
”DMP-modellen”). DMP-modellen kan ses som ett teoretiskt ramverk med 
en gemensam kärna och ett antal alternativa modeller anpassade efter olika 
problem och grundade på olika specifika antaganden. DMP-modellen är 
i dag en hörnsten i makroekonomisk analys av arbetsmarknaden. Nyckelbi-
dragen är Diamond (1981, 1982a, 1982b), Mortensen (1982a, 1982b), Pissa-
rides (1979, 1984a, 1984b, 1985) och Mortensen och Pissarides (1994). Pis-
sarides inflytelserika monografi (1990, andra upplagan 2000) ger en syntes 
av de olika modellerna och ett antal utvidgningar. 

Ett viktigt begrepp i DMP-modellen är den s k matchningsfunktio-
nen som anger flödet av nyanställningar som en funktion av två ”inputs” i 
matchningsprocessen: antalet arbetslösa jobbsökande och antalet vakanta 
jobb. Genom matchningsfunktionen har forskare kunnat bygga in sökfrik-
tioner i makromodeller utan att specificera dessa friktioner i detalj. 

Vanligtvis antas lönerna bestämmas genom förhandlingar mellan före-
tag och arbetare. På grund av sökfriktionerna i marknaden finns det ett 
överskott att fördela mellan de båda parterna. Fördelningen antas vanligen 
följa Nashs förhandlingsmodell, men andra regler för lönesättning är också 
möjliga. 

En grundmodell
Låt oss betrakta en arbetsmarknad i stationär jämvikt med ett givet antal 
individer som antingen är sysselsatta eller arbetslösa. Individerna antas 
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maximera sin förväntade nytta över en oändlig horisont. Arbetstillfällen 
försvinner – och sysselsatta arbetare blir arbetslösa – i en exogent given takt. 
Den takt med vilken de arbetslösa finner arbete bestäms endogent i model-
len. Friktionerna på arbetsmarknaden sammanfattas genom en match-
ningsfunktion som antas ha konstant skalavkastning och vara konkav och 
växande i antalet arbetslösa och antalet vakanser. Sannolikheten för att en 
arbetslös person ska hitta ett arbete under en viss period kommer då att 
bero på hur många vakanser det finns och hur många arbetslösa som kon-
kurrerar om dessa vakanser; med konstant skalavkastning i matchnings-
funktionen kommer sannolikheten att vara en växande funktion av kvoten 
mellan vakanser och arbetslöshet. På motsvarande sätt är sannolikheten för 
ett företag att fylla en vakans en avtagande funktion av samma kvot. 

Från matchningsfunktionen kan man härleda ett negativt samband 
mellan arbetslöshet och vakanser, ett samband som brukar kallas Beve-
ridgekurvan (efter den brittiske ekonomen William Beveridge); se figur 1. 
Försämrad effektivitet i matchningsprocessen innebär högre arbetslöshet 
vid givet antal vakanser, dvs att Beveridgekurvan förskjuts utåt. Snabbare 
strukturomvandling med större inflöde i arbetslöshet innebär också en för-
skjutning utåt av kurvan.

Individernas nytta beror av deras förväntade livstidsinkomster. Livstids-
inkomsten för en arbetslös individ i dag kan ses som summan av två kom-
ponenter: dels den nuvarande inkomsten i form av arbetslöshetsersättning, 
dels sannolikheten att bli sysselsatt multiplicerad med vinsten i livstidsnytta 
om individen skulle gå från arbetslöshet till sysselsättning. På motsvarande 
sätt består nyttan av att ha ett jobb av lönen minus den förväntade förlusten 
i livstidsnytta om man skulle bli arbetslös. 

Företagen maximerar det förväntade nuvärdet av framtida vinster med 
hänsyn tagen till rekryteringskostnader. Om de har en vakans består vin-
sten av nettot av två komponenter, dels sannolikheten att fylla vakansen 
multiplicerad med ökning i det diskonterade nuvärdet av framtida vinster 

Figur 1
Beveridgekurva

Vakanser

 

Arbetslöshet
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om vakansen skulle fyllas, dels rekryteringskostnaden. Om företagen har 
sina vakanser fyllda består vinsten av överskottet från produktionen minus 
den förväntade förlusten till följd av en nedläggning. Det antas råda fritt 
tillträde till marknaden, vilket innebär att den förväntade vinsten för ett 
företag med vakanser är lika med noll. 

Lönerna sätts genom decentraliserade förhandlingar. Resultatet antas 
följa Nashs förhandlingsmodell, vilket innebär att överskottet delas i pro-
portion till parternas förhandlingsstyrka. Lönenivån kan därmed uttryckas 
som ett vägt genomsnitt av arbetsproduktiviteten och arbetskraftens värde 
av att vara arbetslös.

Modellen kan användas för att studera en rad frågor, t ex effekter av 
högre arbetslöshetsersättning. Högre ersättning ökar värdet av att förbli 
arbetslös och minskar därigenom individernas vinst av att sluta ett löneav-
tal. Följden blir ett ökat lönetryck och att färre nya jobb skapas. Arbetslös-
heten och reallönerna blir högre. En högre realränta leder till färre nya jobb 
och följden blir färre vakanser, högre arbetslöshet och lägre reallöner. 

I grundmodellen leder högre produktivitet till lägre arbetslöshet; den 
positiva effekten av att det skapas flera nya jobb dominerar över den mot-
verkande effekten från ett hårdare tryck på lönerna. En sådan effekt kan 
synas rimlig på kort sikt men knappast på lång sikt, eftersom produktivi-
teten ökar trendmässigt medan arbetslösheten är en stationär variabel. I 
en modell för den långa sikten borde högre produktivitet leda till högre 
löner men oförändrad arbetslöshet. Ett sådant resultat kan uppnås genom 
att anta att såväl vakanskostnader som arbetslöshetsersättning följer real-
lönernas (eller produktivitetens) utveckling. 

DMP-modellen är väl ägnad att analysera frågor som rör kostnader för 
att anställa och avskeda arbetskraft. Det visar sig att effekten av högre kost-
nader för att säga upp personal beror på om kostnaderna består av ersätt-
ning till dem som sagts upp eller av direkt resursåtgång för förhandlingar. 
I det förra fallet påverkas inte storleken på det överskott som ska fördelas i 
en löneförhandling och därmed inte heller arbetslösheten eller skapandet 
av nya arbeten. I det senare fallet däremot minskar överskottet och färre nya 
jobb skapas. 

Utvidgningar av grundmodellen
Grundmodellen från förra avsnittet kan utvidgas i olika avseenden. Pissari-
des (1990) och Mortensen och Pissarides (1998) har t ex analyserat effekter 
av ändrad takt i produktivitetstillväxten (till skillnad från en förändring av 
produktiviteten från en nivå till en annan som diskuterades i föregående 
avsnitt). Det är också lätt att endogenisera individernas sökbeteende och 
låta detta direkt påverka arbetslöshetens varaktighet. En annan modifika-
tion är att anta att produktiviteten i en matchning är osäker ex ante och blir 
känd först när parterna har fått kontakt. Beroende på den faktiska produkti-
viteten kommer vissa kontrakt att accepteras medan andra förkastas. 

Den första generationens modeller fokuserade på hur nya jobb skapas, 
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medan nedläggningen av arbetsplatser behandlades som given. Variationer 
i arbetslöshet hängde därför samman med ändrade möjligheter att hitta nya 
jobb, medan risken för uppsägning var exogen. Mortensen och Pissarides 
(1994) lade grunden för en andra generation av modeller inom vilken man 
kan förklara hur gamla jobb försvinner och därmed också hur individer går 
från sysselsättning till arbetslöshet. Modellen har också stokastiska produk-
tivitetschocker. Efter en sådan chock kan företaget besluta att fortsätta drif-
ten eller lägga ned verksamheten. Man har också möjlighet att omförhandla 
löneavtal. I denna modell påverkar exogena variabler såsom arbetslöshets-
ersättning och matchningseffektivitet arbetslösheten både via effekter på 
hur arbeten skapas och försvinner.

De flesta versioner av DMP-modellen bortser från möjligheten att gå 
från ett arbete till ett annat utan en mellanliggande period av arbetslöshet. 
Omsättning på arbetskraft är då identisk med omsättning på arbetsplatser. 
Pissarides (1992, 1990) och Mortensen (1994a) utvecklar sökmodeller där 
arbetare kan söka efter nya jobb när de fortfarande är anställda och där de 
kan gå direkt från ett jobb till ett annat. 

Bland andra utvidgningar och generaliseringar av DMP-modellen märks 
studier som bygger mikrofundament för matchningsfunktionen (t ex Lagos 
2000). Forskare har också undersökt alternativ till antagandet om slump-
mässig matchning (Coles och Petrongolo 2008; Ebrahimy och Shimer 
2010). Flera aktuella uppsatser föreslår andra mekanismer för lönesättning 
än Nashs förhandlingsmodell i syfte att förbättra modellens förmåga att för-
klara variationer i arbetslöshet och vakanser (se vidare nedan). 

Konjunkturfluktuationer
Det första steget mot en sökteoretisk analys av arbetslöshetens dynamik 
togs av Pissarides (1985). Tidigare dynamiska allmänna jämviktsmodeller 
för konjunkturanalys hade antingen bortsett från arbetslöshet eller betrak-
tat den som resultatet av fluktuationer i utbudet av arbetskraft. Eftersom 
arbetslöshet är en viktig indikator på konjunkturläget var Pissarides analys 
ett stort framsteg. Kärnan i modellen är en lätt modifierad version av grund-
modellen från förra avsnittet. Modellen beskriver således en ekonomi där 
en aggregerad matchningsfunktion kopplar samman vakanser och arbetslö-
sa. Produktiviteten är specifik för varje match, så bara en andel av alla möten 
resulterar i en anställning. Det finns också en aggregerad produktivitets-
komponent som varierar slumpmässigt över tiden. Lönerna sätts genom 
Nash-förhandlingar. Vakanserna, som bestäms av de företag som har fritt 
tillträde till marknaden, är fullt flexibla och reagerar omedelbart på aggre-
gerade chocker. Arbetslösheten är trögrörlig eftersom det finns friktioner i 
matchningen. 

Pissarides använder sin modell till att studera effekterna av produktivi-
tetschocker och härleder korrelationen mellan arbetslöshet och vakanser 
över konjunkturcykeln. Modellen visar att effekten på arbetslösheten av 
en negativ chock kommer snabbare och är starkare än effekten av en posi-
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tiv chock. Anledningen till denna asymmetri är att en negativ chock får en 
omedelbar effekt på antalet arbeten och därigenom leder till ett hopp uppåt 
i arbetslösheten. En positiv chock leder däremot till en tidskrävande anställ-
ningsprocess och arbetslösheten faller endast gradvis.  

En studie av Shimer (2005) har stimulerat en rad uppsatser som ana-
lyserar de vanliga sök- och matchningsmodellernas förmåga att återskapa 
centrala egenskaper i konjunkturcykeln, särskilt volatiliteten i arbetslös-
het och vakanser. Debatten gäller inte sökansatsen i sig utan betydelsen av 
specifika modellantaganden. Antagandet om Nash-förhandlingar har kri-
tiserats eftersom det tycks leda till alltför stor flexibilitet i löner och alltför 
liten volatilitet i arbetslöshet. Hall och Milgrom (2008) har följt upp en idé 
från Binmore m fl (1986) och föreslagit att den relevanta hotpunkten i löne-
förhandlingar borde vara inkomsten vid försenade förhandlingar snarare 
än inkomsten om parterna skiljs åt. Pissarides (2009) kommer dock i sin 
empiriska översikt fram till att löneflexibiliteten är stor vid nyanställning-
ar. Lönestelhet skulle därför inte vara svaret på problemet med modellens 
tidsserieegenskaper. En annan ingrediens som kan ha betydelse är värdet 
av fritid (eller hemarbete) under perioder av arbetslöshet (Hagedorn och 
Manovskii 2008; Mortensen och Nagypal 2007). 

Empiriska studier
Utvecklingen av sök- och matchningsteori har följts av en omfattande empi-
risk litteratur. Redan de tidiga mikroekonomiska modellerna över sökpro-
cesser på arbetsmarknaden fick forskare att börja samla in data över flödena 
på arbetsmarknaden, särskilt data för flöden från arbetslöshet till syssel-
sättning. Den teoretiska litteraturen stimulerade en rad empiriska studier 
av vad som bestämmer arbetslöshetens varaktighet. Den ekonometriska 
litteraturen kring s k varaktighetsmodeller har expanderat kraftigt under 
de senare decennierna, en utveckling som i stor utsträckning drivits på av 
sökteorin.

Den mest studerade frågan i den empiriska litteraturen är vilken bety-
delse arbetslöshetsersättning har för hur länge individer är arbetslösa. I de 
första uppsatserna på området, från slutet av 1970-talet, identifieras effek-
ten med hjälp av variation i tvärsnittsdata. Senare studier har utnyttjat infor-
mation från förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och olika ”naturliga” 
experiment. Mortensens (1977) resultat att flödet från arbetslöshet till sys-
selsättning ökar när en period av arbetslöshetsersättning närmar sig sitt slut 
har fått stöd i rader av undersökningar från olika länder. 

Även om kunskap om individers beteende är viktig, är det också viktigt 
att studera den andra sidan av marknaden, nämligen företagens reaktions-
mönster. Många åtgärder, t ex minimilöner eller sysselsättningssubventio-
ner, kan över huvud taget inte studeras på ett meningsfullt sätt i partiell 
jämvikt. Insikten om detta har lett till försök att ekonometriskt estimera 
parametrarna i jämviktsmodeller. En viktig uppsats är Eckstein och Wolpin 
(1990) som skattar modellen från Albrecht och Axell (1984). En senare stu-
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die är van den Berg och Ridder (1998) som skattar en utvidgad version av 
modellen från Burdett och Mortensen (1998). Mortensen (2005) innehål-
ler en bred diskussion av löneskillnader i Danmark från ett sökperspektiv. 
Eckstein och van den Berg (2007) ger en aktuell litteraturöversikt.

Sök- och matchningsmodeller har kommit till stor användning för kali-
brering och simulering, ofta i syfte att belysa ekonomisk-politiska frågor. 
Ett exempel är Mortensen (1994b) som studerar olika arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder med hjälp av modellen från Mortensen och Pissarides (1994). 
Ett annat exempel är Mortensen och Pissarides (1999) som utvidgar model-
len från Mortensen och Pissarides (1994) genom att inkludera heterogen 
arbetskraft och studerar interaktionen mellan olika teknologichocker och 
arbetsmarknadspolitik. 

4. Andra tillämpningar av sök- och matchningsteori
Sök- och matchningsteori har använts inom penningteori, där de viktigaste 
bidragen har getts av Kiyotaki och Wright (1989, 1993). Denna litteratur 
studerar vilken roll pengar spelar i ekonomier med sökfriktioner. Pengar-
nas centrala roll som betalningsmedel formaliseras i modeller med trans-
aktionskostnader, som kan användas för att studera pengars betydelse för 
ekonomisk välfärd och förekomsten av olika valutor. 

Sökteori lämpar sig också väl för att analysera bostadsmarknaden. Ett 
tidigt bidrag är Wheaton (1990) som utvecklar en modell med sökfriktio-
ner och prisförhandlingar. Modellen leder bl a till slutsatsen att individu-
ella sökbeslut är suboptimala. Bland senare bidrag på detta växande område 
märks Albrecht m fl (2007). Ett besläktat område är urbanekonomi. Här 
spelar rumsliga friktioner och transportkostnader en central roll och det 
är därför naturligt att använda sökteori. Ett exempel på sådan forskning är 
Zenou (2009) som i en aktuell monografi analyserar hushållens och företa-
gens lokaliseringsval och hur dessa påverkar städers struktur, transportsys-
tem och segregation.

Inom offentlig ekonomi har sökteori använts för att studera socialförsäk-
ringar och beskattning av arbetsinkomster. Med sökfriktioner och decentra-
liserade löneförhandlingar kommer skatter att påverka såväl sökintensiteten 
som förhandlingsutfallet. Gängse resultat baserade på konkurrensmodeller 
för arbetsmarknaden behöver därför inte vara giltiga. Bovenberg (2006) ger 
en uttömmande analys av beskattningen av arbete i ekonomier med sök-
friktioner. Sökmodeller utgör också den naturliga ramen för att analysera 
positiva och normativa aspekter på arbetslöshetsförsäkringen. I ett tidigt 
bidrag visar Diamond (1981) att sökexternaliteter kan motivera införandet 
av arbetslöshetsersättning även om alla individer är riskneutrala. Hans ana-
lys ger ett effektivitets argument för offentliga åtgärder som gör de arbetssö-
kande mer selektiva när de tar ställning till ett erbjudande om arbete. Denna 
tanke har väckts till liv på senare tid i ett antal empiriska och teoretiska stu-
dier av arbetslöshetsförsäkringen; se t ex Acemoglu och Shimer (2000).
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Sökteori används även på andra områden. Inom finansiell ekonomi 
har t ex Duffie m fl (2005) utvecklat en version av modellen från Diamond 
(1982b) för att studera samspelet mellan olika handlare när finansiella 
instrument handlas utanför organiserade marknadsplatser (over-the-coun-
ter). Sökfriktioner medför att allokeringen i jämvikt inte blir samhällseko-
nomiskt effektiv.

Även inom familjeekonomi har sökteori kommit till användning. Ett 
antal författare har utvecklat sökmodeller för ”äktenskapsmarknaden”, t ex 
Mortensen (1988) och Burdett och Coles (1997, 1999). En intressant fråga 
är hur matchningen ser ut i jämvikt, t ex avseende korrelationen mellan 
makars egenskaper (assortative matching). 

5. Slutord
Sök- och matchningsteori har utvecklats från mikroekonomisk beslutste-
ori till ett dominerande paradigm för makroekonomisk analys av arbets-
marknaden. Teorin har också visat sig synnerligen fruktbar på en rad andra 
områden. Den har kastat nytt ljus över centrala ekonomisk-politiska frågor 
och stimulerat en omfattande empirisk litteratur. De viktigaste bidragen till 
denna utveckling har getts av Peter Diamond, Dale Mortensen och Chris-
topher Pissarides. 

Peter Diamond initierade analysen av pris- och lönespridning i sökjäm-
vikt.1 Dale Mortensen gav tidiga bidrag till den mikroekonomiska analysen 
av sökbeteende och har sedan utvidgat analysen till att förklara arbetslöshet 
och lönespridning i makroekonomisk jämvikt. Christopher Pissarides eta-
blerade sök- och matchningsmodellen som den ledande modellramen för 
makroekonomisk arbetsmarknadsanalys. 

1 Diamond har vid sidan av sina sökteoretiska bidrag även gjort viktiga insatser på flera andra 
områden, särskilt inom offentlig ekonomi. Dessa bidrag diskuteras i priskommitténs doku-
ment ”Scientific Background” (http://www.kva.se/Documents/Priser/Ekonomi/2010/sci-
back_ek_10.pdf ).
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