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Sammanfattning 
 

Globalisering definieras som den ökade integrationen mellan ekonomier runt om i världen, 

främst genom handel med varor, tjänster och kapital över landsgränser. Intresset för hur 

globaliseringen påverkar inflationsprocessen och om globaliseringen utmanar det samband 

mellan inflation och arbetslöshet som Phillipskurvan beskriver har intresserat forskare. 

Uppsatsens syfte är att undersöka det utländska produktionsgapets roll i förhållandet mellan 

arbetslöshet och inflation i Sverige. Detta analyseras med tidsseriedata över det svenska 

produktionsgapet, det importviktade utländska produktionsgapet samt inhemsk inflation för 

åren 1970–2017. Studiens resultat tyder på att det utländska produktionsgapet har en förväntad 

positivt ‒ men icke-signifikant ‒ effekt på den inhemska inflationen. 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt presenteras ämnet för uppsatsen, uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

 

Under de senaste decenniernas utveckling mot en mer globaliserad värld har intresset för hur 

denna process påverkar enskilda länders ekonomi vuxit sig stort. Globalisering är ett 

mångfacetterat begrepp som definieras på olika sätt inom olika discipliner. Inom den 

ekonomiska litteraturen definieras globalisering som den ökade integrationen mellan 

ekonomier runt om i världen, främst genom handel med varor, tjänster och kapital över 

landsgränser (IMF:s definition). Intresset för hur globaliseringen påverkar inflationsprocessen 

och om globaliseringen utmanar det samband mellan inflation och arbetslöshet som 

Phillipskurvan beskriver har intresserat forskare, se bl.a (Tootell, 1998); (Ball, 2006); (Borio 

och Filardo, 2007); (Ihrig m.fl, 2010); (Milani, 2009); (Martínez-García och Wynne, 2012).  

 

Phillipskurvan, som först presenterades 1958 beskriver det negativa sambandet mellan inflation 

och arbetslöshet, (Phillips, 1958). När arbetslösheten sjunker till följd av ökad efterfrågan på 

arbetskraft måste företagen erbjuda högre löner för att kunna attrahera ytterligare arbetskraft. 

Med högre löner måste företagen öka sina prispåslag vilket innebär att den aggregerade 

prisnivån stiger.1 På senare tid har det argumenterats att Phillipskurvan blivit flackare i flera 

industrialiserade länder efter 1990-talet, delvis till följd av allt mer globaliserade ekonomier, se 

bl.a. (Iakova, 2007); (Robinson, 2010); (Borio och Filardo, 2007). Hypotesen om att 

internationaliseringen av varu-och finansmarknader har lett till att inflationen inte endast 

bestäms av det inhemska resursutnyttjandet utan även, och kanske nu till störst del, av det 

utländska resursutnyttjandet har kommit att kallas för globaliseringshypotesen (GH) (Milani,  

2009).  

 

Implikationerna av en flackare Phillipskurva är gynnsamma i det perspektiv att en låg nivå av 

arbetslöshet inte kommer bidra till ett lika starkt inflationstryck uppåt som med brantare lutning,  

(Robinson, 2010). En flackare Phillipskurva implicerar att inflationen inte är lika känslig för 

chocker i ekonomin. Något som underlättar centralbankernas arbete eftersom de inte behöver 

                                                                 
1 Arbetslöshet används som proxy för resursutnyttjandet i en ekonomi. Andra mått på resursutnyttjande är 
arbetslöshets- och produktionsgap. Dessa förklaras mer ingående i avsnitt 2.  
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hantera temporära obalanser mellan tillgång och efterfrågan i ekonomin i  samma utsträckning 

som vid brantare lutning, (Iakova, 2007). Problemet är dock att när inflationen är ett faktum är 

det svårare för centralbankerna att, med penningpolitiska åtgärder, hindra ekonomin från att 

överhettas genom att sänka inflationen. En flackare kurva leder till att det blir mer kostsamt i 

termer av arbetslöshet att minska inflationsnivån (Robinson, 2010).  

 

 

 

Globaliseringens effekt på nationell inflation är således av stort intresse även för 

penningpolitiska beslutsfattare. Lucas Papademos, vice president för Europeiska 

Centralbanken, menar att: 

‘One conclusion that has some empirical support is that domestic inflation is no 

longer determined predominantly by domestic demand and supply constraints, 

but seems to depend more on the degree of global economic slack’2 (2006)  

För att kunna bedriva en effektiv penningpolitik och stabilisera inflationen kring det uppsatta 

inflationsmålet är det avgörande att förstå förklaringsfaktorerna till inflationen. Om GH är sann 

bör beslutsfattare, vid sidan av inhemska faktorer, även beakta den globala makroekonomiska 

utvecklingen och inkludera utländskt resursutnyttjande som bidragande förklaring till 

                                                                 
2 Termen ”economic slack” refererar till skillnaden mellan produktivitetskapacitet och den faktiska nivån av 
produktion (output) i en ekonomi. 

FIGUR 1. FLACK KONTRA BRANT PHILLIPSKURVA 
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inflationsfluktuationer (Tootell, 1998). Förståelsen för vad som driver inflationen är viktig för 

de prognoser centralbankerna gör och avgörande för vilka åtgärder som penningpolitiska 

beslutsfattare bör vidta. Det har argumenterats att globaliseringen kommit att påverka 

centralbankernas preferenser gällande inflation- eller sysselsättningsmål (López-Villavicencio 

och Saglio, 2014). Å ena sidan kan en flackare Phillipskurva till följd av ökad globalisering 

leda till att centralbankerna förlorar incitament att styra inflationen då de möter en svagare 

trade-off mellan penningpolitiska åtgärder och effekt på inflationen. Således läggs större vikt 

vid att upprätthålla en viss sysselsättningsnivå i ekonomin istället för att sträva efter en viss 

inflation (Woodford, 2007). Å andra sidan menar Razin och Binyamini (2007) att 

globaliseringen lett till att penningpolitiska beslutsfattare blivit mer inflationsaversiva och att 

mindre vikt lagts vid produktionsgapet.3 De menar att sambandet mellan inhemsk produktion 

och konsumtion försvagats i och med möjligheten att importera varor från andra länder. 

Fluktuationer i inhemsk produktion får således också en mindre effekt på inflationen till följd 

av internationell handel. Penningpolitiska beslutsfattare kan då lägga mindre vikt vid 

produktionen i ekonomin och istället sträva efter den önskade inflationsnivån.   
 

De empiriska beläggen för GH går isär och det finns ingen entydig bild av huruvida 

inflationsprocessen bestäms av utländskt resursutnyttjande eller inte. Debatten kan 

sammanfattas av de två olika sidor som presenteras av Borio och Filardo (2007) och Ihrig et. al 

(2010). Borio och Filardo studerar Phillipskurvan i 16 länder. De inkluderar mått på det 

utländska produktionsgapet i Phillipskurvan och presenterar resultat som talar för GH. De visar 

att resultaten i studien är robusta för olika mått på utländskt produktionsgap och menar att 

behovet av att inkorporera mått på utländskt produktionsgap i inflationsmodeller har ökat i och 

med att handeln med varor och tjänster globaliserats. Å andra sidan finner Ihrig m.fl. (2010) 

lite evidens för GH och konkluderar att inflationsprocessen inte i någon större utsträckning 

beror på utländskt produktionsgap. Kortfattat beror de motstridiga resultaten i studierna till stor 

del på hur inflationsförväntningar modellerats och konstruktionen av det utländska 

produktionsgapet.  Borio och Filardo använder trenden av kärninflationen4  som proxy för 

inflationsförväntningar, vilket är ovanligt. Ihrig m.fl. menar att resultaten i Borio och Filardos 

studie till stor del vilar på just denna konstruktion av förväntad inflation och väljer istället att 

                                                                 
3 Produktionsgapet är skillnaden mellan faktiskt och potentiell produktion. Utförligare beskrivning i avsnitt 2. 
4 Kärninflation mäter prisförändringen för varor och tjänster exklusive mat- och energipriser. 
 



7 
 

anta adaptiva förväntningar, alltså att inflationen i nästa period antas vara densamma som i 

nuvarande period. Vidare utgörs det utländska produktionsgapet i Borio och Filardos studie av 

landets tio största handelspartners medan i Ihrig m.fl. används de 35 främsta. De vitt skilda 

resultaten inom den tidigare forskningen tyder på svårigheterna att mäta och kvantifiera 

effekten av globalisering och på komplexiteten i frågan.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka det utländska produktionsgapets roll i förhållandet mellan 

arbetslöshet och inflation i Sverige. Denna uppsats kan på sådant sätt bidra med att kasta ljus 

på huruvida globaliseringshypotesen bör beaktas i den svenska kontexten.  

 

Frågeställning: har det utländska produktionsgapet någon betydelse för den svenska 

inflationsprocessen och har det inhemska produktionsgapets betydelse för inflationen i Sverige 

förändrats över tid? 

För att besvara dessa frågor testas följande hypoteser: 

 

Hypotes 1: Utländskt resursutnyttjande spelar en viktig roll i inflationsprocessen. 

Hypotes 2: Det inhemska resursutnyttjandets roll i inflationsprocessen har minskat över tid.  

 

Slutligen bör det poängteras att (1) på lång sikt bestäms inflationen av penningpolitik. Därför 

går globaliseringshypotesen endast att appliceras på kort- till medellång sikt. På kort sikt kan 

inflationen påverkas av prischocker eller resursutnyttjande utomlands, innan den återgår till den 

önskvärda nivån via penningpolitiska åtgärder. (2) Globaliseringen kan ha bidragit till att 

inflationsnivån generellt är lägre. Detta till följd av att integrationen mellan utvecklade 

ekonomier och låglöne-och lågkostnadsländer såsom Kina, Indien och Östeuropa ökat. Ihrig 

m.fl. (2010). Den så kallade ”Kinaeffekten” är intressant men ligger utanför uppsatsen ramar. 

Därför kommer uppsatsen endast fokusera på globaliseringens effekt på inflationsprocessen. 

(3) Globaliseringshypotesen ska betraktas som en kompletterande och inte konkurrerande 

hypotes till att förklara den situation vi ser i flertalet länder idag, där inflationen är låg och stabil 

trots att mycket tyder på att länderna befinner sig i högkonjunktur. Det finns en uppsjö andra 

hypoteser som ämnar att förklara detta. Några av de mest återkommande är förbättrad 
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penningpolitik i kombination med självständiga centralbanker, ökad digitalisering samt 

förändrade strukturer på arbetsmarknaden. (se bl.a. (Iakova, 2007)) 

 

Nedan följer ett avsnitt om det teoretiska ramverket som uppsatsen frågeställning knyter an till. 

Därefter följer ett urval av tidigare studier inom ämnet. Sedan presenteras den valda metoden 

och de svårigheter som associeras med den. Till sist presenteras och diskuteras studiens resultat.   
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2. Teoretiskt ramverk 
 

 

I detta avsnitt ges en kortare genomgång av Phillipskurvans utveckling och olika mått på 

resursutnyttjande med särskilt fokus på produktionsgap. Därefter följer en teoretisk genomgång 

av globaliseringshypotesen. 

 

2.1 Phillipskurvan 
 

Den ursprungliga Phillipskurvan presenterades 1958 av William Phillips och beskriver det 

negativa sambandet mellan arbetslöshet och förändring i lönenivåer i Storbritannien för åren 

1861-1957 (Phillips, 1958). Phillipskurvan blev populär bland beslutsfattare och ekonomer, 

bl.a. eftersom den bidrog till förståelsen för inflationsmönstret. I modellen antas att priser stiger 

när aggregerad efterfrågan på varor och tjänster överstiger aggregerad tillgång av varor och 

tjänster, vilket kan ses som en förklaring till hur inflation börjar. Vidare antas att företagen höjer 

priserna när produktionskostnaderna ökar i och med att priset på insatsfaktorer, exempelvis 

arbete, höjs. Denna aspekt förklarar varför inflation är svår att stoppa när den väl startat. 

Dessutom tillhandahöll Phillipskurvan en logisk grund till beslutsfattarnas uppenbara 

oförmåga, att upprätthålla prisstabilitet och samtidigt sträva efter att eliminera arbetslösheten 

(Claus, 2002). 

 

FIGUR 2 PHILLIPSKURVAN 
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Sedan 1958 har modellen utvecklats. En tidig modifiering gjordes av Solow och Samuelson 

(1960) då analysen expanderades till att studera effekterna på inflation i pris istället för 

förändring i lön. Detta gjordes utifrån antagandet att lönenivån till stor del avgör vilket pris 

företag sätter på sina produkter. Solow och Samuelson menade att Phillipskurvan kunde 

användas som en slags meny över olika nivåer av arbetslöshet och inflation. Genom penning-

och finanspolitiska åtgärder kunde lägre arbetslöshet åstadkommas under en längre period till 

priset av något högre inflation. Denna syn grundade sig i att utbudssidan av ekonomin antogs 

vara konstant och att förändringar i efterfrågan var den avgörande faktorn för ekonomiska 

fluktuationer (Claus, 2002). Solow och Samuelsons modell kritiserades bl.a. för att den hade 

svårigheter att förklara varför nominella löner steg snabbare vid låg arbetslöshet jämfört med 

vid hög. 

Milton Friedman var en av de som tidigt riktade kritik mot Phillipskurvan. Friedman menade 

att fullt informerade, rationella arbetare kommer intressera sig för den reala löneutvecklingen 

och inte den nominella eftersom de strävar efter att bibehålla sin köpkraft. Dessutom menade 

Friedman att reallönerna kommer anpassa sig så tillgången på arbete motsvarar efterfrågan. 

Reallönen kommer således vara associerad med en viss jämnviktsarbetslöshet – även kallad den 

naturliga arbetslösheten (NAIRU). Denna modell kom att kallas för den förväntansutvidgade 

Phillipskurvan (Friedman, 1968). 

 

π =  𝜋𝑒  −  𝛼(𝑈 − 𝑈∗) + ε (2.1)  

inflation = förväntad inflation – arbetslöshetsgapet 

α är effekten på inflationen av arbetslöshetsgapet  

 

I den tidigare versionen av modellen användes arbetslöshetsnivån som en proxyvariabel för 

efterfråge- eller utbudsöverskott på arbetskraft. Friedman omformulerade efterfrågeöverskottet 

som skillnaden mellan den ”naturliga” och faktiska arbetslöshetsnivån i ekonomin. Friedman 

menade att när den faktiska arbetslösheten understiger NAIRU kommer ett inflationstryck 

uppstå eftersom efterfrågan på arbetskraft är hög, vilket pressar upp löner som i sin tur leder till 

ökade priser. Inflationen kommer då accelerera, och vice versa när arbetslösheten överstiger 

NAIRU. En viktig följd av introducerandet av arbetslöshetsgapet var att Phillipskurvan slutade 

betraktas som en meny där låg arbetslöshet kunde betalas för med hög inflation. Detta eftersom 

alla arbetslöshetsnivåer som understiger NAIRU resulterar i accelererande inflation tills 
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arbetslösheten återvänt till den naturliga nivån igen. Med antagandet om att arbetslösheten alltid 

återvänder till den naturliga nivån menade Friedman att Phillipskurvan på lång sikt är vertikal 

och inte beror av inflationen. Friedman antog adaptiva inflationsförväntningarna, vilket innebär 

att inflationen nästa period förväntas vara densamma som nu. Detta kritiserades, bland annat av 

Lucas (1972) som istället antog framåtblickande rationella förväntningar, vilket ledde fram till 

den nykeynsianska Phillipskurvan. Vilket av dessa mått som på bästa korresponderar mot den 

observerade förväntade inflationen ligger utanför ramarna för denna uppsats. I regressionerna 

kommer adaptiva inflationsförväntningar användas då detta ter sig lämpligt i empiriska studier.  

 

Istället för arbetslöshetsgap kan produktionsgap användas i Phillipskurvan. Kopplingen mellan 

produktion och arbetslöshet kan härledas via Okun’s lag, Okun (1962) som beskriver 

förhållandet mellan förändringar i arbetslöshet och förändring i produktion. Produktionsgapet 

definieras som skillnaden mellan faktiskt produktion och potentiell produktion där potentiell 

produktion är produktionsnivån när inflationen varken ökar eller minskar. Potentiell produktion 

går, i likhet med NAIRU, inte att observera utan kan endast uppskattas. Därav är såväl 

produktions- som arbetslöshetsgapet estimerade mått som karaktäriseras av viss osäkerhet. 

Produktionsgapet mäter nivån av inflationstryck i ekonomin och är en viktig länk mellan den 

reala sidan av ekonomin – som producerar varor och tjänster – och inflationen. Vid ett positivt 

produktionsgap kommer priserna att börja öka till följd av en ökad efterfrågan i ekonomin. På 

samma sätt kommer priserna i ekonomin att börja falla vid ett negativt produktionsgap som 

reflekterar svag efterfrågan (IMF, 2013). Ett ihållande positivt produktionsgap indikerar ett 

efterfrågetryck och signalerar till de penningpolitiska makthavarna att inflationstrycket ökar 

och att en åtstramande policy kan behövas. På samma sätt indikerar ett negativt produktionsgap 

de motsatta implikationerna. (Claus, 2002). Den förväntansutvidgade Phillipskurvan med 

produktionsgap skrivs således: 

 

π − 𝜋𝑒 =  𝛼(𝑌 − 𝑌∗) + 𝜀 (2.3) 

där 𝑌 är faktiskt produktion 

𝑌* är potentiell produktion 

𝛼 är effekten av produktionsgapet på den förväntade inflationen 
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FIGUR 3 FÖRVÄNTANSUTVIDGAD PHILLIPSKURVA 

 

 

 

2.2 Globaliseringshypotesen 
 

Enligt globaliseringshypotesen (GH) bestäms inflationen inte endast av det inhemska 

resursutnyttjandet utan även av det utländska. Internationaliseringen av varu-och 

finansmarknader antas ha lett till att inhemsk inflation numera beror av förhållandet mellan 

global efterfrågan och produktionskapacitet snarare än inhemska faktorer (Milani, 2009). 

Effekten av globalisering på inhemsk inflation uppkommer via två kanaler, globalisering av 

handel och globalisering av produktion.  

 

2.3 Globaliserad handel och produktion 
 

Inhemsk prisnivå bestäms av aggregerad tillgång och efterfrågan inom landet. Ökad 

internationell handel leder till att kompositionen av aggregerad tillgång och efterfrågan 

förändras. Detta då produktionsnivån i utlandet är integrerad med den inhemska aggregerade 

efterfrågenivån, eftersom det är möjligt att importera varor från utlandet. På samma vis är 

efterfrågenivån i utlandet integrerad med den aggregerade tillgången via export. Priser, speciellt 

på varor som handlas på världsmarknaden, beror således snarare på global tillgång och 

efterfrågan än endast inhemsk (Çiçek, 2012). Tootell (1998) framhåller i sin studie att 

globaliseringen även påverkar inhemsk inflation via konsumentprisindexet (KPI), då det 

inkluderar prisförändringar för importerade varor. Importpriset bestäms av den utländska 
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prisnivå som i sin tur bestäms av det utländska resursutnyttjandet. Förändringar i importpriser 

kommer dessutom påverka KPI eftersom resterande del av varukorgen, alltså inhemskt 

producerade varor, ofta innehåller delar eller komponenter som importeras från utlandet 

(Gamber och Hung, 2007). 

 

I och med globaliseringen och den ökade integrationen med lågkostandsekonomier som Kina 

och Indien har konkurrensen ökat på allt fler marknader. Tootell (1998) menar i sin studie att 

denna konkurrens leder till en begränsning av inhemska producenters utrymme för 

prishöjningar. När det inhemska kostnadstrycket ökar, men den utländska prisnivån förblir 

oförändrad, tappar inhemska producenter snabbt marknadsandelar om de väljer att höja priset 

på varan i fråga. Tootell menar att ju färre inhemska producenter som klarar av att konkurrera 

på dessa globala marknader, ju mer kommer utländskt resursutnyttjande påverka inhemsk 

inflation. Detta fenomen kan ta sig uttryck i lägre löneanspråk, mindre vinstmarginal eller en 

nedgång i inhemsk produktion till följd av ökad import. Gamber och Hung (2007) menar att 

globalisering påverkar inhemsk inflation genom löneförhandling. Möjligheten för företag att 

flytta sin produktion till länder med lägre löner ger företagen en fördel i löneförhandlingar, 

jämfört med om företagen agerade i en stängd ekonomi. Lönetrycket på inflationen kommer i 

sådant fall vara lägre jämfört med i en stängd ekonomi. Ökad global konkurrensen dämpar 

prisökningar vilket även leder till att utrymmer för löneökningar minskar (Çiçek, 2012). 
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3. Tidigare studier av globaliseringshypotesen 
 

 

I detta avsnitt ges en övergripande bild av tidigare studier som anses vara relevanta för 

uppsatsens syfte.

 

 

I början av 1990-talet började effekterna av globaliseringen på Phillipskurvan att studeras. 

Sedan dess har litteraturen växt och är idag omfattande. Detta avsnitt ämnar därför inte att 

redovisa all tidigare forskning som gjorts, utan syftar till att ge en övergripande bild av tidigare 

resultat som anses vara intressanta för uppsatsens syfte. I Rogoff (2003) lyfts en vanligt 

förekommande förklaring till den numera låga och stabila inflationen fram – förbättrad 

penningpolitik. Denna studie har inkluderats för att understryka att globaliseringen inte kan ses 

som den enda förklaringen till den låga inflationen, men att den ändå bör betraktas som en viktig 

faktor.   

 

Rogoff (2003) menar i sin studie att den globala disinflationen5 som kunnat observerats runtom 

i världen decenniet runt millennieskiftet till stor del är en produkt av förbättrade centralbanker. 

Han menar att anledningen till att den globala inflationen sjunkit från 30 procent till 4 procent 

är att centralbankerna som institutioner har förbättrats. Förbättrade i det avseende att allt fler 

centralbanker agerar självständighet och att förekomsten av konservativa anti-

inflationspreferenser hos centralbankerna har ökat. I tillägg till detta har centralbankernas 

arbete påverkats av ökad medvetenhet - hos såväl centralbankernas styrelser, politiker och 

allmänheten - om att högre inflation inte är ett optimalt instrument att använda vid djupa 

strukturella och skattemässiga problem. Rogoff fastslår att förbättrade centralbanker är en stor 

anledning till denna period av låg och stabil inflation, men menar att det finns andra faktorer 

som också varit tongivande. Detta eftersom inflationen har fallit överallt, inte bara i länder som 

präglats av den ovan beskrivna utveckling, utan även i länder med svaga institutioner och 

instabila politiska system. Rogoff lyfter fram just globalisering som en bidragande faktor till 

den låga och stabila inflationen.  

 

                                                                 
5 Disinflation innebär en förändring i inflationstakten, från en högre inflation till en lägre. 
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Tootell (1998) studerar det utländska produktionsgapets inverkan på den amerikanska 

inflationen för åren 1973–1996. I studien estimeras en Phillipskurva med viktade värden för 

utländskt produktionsgap för de sex viktigaste av USA:s handelspartners. Syftet är att 

undersöka om den amerikanska inflationen över tid har kommit att bero mer av det utländska 

produktionsgapet än det inhemska. Tootell menar, att om detta är fallet, så är det mindre troligt 

att penningpolitiska beslutsfattare kan uppnå både inflations- och sysselsättningsmål eftersom 

de då inte längre kan kontrollera nyckelfaktorerna för inhemsk inflation.  

I studien estimeras en Phillipskurva för tidsperioden 1973–1996 och en för 1984–1996, där två 

olika mått på resursutnyttjande används. Det kortare tidsintervallet motiveras med att vikten av 

det utländska resursutnyttjandet antas ha ökat under 1980-talet i och med att 

handelsunderskottet under den tiden blev allt större. I den första modellen används data för 

arbetslöshet som ett mått på ekonomins resursutnyttjande. Den inhemska arbetslöshetsnivån 

har, som väntat, negativ och signifikant effekt på den amerikanska inflationen. Den utländska 

arbetslöshetsnivån har även den väntad negativ effekt men är icke-signifikant i regressionen, 

såväl i den längre tidsserien som i den kortare. I den andra modellen används istället 

produktionsgapet som mått på resursutnyttjande. När detta mått på resursutnyttjande används 

visar Tootells resultat att utländskt produktionsgap har en negativ men icke-signifikant effekt 

på inflationen i den längre tidsperioden. I den kortare tidsperioden är det utländska 

produktionsgapet positivt, men inte signifikant.  

 

Gamber och Hung (2007) estimerar en Phillipskurva för USA med handels-viktade 

medelvärdena för resursutnyttjandet i 35 av USA: globala handelspartners för åren 1971–1999. 

I studien argumenterar de för att ökad globalisering leder till att överskottskapacitet utomlands 

bidrar till att amerikanska producenter kan tillgodose efterfrågan på hemmamarknaden, utan att 

anstränga de inhemska resurserna och pressa upp inflationen. Som mått på utländskt 

resursutnyttjande använder de sig av arbetslöshetsnivån i landet. Resultaten tyder på att det 

utländska har positiv och signifikant effekt på den amerikanska inflationen och menar att det 

att utländskt resursutnyttjande är en viktig variabel för att förklara inflationsprocessen i USA.  

 

Borio och Filardo (2007) presenterar de hittills starkaste resultaten som talar för GH. De 

estimerar Phillipskurvor för 16 OECD-länder 6  samt euroområdet från 1985 till 2005. 

                                                                 
6 USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Kanada, Nederländerna, Belgien, Sverige, Schweiz, 
Spanien, Australien, Österrike, Norge, Nya Zeeland samt eurozonen.  
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Produktionsgapet definieras som skillnaden mellan faktiskt och potentiell produktion och 

används som proxy för resursutnyttjandet i en ekonomi. De utländska produktionsgapen är 

sedan sammanvägda och handelsviktade mot hur stor andel de utgör av landets import och 

export. I studien finner de att i merparten av de studerade länderna har det utländska 

produktionsgapet signifikant effekt på den inhemska inflationen.  Dessutom finner de att 

betydelsen för det utländska produktionsgapet ökar över tid och att den i flera fall överskrider 

betydelsen av det inhemska produktionsgapet.  

 

Även Ihrig m.fl. (2010) testar GH, dvs hypotesen att globaliseringen har ökat rollen för 

internationella faktorer och minskat rollen av inhemska faktorer i inflationsprocessen inom 

industrialiserade ekonomier. De estimerar Phillipskurvor för 11 länder.7 Resultaten visar att 

effekten av det utländska produktionsgapet på konsumentprisindex var icke-signifikant (och 

oftast negativ). Deras resultat visar även att det inhemska produktionsgapets effekt på 

inflationen blivit svagare med tiden i en modell där utländskt produktionsgap exkluderats. De 

kan dock inte fastslå att är på grund av globaliseringen då de inte finner någon korrelation 

mellan minskad effekt av inhemskt produktionsgap och mått på globalisering.8 

 

Under litteratursökningen hittades inga studier gjorda för endast Sverige. Dock ingår Sverige 

ofta i det urval av länder studierna behandlar. Resultaten för Sverige följer det generella 

sambandet som presenteras i respektive studie. Med andra ord ger tidigare forskning ingen 

entydig bild av det utländska produktionsgapets effekt på inflationen för just Sverige. 

  

                                                                 
7 Australien, Belgien, Kanada, Nederländerna, Frankrike, Italien, Japan, Sverige, Schweiz, Storbritannien, USA. 
8 I modellen mäts graden av globalisering som andelen handel (import och export) av total BNP. 
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4. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras den empiriska modellen och de valda variablerna förklaras. Detta 

följs av avsnitt om vanligt förkommande problem vid tidsserieanalys, deskriptiv statistik och 

begränsningar med mitt datamaterial.

 

 

I den empiriska analysen används tidsseriedata för att studera sambandet mellan inhemskt 

respektive utländskt produktionsgap och inflationen i Sverige. I många tidigare studier används 

paneldata för att studera effekterna inom olika länder.  

 

4.1 Ekonometrisk modell och variabler 
 

För att testa mina hypoteser skattas två Phillipskurvor, en med inhemskt och utländskt 

produktionsgap samt en med endast inhemskt produktionsgap.  

 

∆𝜋𝑡  =  𝛽0 + 𝛽1 ∑ 𝑌𝑡−𝑛
𝐷

1

𝑖=0

+ 𝛽2 ∑ 𝑌𝑡−𝑛
𝐹

1

𝑖=0

+ 𝜀𝑡 

 (4.1) 

  

∆𝜋𝑡  =  𝛽0 + 𝛽1 ∑ 𝑌𝑡−𝑛
𝐷

1

𝑖=0

+ 𝜀𝑡 

 (4.2) 

  

 

Där  ∆𝜋 =  𝜋𝑡 − 𝜋𝑡−1  

 𝑌𝐷 inhemskt produktionsgap 

 𝑌𝐹 utländskt produktionsgap 

 𝜀  felterm 
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Den beroende variabeln, ∆π, är den förväntade inflationen och är definierad som skillnaden 

mellan tidigare års och nuvarande inflation. I modellen antas adaptiva inflationsförväntningar: 

 𝜋𝑡
𝑒 = 𝜋𝑡−1 

 

Om ∆π > (<) 0 så överstiger (understiger) den faktiska inflationen den förväntade. Inflationen 

mäts i konsumentprisindex, KPI. KPI är definierat som den procentuella förändringen i pris, 

från en period till en annan, för en given varukorg bestående av varor och tjänster som 

konsumeras av hushållen. De varor och tjänster som ingår i varukorgen har olika vikter 

beroende på hur stor konsumtionen är för just dessa. Vikterna räknas om en gång varje år för 

att varukorgen på ett så rättvist sätt som möjligt ska spegla konsumtionen i ekonomin då 

konsumtionsmönstren förändras över tid (SCB). Datat är hämtat från OECD:s databas och 

mäter den årsvisa förändringen av KPI, mätt i procent.  

 

 

Det inhemska produktionsgapet, 𝑌𝐷, är estimerat genom att applicera ett HP-filter9 på årlig data 

för BNP uttryckt i fasta priser med 2010 som referensår. BNP i fasta priser innebär att värdena 

har justerats för inflation baserat på ett visst års prisnivå, i detta fall 2010. Fördelen med att 

använda detta mått på BNP är att det tillåter jämförelser över tid samt att förändringar som beror 

på inflationen rensas bort. BNP är uttryckt i miljoner dollar, detta för att kunna jämföra med de 

andra länderna i modellen. Datat är hämtat från OECD:s databas.  

 

 

Det utländska produktionsgapet, 𝑌𝐹 , härleds på samma sätt som det svenska, genom att 

applicera ett HP-filter på årlig data för BNP uttryckt i fasta priser från OECD:s databas, uttryckt 

i 2010 års prisnivå. Länderna som valts ut är de fem länder Sverige importerade mest ifrån 

2017: Danmark, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Tyskland 10 . Importvikterna är 

framräknade från SCB:s data över varuimport från ursprungsland uttryckt i tusentals kronor. 

Data finns dock endast från 1977 så för de sju första åren används samma vikter som för 1977. 

För Tyskland innan 1991 används den sammanlagda importen från Väst- och Östtyskland.  

                                                                 
9 Ett HP-filter filtrerar tidsseriedata till två komponenter, en trend och en periodisk komponent där trenden 
tolkas som ett mått på potentiell produktion och avvikelsen från trenden som produktionsgapet. För mer 
utförlig beskrivning, se bilaga 1. 
10 Officiell data för Tyskland finns endast tillgänglig från 1991. För data mellan 1970 och 1991 är värdena 
estimerade för hela Tyskland genom att länka datat från 1991 med historiska data för Västtyskland enligt SNA 
1993 (OECD).  



19 
 

𝑌𝑡
𝐹 = ∑ 𝑤𝑡

𝑗

𝑗=𝑙𝑎𝑛𝑑

𝑦𝑡
𝑗
 

Där 𝑦𝑗är produktionsgapet för land j och 𝑤𝑗 är det viktade medelvärdet av hur mycket Sverige 

importerar från land j.  

𝑤𝑗 =  
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑗

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑓𝑒𝑚 𝑙ä𝑛𝑑𝑒𝑟 
 

 

Denna typ av vikt används bl.a. i Tootell (1998) och Borio och Filardo (2007).  

 

 

4.2 Tidsserieanalys 
 

Inom tidsserieanalys skiljer man på statiska och dynamiska modeller. I en statisk modell antas 

en förändring i en oberoende variabel ha direkt effekt på den beroende variabeln, medan i en 

dynamisk modell tillåts en eller flera variabler påverka den beroende variabeln med viss 

fördröjning (Woolridge, 2012). Regressionerna som skattas, (4.1) och (4.2) är dynamiska 

distributed lag-modeller (DL). Vid användning av DL-modeller måste lagglängden 

specificeras, alltså bestämma hur många tidigare perioder som ska inkluderas i modellen. Detta 

kan göras ad-hoc genom att först estimera 𝑌𝑡 mot 𝑋𝑡, sedan 𝑌𝑡 mot 𝑋𝑡−1, sedan 𝑌𝑡 mot 𝑋𝑡−2, 

och så vidare. Detta görs tills koefficienterna för de laggade variablerna blir icke-signifikanta 

och/eller ändrar tecken (från positiv till negativ eller vice versa). Denna metod har sina 

nackdelar: (1) Ju fler laggar som inkluderas ju färre blir frihetsgraderna i modellen vilket leder 

till att den statistiska inferensen blir svagare. (2) Problem med multikolinjäritet kan uppstå då 

laggar ofta är högt korrelerade med varandra. (3) Detta angreppssätt anklagas stundtals för att 

vara data mining.11 (Gujarati, 2003).  

 

En viktig förutsättning för att kunna genomföra tidsserieanalys är att variablerna är stationära 

över tid. Stationäritet innebär att medelvärdet och variansen är konstanta över tid och att 

kovariansen mellan två tidpunkter endast beror på avståndet mellan observationerna och inte 

på den tidpunkt som variabeln observerades i (Gujarati, 2003). Om dessa antaganden inte 

uppfylls är datat icke-stationärt. Med andra ord kan icke-stationära variabler sägas ”vandra 

                                                                 
11 Data mining innebär att man letar efter samband i data utan att först ha formulerat och testat hypoteser, 
vilket kan leda förhastade slutsatser. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotes
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omkring” utan att återkomma till ett medelvärde på lång sikt (Stock och Watson, 2015). Icke-

stationära variabler kan ge upphov till så kallad nonsensregression där signifikanta samband 

påvisas utan att det egentligen finns någon relation mellan variablerna (Gujarati, 2003). 

Anledningen är att serierna innehåller samma stokastiska trend vilket gör att de rör sig åt samma 

håll och därmed påvisar ett kausalt samband trots att det inte existerar (Gujarati, 2003). För att 

upptäcka icke-stationäritet kan variabeln antingen studeras grafiskt eller så kan ett test för 

enhetsrötter utföras. Ett vanligt sådant är augmented Dickey Fuller (ADF) vars nollhypotes är 

att det förekommer en enhetsrot, det vill säga att datat är icke-stationärt. Nollhypotesen i ADF-

testet kunde förkastas på 5% respektive 1% signifikansnivå. För fullständigt resultat, se bilaga 

4. 

 

Ett vanligt förekommande problem vid tidsserieanalys är förekomsten av autokorrelation som 

innebär att feltermen i regressionsanalysen är korrelerad med de laggade värdena av feltermen. 

Förekomsten av autokorrelation strider mot antagandet om att slumptermen ska inneha konstant 

varians. Detta uppstår till följd av att utelämnade variabler som påverkat den beroende variabeln 

är autokorrelerade, alltså att de beror av tidigare värden av sig själv. Eftersom effekten av 

utelämnade variabler hamnar i slumptermen u så blir denna autokorrelerad när de utelämnade 

variablerna är autokorrelerade (Stock och Watson, 2015). Effekterna av autokorrelation innebär 

att standardfelen som estimeras med OLS inte längre är konsistenta. Det går att upptäcka 

autokorrelation genom grafisk undersökning av OLS-residualerna och genom statistiska test 

som Durbin-Watson eller Breusch-Godfrey (Gujarati, 2003). För att undvika problem med 

autokorrelation kommer regressionerna skattas med Newey-West standardfel.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12 Med Newey-West standardfel estimeras korrekta OLS-standardfel trots förekomsten av både autokorrelation 
och heteroskedastisitet.  (Gujarati, 2003) 
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FIGUR 4 KORRELATION MELLAN INHEMSKT OCH UTLÄNDSKT PRODUKTIONSGAP 

4.3 Deskriptiv statistik 
 

TABELL 1 KORRELATIONSMATRIS 

46 obs 𝑌𝑡
𝐷 𝑌𝑡−1

𝐷  𝑌𝑡−2
𝐷  𝑌𝑡−3

𝐷  𝑌𝑡
𝐹 𝑌𝑡−1

𝐹  𝑌𝑡−2
𝐹  𝑌𝑡−3

𝐹  

𝑌𝑡
𝐷 1.00        

𝑌𝑡−1
𝐷  0.6167 1.00       

𝑌𝑡−2
𝐷  0.1398 0.6156 1.00      

𝑌𝑡−3
𝐷  -0.0859 0.1387 0.6150 1.00     

𝑌𝑡
𝐹 0.5668 0.3653 0.0515 -0.0516 1.0    

𝑌𝑡−1
𝐹  0.1915 0.5550 0.3512 0.0479 0.4689 1.00   

𝑌𝑡−2
𝐹  -0.0645 0.1945 0.5577 0.3500 -0.1527 0.4589 1.00  

𝑌𝑡−3
𝐹  -0.1513 -0.0495 0.2076 0.5515 -0.3723 -0.1595 0.4687 1.00 

 

 

Tabell 1 redogör för korrelationen mellan variablerna och dess laggar. Utifrån matrisen kan 

problem med multikolinjäritet uteslutas för de inkluderade variablerna samt för de 

inkluderade laggarna. Det finns inget bestämt gränsvärde för när multikolinjäritet anses vara 

ett problem, men en tumregel är att korrelationen inte bör vara högre än 0.7. 
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Värt att notera är att det svenska och utländska produktionsgapen är korrelerade och följer 

samma mönster över tiden. Trots detta avviker produktionsgapen från varandra vid flera 

tillfällen och antar stundtals olika värde (positivt eller negativt).  

 

4.4 Begränsningar 
 

 

En begränsning i mitt datamaterial är att det innehåller estimerade observationer till följd av 

bortfall i tidsserien. De estimerade värdena för Tysklands BNP och importvikterna för de sju 

första åren kan leda till något snedvridna resultat i början av tidsserien. Vidare för, som nämnts 

tidigare, produktionsgapet med sig en viss grad av osäkerhet.  

 

I många tidigare studier har det utländska produktionsgapet konstruerats med fler länder. I 

exempelvis Ihrig m.fl (2010) innehåller det utländska produktionsgapet de 35 främsta 

handelspartnerna för USA. Att modellen i denna studie endast innehåller fem länder kan leda 

till att den inte mäter det globala produktionsgapets påverkan på inflationen i Sverige, utan 

effekten av förändringar i produktionsgapen för dessa specifika länder.  
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten från den empiriska analysen. 

 

 

För att testa om det utländska produktionsgapet spelar en viktig för i inflationsprocessen i 

Sverige estimeras ekvation (4.1) med OLS13 justerat för autokorrelation och heteroskedasticitet. 

Regressionen skattas dels med endast det inhemska produktionsgapet och dels med båda 

produktionsgapen. Resultatet visas nedan i tabell 2 med Newey-West standardfel inom 

parantes. 

 

TABELL 2 RESULTAT FRÅN REGRESSION 4.1 

Summan av 

koefficienterna 

Inhemskt produktionsgap Inhemskt och utländskt produktionsgap 

𝛽1 
0.376* 

(0.1489) 

0.335* 

(0.1328) 

𝛽2 
— 0.112 

(0.2291) 

𝛽0 
-0.112 

(0.2940) 

-0.115 

(0.2363) 

Antal inkluderade laggar uppgår till 1 i båda regressionerna. För härledning av detta, se bilaga 2. 

Notera att * indikerar signifikansnivå på 0.05. 

 

Resultaten visar att det inhemska produktionsgapet har positiv effekt på den förväntade 

inflationen på 5% signifikansnivå. Detta gäller även när det utländska produktionsgapet 

inkluderas i regressionen. Nollhypotesen om att 𝛽1 = 0  kan således förkastas med 95% 

säkerhet. 

 

Det utländska produktionsgapet har förväntat effekt på den förväntade inflationen. Effekten är 

dock icke-signifikant. Därmed kan nollhypotesen för 𝛽2 = 0  inte förkastas. Utifrån dessa 

                                                                 
13 OLS minimerar summan av avståndet i kvadrat mellan varje observation och predikterar en regressionslinje 
för att estimera effekten av varje oberoende variabel på den beroende variabeln. För att inte få snedvridna 
resultat vid användning av OLS måste en rad antaganden vara uppfyllda. Modellen ska vara linjär och rätt 
specificerad. Slumptermen ska vara normalfördelad och inneha medelvärdet noll.  Vidare ska slumptermen 
även inneha konstant varians samt vara oberoende av förklaringsvariablerna. (Stock och Watson, 2015) 
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resultat kan det inte sägas att utländska produktionsgapet har signifikant effekt på den 

oförutsedda inflationen.  

 

För regressionen som inkluderar båda produktionsgapen utfördes ett F-test med nollhypotesen 

att 𝛽1  =  𝛽2 = 0. Denna nollhypotes kunde förkastas med 1% signifikansnivå. Detta innebär 

att både det utländska och inhemska produktionsgapet påverkar den oförutsedda inflationen, 

med 99% säkerhet.  

 

 

För att testa om det inhemska resursutnyttjandets roll i inflationsprocessen har minskat över tid 

estimeras ekvation 4.2 med OLS justerat för autokorrelation och heteroskedasticitet. Resultatet 

visas nedan i tabell 3 med Newey-West standardfel inom parantes. 

TABELL 3 RESULTAT FRÅN REGRESSION 4.2 

Summan av 

koefficienterna 

 

1970-1990 

 

1991-2017 

𝛽1 
0.349* 

(0.1499) 

0.332* 

(0.1435) 

𝛽0 
-0.148 

(0.4528) 

-0.209 

(0.2648) 

Antal inkluderade laggar uppgår till 1. För härledning av detta, se bilaga 2. 

Notera att * indikerar signifikansnivå på 0.05. 

 

Detta resultat tyder på att betydelsen av det inhemska produktionsgapet för den oförutsedda 

inflationen har minskat mellan de två tidsperioderna, från 0.349 till 0.322. Dock överlappar 

konfidensintervallen varandra, vilket innebär att skillnaden inte är statistiskt signifikant.  

 

  

FIGUR 5 ÖVERLAPPANDE KONFIDENSINTERVALL 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

Studiens syfte var att undersöka det utländska produktionsgapets roll i förhållandet mellan 

arbetslöshet och inflation i Sverige. 

 

Det finns goda teoretiska och empiriska belägg från tidigare forskning att globaliseringen har 

förändrat den kortsiktiga inflationsdynamiken. Trots detta har det visat sig svårt att mäta den 

effekten, något de tvetydiga resultaten från tidigare forskning är en indikator på. Resultaten i 

denna uppsats finner inte att det utländska produktionsgapet har signifikant effekt på den 

oförutsedda inflationen. Utifrån detta finns inte statistiska belägg för GH, dvs att utländskt 

resursnyttjande spelar en viktig roll för inflationsprocessen i Sverige. Dessa resultat går i linje 

med tidigare forskning, däribland (Ball, 2006); (Calza, 2009); (Ihrig m.fl., 2010). Men till följd 

av de svårigheter som finns kring att mäta och kvantifiera globaliseringens effekt på inflationen 

kan det vara felaktigt att förkasta GH på dessa grunder. Resultaten i studien kan bero på ett 

antal faktorer, utöver den möjliga förklaringen att GH inte är sann.  

Den första anledningen knyter an till definitionen av globalisering och vad som kännetecknar 

ett globaliserat land. Som nämnts tidigare finns det inget vedertaget mått på globalisering, men 

ett vanligt förekommande sådant är handel med varor och tjänster. Det har dock argumenterats 

att detta är ett undermåligt mått. López-Villavicencio och Saglio (2014) menar att ett lands 

finansiella öppenhet 14  är bättre lämpad som proxy för globalisering. Detta eftersom den 

finansiella öppenheten har ökat explosionsartat i utvecklade länder medan handel med varor 

och tjänster legat på ungefärligen samma nivåer de senaste åren. Det är möjligt att detta mått 

skulle kunna ge en klarare bild av hur globaliserat ett land är och är bättre lämpad som en 

förklarande variabel i sambandet mellan inflation och produktionsgap.  

Vidare kan de länder som utgjorde det utländska produktionsgapet ge missvisande resultat. 

Avgränsningen för vilka länder som ska inkluderas i det utländska produktionsgapet är inte 

givet. Det är möjligt att resultaten sett annorlunda ut om lågkostnads- och låglöneländer ingått 

i det utländska produktionsgapet. En anledning till att det utländska produktionsgapet inte 

innefattade dessa länder var att undgå den så kallade ”Kina-effekten” där den ökade 

integrationen mellan utvecklingsländer bidragit till att inflationsnivån generellt är lägre.  

                                                                 
14 Finansiell öppenhet definieras som andelen utländska tillgångar och skulder av total BNP. (López-
Villavicencio och Saglio, 2014). 
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För vidare studier bör variabler för efterfrågechocker i ekonomin inkluderas i modellen. 

Oljepriset eller inflation i importpriser är två sådana exempel som skulle kunna bidra till en 

djupare analys av GH.  

 

Resultatet i studien tyder på att det inhemska resursutnyttjandets roll i inflationsprocessen 

minskat över tid, men att skillnaden inte är statistiskt säkerställd. Analysen av huruvida effekten 

av det svenska resursutnyttjandet har ändrats till följd av globaliseringen försvåras av ett antal 

händelser omkring brytpunkten för de två studerade tidsperioderna. 1995 antog Riksbanken det 

tvåprocentiga inflationsmålet, något som enligt många lett till mer förankrade 

inflationsförväntningar och minskat volatiliteten i inflationstakten. Det antas även ha lett till 

ökat förtroende för Riksbanken, vilket också det bidrar till lägre och mer stabil inflation. Vid 

ungefär samma tidpunkt övergick Sverige från fast till flytande växelkurs, vilket även det antas 

ha påverkat inflationen. Vidare studier om globaliserings effekt på det inhemska 

resursutnyttjandets roll i inflationsprocessen bör således kontrollera för dessa händelser.  

 

Policyimplikationerna från studiens resultat är att Riksbanken i nuläget kan fortsätta att främst 

beakta det svenska resursutnyttjandet i sina prognoser och penningpolitiska åtgärder. Dock är 

det inte omöjligt att det utländska resursutnyttjandet spelar en viss roll för den svenska 

inflationsprocessen. Om så är fallet bör det möjligtvis övervägas att vidga Riksbankens uppgift 

till att även beakta sysselsättningsgraden i Sverige. Detta eftersom en flackare Phillipskurva 

innebär minskad effekt på inflationen vid penningpolitiska åtgärder, vilket skulle innebära att 

fler blir arbetslösa när inflationen sänks till en lägre nivå.  

 

För att med säkerhet kunna avgöra huruvida GH bör beaktas i en svensk kontext behövs vidare 

studier som kan kontrollera för andra faktorer som kan tänkas ha bidragit till en lägre och mer 

stabil inflation generellt.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Hodrick-Prescott filter  
 

Det finns olika metoder för att estimera produktionsgapet varav alla har sina 

tillkortakommanden. Det gemensamma för metoderna är att produktionen antas kunna delas 

upp i en trend och avvikelser från trenden, där trenden tolkas som ett mått på potentiell 

produktion och avvikelsen från trenden som produktionsgapet. För att estimera 

produktionsgapet används ett Hodrick-Prescott-filtret. Ett HP-filter filtrerar tidsseriedata till två 

komponenter, en trend och en periodisk komponent.  

 

𝑦𝑡 = 𝜏𝑡 + 𝑐𝑡 

 

där 𝜏𝑡är trendkomponenten 

𝑐𝑡 är den periodiska komponenten 

 

HP-filtret är applicerat på den naturliga logaritmen av real BNP med en smoothing parameter 

på 100 vilket anses passande för årlig data. Den periodiska komponenten är sedan multiplicerad 

med 100. HP-filtret används frekvent bland makroekonomer men har trots detta sina nackdelar. 

Kritik har riktats mot filtrets förmåga att estimera produktionsgapet från real BNP, se (St-Amant 

and Van Norden, 1997). De menar dock att även om HP-filtret inte är ett optimalt filter betyder 

det nödvändigtvis inte att det inte är en bra approximation av det optimala filtret. Återigen är 

produktionsgapet svårt att mäta och ett perfekt instrument är svårt att hitta. En annan av HP-

filtrets tillkortakommanden är att det har svårigheter att filtrera trenden mot slutet av en 

tidsserie, något som bör tas i beaktning.  

 

Bilaga 2. ad hoc estimering av antal laggar 
 

Den estimerade regressionen för inhemskt produktionsgap: 

∆𝜋 ̂ =  −0.11 + 0.38𝑌𝑡
𝐷  

∆�̂�  =  −0.11 + 0.41𝑌𝑡
𝐷 +  0.05𝑌𝑡−1

𝐷  

∆�̂�  =  −0.14 + 0.31𝑌𝑡
𝐷 +  0.16𝑌𝑡−1

𝐷  −  0.26𝑌𝑡−2
𝐷  
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Utifrån detta inkluderas en lag i regressionen, eftersom effekten av produktionsgapet i t-2 antog 

icke-förväntat värde.  

Den estimerade regressionen för utländskt produktionsgap: 

∆�̂�  =  −0.11 + 0.42𝑌𝑡
𝐹  

∆�̂�  =  −0.11 + 0.43𝑌𝑡
𝐹 +  0.0013𝑌𝑡−1

𝐹  

∆�̂�  =  −0.11 + 0.43𝑌𝑡
𝐹 +  0.047𝑌𝑡−1

𝐹  −  0.04𝑌𝑡−2
𝐷  

 

Även utifrån detta anses en inkluderad lag vara motiverat, eftersom effekten av 

produktionsgapet i t-2 antog icke-förväntat värde..  

 

Bilaga 3. Deskriptiv statistik 
 

TABELL 4 DESKRIPTIV STATISTIK 

Variabel Antal 

observationer 

Medelvärde Standardavvikelse Min  Max 

∆π 47 -0.11 2.1619 -7.07 6.5 

𝑌𝐷 48 -0.43 2.216 -5.54 4.78 

𝑌𝐹  48 -0.05 1.371 -2.99 3.07 
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FIGUR 6 STATIONÄRITET 

 

 

Grafisk undersökning av stationärtitet i variablerna. Att döma av Figur 5 kan variablerna 

anses vara stationära, men då grafiska undersökningar inte är precisa utförs även ett 

augumented Dickey-Fuller test.  

 

Bilaga 4. Augumented Dickey-Fuller test 
 

Det generella tillvägagångssättet vid tester av stationäritet går ut på att undersöka förekomsten 

av enhetsrötter. För att beskriva innebörden av enhetsrötter kan en autoregressiv modell 

användas, AR(1):  

𝑌𝑡 =  𝛾𝑌𝑡−1 + 𝑣𝑡 

Där 𝑌𝑡 är värdet för variabeln Y i tidpunkten t, 𝑌𝑡−1 en AR(1)-term och 𝑣𝑡 feltermen. 𝛾 

indikerar om tidsserien innehåller en enhetsrot på sådant sätt att om: 

𝛾 = 1 så är 𝑌𝑡 en slumpvandring, vilket innebär att det är en icke-stationär tidsserie.  

𝛾 < 1 så konvergerar det förväntade värdet av 𝑌𝑡 mot noll och tidsserien är stationär.  

𝛾 > 1 så ökar 𝑌𝑡 kontinuerligt. (Gujarati, 2003) 
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Med augumented Dickey-fuller testet estimeras modellen: 

∆𝑌𝑡 =  𝛽1𝑌𝑡−1 + 𝑣𝑡 

Där ∆𝑌𝑡 är förändringen i variabeln mellan två tidsperioder och 𝛽1 =  𝛾 − 1 

Nollhypotesen för testet är att 𝛽1 = 0 vilket innebär att 𝛾 = 1, det vill säga att tidsserien 

innehåller en enhetsrot. Resultatet från ADF-testet för mina variabler presenteras i tabell 5.  

TABELL 5 RESULTAT AUGUMENTED DICKEY-FULLER TEST 

Variabel Obs. t-värde 

𝑌𝐷 47 -3.214 * 

𝑌𝐹 47 -4.074** 

∆π 46 -8.176** 

Där * indikerar signifikansnivå på 0.05 och ** indikerar 

signifikansnivå på 0.001 

 

Med detta resultat kan således nollhypotesen att 𝛽1 = 0 förkastas på 1% signifikansnivå för 

variablerna 𝑌𝐹  och  ∆π. För 𝑌𝐷  kan 𝛽1 = 0  förkastas på 5% signifikansnivå. Variablerna är 

således stationära med 99%, respektive 95% säkerhet.  

 

 


