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Sammanfattning 

I denna studie undersöks det hur växelkursens pass-through-effekt på importpriser har 

förändrats över tid, där en period före och en period efter finanskrisen 2008 jämförs. Utöver 

effekten på de svenska importpriserna på aggregerad nivå beaktas även förändringar i 

importpriserna för sju olika branscher. Pass-through-effekten är definierad som den 

procentuella förändringen i importpriser som ges av en enprocentig förändring i växelkursen. 

För att skatta förändringarna i denna effekt används rullande regressioner för tidsperioden  

1998 – 2019. Två olika modeller används för att jämföra och kunna säkerställa resultaten, där 

den ena tar hänsyn till kointegration genom en ECM och den andra skattas med OLS för 

förstadifferenserna. Modellerna visar i princip samma resultat gällande pass-through-effektens 

utveckling, dock beror effektens storlek på valet av de två olika modellerna. Till skillnad från 

en del tidigare forskning visar resultaten en tydlig uppgång för pass-through-effektens storlek 

på både kort och lång sikt. Effektens storlek har ökat på såväl aggregerad nivå som för de sju 

olika branscherna. För den första modellen verkar det finnas en påtaglig fördröjning av 

effektens genomslag vid en växelkursförändring, medan fördröjningen är relativt låg för den 

andra modellen.  

Att pass-through-effektens storlek har ökat över tid kan tolkas som att växelkursen har fått ett 

större inflytande på de svenska importpriserna efter finanskrisen. I förlängningen innebär det 

att de svenska företagen tvingas lägga större vikt vid förändringar i växelkursen då de har en 

större påverkan på importpriserna idag än för 20 år sedan. Dessutom kan det indikera att 

Riksbanken bör ta större hänsyn till den effekten vid deras räntebeslut idag jämfört med 

tidigare. 

Nyckelord: pass-through-effekt, växelkurs, importpriser, markup, kointegration, error 

correction model (ECM), rullande regressioner.  
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Abstract 

In this study, it is examined how the pass-through effect of exchange rate on import prices has 

changed over time, comparing a period before and a period after the financial crisis in 2008. In 

addition to the effect on Swedish import prices at aggregate level, changes in import prices for 

seven different industries are also considered. The pass-through effect is defined as the 

percentage change in import prices given by a one percent change in the exchange rate. In order 

to estimate the changes in this effect, rolling regressions are used for the time period  

1998 – 2019. Two different models are used to compare and ensure the results, one of which 

takes cointegration into account through an ECM and the other is estimated with OLS for the 

first differences. The models show basically the same results regarding the development of the 

pass-through effect. However, the size of the effect depends on the choice of the two different 

models. Unlike some previous research, the results show a clear rise in the size of the pass-

through effect in both the short and the long run. The magnitude of the effect has increased at 

both the aggregated level and for the seven different industries. For the first model, there 

appears to be a significant delay of the effect in the event of a change in the exchange rate, 

while the delay is relatively low for the second model.  

The fact that the size of the pass-through effect increased over time can be interpreted as the 

exchange rate having had a greater influence on Swedish import prices after the financial crisis. 

By extension, this means that Swedish companies are forced to place more emphasis on changes 

in the exchange rate as they have a greater impact on import prices today than they did 20 years 

ago. In addition, this may indicate that the Swedish central bank, Riksbanken, should take 

greater account of this effect in their interest rate decisions today compared to what they 

previous needed. 

Keywords: exchange rate pass-through (ERPT), exchange rate, import prices, markup, 

cointegration, error correction model (ECM), rolling regressions.  
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1. Introduktion 

En liten öppen ekonomi som Sverige är starkt beroende av handel med omvärlden. Med tanke 

på landets storlek och geografiska förutsättningar, kan inte allt som konsumeras i landet, 

produceras inom dess gränser och därför blir import en nödvändighet. Under 2018 importerade 

Sverige varor och tjänster till ett värde av hela 2093 miljarder kronor enligt SCB (2019). Det 

motsvarar 43 procent av landets BNP.  

Det finns ett tydligt samband mellan den svenska växelkursen och de importpriser som de 

svenska företagen får betala för utländska produkter. Priser antas vara trögrörliga och kan inte 

förändras kontinuerligt. Sambandets styrka mellan växelkursen och importpriser för de svenska 

företagen beror till viss del på i vilken utsträckning som de importerande företagen har 

kontrakterade priser, och om det är i utländsk valuta eller i svenska kronor. Vid kontrakt i 

utländsk valuta, innebär förändringar i den svenska växelkursen omedelbara förändringar i 

importpriserna, sett i kronor. Det finns tydliga mönster som visar att export från stora länder 

och valutaregioner sker i exportörens valuta. Därav bör en stor del av Sveriges import ske i 

utländsk valuta då en betydande andel av den totala importen kommer från euroområdet, Kina 

och USA enligt Ekonomifakta (2019). I grafen nedan visas relationen mellan den svenska 

växelkursen och landets importpriser, där det tycks finnas ett visst samband dem emellan.  

Graf 1. Växelkurs och importpriser 

I grafen visas sambandet mellan 

nominell effektiv växelkurs, NER, och 

svenska importpriser, IMP. X-axeln 

anger årtalet och y-axeln anger index, 

där årtalet 2015 är referensår och har 

värdet 100. Grafen indikerar att det 

verkar finnas en korrelation mellan de 

två variablerna och att de rör sig på ett 

liknande sätt, fast i olika riktningar. Det 

handlar således om en negativ korrelation. Om växelkursen minskar, det vill säga att den 

svenska kronan apprecieras då den nominella växelkursen är definierad som  
𝑖𝑛ℎ𝑒𝑚𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎

𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎
 , då 

ökar de svenska importpriserna. 
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Att importpriserna beror på växelkursen kan ses i grafen och är även känt sedan tidigare. På 

senare tid har intresset för i vilken utsträckning valutakursförändringar påverkar importpriser 

ökat. I denna studie kommer fokus att läggas på förändringar i valutakursens effekt på 

importpriserna, den effekt som vanligen kallas för växelkursens pass-through-effekt på 

importpriser. Effekten är av betydelse för den inhemska inflationen och således viktig för de 

politiker som styr landet. Därav är det viktigt vid penningpolitiska åtgärder att förstå hur en 

förändrad växelkurs kommer att påverka importpriserna och därmed även den inhemska 

inflationen. 

Först ut att studera den så kallade pass-through-effekten var Magee (1973) när han undersökte 

effekten av en valutadepreciering på den amerikanska bytesbalansen. I studien fann Magee att 

det avgörande för pass-through-effektens storlek var i vilken valuta företagen satt sina priser. 

Han menade att säljare vill sätta priserna i valutor som spås apprecieras medan köparen önskar 

att betala i en valuta som tros försvagas, det vill säga deprecieras. Detta är rimligt då båda parter 

vill sträva efter att göra en kapitalvinst. Studiens fokus var hur det teoretiskt skulle kunna 

förklaras att bytesbalansen förändras i och med en depreciering i växelkursen, och några tydliga 

empiriska slutsatser dras inte i studien. Begreppet pass-through-effekt och dess innebörd har 

successivt utvidgats sedan Magee inledde forskningen inom området. Nu används begreppet 

till att bland annat beskriva effekten som växelkursen har på importpriserna. Det finns en uppsjö 

av tidigare studier inom området och just växelkursens pass-through-effekt är ett populärt ämne 

som det forskas flitigt om. Tidigare har det undersökts till exempel om pass-through-effekten 

är fullständig eller inte, om det är mikro- eller makroekonomiska faktorer som bestämmer 

effektens storlek, om effekten är endogen eller exogen samt hur effektens storlek förändrats 

över tid. 

När importpriserna förändras tvingas företagen besluta om huruvida de ska ändra deras priser i 

svenska kronor eller inte. I en perfekt värld, med fullständig konkurrens och utan trögheter, bör 

importpriserna förändras lika mycket som den reala växelkursen förändras. Pass-through-

effekten borde därför enligt teorin vara fullständig, vilket innebär att importpriserna förändras 

i samma skala som valutakursen. Enligt tidigare forskning finns anledning till att tro att så inte 

är fallet. Vi ser då en ofullständig pass-through-effekt på lång sikt, där valutakursen förändras 

i större grad än importpriserna. Oavsett om pass-through-effekten är fullständig eller inte, så 

behöver inte effekten nödvändigtvis få fullt utslag direkt. Importprisernas förändringar från en 

förändring i växelkursen kan ske gradvis och växa sig starkare efter en viss tid, därför kommer 

både kortsiktiga och långsiktiga pass-through-effekter att beaktas i denna studie. 
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Generellt sett kan det konstateras att växelkursens pass-through-effekt har avtagit de senaste 

decennierna, vilket ett flertal studier stödjer. Dock kommer inte Campa och Goldberg (2005) 

fram till några sådana resultat. I deras studie, som är en vanligt citerad sådan inom området, 

visar de att pass-through-effekten speglar den genomsnittliga inflationsnivån och volatiliteten i 

växelkursen. En lägre inflationsnivå och mindre volatil växelkurs anses då vara en rimlig 

förklaring till låga nivåer på pass-through-effekten. De menar även att makroekonomiska 

faktorer har en relativt låg påverkan på pass-through-effekten i jämförelse med en förändrad 

importkomposition, vilket sker då andelarna importerade råmaterial respektive importerade 

färdigförädlade varor förändras. En bakomliggande orsak till importkompositionens påverkan 

på pass-through-effekten är de olika stora prispåslagen för råmaterial och färdigförädlade varor. 

Möjligheterna till att absorbera förändringar i växelkursen med hjälp av företagens prispåslag 

varierar nämligen mellan de två importkategorierna. Campa och Goldberg (2005) anser alltså 

att korrelationen mellan makroekonomiska faktorer och pass-through-effekten är låg. Om detta 

stämmer skulle det implicera att Riksbanken inte behöver beakta pass-through-effekten av deras 

ränteförändringar i någon större omfattning. 

Dornbusch (1987) och Krugman (1987) visade att på en marknad som präglas av ofullständig 

konkurrens, så kommer företagen kunna justera deras markup (prispåslag) som ett svar på en 

plötslig förändring i växelkursen. Eftersom företagets markup beror på efterfrågeelasticiteten 

för produkten i fråga, bestäms den av konkurrenternas priser. När väl växelkursen förändras 

kan då företaget bestämma hur stor del som ska absorberas av deras markup. I praktiken innebär 

det att när den svenska valutan deprecieras, det vill säga försämras i termer av utländsk valuta, 

kan det utländska företaget som exporterar, sänka sitt pris till Sverige genom att sänka deras 

markup i syfte att stabilisera priset i termer av den svenska valutan. Om detta gäller så är pass-

through-effekten ofullständig då delar av växelkursens effekt absorberas av företagens markup.  

Barhoumi (2006) visade att skillnaderna i effekter mellan länder förklaras till största del av tre 

makroekonomiska nationsspecifika faktorer. De tre var: fast eller flytande växelkurs, 

inflationens nivå och variation samt eventuella handelshinder. Pass-through-effekten är således 

unik för det enskilda landet. Resultatet går helt emot Campa och Goldberg och visar hur 

komplex frågan är, där resultaten verkar kunna skilja sig åt från en studie till en annan.  

Otani m.fl (2003) undersökte hur växelkursens pass-through-effekt på de japanska 

importpriserna förändrats de senaste decennierna. De beaktade den aggregerade efterfrågan 

samt ett antal olika branscher, för att se om effekten skiljer sig åt mellan branscher. Deras studie 

har varit en stor inspirationskälla till denna studie och kommer att återkopplas till vid upprepade 
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tillfällen. Resultatet som de fann var att det finns en tydlig negativ trend, som innebär att pass-

through-effekten på importpriser minskat i Japan under 90-talet i jämförelse med tidigare 

decennier. Liknande studier har även gjorts i en rad andra länder och regioner. Beckmann m.fl. 

(2014) undersökte situationen i Tyskland och kom fram till att pass-through-effekten var relativt 

stabil men minskade något med tiden, både på aggregerad nivå och i de flesta undersökta 

branscherna. I Afrika studerades 19 olika länder av Holmes (2008), även där konstaterades det 

att pass-through-effekten har minskat på senare tid. Resultatet visade att effekten minskat med 

närmare en fjärdedel sedan mitten av 90-talet. Marazzi och Sheets (2007) undersökte pass-

through-effekten i USA och även de kunde se en kraftigt reducerad effekt. Pass-through-

effekten var signifikant högre i homogena branscher, jämfört med mer heterogena sådana. De 

spekulerade om att en bakomliggande orsak till den försvagade effekten kunde vara den då 

snabbt tilltagande konkurrensen från Kina, där de tog över marknadsandelar och erbjöd lägre 

importpriser. Kinas intåg på den globala marknaden kan således ha resulterat i minskade 

effekter av växelkursförändringar. Alvarez m.fl. (2012) studerade pass-through-effektens 

förändringar över tid i Chile. I deras studie fann de att effekten var närmast fullständig och att 

det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader av effekten över tid. 

En annan studie av värde för denna studie är den som gjordes av Kurtović m.fl. (2018). De 

studerade hur stor pass-through-effekten är på kort respektive lång sikt i Kroatien. Deras resultat 

tyder på att den kortsiktiga effekten är relativt låg, och effekten är därmed inte fullständig. På 

längre sikt däremot, är effekten signifikant större och effekten på importpriserna överstiger till 

och med förändringen i växelkursen för ett flertal branscher. I en annan studie av Kurtović 

(2019), undersöks samma fråga i grannlandet Serbien. Där tas det dessutom hänsyn till 

kointegration genom användandet av en error correction model (ECM), precis som det kommer 

att göras i denna studie. Kurtović visade att den kortsiktiga pass-through-effekten var 

ofullständig, några långsiktiga effekter observerades dock inte i studien. Det uppmanas även 

till fler studier som applicerar Johansen-test för att testa för kointegration och en ECM för att 

skatta effekterna.  

Gällande pass-through-effektens nivå kom Al-Abri och Goodwin (2009) med ett intressant 

resultat. De kunde se en stor betydelse av val av modell för nivåerna på pass-through-effekterna. 

Närmare bestämt menade de att en modell som tog hänsyn för kointegration gav högre 

skattningar av effekten än modeller som inte tog sådan hänsyn. Detta visar att modellens 

uppbyggnad och valet av modell kommer att påverka effekternas storlek, vilket gäller på såväl 

kort sikt som på lång sikt.  
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De tidigare studierna som presenterats har alla bidragit till studiens metod, modeller eller dess 

slutsatser. Denna studie kommer att studera den svenska pass-through-effekten under perioden 

januari 1998 till september 2019. Mer precist, kommer studien att försöka besvara syftet:  

Hur har växelkursens pass-through-effekt på importpriser förändrats över tid i Sverige? 

Metoden som kommer att användas i denna studie för att besvara det ovan nämnda syftet 

baseras på två tidigare studier, Campa och Goldberg (2005) och Otani m.fl. (2003). Studien av 

Campa och Goldberg (2005) är en ofta citerad studie inom området pass-through-effekter. Otani 

m.fl. (2003) har vidareutvecklat deras arbete och tagit fram en egen modell utifrån den som 

Campa och Goldberg (2005) framställde. Till skillnad från dem, ville Otani m.fl. ta hänsyn till 

pass-through-effekten inom ett antal olika branscher för ett och samma land, istället för att 

studera effekten för olika länder. I de två nämnda studierna motiveras det tydligt för varför olika 

förklaringsvariabler ska inkluderas och hur de bör påverka importpriserna. Variablerna kommer 

till viss del från tidigare studier och teorier, även om de sätter sin egen prägel på modellerna 

med olika antal laggar eller dylikt. I båda fallen skattas modellerna de tagit fram genom ett stort 

datamaterial för alla de olika variablerna, även om Campa och Goldberg (2005) använder sig 

av kvartalsdata medan Otani m.fl. (2003) använder sig av månadsdata.  

I denna studie kommer det inledningsvis att sättas upp två modeller, en som baseras på modellen 

av Otani m.fl. (2003) och en från Campa och Goldberg (2005). Sedan kommer tidsserieanalys 

att äga rum, för att se i vilken utsträckning som modellerna kan användas. De ursprungliga 

modellerna kommer att revideras för att anpassas till de annorlunda förhållandena som råder i 

tidsserierna från denna studies datamaterial. Med hjälp av kointegrationstest, en ”error 

correction model” (ECM) och rullande regressioner kommer modellerna att skattas. Vid de 

rullande regressionerna kommer två perioder att jämföras, den första som gäller tiden före 

finanskrisen 2008 och den andra perioden därefter. För att ge resultat från två olika modeller 

med två olika ansatser kommer den ena modellen att ta hänsyn till ett tidsseriefenomen som 

kallas kointegration medan den andra modellen inte kommer att ta någon sådan hänsyn. Då fås 

resultat från två helt skilda modeller. 

Denna studie började att skrivas i tron om att växelkursens pass-through-effekt på 

importpriserna skulle ha reducerats över tid. Det kommer att visa sig att denna hypotes var 

fullständigt fel, resultatet kommer istället att antyda på det totalt motsatta. Effekten har 

nämligen ökat efter finanskrisen, både på kort och lång sikt. Pass-through-effekten har till och 

med nått så pass höga nivåer att den i flera branscher är fullständig på lång sikt. 
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Det bör finnas ett intresse av denna studies resultat då det kan visa hur växelkursens påverkan 

på de svenska importpriserna har förändrats över tid de senaste 20 åren. Eftersom 

importpriserna påverkar inflationsnivån så borde Riksbanken ha ett intresse av pass-through-

effektens utveckling för att veta hur stor vikt man bör lägga på den. Att det dessutom är ytterst 

begränsat med studier som avser pass-through-effekten i Sverige, bör förstärka intresset för 

resultatet. 

Denna studie kommer att disponeras på följande sätt. I avsnitt 2 redogörs relevant teori för att 

kunna förstå modellernas uppbyggnad. Sedan beskrivs de empiriska modellerna i avsnitt 3 och 

i avsnitt 4 presenteras resultaten av skattningarna. Till sist kommer slutsatser att diskuteras i 

avsnitt 5.  
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2. Teori 

I detta avsnitt redogörs det för grundläggande teori för växelkurser samt presenteras en teoretisk 

modell för hur växelkursens pass-through effekt på importpriser fungerar.  

2.1 Ränteparitetsvillkoret     

Det existerar ett samband mellan penningpolitik och valutapolitik, där sambandet bestäms av 

ränteparitetsvillkoret. Villkoret säger att avkastningen en placerare får genom att placera 

pengarna i en svensk räntebärande tillgång (till exempel en obligation) ska vara densamma som 

placeraren förväntas få av att placera sina pengar i en utländsk räntebärande tillgång, givet att 

risken är densamma. I jämvikt är ränteparitetsvillkoret uppfyllt. Om en situation uppstår där 

villkoret inte är uppfyllt resulterar det i stora kapitalflöden i någon riktning. I praktiken innebär 

detta att det förväntas att avkastningen kommer att vara lika stor i två länder om hänsyn tas till 

den förväntade framtida växelkursen och eventuella skillnader i risk. Växelkursen är uttryckt 

som: 
𝑖𝑛ℎ𝑒𝑚𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎

𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎
 . Ränteparitetsvillkoret skrivs som: 

 𝑟 = 𝑟∗ +  
𝐸𝑡+1

𝑒  −  𝐸𝑡

𝐸𝑡
+  𝜌,    (1) 

där 𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑟∗ är den svenska respektive utländska räntan, 𝐸𝑡+1
𝑒  är den förväntade växelkursen i 

nästa tidsperiod och 𝐸𝑡 är den samtida växelkursen. 𝜌 är en riskpremie som ska kompensera för 

det eventuellt högre risktagandet (Carlin och Soskice 2006, 335–336). Riskpremien kan vara 

såväl positiv som negativ och inkluderas för att förklara eventuella skillnader mellan räntorna i 

olika länder. De olika räntorna beror då på de olika graderna av risktagande, där högre ränta 

kan förväntas i länder som förknippas med ett högre risktagande. Ett högre risktagande kan till 

exempel fånga volatila växelkurser eller stora statsskulder. 

2.2 Växelkurser och priser  

För att kunna förstå dynamiken i växelkursens pass-through-effekt i importpriser presenteras 

en teori om hur exportörer sätter sina priser. Teorin är baserad på modellen av Campa och 

Goldberg (2005). De föreslår en mikroekonomisk modell, som ska beskriva hur ett företag 

reagerar på en förändring i växelkursen. Denna modell ses som en allmänt vedertagen modell 

inom forskningsområdet och Otani m.fl. (2003) konstruerar deras modell på samma 

prissättningsbeteende som presenteras nedan. För att teorin ska vara applicerbar på denna studie 

kommer ekvationerna anpassas för prissättning inom olika branscher, istället för prissättning i 

olika länder som de gör i Campa och Goldberg (2005). 
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Importpriserna i svenska kronor för bransch 𝑗, 𝐼𝑀𝑃𝑡
𝑗
, är lika med priset i utländsk valuta, 𝐸𝑋𝑃𝑡

𝑗
, 

multiplicerat med den växelkurs som råder mellan de två valutorna, 𝐸𝑡 (angiven i  

𝑖𝑛ℎ𝑒𝑚𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎

𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎
 ). Detta kan skrivas som:    

 𝐼𝑀𝑃𝑡
𝑗

= 𝐸𝑡 × 𝐸𝑋𝑃𝑡
𝑗
.    (2) 

Om vi logaritmerar ekvation (2), skulle ekvationen se ut som följande: 

 𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑗

=  𝑒𝑡 + 𝑒𝑥𝑝𝑡
𝑗
,    (3) 

där gemener indikerar på logaritmer. Det är sedan möjligt att dela upp exportpriserna i två 

beståndsdelar, där exportpriserna består av marginalkostnad (𝑚𝑐𝑡
𝑗
) samt ett prispåslag, en så 

kallad markup (𝑚𝑘𝑢𝑝𝑡
𝑗
). Vi kan då skriva om ekvation (3) som:  

 𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑗

=  𝑒𝑡 + 𝑚𝑐𝑡
𝑗

+ 𝑚𝑘𝑢𝑝𝑡
𝑗
.   (4) 

Företagets markup beror till stor del på marknadsmakten, där deras markup borde vara större 

ju närmare de befinner sig en monopolsituation. Om konkurrensen är stor borde företagets 

markup vara mindre då priserna pressas ned. Dessutom kommer företagets markup bero på 

graden av produktdifferentiering och marknadens struktur i allmänhet. Detta kommer att kunna 

representeras av en ”fixed effect”, 𝜙𝑗 . Det är osannolikt att företagets markup är en konstant, 

den borde variera då pris och kvantitet förändras. Därför formulerar Campa och Goldberg 

(2005) ytterligare en komponent, vilken beror på den nominella växelkursen. Denna komponent 

kommer att vara känslig för makroekonomiska förhållanden och uttrycks som en funktion av 

endast växelkursen, 𝛷𝑗𝑒𝑡. Vi kan sedan lägga ihop de två komponenterna och får då ett uttryck 

för företagets markup:  

 𝑚𝑘𝑢𝑝𝑡
𝑗

=  𝜙𝑗 + 𝛷𝑗𝑒𝑡.    (5) 

Sedan specificeras det exporterande företagets marginalkostnad som ökande med efterfrågan, 

𝑦𝑡
𝑗
, och dess lönekostnader, 𝑤𝑡

𝑗
:    

 𝑚𝑐𝑡
𝑗

= 𝑐0𝑦𝑡
𝑗

+ 𝑐1𝑤𝑡
𝑗
.    (6) 

Vi kan då substituera in ekvation (5) och (6) i ekvation (4) och få:  

 𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑗

=  𝑒𝑡 + 𝑐0𝑦𝑡
𝑗

+ 𝑐1𝑤𝑡
𝑗

+ 𝜙𝑗 + 𝛷𝑗𝑒𝑡,  (7) 

vilket kan förenklas och uttryckas som:    

 𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑗

= 𝜙𝑗 + (1 + 𝛷𝑗)𝑒𝑡 + 𝑐0𝑦𝑡
𝑗

+ 𝑐1𝑤𝑡
𝑗
. . (8) 
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Ekvation (8) kan slutligen skrivas om i en mer generell form som:  

 𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑗

= 𝛼𝑗 + 𝛽𝑒𝑡 + 𝜑𝑦𝑡
𝑗

+ 𝛿𝑤𝑡
𝑗

+ 휀𝑡
𝑗
,   (9) 

där 𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑗
 är lokala importpriser för bransch 𝑗, 𝑒𝑡 är nominell växelkurs, 𝑦𝑡

𝑗
 visar förändringar i 

efterfrågan för bransch 𝑗 och 𝑤𝑡
𝑗
 representerar exportörens lönekostnader inom bransch 𝑗. 휀𝑡

𝑗
 är 

en slumpterm för bransch 𝑗 och har ett förväntat värde på noll. 

Denna struktur tillåter växelkursens långsiktiga pass-through-effekt, 𝛽 = (1 + 𝛷𝑗), att bero på 

konkurrensen i den specifika branschen. Detta går i linje med litteraturen och tidigare studier 

som menar att konkurrensen är en avgörande faktor för pass-through-effekten. Strukturen har 

även en direkt koppling till diskussionen gällande prissättning i lokal valuta eller prissättning i 

utländsk valuta (local- och producer-currency pricing), se exempelvis Engel (2006). Om 

𝛷 =  0, så att 𝛽 = 1, sker prissättning i utländsk valuta (producer-currency pricing) och 

importpriserna förändras i samma takt som växelkursen, vilket implicerar att pass-through-

effekten är fullständig. Om däremot 𝛷 =  −1, så att 𝛽 = 0, sker prissättning i inhemsk valuta 

(local-currency pricing) och exportören absorberar förändringarna i växelkursen fullt ut genom 

deras markup. I andra fallet, då prissättningen sker i inhemsk valuta, är pass-through-effekten 

ofullständig och växelkursens förändring har ingen inverkan på importpriserna över huvud 

taget. Dessa två exempel, där 𝛷 =  0 →  𝛽 = 1 och 𝛷 =  −1 →  𝛽 = 0, ses som två 

extremfall och normalt sett kommer värdet ligga någonstans däremellan, −1 < 𝛷 < 0. 

Denna modell visar hur importpriserna beror på ett antal olika faktorer och ger en förklaring till 

varför modellen för att beskriva importpriserna ser ut som den gör. Stegen längs vägen utförs 

för att tydliggöra alla steg från antagandet om att importpriserna i svenska kronor är produkten 

av den nominella växelkursen och priset i utländsk valuta, till att vi har en modell för 

importpriserna som beror på ett flertal faktorer. Ekvation (9) kommer att ligga till grund för den 

alternativa modellen, Modell 2, som kan ses i ekvation (22).   
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3. Empirisk modell 

I denna del kommer det först att introduceras grundläggande metoder vid tidsserieanalys, 

närmare bestämt kommer kointegration och ”error correction model” (ECM) förklaras. 

Intuitionerna bakom metoderna samt en lättare förklaring till hur de kommer att appliceras i 

denna studie beskrivs. Därefter kommer denna studies modeller att presenteras och redogöras 

för närmare. Slutligen beskrivs datamaterialet som studien grundas på och de branscher som 

kommer att jämföras. 

3.1 Kointegration    

Inledningsvis kommer det att redogöras för stationäritet då det är en viktig grund som bör 

förstås innan det är möjligt att begripa intuitionen med kointegration. En stationär tidsserie har 

ett medelvärde, en varians och en autokorrelation som är konstanta över tid. Om en tidsserie 

inte är stationär, kallas den för icke-stationär och uppfyller då inte de tre kraven ovan. Det 

innebär att medelvärdet, variansen eller autokorrelationen varierar över tid för en icke-stationär 

tidsserie. Stationäritet är ett viktigt antagande för att kunna estimera en modell och dra slutsatser 

från resultaten. Ett grundläggande antagande vid till exempel OLS (ordinary least squares) är 

att tidsserierna är just stationära. Om en tidsserie skulle vara icke-stationär och följa en positiv 

trend, det vill säga öka över tid, då skulle bland annat medelvärdet variera över tid.  

De allra flesta ekonomiska tidsserierna uppvisar någon sorts trend och är således icke-

stationära. Om en tidsserie är integrerad av graden noll (den har ingen enhetsrot) är den stationär 

och det brukar skrivas som I(0). Om tidsserien har en enhetsrot, vilket är det mest 

förekommande inom ekonomiska tidsserier, då är den integrerad av graden ett och skrivs som 

I(1). Vid en situation då tidsserien är I(1) visar serien ett oförutsägbart men systematiskt 

mönster, till exempel ett positivt mönster. Det bör nämnas att en tidsserie kan ha fler än en 

enhetsrot, dock är det ovanligt vid ekonomiska tidsserier och kommer ej att beaktas i denna 

studie. (Brooks 2008, 326-327) 

För att lösa eventuella problem med icke-stationäritet visar Brooks (2008, 326-327) hur ett 

verktyg kan användas för att ”ta bort” trenden, vilket sker genom användandet av differenser. 

Om en icke-stationär tidsserie är kointegrerad av graden ett, används förstadifferensen för att 

få serien stationär. Vid ett fall med två enhetsrötter används andradifferensen och så vidare. I 

det generella fallet, där tidsserien har 𝑛 enhetsrötter, tas differensen 𝑛 gånger för att bli stationär.  
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För att introducera begreppet kointegration kommer en fiktiv historia att berättas. Den kommer 

att kort illustrera kointegration och alla andra relevanta termer samt dess intuitioner. Historien 

är hämtad från Murray (1994) och handlar om en hemlös kvinna och hennes hund. Både 

kvinnans och hundens beteende sägs följa ett oförutsägbart mönster (random walk). Kvinnan 

har ingenstans att gå och hennes riktning är därför slumpmässig. För hunden ger en ny doft en 

ny riktning för de kommande stegen, där den senaste doften glöms bort så fort en ny doft 

upptäcks. Därför kan deras vandring beskrivas med varsina ekvationer, där 𝑥𝑡 är kvinnan och 

𝑦𝑡 är hunden:      

 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1 = 𝑢𝑡 och    (10)

 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = 𝑤𝑡,    (11) 

där 𝑢𝑡 och 𝑤𝑡 är antal steg som de två tar i varje period. 

Ett viktigt antagande för oförutsägbara mönster (random walk) är att det senaste observerade 

värdet av variabeln är den bästa för prediktion av framtida värden. Om det kommer en vän och 

frågar var hunden är, då skulle förmodligen svaret vara att ”senast jag såg den var den där”. 

Svaret skulle även vara detsamma om frågan gällde den hemlösa kvinnan.  

Ett annat antagande för slumpmässiga mönster (random walk) är att ju längre tid det har gått 

sedan senast kvinnan eller hunden sågs, desto större är chansen att de har vandrat iväg långt 

från platsen (till exempel mataffären) där de senast sågs till. Om det gått tillräckligt lång tid 

hade det varit omöjligt att gissa sig till var de skulle kunna vara. Denna osäkerhet representerar 

icke-stationäriteten hos slumpmässiga mönster.  

Anta att hunden skulle tillhöra den hemlösa kvinnan. Kvinnan går ut från mataffären och börjar 

sin slumpmässiga vandring, men ropar regelbundet på hunden. Hunden svarar med att börja 

skälla högt och de hör varandra. Båda kommer att röra sig mot varandra för att minska avståndet 

dem emellan. Det innebär att varken kvinnan eller hunden följer ett oförutsägbart mönster 

längre. Båda har lagt till en felkorrigeringsmekanism (error correction mechanism) i deras steg. 

Om någon annan person bestämt sig för att följa efter antingen kvinnan eller hunden skulle de 

dock vandra utan något tydligt mål i sikte. Ju längre tiden går desto större är chansen att de har 

hunnit vandra iväg långt från mataffären. Därför är deras vandring fortfarande icke-stationär.  

Trots deras oförutsägbara mönster kan det påstås att om du hittar en av dem, är sannolikheten 

låg att den andre är särskilt långt ifrån. Om så är fallet, är avståndet mellan dem stationärt. 

Kvinnans och hundens vandring är då kointegrerad av graden noll. För att förstå denna term, 

kan vi återkoppla till definitionen av integrerade serier. Icke-stationära serier blir stationära när 
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de blivit differentierad (differenced) 𝑛 gånger då de är integrerade av graden 𝑛. För att en 

uppsättning tidsserier ska kunna vara kointegrerade måste alla tidsserier vara integrerade av 

samma grad, 𝑛. Dessutom måste det finnas en linjär kombination av dessa som är integrerad av 

lägre grad än 𝑛. En sådan linjär kombination är vanligen kallad för ett kointegrerande samband, 

se Engle och Granger (1987). 

Om hunden haft ett koppel på sig hade den haft ett konstant avstånd till kvinnan, men utan 

kopplet kommer avståndet att variera. I denna historia har hunden inget koppel och avståndet 

varierar. Trots det varierande avståndet kommer det ändå att vara stationärt, vilket gäller även 

fast deras två vägar är icke-stationära. Mer explicit kan deras kointegrerande samband 

formuleras som:     

 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1 = 𝑢𝑡 + 𝑐(𝑦𝑡−1 − 𝑥𝑡−1) och   (12)

 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = 𝑤𝑡 + 𝑑(𝑥𝑡−1 − 𝑦𝑡−1),   (13) 

där 𝑢𝑡 och 𝑤𝑡 återigen är antalet steg. På höger sida om summatecknet kan vi se en 

felkorrigeringsterm (error correction term) vilket ser ut som 𝑐(𝑦𝑡−1 − 𝑥𝑡−1) och  

𝑑(𝑥𝑡−1 − 𝑦𝑡−1) i detta fall. Denna term visar det kointegrerande sambandet mellan 𝑥 och 𝑦 och 

kommer att förklaras utförligare i nästa del, Error Correction Model. 

Fortsättningsvis, kommer begreppet kointegration att ges en utförligare och mer teoretisk 

presentation. Kointegration innebär som sagt att det finns två eller flera tidsserier som visar ett 

samband av att de följer samma trend. I tidsserier förekommer vanligen någon form av trend 

och serien är då inte stationär över tid. Om två sådana tidsserier följer samma trend så 

kointegrerar de två. För att inte få missvisande resultat är det därför viktigt att testa för och ta 

hänsyn till den eventuella kointegrationen. Som ett exempel kan en modell beaktas för att 

studera sambandet mellan konsumtionen i ett land och BNP i ett helt annat land, som 

konsumtionen i Indien och BNP i Sverige. Eftersom de två tidsserierna skulle följa en positiv 

trend skulle det kunna fås en hög förklaringsgrad och ett resultat som sade att den indiska 

konsumtionen beror på Sveriges BNP. Ett sådant samband kallas för falsk regression  

(spurious regression), där två tidsserier kan vara starkt korrelerade trots att de inte är kausalt 

relaterade, ett fenomen som kallas för falsk korrelation (spurious correlation). Vid 

tidsserieanalys är det därför viktigt att testa för eventuell kointegration då resultaten kan bli 

väldigt missvisande. (Brooks 2008, 335–339)  

Intuitionen bakom kointegration är som följande. Anta att vi har två icke-stationära tidsserier, 

en som vi kallar för 𝑥𝑡 och en som vi kallar för 𝑦𝑡. Vi tänker oss att vi ställer upp dem grafiskt, 
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med tidsserierna på y-axeln och tid på x-axeln. De två skulle till exempel kunna följa en positiv 

trend, men det behöver inte innebära att de kointegrerar. För att vara kointegrerade ska de ha 

en trend som gör att de har ett liknande mönster för deras utveckling över tid. Om vi roterar 𝑥𝑡 

genom att multiplicera den med parametern 𝛽, så att 𝑦𝑡 och 𝛽𝑥𝑡 har samma lutning, då ska 𝑦𝑡 

och 𝛽𝑥𝑡 ha en konstant avvikelse över tid för att kointegrera. Det skulle innebära att, även fast 

både 𝑦𝑡 och 𝛽𝑥𝑡 var för sig är I(1), så skulle 𝑦𝑡 – 𝛽𝑥𝑡 = 휀𝑡, där 휀𝑡 är I(0). Det vill säga att det 

finns en kombination av de två icke-stationära tidsserierna som ger en stationär serie. De två 

serierna kan då sägas ”röra sig tillsammans” över tid. Vilket exemplifierades i historien från 

Murray (1994). 

Att de rör sig på liknande sätt innebär att det finns någon faktor som influerar tidsserierna och 

att det bör finnas någon långsiktig relation dem emellan. En kointegrerande relation mellan 

tidsserierna kan även ses som ett jämviktsfenomen, där de kan avvika från deras relation på kort 

sikt, men att de återvänder och visar en relation på längre sikt.  

För att testa för kointegration kommer det först att testas för enhetsrötter, där det används ett 

augmented Dickey-Fuller-test, ett så kallat ADF-test. Det testas då för att se huruvida serierna 

är stationära eller ej. Därefter kommer ett Johansen-test utföras för att testa för eventuell 

kointegration mellan tidsserierna. Fortsättningsvis, efter att det redogjorts för begreppet 

kointegration, kommer en modell som tar hänsyn till sådana kointegrerande relationer att 

presenteras. Det är en felkorrigeringsmodell (error correction model) som vanligen kallas för 

ECM.  

3.2 Error Correction Model (ECM)  

För att ta hänsyn till kointegration är en vanligt förekommande modell en error correction model 

(ECM). I fortsättningen kommer modellen i fråga att benämnas med dess förkortning, ECM. I 

föregående del nämndes modellen lite smått och här kommer den att få en utförligare förklaring.  

Till att börja med kan det antas att det finns två variabler och att ekvationen som ska skattas är: 

 ∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝑥𝑡 + 𝑢𝑡.     (14) 

Ett viktigt antagande inom ekonometrin för långsiktig jämvikt är att variablerna konvergerar 

och når en punkt där värdena inte förändras. Detta antagande implicerar att 𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−1 = 𝑦 och 

𝑥𝑡 = 𝑥𝑡−1 = 𝑥. Därför kommer förstadifferenserna att vara noll för både x och y, ∆𝑦𝑡 = 0 och 

∆𝑥𝑡 = 0. Om dessa variabler inte förändras skulle ekvation (14) ”fallera”. Modellen har 

nämligen ingen långsiktig lösning och kan därför inte säga något om ett eventuellt 

jämviktssamband mellan 𝑥 och 𝑦. För att komma över ett sådant problem kan en kombination 
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av förstadifferenser och laggade kointegrerade variabler användas. Den tidigare modellen, 

ekvation (14), skulle då omvandlas till:    

 ∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝑥𝑡 + 𝛽2(𝑦𝑡−1 − 𝛾𝑥𝑡−1) + 𝑢𝑡.  (15) 

Denna modell kallas vanligen för ”error correction model” (ECM), där (𝑦𝑡−1 − 𝛾𝑥𝑡−1) ses som 

en ”error correction term” (ECT), det vill säga en felkorrigeringsterm. Modellen är dock 

begränsad i den mening att den långsiktiga lösningen inte har något intercept, därför kan det 

inkluderas en konstant för interceptet, 𝛼, i felkorrigeringstermen:  

 ∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝑥𝑡 + 𝛽2(𝑦𝑡−1 − 𝛼 − 𝛾𝑥𝑡−1) + 𝑢𝑡.  (16) 

Felkorrigeringstermen ser då ut som (𝑦𝑡−1 − 𝛼 − 𝛾𝑥𝑡−1) och kommer att beskriva hur mycket 

av föregående periods ”fel” som det rättas till för. Denna term förväntas ha ett skattat värde 

mellan minus ett och noll, −1 < 𝐸𝐶𝑇 < 0, och visar hur stor del av avvikelsen från den 

långsiktiga jämvikten som det rättas till för under tidsperioden. Till exempel menar ett värde på 

-0.4 att det korrigeras för 40 % av avvikelsen, resterande 60 % av avvikelsen kommer att finnas 

kvar och följa med till nästa period. Om felkorrigeringstermen mot förmodan skulle vara 

positiv, 𝐸𝐶𝑇 > 0, skulle det tyda på att tidsserierna inte konvergerar på lång sikt. 

Förutsatt att 𝑦𝑡 och 𝑥𝑡 är kointegrerade med koefficienten 𝛾, kommer (𝑦𝑡−1 − 𝛼 − 𝛾𝑥𝑡−1) vara 

stationär, I(0). Detta gäller trots att tidsserierna var för sig är icke-stationära, I(1). Det följer 

resonemanget att om det finns ett kointegrerande samband så kommer koefficienten för 

avvikelsen att vara stationär, även om tidsserierna var för sig är icke-stationära. Det 

konstaterades även i historien om den hemlösa kvinnan och hennes hund tidigare. Notera att 

felkorrigeringstermen, (𝑦𝑡−1 − 𝛼 − 𝛾𝑥𝑡−1), är konstruerad med hjälp av laggade variabler. Det 

vore osannolikt att termen skulle vara utan laggar då det skulle innebära att 𝑦 skulle variera 

mellan 𝑡 − 1 och 𝑡 som respons till obalanser i tidpunkt 𝑡. (Brooks 2008, 337–339) 

En ECM kan, enligt Brooks (2008, 338–339), tolkas på följande sätt, 𝑦 antas variera mellan 

𝑡 − 1 och 𝑡 som ett resultat av förändringar i förklaringsvariablerna. Förklarande variabeln  

𝑥 varierar i sin tur mellan 𝑡 − 1 och 𝑡 för att korrigera för eventuella obalanser i föregående 

tidsperiod. Det långsiktiga sambandet mellan 𝑥 och 𝑦 ges av 𝛾, medan det kortsiktiga fås av 𝛽1. 

Utöver dessa samband kan det även utläsas hastigheten på anpassningen tillbaka till jämvikt, 

vilket 𝛽2 visar. Denna koefficient mäter nämligen hur mycket av förra periodens jämviktsfel 

som det ”rättas till” för. 
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Slutligen visar Brooks (2008, 339) en modell för tillfällen då det existerar fler än två variabler 

som är kointegrerade och ska inkluderas i modellen. Som ett exempel kan det användas de tre  

variablerna 𝑥𝑡, 𝑤𝑡 och 𝑦𝑡. I ett sådant fall kan en modell se ut så här: 

∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝑥𝑡 + 𝛽2∆𝑤𝑡 + 𝛽3(𝑦𝑡−1 − 𝛼 − 𝛾1𝑥𝑡−1 − 𝛾2𝑤𝑡−1) + 

 +𝑢𝑡.     (17) 

Nu kommer vi att gå vidare från de metoder som används vid tidsserieanalys till de två 

empiriska modellerna som kommer att användas i studien.  Det vill säga de modeller som 

används för att skatta sambandet mellan växelkursen och de svenska importpriserna, den så 

kallade pass-through-effekten.  

3.3 Modell 1  

Som första modell kommer en ECM att användas för att skatta pass-through-effekten. De 

variabler som används i modellen kommer att baseras på modellen från Otani m.fl. (2003). I 

deras studie, som fokuserar på Japan, undersöks pass-through-effekterna i ett antal olika 

branscher samt på aggregerad nivå. Deras modell ser ut som följande: 

∆𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑗

= 𝛼𝑗 + 𝜃𝑗∆𝑖𝑚𝑝𝑡−1
𝑗

+ 𝛽𝑗∆𝑛𝑒𝑟𝑡
𝑗

+ 𝜑𝑗∆𝑖𝑝𝑖𝑡
𝑗

+ 𝛿𝑗∆𝑚𝑐𝑡
𝑗

+ 휀𝑖
𝑗
 (18)

 𝜆𝑗 =
𝛽𝑗

1−𝛽𝑗 ,  

där ∆ representerar förstadifferensen, 𝑖𝑚𝑝 är importpriserna för bransch 𝑗, 𝑛𝑒𝑟 är den effektiva 

nominella växelkursen för bransch 𝑗 och är definierad som inhemsk valuta i termer av 

utländsk ( 
𝑖𝑛ℎ𝑒𝑚𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎

𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎
 ). Det innebär att den effektiva nominella växelkursen ökar om den 

inhemska valutan deprecieras. Effektiv växelkurs betyder att det är ett viktat genomsnitt av 

kronans värde gentemot andra valutor. Som proxys för efterfrågechocker och förändringar i 

utländska marginalkostnader används variablerna 𝑖𝑝𝑖 och 𝑚𝑐. 휀 är en slumpterm och har ett 

förväntat värde på noll. 

Industriproduktionsindex, 𝑖𝑝𝑖, ses som en proxy för efterfrågechocker. Om efterfrågan upplever 

en positiv chock i en viss bransch, bör produktionen öka och spegla den ökade efterfrågan på 

ett relativt bra sätt. Vid en negativ chock sker det motsatta. Marginalkostnader kommer att 

beräknas i enlighet med formeln från Campa och Goldberg (2005) och Otani m.fl (2003): 

 𝑚𝑐𝑗  =  
𝑛𝑒𝑟𝑗 × 𝑝𝑗

𝑟𝑒𝑟𝑗
 ,     (19) 

där 𝑝 är det generella priset i bransch 𝑗 och 𝑟𝑒𝑟 är den effektiva reala växelkursen. I denna 

studie kommer branschernas generella priser att representeras av producentprisindex (𝑝𝑝𝑖) för 
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(20) . 

den specifika branschen. Proxyn marginalkostnad, 𝑝𝑝𝑖, kan tänkas följa marginalkostnaden på 

ett bra sätt då förändringar i prisindexet för branschen borde spegla marginalkostnadernas 

förändringar inom samma bransch. Då IMF:s effektiva växelkurser påverkas av 

arbetskraftskostnaden av utländska handelspartners, ger formeln ett vägt genomsnitt av 

arbetsenhetskostnaden mellan handelspartnerna. Hänsyn bör tas till användandet av proxys för 

efterfrågechocker och marginalkostnader. På grund av frånvaron av sådant datamaterial tvingas 

andra variabler användas för att försöka beskriva de verkliga variablerna, det bör dock nämnas 

att det potentiellt skulle kunna snedvrida resultaten.  

I deras modell ges den kortsiktiga pass-through-effekten av parametern 𝛽 och den långsiktiga 

effekten kännetecknas av 𝜆. Den långsiktiga effekten fås genom att utnyttja antagandet för 

långsiktig jämvikt, där importpriserna når en stabil punkt och inte förändras, det vill säga att  

∆𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑗

= ∆𝑖𝑚𝑝𝑡−1
𝑗

 gäller.  

I modellen av Otani m.fl. (2003) som presenterades i ekvation (18), utgick de från att det inte 

existerar någon kointegration. Antagandet gjordes efter att de testat om importpriser uppvisar 

ett kointegrerande samband med växelkursen. De avvisar ett sådant samband och använder sig 

av förstadifferenser för att få stationära tidsserier, vilka är möjliga att skatta på ett korrekt sätt. 

I denna studie kommer det att finnas tydliga spår av kointegration och därför kommer modellen 

att rekonstrueras, så att en ECM används istället för en OLS-regression med förstadifferenser. 

Nedan presenteras modellen som kommer att användas. Observera att variabler är 

logaritmerade då de är skrivna med gemener. 

∆𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑗

= 𝛼𝑗 + ∑ 𝜃𝑗

1

𝑖=1

∆𝑖𝑚𝑝𝑡−𝑖
𝑗

+ ∑ 𝛽𝑗

1

𝑖=1

∆𝑛𝑒𝑟𝑡−𝑖
𝑗

+ ∑ 𝜑𝑗

1

𝑖=1

∆𝑖𝑝𝑖𝑡−𝑖
𝑗

+ 

+ ∑ 𝛿𝑗∆𝑚𝑐𝑡−𝑖
𝑗

1

𝑖=1

+ ϑ𝐸𝐶𝑇𝑡−1
𝑗

+ 휀𝑖
𝑗
 

Variabeln ECT är felkorrigeringstermen (error correction term) och parametern 𝜗 visar 

hastigheten tillbaka till jämvikt, precis som det redogjordes för tidigare. Modellens kortsiktiga 

pass-through-effekt för en viss bransch kommer att ges av parametern 𝛽 och den långsiktiga 

effekten för branschen ges av 𝐸𝐶𝑇𝑡−1. Den senare termen säger hur mycket förra perioden 

avvek från den långsiktiga jämvikten och således beskriver den anpassningen tillbaka till 

jämvikt. Felkorrigeringstermen definieras som:   

 𝐸𝐶𝑇𝑡−1
𝑗

= (𝑖𝑚𝑝𝑡−1
𝑗

− 𝛼𝑗 − 𝛽𝑗𝑛𝑒𝑟𝑡−1
𝑗

− 𝜑𝑗𝑖𝑝𝑖𝑡−1
𝑗

−  𝛿𝑗𝑚𝑐𝑡−1
𝑗

), (21) 
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vilket är den kointegrerande ekvationen. 𝛼 är interceptet för felkorrigeringstermen. Den 

långsiktiga pass-through-effekten fås genom att först beräkna den tidigare periodens avvikelse 

från den långsiktiga jämvikten, och sedan vad denna jämvikt skulle vara enligt föregående 

periods effekt och felkorrigeringstermen.  

Det bör även tilläggas att jämfört med modellen av Otani m.fl. (2003) har den omkonstruerade 

modellen fått en annorlunda definierad långsiktig pass-through-effekt. I deras modell 

utnyttjades det att en långsiktig jämvikt implicerar att ∆𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑗

= ∆𝑖𝑚𝑝𝑡−1
𝑗

 gäller. Den 

långsiktiga jämvikten skulle kunna formuleras på ett liknande sätt i denna modell, se ekvation 

(20). Istället för att göra detta så utnyttjas användandet av en ECM, som gör det möjligt att 

estimera ett långsiktigt samband genom felkorrigeringstermen, se ekvation (21).  

I syfte att se optimala antalet laggar i modellen görs ett test för laggstrukturen. Resultatet av 

testet visar att det optimala antalet laggar är två laggar. En ECM är konstruerad genom 

förstadifferensen av en så kallad VAR-modell och på grund av detta ”förloras” en lagg. Det 

innebär att antalet laggar i en ECM är reducerad med en lagg, vilket innebär att det är en lagg i 

modellen, som representeras av ekvation (20). 

För att undersöka huruvida effekten förändras gradvis, använder Otani m.fl. (2003) sig av så 

kallade rullande regressioner, vilket även kommer att göras i denna studie. Detta 

tillvägagångssätt är vanligt förekommande i tidsserieanalys för att kunna bedöma stabiliteten 

hos parametrarna med avseende på tid. I sådan analys är ett grundläggande antagande att 

parametrarna är konstanta över tid, men eftersom den ekonomiska miljön förändras över tid 

finns anledning till att undersöka om parametrarna verkligen är det. Genom användandet av 

rullande regressioner testas detta antagande och det kommer att kunna ses om parametrarna är 

konstanta eller om de visar tendenser till att förändras över tid. Rullande regressioner möjliggör 

för att kunna se när och med hur mycket den kort- och långsiktiga pass-through-effekten 

eventuellt har förändrats sedan början av den observerade tidsperioden, år 1998. I praktiken går 

en rullande regression till på följande sätt: först estimeras modellen, i detta fall en ECM, med 

den angivna modellen för ett definierat tidsintervall. Regressionen utförs på vanligt sätt och 

sedan flyttas tidsintervallet med en observation tills hela datamaterialet har arbetats genom. I 

denna studie kommer ett tidsintervall på 60 månader, det vill säga fem år, att tillämpas. 

Anledningen till tidsintervallets längd följer studien av Otani m.fl. (2003). De använder ett 

intervall på 72 månader, det vill säga sex år, och har ett datamaterial som täcker 24 år. Deras 
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, (22) 

intervall utgör därav en fjärdedel av hela materialet och det kommer det även att göra i denna 

studie, då intervallet på fem år motsvarar en fjärdedel av datamaterialet på dryga 20 år. 

3.4 Modell 2  

Som alternativ till den första modellen, se ekvation (18), specificeras en modell liknande den 

från Campa och Goldberg (2005). Användandet av en alternativ modell sker i hopp om att 

styrka studiens resultat med liknande skattningar från en annan modell. Denna alternativa 

modell är härledd från den teoretiska beskrivningen av växelkurser och priser, närmare exakt 

från ekvation (9). Ekvationen skrivs om i förstadifferenser för att få variablerna som är icke-

stationära i nivåer, stationära och möjliggöra skattning. Dessutom läggs det till laggad växelkurs 

i syfte att tillåta gradvisa förändringar av växelkursen på importpriserna. Den nya ekvationen 

ser ut som följande:    

∆𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑗

= 𝛼𝑗 + ∑ 𝛽𝑖
𝑗

4

𝑖=0

∆𝑛𝑒𝑟𝑡−𝑖
𝑗

+ 𝜑𝑗∆𝑖𝑝𝑖𝑡
𝑗

+ 𝛿𝑗∆𝑚𝑐𝑡
𝑗

+ 휀𝑡
𝑗
 

där tolkningarna av parametrarna är desamma som det tidigare redogjordes för i Modell 1. 

Variablerna 𝑖𝑝𝑖 och 𝑚𝑐 används som proxy för efterfrågechocker och förändringar i utländska 

marginalkostnader, precis som i föregående modell. ε är en slumpterm och har ett förväntat 

värde på noll. Den kortsiktiga pass-through-effekten för den specifika branschen 𝑗 ges av 

skattningen av 𝛽0. På längre sikt ges pass-through-effekten av summan av koefficienten för den 

samtida växelkursen och fyra laggar av växelkursen, ∑ 𝛽𝑖
𝑗−4

𝑖=0 . Detta är möjligt att skatta med 

hjälp av OLS, dock måste test av stationäritet och kointegration först utföras. 

Campa och Goldberg (2005) avvisade eventuell kointegration och använde sig av 

förstadifferenserna vid skattningarna. I deras studie menade de att kointegration har mindre 

betydelse vid skattningen och att gränsen mellan kointegration och ingen sådan är skör. Då 

variablerna ej är stationära över tid, använder de sig av förstadifferenser för att kunna skatta 

modellen på ett korrekt sätt. I denna studie kommer test att tyda på att ett kointegrerande 

samband existerar mellan tidserierna, men trots detta kommer denna modell att skattas utan 

hänsyn för kointegrationen. Om den hade skattats med en ECM hade det resulterat i en likadan 

modell som Modell 1. Det är nämligen inte möjligt att använda laggade variabler då det skulle 

leda till multikollinearitet då en ECM använder sig av just laggade variabler per automatik. 

Ekvation (22) kommer således att användas vid skattningen trots vissa tveksamheter kring 

kointegrationen. Det finns ändå ett intresse av skattningen då det ger tydliga svar på hur 
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, (23) 

resultaten skiljer sig åt beroende på valet av modell. I detta fall kommer en modell som skattats 

genom OLS för förstadifferenserna att komplettera en ECM, vilket antingen kan styrka 

resultaten eller försvaga dem om de skulle visa sig gå emot varandra. 

Det bör tydliggöras att den alternativa modellen som används, ekvation (22), är en förenklad 

variant av Campa och Goldbergs (2005) ursprungliga modell. Deras modell ser nämligen ut 

som följande: 

∆𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑗

= 𝛼𝑗 + ∑ 𝛽𝑖
𝑗

4

𝑖=0

∆𝑛𝑒𝑟𝑡−𝑖
𝑗

+ ∑ 𝜑𝑗

4

0

∆𝑤𝑡−𝑖
𝑗

+ 𝛿𝑗∆𝑦𝑡
𝑗

+ 휀𝑡
𝑗
 

där 𝛽0 återigen anger skattningen för den kortsiktiga pass-through-effekten för bransch 𝑗, och 

summan av koefficienterna för den nominella växelkursen anger skattningen för den långsiktiga 

effekten. På grund av problem med att finna datamaterial för variablerna 𝑤𝑡 och 𝑦𝑡, som ska 

spegla exportörernas kostnader (marginalkostnad) och efterfrågan (BNP) inom den specifika 

branschen, redigerades den något. Precis som Otani m.fl. (2003) gjorde i deras studie, så 

används proxys för att försöka fånga effekterna av förändringar i marginalkostnaden och 

eventuella efterfrågechocker. Modellen som följer av ekvation (22) är således en något 

förenklad variant av modellen från ekvation (23). 

När modellerna nu är presenterade kommer datamaterialet vidare att presenteras. Först 

analyseras de olika variablerna som används i studien och därefter introduceras de sju valda 

branscherna som kommer att beaktas. 

3.5 Datamaterial  

Studiens resultat grundas på ett datamaterial bestående av månadsdata för perioden januari 1998 

till september 2019. Totalt sett innebär det att studien baseras på tidsserier med  

261 observationer för åtta olika kategorier, vilket ger ett paneldata med 2088 observationer. 

Datamaterialet är främst inhämtat från SCB (Statistiska Centralbyrån), men även IMF 

(International Monetary Fund) användes för att finna datamaterialet för effektiva växelkurser. 

Paneldatat är balanserat i den bemärkelse att det innehåller värden för alla variabler och 

branscher, under samtliga 252 månader. Därav saknas inga värden.  
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3.5.1 Variabler  

De variabler som använts vid skattningarna är följande: 

- Importprisindex (IMPI): Ett index som mäter prisutvecklingen för de produkter som 

importeras till Sverige. Indexet har år 2015 som referens, vilket innebär att det specifika 

året har värdet 100. Importprisindex kommer att mätas på aggregerad nivå och enskilt för 

ett antal olika branscher. 

- Effektiv nominell och real växelkurs (NER & RER): Enligt Riksbanken (2006) innebär 

effektiva växelkursindex ”ett viktat genomsnitt av kronans värde mot andra valutor, alltså 

av bilaterala växelkurser”. Valutornas vikt bestäms utifrån hur stor andel de utgör av 

Sverige internationella handel. De olika växelkursindexen mäter därav den historiska 

utvecklingen i den nominella respektive reala växelkursen. Indexet är konstruerat så att om 

indexvärdet ökar, deprecieras den svenska kronan då den tappar i värde mot övriga valutor. 

Indexets referensår är 2015. 

- Industriproduktionsindex (IPI): Mäter den svenska industriproduktionens utveckling, sett 

i produktionens värde, där år 2015 återigen är referenspunkten. Indexet används för såväl 

aggregerad nivå som för ett antal olika branscher. Kommer att används som en proxy för 

efterfrågechocker. 

- Marginalkostnad (MC): Ska visa hur marginalkostnaderna ser ut för de exporterande 

företagen i den berörda branschen. Kommer att beräknas genom samma formel som 

tidigare specificerats: 𝑀𝐶𝑗  =  
𝑁𝐸𝑅𝑗 × 𝑃𝑃𝐼𝑗

𝑅𝐸𝑅𝑗  .  

- Producentprisindex (PPI): Används vid beräkningarna av marginalkostnaden. Visar den 

genomsnittliga prisutvecklingen inom de utvalda branscherna. Mäts genom ett index med 

referensåret 2015.                  

Dessa variabler kommer att användas i de två modellerna för att försöka förklara hur pass-

through-effekten har förändrats över tid i Sverige. Dock ska det minnas att snedvridna 

estimeringar av pass-through-effekten skulle kunna ske om utländska löner eller BNP 

korrelerar med växelkursen men är utelämnade i modellen. Likaså skulle kunna vara fallet om 

modellerna specificerats på ett felaktigt sätt eller om en felaktig metod använts. I denna studie 

är modellerna härledda från mikroekonomisk teori, om det skulle vara så att makroekonomiska 

modeller förklarar pass-through-effekten på ett bättre sätt, då skulle det finnas tydliga problem 

med denna studies resultat. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik  

 IMPI NER RER IPI MC PPI 

Medelvärde 91.95 101.96 103.24 106.26 90.11 90.31 

Standardavvikelse 11.45 5.11 8.35 18.76 16.53 11.97 

Maximum 118.2 113.04 122.03 168 128.71 119.6 

Minimum 63.3 89.08 84.32 29.43 52.47 57.2 

Observationer 2088 2088 2088 2088 2088 2088 

 

I den deskriptiva statistiken fås en tydlig överblick över de variabler som kommer att användas 

i studien. Då samtliga variabler representeras i någon form av index, eller är uppbyggd av flera 

index som i fallet med marginalkostnader, så kommer medelvärdena att röra sig runt deras 

referenspunkt där indexet antar värdet 100. Medelvärdena för de sex olika variablerna avviker 

inte i någon större omfattning från referenspunkten då de varierar mellan 90,11 och 106,26. 

Vid en närmare anblick kan det ses att industriproduktionsindex har en väldigt stor spridning, 

där indexet i fråga antar värden mellan 29,43 och 168. Det innebär att denna variabel har såväl 

det lägsta minimum-värdet som det högsta maximum-värdet. Att variabeln har den största 

standardavvikelsen är därför logiskt. En anledning till volatiliteten skulle kunna bero på att 

någon av branscherna har en stor instabilitet i efterfrågan. Det visar sig att det allra lägsta 

uppmätta värdet tillhör metallbranschen och är för juli 1998. Observationen är en så kallad 

”outlier” då det endast är åtta observationer av de 2088 som antar värden under 50. Om man 

studerar toppen, av de observationer där industriproduktionsindex antar värden över 160, så 

finner vi två av tre observationer som tillhör metallbranschen, vilket ger tydliga indikationer 

på att den branschen är väldigt instabil och har tydliga omslag från väldigt låga nivåer till 

väldigt höga nivåer.  

Importprisindex, som har referensår 2015, har ett medelvärde som ligger under 100. Därav är 

de genomsnittliga importpriserna lägre för den observerade perioden, januari 1998 – september 

2019, jämfört med importpriserna år 2015. Det är ett väntat resultat sedan importprisindex tros 

ha ökat med en positiv trend och då perioden som studerats före 2015 är mycket längre än 

perioden efter 2015 bör medelvärdet vara lägre än indexvärdet 100. 
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Tabell 2. Korrelationsmatris 

 IMPI NER RER IPI MC PPI 

IMPI 1.00      

NER -0.31 1.00     

RER -0.76 0.71 1.00    

IPI -0.13 0.02 0.06 1.00   

MC 0.89 -0.23 -0.80 -0.08 1.00  

PPI 0.90 -0.25 -0.76 -0.08 0.98 1.00 

 

Matrisen ovan visar parvis korrelation för modellernas variabler. I korrelationsmatrisen kan 

det ses hur responsvariabeln förhåller sig till förklaringsvariablerna. Dessutom är det möjligt 

att se huruvida det rör sig om positiva eller negativa korrelationer. Vid positiva korrelationer 

hänger höga värden för den ena variabeln ihop med höga värden för den andra variabeln. På 

samma sätt hänger låga värden för den ena variabeln ihop med låga värden på den andra 

variabeln. Om det däremot handlar om en negativ korrelation hänger höga värden för den ena 

variabeln ihop med låga värden för den andra. Det verkar finnas en tydlig koppling mellan 

växelkurserna och importpriserna. En negativ korrelation handlar det om, där importprisindex 

borde vara högt då indexet för den nominella växelkursen är låg, vilket mer konkret innebär 

att importpriserna är höga när den svenska kronan är svag gentemot utländsk valuta. 

Eftersom formeln för marginalkostnad ser ut som 𝑀𝐶𝑗  =  
𝑁𝐸𝑅𝑗 × 𝑃𝑃𝐼𝑗

𝑅𝐸𝑅𝑗 , borde 

marginalkostnaden rimligtvis korrelera starkt med en eller flera av dessa variabler. I tabell 2 

kan detta bekräftas, den deskriptiva statistiken visar att marginalkostnaden korrelerar starkt 

med den effektiva reala växelkursen. Korrelationen mellan dessa två är -0,8. Dessutom finns 

en ännu starkare korrelation med variabeln producentprisindex, där korrelationen är 0,9.  

Det uppenbaras även i den deskriptiva statistiken att de förklarande variablerna har låg 

korrelation med varandra. Detta är bra då det innebär att de förklarande variablerna inte 

beskriver samma sak. Om två förklarande variabler uppvisar stark korrelation visar de troligen 

samma påverkan på responsvariabeln, vilket kan leda till snedvridna resultat av 

parameterskattningarna. Till exempel har industriproduktionsindex en korrelation på 0,02 med 

den effektiva nominella växelkursen och en korrelation på -0,08 med marginalkostnader.  
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3.5.2 Branscher  

Datamaterial har inhämtats för att kunna skatta växelkursens pass-through-effekt på 

aggregerad nivå samt för sju olika branscher, vilka är: 

- Kemikalier: Bransch för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter 

och läkemedel.  

- Livsmedel: Livsmedels-, dryckes- och tobaksbranschen. 

- Metaller: Bransch för metallvaror, utan maskiner och apparater.  

- Papper: Massa-, pappers- och pappersvarubranschen. 

- Plast: Gummi- och plastbranschen. 

- Transport: Transportmedelsbranschen. 

- Trä: Bransch för trä och varor av trä, kork, rotting etc. (förutom möbler).  

Anledningen till att just dessa sju branscher valdes ut berodde främst på att det fanns tillgängligt 

datamaterial för alla de variabler och månader som behövdes till denna studie. Dessutom är det 

flera branscher av olika karaktärer, vilket kan visa intressanta resultat om det visar sig att pass-

through-effektens storlek varierar stort mellan några branscher.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten, först visas testerna för kointegration och sedan kommer 

resultaten av de skattade pass-through-effekterna för de två olika modellerna. 

4.1 Kointegration  

Inledningsvis utfördes ADF-tester för att se om de inkluderade variablerna i modellerna har en 

enhetsrot, och därmed är icke-stationära. Resultatet av dessa test presenteras i tabell 3. Tabellen 

visar tydliga resultat, där alla variablerna är insignifikanta för samtliga branscher. 

Nollhypotesen att det existerar en enhetsrot kan därför inte förkastas i något fall. Då resultaten 

säger att det finns tydliga tecken på icke-stationära tidsserier, kan vi gå vidare till ett  

Johansen-test, det vill säga ett test av kointegration.  

  

Tabell 3. ADF-tester för enhetsrötter 

Serie IMPI NER IPI MC 5 % 

Aggregerade priser -1.38 -1.75 -2.39 0.45 -2.88 

Kemikalier -1.08 -1.75 -1.28 -0.15  

Livsmedel 0.06 -1.75 -0.82 1.36  

Metaller -1.01 -1.75 -2.18 -0.96  

Papper -0.29 -1.75 -1.88 0.14  

Plast -0.71 -1.75 -2.16 -0.25  

Transport -1.48 -1.75 -1.03 0.91  

Trä -0.22 -1.75 -1.74 0.08  

Nollhypotesen för testet är att det existerar en enhetsrot.  

Graf 2.  A) Importprisindex (IMPI)   B) Importprisindex - Förstadifferensen 
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Graferna 2.A och 2.B visar exempel på hur en tidsserie som är icke-stationär respektive 

stationär ser ut i en graf, sett över tid. För importprisindex kan det tydligt ses en positiv trend 

och den är definitivt inte stationär runt medelvärdet. Vid en stationär serie, som i fallet vid 

förstadifferensen för importprisindex, i 2.B, finns ingen påtaglig trend och värdena varierar 

kring medelvärdet. Möjligheten till att göra icke-stationära tidsserier stationära med hjälp av 

förstadifferenser kommer att användas i Modell 2. 

För att testa kointegration kan flera olika ansatser tas, ett vanligt förekommande test är det så 

kallade Johansen-testet, vilket kommer att användas i denna studie. Ett Johansen-test innebär 

att det testas för eventuell kointegration bland ett antal icke-stationära tidsserier. Fördelen med 

det nämnda testet är att det tillåter mer än en kointegrerande relation, vilket gör den mer 

användbar än vissa andra kointegrationstest, som till exempel Engle och Grangers tvåstegs-test. 

Johansen-testet testar att antalet kointegrerande vektorer är färre än k vektorer, mot 

alternativhypotesen att antalet kointegrerande vektorer är lika med k (Brooks 2008, 335-336). 

Vid testet för eventuell kointegration undersöktes variablerna 𝑖𝑚𝑝, 𝑛𝑒𝑟, 𝑖𝑝𝑖 och 𝑚𝑐, det vill 

säga samtliga variabler som används i de två modellerna, se ekvation (20) och (22). I tabell 4 

presenteras resultaten av ett Johansen-test för kointegration, där nollhypotesen är att det inte 

existerar en kointegrerande vektor. Alternativhypotesen är således att det existerar en sådan. 

Tabell 4. Kointegrationstest  

Serie Johansen-test 5 % 

Aggregerade priser 17.31 29.68 

Kemikalier 20.26  

Livsmedel 24.99  

Metaller 15.77  

Papper 27.7  

Plast 20.45  

Transport 28.94  

Trä 19.22  

Nollhypotesen för testet är att det inte existerar en kointegrerande vektor. 

I detta test är resultaten enhälliga, där nollhypotesen att det inte existerar en kointegrerande 

vektor förkastas i samtliga fall. Eftersom testerna visar att variablerna ej är stationära och att 

det existerar kointegration för tidsserierna, kommer en ECM att användas i den första modellen, 

Modell 1. Trots att Johansen-testet tyder på att det finns ett kointegrerande samband så kommer 
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inte det att tas hänsyn till i Modell 2, då den tar en annan ansats för att se eventuella skillnader 

i resultat mellan två olika modeller. Då det verkar existera ett kointegrerande samband i 

modellen innebär det att det finns ett långsiktigt samband mellan de inkluderade variablerna.  

4.2 Modell 1   

Det har tidigare konstaterats att variablerna är icke-stationära och kointegrerande, därav 

kommer en felkorrigeringsmodell (error correction model), en så kallad ECM, att användas vid 

skattningarna. En ECM är en modifierad VAR-modell (vector auto regressive), anpassad för 

arbete med just icke-stationära och kointegrerande serier. Den modell som används vid 

skattningen är den som introducerades genom ekvation (20). 

I tabell 5 presenteras resultaten av skattningarna, där första kolumnen visar en skattning för hela 

den observerade perioden, januari 1998 – september 2019. Kolumnerna därefter visar resultaten 

av de rullande regressionerna, där ett tidsintervall på 60 månader användes. Först visas 

resultatet från de rullande regressionerna för perioden före finanskrisen 2008 och sedan visas 

resultatet för perioden därefter. Värdena i dessa två kolumner är uttryckta som medelvärdet för 

skattningarna av de rullande regressionerna inom perioden. I sista kolumnen beräknas 

skillnaden mellan pass-through-effekten i perioden före och i den efter finanskrisen. Den 

kommer således att visa den specifika effektens utveckling mellan de två nämnda perioderna.  

Resultaten som kan utläsas från tabellen är mycket tydliga och de är signifikanta till största del. 

Växelkursens pass-through-effekt på importpriser har i samtliga fall ökat över tid, där effekten 

i perioden efter finanskrisen är högre för alla olika branscher på både kort och lång sikt. 

Effekternas storlek skiljer sig åt mellan branscherna, vilket är logiskt då olika branscher bör 

anpassa sig på varierande sätt till en förändring i växelkursen. På kort sikt är effekten väldigt 

snarlik för de olika branscherna, där effekten varierar mellan 0,30 och 0,59 beroende på 

bransch. På längre sikt skiljer sig pass-through-effekten desto mer. I två fall, för metall- och 

plastbranschen, är effekten fullständig och överstiger till och med värdet ett. Om det endast tas 

hänsyn till pass-through-effekten för perioden efter finanskrisen, då kan även 

kemikaliebranschen inkluderas i gruppen med fullständiga effekter. Att pass-through-effekten 

är fullständig innebär att om växelkursen skulle deprecieras med en procent, skulle 

importpriserna öka med mer än en procent på lång sikt. Den långsiktiga utvecklingen visar att 

pass-through-effekten har ökat allt från 0,16 till 0,81 beroende på vilken bransch som studeras.  
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Tabell 5. Pass-through-effekter för Modell 1 

 Jan. 1998 –  

Sep. 2019 

Jan. 1998 – 

Dec. 2007  

[a] 

Jan. 2008 – 

Sept. 2019 

[b] 

[b] – [a] 

[1] Kortsiktig pass-

through-effekt 

    

Aggregerad nivå 0.48***(0.05) 0.28 (0.12) 0.63 (0.16) 0.35*** 

Kemikalier 0.45***(0.05) 0.32 (0.04) 0.62 (0.06) 0.30*** 

Livsmedel 0.47***(0.04) 0.18 (0.07) 0.70 (0.06) 0.52*** 

Metaller 0.59***(0.05) 0.28 (0.09) 0.68 (0.07) 0.40*** 

Papper 0.30***(0.04) 0.17 (0.1) 0.55 (0.08) 0.38*** 

Plast 0.39***(0.04) 0.13 (0.06) 0.55 (0.05) 0.42*** 

Transport 0.43***(0.03) 0.16 (0.05) 0.56 (0.09) 0.40*** 

Trä 0.42***(0.05) 0.24 (0.06) 0.65 (0.09) 0.41*** 

[2] Långsiktig pass-

through-effekt 

    

Aggregerad nivå 0.44 (0.32) 0.24 (0.22) 0.68 (0.26) 0.44** 

Kemikalier 0.96***(0.35) 0.67 (0.16) 1.29 (0.23) 0.62*** 

Livsmedel 0.20**(0.08) 0.12 (0.06) 0.28 (0.08) 0.16** 

Metaller 1.22***(0.34) 0.90 (0.30) 1.45 (0.31) 0.55*** 

Papper 0.56***(0.10) 0.34 (0.12) 0.80 (0.18) 0.46*** 

Plast 1.27***(0.34) 0.83 (0.31) 1.64 (0.44) 0.81*** 

Transport 0.85***(0.19) 0.73 (0.15) 0.98 (0.17) 0.25*** 

Trä 0.58**(0.24) 0.38 (0.16) 0.70 (0.26) 0.32*** 

Robusta standardfel anges inom paranteser och * markerar signifikansen, *p < 0.1 **p < 0.05 ***p < 0.01. 

Signifikanstest har gjorts genom t-test och F-test. Nollhypoteserna är att koefficienten är skild från noll respektive 

att estimaten i kolumn [a] och [b] är identiska.  

Från tabellen kan ett intressant resultat hämtas, det kan ses att den kortsiktiga pass-through-

effekten för livsmedelsbranschen är större än den långsiktiga. Enligt resultat ska därför den 

omedelbara förändringen i importpriser vara större än förändringen i importpriser som sker vid 

ett längre tidsperspektiv. Trots att detta är något överraskande så är det inget som måste tyda 

på att något är fel i modellen. En möjlig tolkning av detta är att en förändring i växelkursen ger 

en omedelbar chock i importpriserna på kort sikt, som sedan reduceras och till slut når den 

något lägre långsiktiga effekten. Samma resultat påträffas även på aggregerad nivå, dock är den 
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långsiktiga effekten inte signifikant och därför kan inte det skattade långsiktiga värdet tas för 

givet. Utöver de två nämnda fallen, ökar pass-through-effekten när den går från kort till lång 

sikt. Hur mycket effekten ökar vid denna övergång varierar såklart, men generellt sett kan det 

sägas att den kortsiktiga effekten uppskattningsvis fördubblas enligt denna modell. Det tyder 

på att den initiala effekten av en förändring i växelkursen inte får fullt genomslag direkt, utan 

att det tar en tid innan den fulla effekten slår igenom i importpriserna. Det finns därför en viss 

fördröjning av pass-through-effekten. 

Vidare kommer studiens resultat att kopplas till tidigare forskning, där det kommer att 

presenteras vissa likheter och även vissa skillnader i resultaten. Först kan det konstateras att 

denna modell går emot en del av den tidigare forskning när det gäller pass-through-effektens 

utveckling över tid. Ett flertal studier, som exempelvis Otani m.fl. (2003), Marazzi och Sheets 

(2007), Holmes (2008) samt Beckmann m.fl (2014), menade att den nämnda effekten avtagit 

över tid. Denna modell tyder dock på det motsatta, nämligen att den har haft en tilltagande 

utveckling den senaste tiden, åtminstone i Sverige. Anledningen till de olika resultaten kan 

mycket väl bero på att det används en annan ansats i denna modell jämfört med vad det gjordes 

i de ovan nämnda studierna. Dock kommer det visa sig att den alternativa modellen, som är 

specificerad på ett liknande sätt som i de exemplen av studier som nämndes, att pass-through-

effekten ändå tycks ha ökat. Enligt Barhoumi (2006) är pass-through-effekten alldeles unik för 

det enskilda landet, vilket skulle kunna förklara varför denna studie har kunnat se andra resultat 

gällande effektens utveckling över tid. Dessutom har ett nyare datamaterial studerats i denna 

studie, vilket skulle kunna vara en ytterligare anledning till de olika resultaten.  

Vid en närmare anblick av resultatet från tabell 5 kanske inte den tilltagande pass-through-

effekten kommit som någon chock. Effekten verkar ha nått så låga nivåer att den nästintill är 

obefintlig i vissa fall, det kan de rullande regressionerna för perioden innan finanskrisen intyga 

om. Ta den långsiktiga pass-through-effekten för livsmedelsbranschen som ett exempel, för 

perioden innan finanskrisen visar de rullande regressionerna på en effekt på 0,12. Det innebär 

att förändringar i växelkursen knappt syns i importpriserna inom livsmedelsbranschen. Vid så 

låga nivåer på effekten är det till och med nära extremfallet då effekten är noll, där de 

exporterande företagen absorberar förändringarna i växelkursen till fullo med hjälp av deras 

markups. Därav fanns det knappt något utrymme för pass-through-effekten att fortsätta 

reduceras och förr eller senare lär det komma en punkt där utvecklingen vänder och effekten 

börjar tillta. I Sverige verkar det enligt modellen komma en sådan vändpunkt någonstans under 
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den observerade tidsperioden, vilket gör att den senare perioden tyder på högre pass-through-

effekter än vad den tidigare perioden gör. 

Trots att pass-through-effekter är ett relativt välutforskat område så finns det ett stort utrymme 

för framtida forskning. Det gäller främst för pass-through-effektens utveckling på senare tid 

samt när det tas hänsyn till kointegration. I en nyare studie av Kurtović m.fl. (2018) visades det 

att den kortsiktiga effekten är låg men att den långsiktiga är betydligt högre, och i många fall 

till och med fullständig. Därmed går resultatet från denna modell i linje med studien i fråga. 

Sådana fullständiga effekter var desto mer sällsynta i tidigare studier, de har främst kommit på 

senare år. Kurtović (2019) uttryckte även en klar önskan om framtida forskning som använder 

sig av just Johansen-test och ECM för att skatta sambandet mellan växelkursen och 

importpriser. Det finns begränsad forskning som tagit den ansatsen, vilket dock har gjorts i 

denna studie och bidrar med angelägna resultat genom ett annorlunda tillvägagångssätt.   

Campa och Goldberg (2005), en av de främsta studierna inom området, fann dock inga tecken 

på att pass-through-effekten avtagit under deras observerade period, 1975 – 2003. De menar att 

korrelationen mellan makroekonomiska faktorer och pass-through-effekten är låg, vilket är ett 

antagande som hela modellen grundas på. Denna modell är ursprungligen härledd från en 

mikroekonomisk modell, med inspiration från teorierna som Campa och Goldberg (2005) 

presenterade. Att de påstår att effektens storlek ska bero på den genomsnittliga inflationsnivån 

och volatiliteten i växelkursen kan inte bekräftas med denna modells resultat. Sverige har haft 

låga och stabila inflationsnivåer samt en stabil växelkurs under lång tid. Likväl verkar det som 

att pass-through-effekten har ökat enligt modellen och att den till och med är fullständig i vissa 

fall. De nämner även att en förändrad importkomposition kan ligga bakom förändringar i pass-

through-effekten. I detta fall skulle det kunna innebära att den ökande pass-through-effekten är 

ett tecken på att Sverige importerar större andel råmaterial på senare tid.  

Om resultatet istället skulle appliceras till äldre studier som de två gjorda av Dornbusch (1987) 

och Krugman (1987), skulle en ökande pass-through-effekt tyda på att konkurrensen hårdnar 

och att prissättningen som sker i utländsk valuta ökar. Om de exporterande företagen har 

hårdare konkurrens, bör deras markups minska och de kan då inte absorbera 

växelkursförändringar i samma grad som vid situationer med lägre konkurrens. De tvingas då 

ändra deras strategier gällande prissättning, för att till större del sätta dem i utländsk valuta. 

Resultatet av den ökade pass-through-effekten skulle således kunna följa av förklaringen att 

konkurrensen hårdnat när den internationella handeln ökat. Enligt Ekonomifakta (2019) har 

världens export ökat med mer än sju procentenheter sedan 1998, från 22 % av världens BNP 
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till 29,3 % år 2018. Även om Marazzi och Sheets (2007) diskuterar Kinas intåg på den globala 

marknaden som en faktor som reducerat pass-through-effekten, skulle deras intåg kunna tolkas 

på ett annorlunda sätt. Deras stora inflytande på den globala marknaden skulle likaså kunna 

bidra till ökad konkurrens och nedpressande av priser, vilket skulle ge de exporterande 

företagen lägre markups och högre grad av prissättning i utländsk valuta.  

Anledningarna till pass-through-effektens utveckling över tid är svåra att med säkerhet uttala 

sig om, det går att argumentera för och emot det mesta. Oavsett vad som ligger bakom pass-

through-effektens utveckling, visar denna modell ett tydligt resultat, effekten har ökat! 

4.3 Modell 2  

Vid skattningen av den alternativa modellen, Modell 2, användes OLS för förstadifferenserna, 

precis som det gjordes i bland annat Otani m.fl (2003) och Campa och Goldberg (2005). 

Modellen grundas på ekvation (22), vilket är en förenklad modell av den som Campa och 

Goldberg (2005) ursprungligen använde sig av, se ekvation (23). Anledningen till användandet 

av OLS för förstadifferenserna istället för en ECM har diskuterats tidigare under den empiriska 

modellen. Kort sagt beror det på att det inte går att använda laggade variabler i en ECM på 

grund av multikollinearitet. De två modellerna skulle därför se identiska ut då de inkluderar 

samma variabler. Den annorlunda ansatsen. jämfört med föregående modell, kan generera andra 

resultat, vilket kan möjliggöra för jämförelser av de två. Det fås då resultat från två olika 

modeller och jämförelserna dem emellan kan eventuellt styrka resultaten från modellerna.  

Ett viktigt antagande vid skattningar med OLS är homoskedasticitet, vilket innebär att variansen 

hos feltermen är konstant. Om feltermerna inte är konstanta råder heteroskedasticitet, vilket kan 

ge missvisande resultat av signifikanstest. Ett White-test utfördes för att kontrollera om det 

finns risk för att heteroskedasticitet förekommer modellen. Testet antyder på att så är fallet och 

för att lösa problemet med heteroskedasaticitet används robusta standardfel. Dessa modifierade 

standardfel är konsistenta oavsett om feltermen är homo- eller heteroskedastisk.  

(Stock och Watson 2015, 204–209) 

I tabellen nedan, tabell 6, presenteras resultaten på samma sätt som det gjordes för den första 

modellen, se tabell 5. Först kommer skattningarna för växelkursens pass-through-effekt på 

importpriser, sett över hela den observerade tidsperioden. De övriga tre kolumnerna visar 

skattningarna för de två perioderna med hjälp av de rullande regressionerna samt differensen 

mellan resultaten från de två perioderna.  
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Tabell 6. Pass-through-effekter för Modell 2 

 Jan. 1998 –  

Sep. 2019 

Jan. 1998 – 

Dec. 2007  

[a] 

Jan. 2008 – 

Sept. 2019 

[b] 

[b] – [a] 

[1] Kortsiktig pass-

through-effekt 

    

Aggregerad nivå 0.22*** (0.05) 0.17 (0.08) 0.23 (0.07) 0.06* 

Kemikalier 0.25*** (0.05) 0.32 (0.05) 0.24 (0.05) -0.08** 

Livsmedel 0.45*** (0.04) 0.22 (0.04) 0.67 (0.09) 0.45*** 

Metaller 0.40*** (0.05) 0.10 (0.07) 0.61 (0.08) 0.51*** 

Papper 0.29*** (0.04) 0.18 (0.12) 0.33 (0.09) 0.15** 

Plast 0.37*** (0.04) 0.18 (0.04) 0.47 (0.07) 0.29*** 

Transport 0.19*** (0.03) 0.13 (0.04) 0.23 (0.06) 0.10** 

Trä 0.43*** (0.06) 0.22 (0.09) 0.66 (0.11) 0.44*** 

[2] Långsiktig pass-

through-effekt 

    

Aggregerad nivå 0.45** (0.20) 0.40 (0.12) 0.54 (0.16) 0.14** 

Kemikalier 0.54* (0.31) 0.69 (0.26) 0.41 (0.27) -0.28*** 

Livsmedel 0.66 (0.57) 0.23 (0.55) 1.06 (0.52) 0.83*** 

Metaller 0.58*** (0.16) 0.39 (0.19) 0.75 (0.28) 0.36*** 

Papper 0.33*** (0.08)  0.21 (0.10) 0.47 (0.14) 0.26*** 

Plast 0.51** (0.23) 0.28 (0.08) 0.73 (0.15) 0.45*** 

Transport 0.32*** (0.08) 0.21 (0.06) 0.43 (0.09) 0.22*** 

Trä 0.56*** (0.18) 0.46 (0.14) 0.74 (0.21) 0.28*** 

Robusta standardfel anges inom paranteser och * markerar signifikansen, *p < 0.1 **p < 0.05 ***p < 0.01. 

Signifikanstest har gjorts genom t- och F-test. Nollhypoteserna är att koefficienten är skild från noll respektive att 

estimaten i kolumn [a] och [b] är identiska.  

Resultaten från denna modell skiljer sig i viss mening från den tidigare modellen, men den tyder 

på samma utveckling för pass-through-effekten som den tidigare modellen föreslog. Generellt 

sett är skattningarna för pass-through-effektens nivå genomgående lägre, även om det inte 

gäller för alla skattningar. Det är därför svårt att dra några allmänna slutsatser av effekternas 

storlek. Att skattningarna är lägre var väntat då Al-Abri och Goodwin (2009) tidigare visat att 

regressioner som inte tar hänsyn till kointegration verkar få lägre skattningar. Gällande 
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förändringen i effekten uppdagas ett tydligare resultat, denna modell ger i princip samma 

resultat när det gäller pass-through-effektens utveckling över tid. Effekten har ökat för nästintill 

alla branscher på både kort och lång sikt. Det är endast kemikaliebranschen som visar ett 

annorlunda resultat, vilket tyder på att pass-through-effekten för branschen har reducerats över 

tid. Effektens reducering är signifikant på såväl kort som lång sikt, och resultaten är i de flesta 

fallen signifikanta på en 1 % signifikansnivå. Då det endast är ett enda resultat som går emot 

den positiva utvecklingen, så kommer resultatet ses som att det bekräftar vad som konstaterades 

för Modell 1. Det vill säga att pass-through-effekten har ökat över tid.  

Till skillnad från tidigare resultat är inte pass-through-effekten fullständig för någon bransch 

sett över hela den observerade tidsperioden, varken på kort eller lång sikt. Den bransch som är 

närmast att uppvisa tecken på fullständig effekt, och som faktiskt visar en fullständig sådan för 

perioden efter finanskrisen, är livsmedelsbranschen. De rullande regressionerna för den senare 

perioden visar ett resultat på 1,06 och pass-through-effekten är därmed fullständig. Sett över 

hela den observerade perioden är effekten enbart 0,66 och beror på att effekten före finanskrisen 

endast var 0,23. Dock ska det understrykas att livsmedelsbranschen är den bransch som visar 

ett insignifikant resultat, vilket gör tolkningen problematisk då de skattade värdena inte är 

statistiskt säkerställda. 

Precis som i föregående modell finns det ett resultat som bör poängteras. För plastindustrin är 

den kortsiktiga pass-through-effekten större än vad den långsiktiga är, jämför den kortsiktiga 

effekten (0,37) med den långsiktiga (0,32). Båda resultaten är signifikanta, även om den 

kortsiktiga är signifikant på 1 % signifikansnivå medan den långsiktiga är signifikant på 5 % 

signifikansnivå. Att effekten skulle minska på lång sikt och att den initiala effekten är större 

verkar ologiskt men precis som för första modellen kan en möjlig förklaring ges. Det borde 

nämligen vara möjligt att en förändring i växelkursen ger en chock i importpriserna, som i 

sinom tid stegvis trappas av och når den långsiktiga jämvikten där effekten är något mindre.  

Skillnaden mellan kortsiktig och långsiktig pass-through-effekt är relativt låg. Om 

livsmedelsbranschen bortses, kan det ses att effekterna inte ökar särskilt mycket när effekten 

går från kort till lång sikt. De kortsiktiga effekterna varierar omkring dryga 0.30 och de flesta 

långsiktiga resultaten visar en pass-through-effekt på approximativt 0,50. Det innebär att en 

stor del av den totala pass-through-effekten sker direkt och att det inte är någon större 

fördröjning för den långsiktiga effekten.  
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Att se något samband mellan vilka branscher som drabbas hårdast av en växelkursförändring 

är svårt, i denna modell är livsmedelsbranschen den med den högst skattade pass-through-

effekten. Samma bransch hade den minsta effekten i föregående modell. Det blir därför svårt 

att kunna uttala någon direkt bransch eller några attribut hos de branscher som påverkas i större 

utsträckning, eftersom dessa resultat varierar stort beroende på valet av modell.  

När det gäller återkoppling till tidigare forskning så följer denna modell i princip samma 

resonemang som fördes vid resultaten för Modell 1. Resultaten går emot en viss del av den 

tidigare forskningen, som menat att pass-thrugh-effekten har ökat. Det finns även studier som 

visat att effekten har varit relativt konstant över tid, som exempelvis Campa och Goldberg 

(2005) samt Alvarez m.fl. (2012). Denna modell visar, precis som föregående modell, en positiv 

utveckling och det är få studier som sagt att effekten har haft en tilltagande utveckling över tid. 

Det kan argumenteras för hur valet av modell och den observerade tidsperioden påverkat 

resultatet. Denna studie kommer med en viss originalitet då den använder ett annorlunda 

tillvägagångssätt för att besvara syftet, vilket sker genom rullande regressioner. För att 

kontrollera tidigare modellens resultat används denna modell, som går i linje med hur stor del 

av tidigare forskning utformat sina modeller. Modellen skattas som sagt genom OLS för 

förstadifferenserna, precis som det gjordes i bland annat Otani m.fl. (2003) och Campa och 

Goldberg (2005). Eftersom resultaten gällande effektens utveckling är i princip densamma för 

de två modellerna, tyder det på att det finns en tydlig ökning i pass-through-effekten i Sverige 

den senaste tiden. Den tilltagande pass-through-effekten verkar således inte enbart bero på valet 

av en annorlunda uppställd modell.  
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5. Slutsatser 

I det avslutande avsnittet kommer slutsatser att dras från studiens resultat. Först diskuteras 

resultaten och sedan hur slutsatserna bör tillämpas i verkligheten. Därefter avhandlas möjliga 

orsaker till studiens resultat, för att till sist komma med en uppmaning till framtida forskning.  

5.1 Resultat  

Skattningar av Modell 1 och Modell 2 resulterar i liknande slutsatser gällande studiens syfte. 

Pass-through-effekten verkar ha ökat över tid de senaste två decennierna, vilket gäller på både 

kort och lång sikt. Effekternas storlek varierar dock mellan de olika modellerna, där Modell 1 

ger generellt högre skattade kort- och långsiktiga effekter. Skillnaderna mellan kort och lång 

sikt är annorlunda för de olika modellerna, för den första modellen verkar det finnas en större 

fördröjning och effekterna ökar mer från kort till lång sikt än vad som är fallet för Modell 2. Att 

effekternas storlek är större i Modell 1, där det tas hänsyn till kointegration med hjälp av en 

ECM, är inte anmärkningsvärt. Al-Abri och Goodwin (2009) dokumenterade genomgående 

högre nivåer för pass-through-effekterna med en modell som beaktade kointegration än för 

modeller som ej gjorde det. Följaktligen går denna studie i linje med deras iakttagelse. 

Den här studien började att skrivas i tron om att växelkursens pass-through-effekt på 

importpriserna skulle ha reducerats över tid och således borde vara lägre i perioden efter 

finanskrisen än vad den var i perioden före. Denna hypotes har visat sig vara helt felaktig och 

kan definitivt förkastas. Som resultatet lyder så är effekten den motsatta, pass-through-effekten 

har ökat efter finanskrisen. Resultatet kom som en chock men vid en djupare reflektion bör inte 

resultatet anses som uppseendeväckande, utan snarare logiskt. Dock uppmanas det till viss 

varsamhet då resultaten inte kan tas helt för givna. Det har använts ett annat angreppssätt för 

att besvara syftet då det togs hänsyn till kointegration genom en ECM. Dessutom kan de proxys 

som används vara minst sagt tvivelaktiga, till exempel proxyn för marginalkostnader, 

 𝑀𝐶𝑗  =  
𝑁𝐸𝑅𝑗 × 𝑃𝑃𝐼𝑗

𝑅𝐸𝑅𝑗 . Att marginalkostnaderna skulle kunna representeras av 

produktionsprisindex (PPI) är mycket möjligt. Om det däremot skulle visa sig att den inte 

förklarar någon stor del av marginalkostnaderna och hur de förändras, då existerar ett problem 

som påverkar båda modellernas kredibilitet. Följaktligen skulle resultaten bli missvisande och 

leda till potentiellt felaktiga resultat. Det är svårt att finna en lösning på problemen med 

proxyvariabler då vissa variabler är i princip omöjliga att få tag på, vilket är fallet med 

marginalkostnader. Därför måste ett antagande om att produktionsprisindex kan ses som en 
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rimlig proxy göras i denna studie, precis som det gjordes i Otani m.fl. (2003), med 

förhoppningen om att modellerna ändå ger trovärdiga resultat.  

Resultatet går emot stor del av tidigare forskning, där det konstaterats att växelkursens pass-

through-effekt på importpriser har varit avtagande under en längre tid. Det finns ett flertal 

exempel på sådana, däribland Otani m.fl. (2003). Dock har dessa resultat grundats på 

datamaterial som avser 80-, 90- och början av 2000-talet. Denna studie är baserad på ett nyare 

datamaterial, vilket kan förklara det annorlunda resultatet av pass-through-effektens utveckling. 

En annan förklaring kan hämtas från Barhoumi (2006), som säger att pass-through-effekten är 

unik för det enskilda landet. Det borde därav finnas en viss problematik med att jämföra denna 

studies resultat med tidigare forskning som inte baseras på just Sverige. 

Även om effekternas storlek skiljer sig åt mellan modellerna och bevisligen beror på om en 

ECM eller OLS används för att skatta parametrarna, besvarar de olika modellerna studiens syfte 

på samma sätt. Pass-through-effekterna på kort och lång sikt verkar ha ökat över tid. De ökade 

effekterna tycks inte vara beroende av vilken bransch som studeras. Att undersöka effekterna 

på separata branscher ger dock en inblick i hur komplex effekten är och att effekternas storlekar 

varierar stort beroende på vilken bransch som undersöks. Importprisernas förändring i den ena 

branschen kan vara närmast obefintlig i jämförelse med en annan, vilket visar att växelkursen 

har olika stort inflytande på importpriserna i olika branscher. Dessutom är det svårt att dra några 

generella slutsatser om vilken eller vilka branscher som drabbas hårdast av en förändring i 

växelkursen. De två modellerna ger helt olika svar på detta och därför blir det omöjligt att uttala 

sig om vilka branscher som kan tänkas vara känsligare för växelkursförändringar.  

Den ökade pass-through-effekten innebär i praktiken att växelkursen har fått ett större 

inflytande på importpriserna i Sverige efter finanskrisen. Det skulle kunna indikera på att den 

svenska centralbanken, Riksbanken, bör ta större hänsyn till pass-through-effekten vid deras 

räntebeslut idag jämfört med tidigare. Påståendet följer den ekonomiska teorin, vilken säger att 

importpriserna påverkar den inhemska inflationen. Pass-through-effektens utveckling innebär 

även en förändrad situation för de svenska företagen, vilka nu är tvungna till att lägga större 

vikt vid förändringar i växelkursen. Detta måste de göra då växelkursens förändringar påverkar 

importpriserna i större bemärkelse nu för tiden, jämfört med vad de gjorde för 20 år sedan.  

En viktig del från resultatet som bör poängteras är att modellernas uppbyggnad består i  

grunden av antagandet som gjordes i den teoretiska uppbyggnaden, att i enlighet med Campa 



40 
 

och Goldberg (2005) utgå från en mikroekonomisk modell. Om istället en makroekonomisk 

modell varit grunden, hade modellerna sett annorlunda ut och möjligen gett andra resultat. 

5.2 Orsaker  

Vad kan vara orsaken till den ökade pass-through-effekten? Det kan självfallet bero på en rad 

olika faktorer och det är svårt att veta vad som är den avgörande orsaken utifrån denna studie. 

Två möjliga orsaker kommer att diskuteras, där den ena är gällande minskade prispåslag och 

den andra är om hur importkompositionen kan ha förändrats.  

Den första relevanta diskussionen är huruvida en bakomliggande orsak skulle kunna vara att 

det är enklare att importera och att företagen har tvingats minska deras markups. Dagens 

marknad är global i större utsträckning än någonsin tidigare och det är nu enklare att importera 

produkter från andra länder. När det blir enklare att handla med omvärlden får företagen större 

konkurrens och det borde resultera i nedpressade priser och därmed en lägre markup. Om 

företagens markups skulle vara lägre, då är även utrymmet till att absorbera förändringar i 

växelkurser lägre och en sådan förändring borde således få större genomslag i priserna.  

Campa och Goldberg (2005) menar att pass-through-effekten till stor del förklaras av 

volatiliteten i växelkursen och den genomsnittliga inflationsnivån. Det går emot denna studie 

då den svenska växelkursen har varit relativt stabil under längre tid och inflationsnivåerna har 

varit mycket låga. Det kan därför inte förklara varför pass-through-effekten har ökat. Dock 

menar de även att en ökad effekt av växelkursförändringar kan uppstå när importkompositionen 

förändras. Om större andel råmaterial och mindre andel färdigförädlade varor importeras menar 

de att det kan öka pass-through-effekten. Den ökade pass-through-effekten skulle därav kunna 

vara ett resultat av en förändrad importkomposition, där Sverige importerar större andel 

råmaterial i perioden efter finanskrisen. 

5.3 Fortsatta studier  

Antalet studier som undersökt skillnader i pass-through-effekten är många, dock är antalet som 

studerat effekten i Sverige ytterst begränsat. Av de få bevis från Sverige som faktiskt återfinns, 

är de empiriska studierna inom området utförda på 90-talet. De är sålunda skrivna innan Campa 

och Goldbergs (2005) revolutionerande arbete, som gav en helt ny ståndpunkt till pass-through-

effekter. Dessutom är det få studier som undersökt nyare datamaterial, vilket är viktigt för att 

ge centralbankerna information om i vilken utsträckning som deras räntebeslut påverkar 

importpriserna. Det uppmanas därför till fortsatta studier inom området.  
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