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Abstract  
The purpose of this thesis is to analyze if the euro has had any significant effect on Sweden´s 

export to Germany, a country that adopted the euro as their currency, and to United Kingdom, 

a country that did not adopt the euro as their currency.  

 

The purpose is answered by developing an econometric model with exports from the third 

country, in this study Sweden, as the dependent variable. The model is estimated with OLS and 

process panel data for the countries Germany and United Kingdom, and the timespan 1980-

2017.  

 

The result shows a general decrease in exports from Sweden to both Germany and United 

Kingdom after the year 1999. Furthermore, the result shows evidence that the export to 

Germany is significantly higher than the export to United Kingdom during the whole time 

period. Although, the result does not show a significant change in the difference of the export 

between the two countries after implementing the euro, thereby we can not say that the euro 

has had any effect on the export from Sweden to Germany. In consideration of previous studies, 

we do not get any clear result to rely on and therefore we can not tell how the export should 

have been affected after the implementation of the euro. The non significant result can be 

explained by the fact that there could be non quantifiable variables that affects the export, or 

other factors that are not included in the model.  

 

The conclusion from our paper is that there should exist more variables that affect the export 

other than those we have included in our model. Therefore, we believe that further studies 

should put focus and time on developing a more complete model than the one we estimated, 

and therefore get a more robust result.   

 

 

  



	

Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att analysera om införandet av euron har haft någon signifikant effekt 

på Sveriges export till Tyskland, ett land som antog euron, kontra Storbritannien, ett land som 

inte antog euron som valuta.  

 

Syftet besvaras genom att utveckla en ekonometrisk modell med exporten från tredjeland, i 

denna studie Sverige, som beroende variabel. Modellen estimeras med OLS och behandlar 

paneldata för länderna Tyskland och Storbritannien och tidsperioden 1980-2017.  

 

Resultatet visar en generell minskning i exporten från Sverige till både Tyskland och 

Storbritannien efter år 1999. Vidare visar resultatet belägg för att exporten till Tyskland är 

signifikant högre än till Storbritannien under hela tidsperioden. Dock visar resultatet ingen 

signifikant förändring i skillnaden av exporten mellan de två länderna efter införandet av euron, 

därmed kan vi inte säga att euron har haft någon effekt på exporten från Sverige till Tyskland. 

Med hänsyn till tidigare studier har vi inget entydigt resultat att förlita oss på och kan därmed 

inte säga hur exporten bör ha påverkats efter införandet av euron. Det icke signifikanta resultatet 

kan förklaras av att det bland annat kan finnas icke kvantifierbara variabler som påverkar 

exporten eller utomstående faktorer som ej inkluderats i modellen.  

 

Slutsatsen med vår uppsats är att det bör finnas fler variabler som påverkar exporten än de vi 

har inkluderat i vår modell. Därför anser vi att vidare studier bör lägga fokus och tid på att 

utforma en mer komplett modell än den vi estimerat, för att på så sätt få ett mer robust resultat.  
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1. Inledning  
Inget land i världen kan klassas som helt självförsörjande vilket gör att handel mellan länder 

blir en nödvändighet. Enligt Vijayasri (2013) är internationell handel en grundsten i den 

internationella ekonomin och inget land i världen kan vara utan detta.  Författaren påpekar att 

handel mellan länder kan vara både enklare och svårare och det finns flera olika orsaker till 

varför det kan vara svårare mellan vissa länder, exempel på svårigheter i handel mellan länder 

kan vara fluktuationer i valutan eller tullkostnader.  

 

I enlighet med Vijayasri (2013) visar Hooper & Kohlhagen (1978) att handeln mellan länder 

påverkas av osäkerhet i växelkursens fluktuationer och att länder är mindre benägna att handla 

med varandra vid stora valutasvängningar. Det mest önskvärda för ett lands ekonomi bör därför 

vara att ha en valuta med så få fluktuationer som möjligt, vilket innebär att ett land bör sträva 

efter en stabil valuta gentemot de länder de handlar med och genom detta ha en stadig 

utrikeshandel utan plötsliga svängningar.  

 

Enligt Klein (1998) var målet med att skapa euron att länderna inom denna union skulle närma 

sig varandra och skapa en stabil inflation, ränta och växelkurs. På grund av detta kommer 

växelkursens fluktuationer att minska vilket då i enighet med Hooper & Kohlhagen (1978) 

skulle innebära att länderna som antog EMU-reformen skulle få en stabilare utrikeshandel 

gentemot länderna inom unionen. I Herrera & Baleixs (2012) studie kring handeln inom EMU 

och effekt på tredje land finns stöd för att handel inom euroområdet har ökat efter införandet 

av unionen, vilket då styrker Hooper & Kohlhagens teori. Vidare visar de empiriska resultaten 

från Herrera & Baleixs (2012) att länder inom euro-området importerar mindre från länder som 

är utanför euro-området. Detta resultat motsägs dock av Sadeh (2014) som visar empiriska 

resultat på att även handeln till länder utanför euro-området har ökat efter att euron infördes.  
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Med detta som grund antar vi att handel inom en valutaunion som EMU bör öka på grund av 

en stabil växelkurs utan stora fluktuationer. Effekten på handeln med ett tredje land, det vill 

säga ett land utanför valutaunionen, är svårare att estimera. Studierna från Sadeh (2014) hittar 

empiriska bevis på att handeln till länder utanför valutaunionen kommer att öka medan Herrera 

& Baleix (2012) hittar empiriska bevis att importen från länder inom euroområdet från länder 

utanför har minskat. Med bakgrund av de tvetydiga resultaten kan det vara av intresse att studera 

hur Sveriges handel med Tyskland och Storbritannien har påverkats under senare år.1 Genom 

att Sverige är med i EU finns det inga handelshinder gentemot de andra länderna i form av tullar 

och exportkostnader, dock finns det hinder på grund av en fluktuerande valuta då Sverige 

genom folkomröstningen 2002 valde att inte anta euron som valuta.  

 

Syftet med uppsatsen är att analysera om införandet av euron har haft någon signifikant effekt 

på Sveriges export till Tyskland, ett land som antog euron, kontra Storbritannien, ett land som 

inte antog euron som valuta.  

 

Vi har valt att avgränsa oss till ett tidsspann som är lika långt innan införandet av euron som 

efter införandet av euron. Med hänsyn till detta har vi valt att avgränsa den data som vi använder 

i vår modell till en tidsperiod som sträcker sig från 1980 till 2017.   

 

En ytterligare avgränsning som vi har gjort är att endast titta på hur varuexporten från Sverige 

till Tyskland och Storbritannien har sett ut. Detta innebär att vi inte kommer att ta med exporten 

av tjänster, på grund av brist på data. Vidare i denna rapport kommer ordet export att innebära 

varuexport. De slutsatser som dras i uppsatsen kommer ändock att spegla påverkan av euron på 

Sveriges export som helhet. Vi kommer inte att kunna dra några generella slutsatser kring hur 

euron har påverkat export från tredje land till land inom eurozonen, detta på grund av att vi 

endast baserat studien på Sveriges data för export och genom att inkludera ett ytterligare lands 

handel skulle vi ha kunnat få ett annat resultat.  

 

  

																																																								
1	Damberg (2015) demonstrerar att Sveriges välfärd är beroende av dess export, under 2014 

utgjordes 45% av Sveriges BNP av export.	
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För att kunna besvara studiens syfte har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod och 

utför därmed en regression som byggs upp på den teori studien behandlar. Liknande studier har 

gjorts av forskare som alla använt sig av en kvantitativ metod, dock ser val av ekvation olika ut 

mellan studierna. Den tidigare forskningen redovisar olika resultat, bland annat Micco et al 

(2003) finner statistiska belägg för att handeln med ett tredje land ökar i och med en valutaunion 

medan Herrera & Baleix (2012) finner belägg för att handeln med ett tredje land bör minska i 

och med en valutaunion.  

 

I regressionsekvationen som skattats i denna studie ses Sveriges export som den beroende 

variabeln och de oberoende variablerna är Tyskland och Storbritanniens BNP, dess växelkurser 

gentemot den svenska kronan samt den laggade exporten. Studiens resultat visar belägg för att 

exporten till Tyskland är högre än exporten till Storbritannien, både innan och efter införandet 

av euron. Resultatet visar även att exporten till de båda länderna har minskat efter år 1999. 

Dock finner vi inga statistiskt signifikanta belägg för att skillnaden i exporten till dessa länder 

har ändrats under den undersökta tidsperioden. Vi kan därmed inte säga att införandet av euron 

har haft någon signifikant påverkan på Sveriges export till Tyskland.  

 

Uppsatsen har disponerats enligt följande kapitel; kapitel två behandlar den teori samt den 

tidigare forskning som gjorts inom ämnet vilket ligger till grund för uppsatsens senare metod, 

analys och slutsats. Kapitel tre beskriver estimeringsmetoden och datamaterialet. I kapitel fyra 

redovisas resultaten och analysen. I det avslutande kapitlet redovisas uppsatsens slutsats.   
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2. Teori  
För att på ett teoretiskt plan kunna bygga upp modellen vår studie baseras på har vi valt att 

studera tidigare teorier samt tidigare forskning som gjorts inom ämnet, delvis även för att få en 

djupare bild av hur resultatet från vår modell kan användas och tolkas. Genom att se hur tidigare 

studier utförs och hur dessa resultat sett ut kan vi se att det förekommer skillnader i de empiriska 

bevisen inom ämnesområdet. Vi kan se att de flesta författare använt sig av kvantitativa metoder 

och de allra flesta använder paneldata, dock kan vi se att estimeringsmetoderna samt val av 

modell skiljer sig åt sinsemellan.  

 

Enligt Krugman (1990) så kommer exporten från ett land att påverkas av utlandets BNP och 

relativpriset på varor. Antagandet att exporten påverkas av utlandets BNP och relativpriserna 

kommer från ekvationen som används för att räkna ut nettoexporten. Författaren hittar ett 

positivt samband mellan det utländska BNP:t och exporten för länder genom att göra en 

ekonometrisk studie. Boyd et al (2001) försöker förbättra Krugmans modell genom att använda 

den reala räntan istället för de relativpriser som användes i den modell som gjordes av Krugman. 

Istället för att räkna på nettoexporten som en differens mellan exporten och importen använder 

sig Boyd et al (2001) av en kvot mellan exporten och importen. Genom att logaritmera denna 

funktion får de ett linjärt samband och i detta samband finner de exportekvationen som beror 

på logaritmen av utlandets BNP och den reala räntan. På grund av detta kommer vår modell att 

innehålla logaritmerade värden för export, BNP och växelkurs. Boyd et als (2001) modell 

används som en del till att förklara Marshall-Lerner villkoret, vilket innebär att en depreciering 

av valutan kommer att leda till en ökad nettoexport. Om Marshall-Lerner villkoret håller 

kommer en depreciering att leda till en ökad nettoexport genom att exporten ökar och importen 

minskar. Boyd et al (2001) hittar empiriska bevis att detta samband håller och att en 

depreciering kommer leda till att nettoexporten ökar.  
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Enligt Krugman et al (2012) så påverkas växelkursen av två samband som sammanfattas i en 

gemensam modell. Denna modell kallas AA-DD-modellen och visas genom växelkursen på y-

axeln och BNP på x-axeln. DD-kurvan representerar varumarknaden och påverkas av 

variablerna som ingår i ett lands aggregerade efterfrågan, variablerna i den aggregerade 

efterfrågan är investeringar, konsumtion, offentlig konsumtion, skatter och nettoexporten, 

vilket är landets export minus import. AA-kurvan representerar tillgångsmarknaden och 

påverkas av de variabler som påverkar den utländska valutamarknaden samt landets 

penningmarknad, dessa är den inhemska räntan, den utländska räntan, den förväntade 

växelkursen samt penningutbudet. Krugman et al (2012) redogör för hur en förändring av de 

oberoende variablerna kommer att påverka växelkursen och BNP, detta genom att en förändring 

i någon av ovanstående variabler kommer att förskjuta kurvorna i någon riktning vilket leder 

till en förändring i både växelkursen och BNP. I vår modell kan AA-DD-sambandet bli 

applicerbart med avseende på att sambandet använder variabler som kommer att påverka 

växelkursens värde, vilket i sin tur kommer att påverka exporten enligt Marshall-Lerner 

villkoret. Härav har vi funnit belägg för att ett lands BNP påverkar exporten och har därför valt 

att ta med denna som en oberoende variabel i vår ekonometriska modell.   

 

I figur 1 visas utgångsläget för AA-DD-modellen där vi får en jämvikt då AA- och DD-

kurvorna skär varandra. Detta innebär att vi i utgångsläget har ett jämviktsvärde på växelkursen 

och ett jämviktsvärde på BNP. Detta kommer sedan att ändras beroende på olika utomstående 

faktorer.   
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Figur 1 

 
Källa: egen figur 

Något som skulle kunna speglas i AA-DD-modellen är växelkursfluktuationer, genom att se 

hur växelkursen går upp och ned i figuren ovan ser vi även hur BNP påverkas, vilket vi sedan 

tidigare vet påverkar exporten från ett land. Hooper & Kohlhagen (1978) har modellerat hur en 

osäkerhet i växelkursens fluktuationer påverkar hur mycket länder handlar med varandra. 

Modellen baseras på import-efterfrågan och export-utbudet och avgör hur mycket som 

importeras kontra exporteras. Med detta innebär att länder kommer att bli mindre benägna att 

handla med länder som har stora fluktuationer i sin valuta, på grund av att svängningar i valutan 

leder till svängningar i BNP vilket därmed resulterar i en instabil utrikeshandel. Det som avgör 

hur stor förändringen i kvantiteten av utrikeshandeln blir vid en osäker växelkurs är om 

företagen i länderna är riskobenägna eller riskbenägna. Hooper & Kohlhagen (1978) visar att 

om en förändring sker i växelkursens stabilitet kommer företag som är riskobenägna att minska 

sin bytesvolym medan det är motsatt om företaget är riskbenägna.  
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I linje med Hooper & Kohlhagen (1978) argumenterar Micco et al (2003) att ett deltagande i 

en valutaunion kommer att minska valutafluktuationerna och förmodligen ge landet en stabilare 

handel med utlandet. Författarna menar att ett deltagande minskar kostnaderna för att handla 

med andra länder med tanke på att de inte behöver ta kostnaden för att utbyta olika valutor. 

Författarna menar även på att ett deltagande innebär ett oåterkalleligt medlemskap i en fast 

valutakurs och på så sätt kommer fluktuationerna i valutan mot andra länder inom unionen att 

försvinna, vilket kan komma att öka öppenheten på marknaden och på så sätt främja konkurrens 

mellan företag i olika länder. Dock, visar Micco et al (2003) i motsats till Hooper & Kohlhagen 

(1978) att ett deltagande i en valutaunion även kan komma att öka handeln till ett tredje land. 

De menar att i och med medlemskapet så skapas ett redskap för att säkra valutarisken mot 

fluktuationer gentemot ett tredje land och på så sätt blir det säkrare för länderna inom unionen 

att handla med ett tredje land. I denna studie finner vi ytterligare belägg för att växelkursen 

påverkar hur mycket länder handlar med varandra. Här får vi dock ett motsatt resultat än tidigare 

redovisat vilket kan diskuteras. Resultatet gör att vi inte får ett entydigt svar i hur utfallet för 

variablerna i vår modell bör bli. Författarna menar på att ett deltagande i en valutaunion kommer 

att öka exporten från Sverige till Tyskland och att denna variabel därmed bör bli positiv medan 

Hooper & Kohlhagen (1978) menar på att denna variabel bör bli negativ då handeln till tredje 

land bör minska. En ytterligare slutsats som kan dras utifrån Micco et als (2003) teori är att ett 

medlemskap i EMU bör minska ländernas valutafluktuationer.  

 

Även Flam & Nordström (2007) försöker förklara effekterna som en valutaunion medför på 

handeln både inom unionen men även till tredje land. Närmare bestämt försöker de i sin rapport 

förklara den effekt euron har haft på handeln både inom eurozonen men även med länderna 

utanför eurozonen. De förklarar till en början att unionen reducerar transaktionskostnader och 

därigenom ökar intäkterna så pass mycket att de täcker de fasta exportkostnaderna och därmed 

ökar handeln. Flam & Nordström (2007) konstruerar en modell där de jämför export mellan 

euroländer, export från euroländer till utomstående länder samt export från utomstående länder 

till euroländer. Den beroende variabeln export är uttryckt i fasta priser vilket enligt författarna 

är det som används i de flesta regressioner, med hänsyn till detta har även vi valt att basera vår 

regression på värden uttryckta i fasta priser. Genom att ha exporten som beroende variabel 

påvisar författarna till att börja med vikten av att ha med real växelkurs som en 

förklaringsvariabel, de menar på att vid en förändring i den reala växelkursen kommer vi att få 

en motsatt effekt i export och import.  
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Enligt Flam & Nordström (2007) så förväntas exporten minska när värdet på växelkursen ökar 

samtidigt som exporten förväntas öka när värdet på importlandets valuta ökar. Även BNP ses 

som en förklaringsvariabel till exporten, författarna förklarar att exportörens BNP är ett mått 

på exportkapaciteten och importörens BNP är ett mått på importbehov. Utifrån dessa 

antaganden ges vi ytterligare belägg till varför växelkursen samt BNP är viktiga variabler att 

ha med i en regression där exporten står som beroende variabel, därför har vi valt att ta med 

dessa i vår modell. Här visas att Tyskland och Storbritanniens BNP är ett mått på hur mycket 

de importerar, det vill säga, hur mycket Sverige exporterar till dessa länder.  

 

Flam & Nordströms (2007) estimation visar hur mycket de tre olika export-kategorierna skiljer 

sig åt från år till år och det slutgiltiga resultatet blir att valutaunionen har skapat ökad handel, 

både mellan medlemsländer som till länder utanför unionen. Estimationen visar även en 

statistiskt signifikant ökning i export från länder inom EU utanför eurozonen till länder inom 

eurozonen. Här ges ytterligare belägg som går i enighet med Micco et al (2003), vilket innebär 

att koefficienten som visar Tyskland efter införandet av euron i vår modell bör ha ett positivt 

samband med exporten från Sverige. Flam & Nordström (2007) påpekar att ökningen i export 

från utomstående länder till eurozonen kan förklaras av att det finns fasta kostnader vid export. 

Sedan valutaunionen bildades räknas unionen som en enda stor marknad och därför blir det 

samma kostnader att exportera till alla länder inom unionen, på så sätt kan länder utanför 

unionen dra fördelar av att unionen bildas. Detta förklarar att exporten från Sverige till Tyskland 

bör ha blivit större i och med införandet av valutaunionen.  

 

Likt Flam & Nordström (2007) har Nardis et al (2008) gjort en estimation kring eurons effekt 

på integrationen mellan EMU-länder och övriga länder vilken de har baserat på tidigare 

undersökningar som gjorts inom ämnet. Författarna förklarar att anledningen till varför euron 

bör ha ökat handelsintegrationen mellan länder principiellt är enkelt att förstå; genom att 

reducera transaktionskostnader i form av att ta bort nationella valutor kommer handeln att öka. 

Författarna skattar en ekvation likt Flam & Nordström (2007) där exporten ses som den 

beroende variabeln. Enligt Nardis et al (2008) så påverkas exporten av bland annat avståndet 

mellan länderna, växelkursvolatilitet, EU-medlemskap, export från förra året samt innan och 

efter införandet av euron.  
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Den laggade exporten behövs i ekvationen på grund av att länder som handlar flitigt med 

varandra förväntas att fortsätta att handla med varandra även nästa år. Med detta antar vi att den 

laggade exporten är en viktig förklaringsvariabel för att förklara exporten. Dummyvariabeln för 

införandet av euron ses också som en viktig variabel enligt författarna då denna visar de 

verkliga effekterna av införandet av euron. Till sist ses även ett EU-medlemskap som en viktig 

variabel då länder inom EU bör ha påverkats positivt av denna integrationsprocess. Dessa 

variabler ses enligt författarna påverka exporten positivt, författarna visar även att det som bör 

påverka exporten negativt är avståndet mellan länderna samt valutakursvolatiliteten. I vår 

modell har vi valt att inte inkludera en variabel för ett EU medlemskap då alla länder i vår 

modell redan är medlemmar i EU, dock anser vi att antagandet om att dummyvariabeln för 

införandet av euron är viktig för att förklara vårt syfte och har därför valt att inkludera denna i 

vår modell.  

 

Likt alla de tidigare redovisade forskningarna undersöker även Aristotelous (2010) i sin rapport 

huruvida utrikeshandeln mellan länder som adapterade euron och de länder inom EU som inte 

adapterade euron har påverkats av införandet av euron. Mer specifikt analyseras hur 

Storbritanniens export till länderna inom EMU har påverkats av införandet av euron. Analysen 

baseras på en regressionsmodell som skattas och tolkas. Aristotelous (2010) använder sig av en 

gravitationsekvation då han argumenterar för att detta är den vanligaste förekommande 

modellen för att förklara bilateral handel mellan länder, det kännetecknande för 

gravitationsmodellen är variabeln som förklarar avståndet mellan Storbritannien och övriga 

länder. Till skillnad från Aristotelous går vår regression ej i linje med en gravitationsmodell då 

vi anser att detta inte är applicerbart på vårt syfte. Gravitationsmodellen inkluderar avståndet 

mellan länderna där handeln sker, i vår modell är det främst skillnaden mellan åren innan 1999 

och åren efter 1999 som undersöks och då avståndet mellan Sverige och Tyskland samt mellan 

Sverige och Storbritannien inte har ändrats under denna tid anser vi detta som en överflödig 

variabel i vår modell.  
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Resultatet av Aristotelous (2010) studie visar på att Storbritanniens export till länder inom 

eurozonen har minskat sedan införandet av euron, minskningen är statistiskt skilt från noll. 

Aristotelous (2010) främsta förklaring till resultatet är att de länder som tidigare handlade med 

Storbritannien nu väljer ett euroland som importör istället på grund av att de tidigare 

växelkursfluktuationerna försvunnit i och med valutaunionen. Av denna studie byggs beläggen 

upp för att vår koefficient för effekt av införandet av euron bör vara negativ, därmed att 

exporten till Tyskland efter år 1999 bör ha minskat.  

 

Vidare har även Herrera & Baleix (2012) gjort en liknande studie, i denna rapport har effekten 

av införandet av euro, den reala växelkursens volatilitet på handeln mellan EMU länder samt 

handel med ett tredjeland undersökts. Även dessa författare använder sig av en 

gravitationsmodell för att separera euro-effekten från andra faktorer som kan tros påverka 

byteshandeln. Det första resultatet Herrera & Baleix (2012) kommer fram till är att exporten 

mellan EMU-länderna har ökat efter införandet av den gemensamma valutan. Författarnas 

andra resultat visar dock på ett icke signifikant resultat, de kan därmed inte uttala sig om att 

euron har haft någon effekt på handeln med tredje land.  
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3. Metod och data 
För att kunna ta reda på huruvida euron har haft någon signifikant effekt på Sveriges export till 

Tyskland och Storbritannien har vi använt oss av sekundärdata såsom statistik och redan 

befintliga teorier. Vidare har vi använt oss av en kvantitativ metod för att kunna se statistiska 

skillnader och kunna dra slutsatser kring detta. Sekundärdata samlas in från relevanta och 

tillförlitliga källor och används som bas till den kvantitativa metod som utförs i uppsatsen. 

Anledningen till valet av sekundärdata kan förklaras av att det sedan tidigare finns studier som 

tagit fram den data som krävs för att utföra metodvalet.  

 

Valet av den kvantitativa metoden kommer efter granskning av tidigare forskning. I studierna 

från bland annat Aristotelous (2010) och Herrera & Baleix (2012) använder de sig av en 

kvantitativ metod vilket gör att vi anser det ett bra verktyg för att besvara vårt syfte. En 

kvantitativ metod ger oss statistiska bevis för hur ett samband ligger till och ger bra 

förutsättningar för oss att dra ekonomiska slutsatser.  

 

Den redan befintliga data som vi har använt oss av i den kvantitativa modellen kommer från 

OECD och Statistiska centralbyrån. Vår data omfattar de kontrollvariabler samt 

beroendevariabeln vi använder oss av i modellen, vår data behandlar alltså BNP från Tyskland 

och Storbritannien, växelkursen mellan sek och euro, sek och mark, sek och pund samt Sveriges 

varuexport till Tyskland och Storbritannien. Variabeln BNP är i fasta priser med basår 2010 

och har tagits fram genom att använda Tysklands och Storbritanniens KPI för att deflatera det 

nominella BNP:t för de två länderna. Även varuexporten i vår modell står utryckt i fasta priser 

med år 2010 som basår, detta har räknats fram genom att använda Sveriges KPI med basår 2010 

för att deflatera varuexporten till de två länderna. All data har även omvandlats så att det står 

uttryckt i miljontals svenska kronor.  
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Figur 2 

 
Källa: egen figur, data från OECD (2018) 

 

I figur 2 har Sveriges växelkurs gentemot Tysklands och Storbritanniens växelkurs plottats för 

att visa fluktuationerna över den valda tidsperioden, figuren baseras på den tidigare redovisade 

data från OECD. I diagrammet kan urskiljas att fluktuationerna skiljer sig åt mellan valutorna. 

Det visas tydligt att den tyska valutan hade en växande trend i värde fram till införandet av 

euron, därefter ser vi en relativt stabil och mindre fluktuerande valuta. Det kan även urskiljas 

att den brittiska valutan har haft större fluktuationer under hela tidsperioden. 
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Figur 3 

 
Källa: egen figur, data från Statistiska centralbyrån (2018)  

 

I figur 3 presenteras varuexporten från Sverige till Tyskland och Storbritannien enskilt, det vill 

säga utan de ytterligare faktorer som regressionen innehåller, för att få ett obetingat resultat i 

hur exporten har påverkats under den valda tidsperioden. I figuren kan det tydligt urskiljas att 

exporten till Tyskland har varit större än exporten till Storbritannien under alla tidpunkter. Det 

kan även urskiljas en svagt nedåtgående trend i exporten till både Tyskland och Storbritannien 

efter införandet av euron. 

 

I figur 3 kan vi se att exporten till Tyskland och Storbritannien har följt ett någorlunda lika 

mönster sinsemellan under hela tidsperioden. Därför kan vi anta att vi inte har några outliers 

som bör tas i beaktande när vi skattar vår modell. I och med detta resultat gör vi antagandet om 

att finanskrisen inte skilt sig åt markant mellan länderna och därför kommer vi inte att inkludera 

något om finanskrisen i vår modell. I figur 3 kan vi se att Tysklands och Storbritanniens import 

följt samma mönster runt åren 2008-2009 vilket vi anser är bevis på att de hanterat krisen på ett 

tillräckligt likt sätt för att kunna exkludera detta ur vår modell.  
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Figur 4 

 
Källa: egen figur, data från Statistiska centralbyrån (2018) 

 

I figur 4 presenteras den totala varuexporten från Sverige under den valda tidsperioden. Vid en 

jämförelse av figur 3 och figur 4 kan vi se att den totala exporten från Sverige inte har en 

nedåtgående trend efter år 1999, därmed inte en nedåtgående trend efter införandet av euron, 

vilket vi kan se förekommer i exporten till både Tyskland och Storbritannien. Detta bör vara en 

indikation på att Sverige har hittat nya handelspartners efter år 1999, vilket innebär att en del 

av det som tidigare exporterades till Tyskland och Storbritannien bör ha allokerats till andra 

länder. 
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Med teorikapitlet till grund skattas en regression med Sveriges export som beroendevariabel 

och importländernas BNP, exporten från tidigare år samt växelkurs gentemot svenska kronan 

som förklaringsvariabler. I studien gjord av Flam & Nordström (2007) samt i AA-DD-modellen 

som visas av Krugman et al (2012) påpekar de att BNP påverkar hur mycket utrikeshandel ett 

land har, därför är också BNP en kontrollvariabel i vår modell. Enligt Nardis et al (2008) beror 

exporten vid en tidpunkt på exporten vid tidpunkten innan, vilket gör att även denna ses som 

en förklaringsvariabel i vår modell. Enligt bland annat Boyd et al (2001) och Hooper & 

Kohlhagen (1978) har växelkursen en stor påverkan på hur ett lands export och import ser ut, 

därför ses även växelkursen som en förklaringsvariabel. Vidare innehåller regressionsmodellen 

två stycken dummyvariabler samt en interaktionsterm. Den första dummyvariabeln står för land 

och antar värdet ett om landet är Tyskland och noll vid Storbritannien för att se skillnader 

mellan länderna. Den andra dummyvariabeln står för tid, som har värdet ett från och med 1999 

och noll innan 1999. Interaktionstermen Land*T visar hur ländernas export skiljer sig åt efter 

införandet av euron.  

 

Ekvation 1 

lnexp&'( = 	 β, + β.Land + β2lnE4 +	β5lnBNP'( +	β9T +	β;Land ∗ T + β=lnexp(>. + 	ε	
 

Regressionen grundas på data som behandlar två olika länder under samma tidsperiod vilket 

gör att det är paneldata, detta gör att modellens estimeringsmetod blir en poolad OLS. Indexet 

i visar Sverige och indexet j visar länderna Tyskland och Storbritannien. Så lnexpijt visar 

exporten från Sverige till Tyskland och Storbritannien. Indexet t visar tidpunkt för de olika 

variablerna.  
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I enighet med teorikapitlet torde β1 vara positiv då denna koefficient står för exporten om landet 

är Tyskland, får β1 ett positivt tecken visar det att vi har en större export till Tyskland än 

Storbritannien. Enligt figur 3 kan vi se att exporten till Tyskland generellt är större än exporten 

till Storbritannien, vilket grundar antagandet om att β1 torde vara positiv. Enligt teorin bör β2 

vara positiv, då en appreciering i utlandet kommer att öka köpkraften av svenska varor i 

Storbritannien och Tyskland. β3 bör enligt teorin ha ett positivt värde, eftersom ett högre BNP 

i Tyskland eller Storbritannien leder till större köpkraft av svenska varor. β4  är svårare att uttala 

sig om, eftersom denna koefficient visar exporten efter tidpunkten 1999, allt annat lika, och 

med deflaterade värden så skulle denna kunna anta både ett positivt och ett negativt värde. Dock 

kan vi i figur 3 se att exporten till de båda länderna har minskat efter år 1999 vilket innebär att 

denna koefficient bör få ett negativt värde. β5  är den koefficient som visar effekten av eurons 

införande på exporten till Tyskland jämfört med den till Storbritannien, om interaktionstermen 

land*T antar värdet ett visar det att det är landet Tyskland och efter år 1999. Enligt vår teori 

kan denna koefficient anta både positivt eller negativt värde. Då den tidigare forskningen 

kommit fram till olika resultat kring huruvida handeln mellan en valutaunion och tredje land 

bör påverkas har vi svårt att uttala oss om denna. β6 bör vara positiv då denna variabel visar hur 

mycket av tidigare års export påverkar årets export. Enligt Boyd et al (2001) har vi tagit den 

naturliga logaritmen av variablerna export, den laggade exporten, BNP och växelkurs. När den 

naturliga logaritmen används tolkas koefficienterna som procentuella skillnader, vilket blir mer 

relevant i vår modell. 

 

Den kritik som kan riktas till den skattade modellen är framförallt att det kan finnas en relation 

mellan de oberoende termerna. Enligt Gujarati & Porter (2009) är de generella problem som 

kan uppstå i och med paneldata heteroskedasticitet och autokorrelation, skulle detta vara fallet 

innebär det att de skattningar som görs blir biased och inkonsistenta. Heteroskedasticitet uppstår 

när vi inte har en konstant varians i slumptermen, det vill säga att vi till exempel har en ökande 

eller minskande varians över tid. Enligt Gujarati & Porter (2009) är detta vanligt förekommande 

i paneldata och vid skattning bör detta tas i beaktande. I modellen som skattas används därför 

Breusch-Pagan-test för att se om problemet förekommer. Gujarati & Porter (2009) visar även 

att autokorrelation förekommer när en variabel korrelerar med sig själv över tid, för att 

kontrollera för detta utförs ett Breusch-Godfrey-test i modellen. Autokorrelation kan 

förekomma av flera olika anledningar, i vårt fall skulle autokorrelationen kunna uppkomma på 

grund av en felspecificerad modell eller trender i både export och BNP.  
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En ytterligare kritik som kan riktas till modellen är problemet kring multikollinearitet. Enligt 

Krugman et al (2012) så finns det ett samband mellan BNP i ett land och växelkursen. 

Problemet som uppstår är på grund av att den svenska kronan står uttryckt i både pund och 

euro/mark och eftersom modellen innehåller både Storbritanniens och Tysklands BNP kan det 

uppstå en hög korrelation mellan dessa två förklaringsvariabler.  

 

Enligt Gujarati & Porter (2009) är det ett Ramsey RESET-test som testar för om en modell är 

rätt specificerad eller inte. Detta test har gjorts för vår modell och på grund av ett högt p-värde 

kan vi inte förkasta nollhypotesen att den är rätt specificerad, därmed finns inga belägg för att 

modellen är felspecificerad.  
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4. Resultat och analys  
I detta kapitel kommer regressionens resultat att presenteras och analyseras, både enligt 

ekonometriska teorier och ekonomiska teorier. Kapitlet innefattar två olika modeller vilka båda 

presenteras med robusta standardfel i linje med Herrera och Baleix (2012), de robusta 

standardfelen kommer från antagandet om att modellerna innehåller heteroskedasticitet på 

grund av att vi använt oss av paneldata. Alternativet till robusta standardfel skulle vara att 

estimera med HAC-standardfel, enligt Gujarati & Porter (2009) är HAC-standardfel ett bättre 

verktyg att använda då det korrigerar för både autokorrelation och heteroskedasticitet. Dock 

påpekar författarna att HAC-estimationen kräver ett stort stickprov och på grund av att det 

stickprov som används i vår modell inkluderar 74 observationer så kommer slutsatser som dras 

utifrån modellen med HAC-standardfel bli felaktiga. Däremot har en estimation med HAC-

standardfel utförts för att visa på skillnader, vilket redovisas i appendix. Modell 1 är en enklare 

modell som endast innehåller kontrollvariabler och variabeln för land, denna har skattats för att 

kunna göra en analys av huruvida skillnader mellan länderna ser ut när vi räknar med 

tidsskillnaden och inte. Modell 2 är den slutgiltiga modell som vi baserat vår analys på. 

Regressionen skattas med hjälp av poolad Ordinary Least Squares och baseras utifrån den teori 

som presenterats tidigare.  
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Tabell 1 

 Modell 1 Modell 2 

lnBNP 0.119** 

(0.052) 

0.210*** 

(0.058) 

lnväxelkurs 0.145** 

(0.062) 

0.139** 

(0.053) 

Land 0.086*** 

(0.029) 

0.069* 

(0.041) 

lnexportt-1 0.609*** 

(0.081) 

0.639*** 

(0.085) 

Tid  -0.054* 

(0.029) 

Land*tid  -0.043 

(0.027) 

Observationer 74 74 

Adjusted R2 0.907 0.920 

 

I tabellen redovisas resultatet från regressionsekvationen som skattats. *, ** och *** står för 
10-, 5- och 1 procents signifikansnivå. Robusta standardfel redovisas inom ( ).   
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Modell 1 har skattats för att visa skillnaden mellan exporten till Tyskland och Storbritannien, 

därför har vi i modellen endast inkluderat variabeln för land tillsammans med 

förklaringsvariablerna. Koefficienten för land är positiv och signifikant på en procents 

signifikansnivå, vilket innebär att när dummyvariabeln för land är ett, det vill säga Tyskland, 

är exporten högre. Detta ger resultatet att exporten från Sverige till Tyskland är signifikant 

högre än exporten från Sverige till Storbritannien, ceteris paribus. Eftersom vi i denna modell 

inte har inkluderat tidsaspekten kan vi se att redan innan år 1999 var exporten till Tyskland 

högre än exporten till Storbritannien. Det här visas även i figur 3 där vi kan se att den obetingade 

exporten till Tyskland har varit större under alla valda tidpunkter. Vidare analys kommer nu 

visa om exporten har konvergerat eller divergerat från utgångspunkten i denna modell. 

Ytterligare visar även modell 1 att kontrollvariablerna är signifikanta och har positiva värden.  

 

Modell 2 är den modell vi har grundat vår analys på, i denna modell inkluderas alla variabler 

som enligt teorin behövs för att förklara exporten. Ett Ramsey RESET-test utförs för modellen 

och visar på att vi inte kan förkasta nollhypotesen att modellen är rätt specificerad, därmed kan 

vi inte säga att den är felspecificerad (se appendix). 

 

På grund av att modellen innehåller en icke signifikant koefficient kan det vara av betydelse att 

se huruvida modellen som helhet är signifikant eller inte, detta görs genom ett F-test för hela 

modellen. Testet visar resultatet att modellens p-värde är mindre än 0.01, vilket innebär att vi 

på en procents signifikansnivå kan säga att modellen i sin helhet är statistiskt signifikant och är 

möjlig att tolka. Adjusted R2 visar på hur många procent av variationen i exporten som förklaras 

av variablerna i modellen och med ett värde på cirka 91 procent skulle det kunna ses som en 

väl förklarande modell. Dock är ett högt R2 ofta en indikation på multikollinearitet, den höga 

förklaringsgraden ska dock vara kombinerad med få signifikanta estimat vilket ger oss en 

osäkerhet kring huruvida modellen lider av multikollinearitet eller ej.  
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I modell 2 kan vi utläsa att alla koefficienter förutom koefficienten för land*tid är signifikanta 

på tio procents signifikansnivå. Den första koefficienten är lnBNP som är signifikant på en 

procents signifikansnivå. Att koefficienten är statistiskt signifikant gör att vi med säkerhet kan 

säga att den är skild från noll och tolkning kan göras på koefficienten. I modellen säger 

koefficienten lnBNP att när BNP i Tyskland eller Storbritannien ökar med en procent så 

kommer Sveriges export till dessa länder att öka med 0.21 procent, ceteris paribus. Resultatet 

är i enighet med teorin som säger att när BNP i ett land går upp kommer landet även att 

importera mer. Detta på grund av att när köpkraften i ett land ökar så kommer landet att lägga 

en viss del av den ökade köpkraften på import, vilket förklaras av Flam & Nordström (2007).  

 

Nästa koefficient som analyseras är lnväxelkurs och är signifikant på fem procents 

signifikansnivå. Resultatet visar att om växelkursen ökar med en procent så kommer exporten 

att öka med cirka 0.139 procent, ceteris paribus. I vår modell är växelkursen definierad som sek 

till euro och sek till pund, vilket innebär att växelkursen ses som hur mycket en euro eller pund 

är värd i enheter av sek. Skulle den svenska kronan deprecieras får växelkursen ett högre värde 

och det blir därmed dyrare att köpa pund och euro. Skulle detta hända så ökar köpkraften av 

svenska varor i utlandet vilket resulterar i att Sveriges export ökar. Detta innebär även att 

Tyskland och Storbritanniens import ökar vilket minskar deras BNP. På så sätt kan vi se att en 

depreciering av den svenska kronan, eller en appreciering av euro och pund, ökar Sveriges 

export till utlandet och därmed ökar utlandets import, vilket är vad AA-DD-sambandet försöker 

förklara. Detta går även i enighet med Marshall-Lerner villkoret som säger att om en valuta i 

ett land apprecieras så blir utländska varor billigare relativt inhemska varor och landet 

importerar därför fler utländska varor. Även Flam & Nordström (2007) står bakom antagandet 

om att exporten bör öka när ett lands valuta deprecieras.  
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Figur 5 

  
Källa: egen figur 

 

När den svenska kronan deprecieras kan vi i motsats säga att den utländska valutan, i detta fall 

euro och pund, apprecieras. I AA-DD-modellen visas sambandet mellan ett lands växelkurs och 

dess BNP. I figur 5 visas därmed euro och pund på y-axeln och Tysklands och Storbritanniens 

BNP på x-axeln. I och med resultatet från modell 2 vet vi att euro och pund har apprecierats, 

vilket innebär att E i denna figur har blivit lägre. Skulle vi illustrera detta i AA-DD-sambandet 

skulle vi skifta AA kurvan till vänster, detta på grund av att AA-kurvan visar jämvikten på 

tillgångsmarknaden och apprecieringen skulle innebära att den förväntade växelkursen till nästa 

tidpunkt skulle vara lägre. Förändringen i den förväntade växelkursen ändrar jämvikten på 

tillgångsmarknaden, vid en lägre förväntad växelkurs förändras ränteparitetsvillkoret på 

tillgångsmarknaden och bildar en ny jämvikt vid ett lägre E, vilket är orsaken till att AA-kurvan 

förskjuts till vänster. Figur 5 visar hur den nya jämvikten ser ut i AA-DD-modellen. I den nya 

jämvikten har vi ett lägre värde på E (euro och pund) och ett lägre värde på Tyskland och 

Storbritanniens BNP. Anledningen till varför ländernas BNP har minskat är på grund av att när 

den svenska kronan deprecieras så blir dessa varor billigare relativt till Tyskland och 

Storbritanniens, därför importeras dessa varor i större utsträckning.  
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I sambandet kan vi även se att problemet kring multikollinearitet kan finnas i vår modell. I figur 

5 ser vi att BNP och växelkursen har ett samband då båda ändras vid en appreciering eller 

depreciering eller vid förändring i BNP. Detta kan komma att vara ett tecken på ett linjärt 

samband mellan dessa två variabler och på sätt finner vi multikollinearitet i vår modell. För att 

korrigera för multikollinearitet krävs åtgärder som bland annat omfattar att samla in ny data 

eller att ta bort variabler ur modellen. Enligt ekonomisk teori påverkas dock exporten av de 

båda variablerna vi inkluderat i vår modell vilket gör att de krävs för att kunna skatta en riktig 

modell för exporten, därmed har vi valt att förlita oss på den ekonomiska teorin och ha kvar de 

båda variablerna.  

 

Den tredje koefficienten i modellen är koefficienten för land, denna är signifikant på tio 

procents signifikansnivå. Försiktighet bör dock tas i beaktande vid tolkning av denna 

koefficient då tio procents signifikans inte anses kraftfullt nog för att dra djärva slutsatser. I 

praktiken betyder denna koefficient att exporten från Sverige till Tyskland är 6.9 procent högre 

än exporten från Sverige till Storbritannien, ceteris paribus, vilket går i enighet med den data 

som redovisats tidigare i figur 3. Anledningen till att modell 1 har skattats är på grund av att 

kunna jämföra koefficienten för land mellan en modell med endast kontrollvariabler och den 

fullständiga modellen. Koefficienten för land är större i modell 1 än i modell 2. Detta innebär 

att utan att ta hänsyn till vilken tidsperiod vi befinner oss i samt vilket land vi tittar på efter år 

1999 så har vi en större skillnad i export mellan Tyskland och Storbritannien än vad vi har när 

vi tar hänsyn till tidsaspekten. Det resultat vi erhåller är att skillnaden mellan länderna har 

minskat från modell 1 till modell 2. Detta innebär att när tidsaspekten tas i beaktande så 

konvergerar skillnaden i exporten mellan de två länderna. Dessa slutsatser ska tas med 

försiktighet då standardfelet gör att koefficienten i modell 1 kan anta samma värde som i modell 

2. Så även om koefficienten har blivit mindre i modell 2 kan skillnaderna mellan länderna 

fortfarande vara densamma i båda modellerna.  
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Den fjärde koefficienten i vår modell är koefficienten för den laggade exporten, denna variabel 

visar på exporten från föregående år. Koefficienten är signifikant på en procents signifikansnivå 

och resultatet innebär att en procents ökning i årets export kommer att leda till en ökning på 

0.639 procent i nästa års export, ceteris paribus. Enligt Nardis et al (2008) så kommer länder 

som har handlat med varandra historiskt att fortsätta handla med varandra, vilket är vad vi ser 

i denna variabel. I figur 3 kan vi se att Sveriges export till Tyskland och Storbritannien har 

antagit positiva värden under hela tidsperioden, så länge exporten i tidpunkten innan är positiv 

så kommer exporten i nästa tidpunkt till viss del bero på exporten från tidpunkten innan. Trots 

att vi kan se en negativ trend i exporten till de båda länderna efter år 1999 så antar den 

fortfarande positiva värden vilket gör att koefficienten, som visar hur mycket av exporten från 

året innan som påverkar årets export, går i enighet med teorin. Detta innebär att trots att Sveriges 

skaffat sig nya handelspartners under åren så fortsätter de att handla med Tyskland och 

Storbritannien, i  mindre utsträckning, vilket gör att den laggade exporten fortfarande kommer 

att anta positiva värden. Det vi kan tänka oss är anledningen till detta resultat är tryggheten hos 

varandra som handelspartners. Då vi kan se att Tyskland och Storbritannien har handlat av 

Sverige sedan tidigare har de förmodligen skapat en relation och tillit för varandra som 

handelspartners, därmed kan ländernas bekvämlighet göra att de fortsätter att handla med 

varandra eftersom produkterna är kända för dem och på så sätt beror exporten på föregående 

års export.  
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Den femte koefficienten i modellen står för tid och är signifikant på tio procents signifikansnivå. 

Ett resultat med ett negativt tal i detta fall innebär att exporten från Sverige har minskat sedan 

1999, mer precist så har exporten från Sverige till Tyskland och Storbritannien minskat med 

cirka 5.4 procent sedan 1999, ceteris paribus. En orsak till detta resultat skulle kunna vara på 

grund av en alltmer globaliserad värld sedan 1999. Tyskland och Storbritannien ligger relativt 

nära Sverige geografiskt vilket gjorde att det var naturligt för dem att handla med varandra när 

länder började handla med varandra. I och med globaliseringen har det blivit enklare att frakta 

varor längre distanser vilket kan vara en bidragande faktor till att Sverige har utökat sina 

exportländer till fler än vad de hade innan år 1999, på så sätt faller det sig naturligt att exporten 

till Tyskland och Storbritannien har minskat efter år 1999. Ser vi till vår data kan vi även där 

se att Sverige bör ha hittat nya handelspartners efter år 1999. Vid en jämförelse av figur 3 och 

figur 4 kan vi se att Sveriges totala export har ökat under hela tidsperioden, med undantag för 

2009 och 2012, medan det syns en tydlig nedåtgående trend i exporten till Tyskland och 

Storbritannien efter år 1999. Vårt resultat kan även jämföras med den tidigare forskning som 

gjorts inom ämnet. Till att börja med kan vi se att Aristotelous (2010) resultat går i enlighet 

med vårt, han visar på att Storbritanniens export till länder inom eurozonen minskade i och med 

införandet av euron vilket kan vara en av anledningarna till att vi har fått ett negativt resultat. 

Micco et al (2003) visar dock ett annat resultat, de visar på en ökning i handel mellan land inom 

eurozonen med ett land utanför, om detta skulle vara fallet i vår modell skulle vi ha fått ett 

positivt resultat på denna variabel.   
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Den sista koefficienten i vår modell är den som visar skillnaden mellan exporten till Tyskland 

och Storbritannien från och med år 1999. Denna koefficient antar värdet -0.043 vilket skulle 

innebära att skillnaden i exporten mellan Tyskland och Storbritannien har minskat med 4.3 

procent efter införandet av euron. Koefficienten är dock inte signifikant på någon av 

standardnivåerna vilket gör att vi inte kan säga att den är statistiskt skild från noll, det gör även 

att vi inte kan dra några slutsatser om effekterna. Enligt Hooper & Kohlhagens (1978) teori 

kommer ett land som stabiliserar sin valuta att importera mindre av ett land med osäkerhet i 

sina växelkursfluktuationer. Eftersom Sverige har en rörlig växelkurs kommer kronan att 

fluktuera mot euron. Enligt Hooper & Kohlhagen (1978) kommer då Tyskland att handla 

mindre med Sverige och importera mer varor från länder inom eurozonen eftersom det inte 

finns några fluktuationer mellan länderna inom eurozonen. I analysen av Aristotelous (2010) 

bevisas Hooper & Kohlhagens (1978) teori genom att de finner ett negativt samband mellan 

export från ett land utanför eurozonen till länder inom eurozonen, vilket visas med statistiskt 

signifikanta resultat. I enlighet med Herrera & Baleixs (2012) rapport kan vi i vår modell inte 

finna några statistiska bevis som stödjer denna tes.  

 

Teorierna vi har tagit upp under uppsatsen gång har haft meningsskiljaktigheter om huruvida 

handeln med ett tredjeland kommer påverkas av införandet av en valutaunion. Det mesta talar 

för att importen till ett land inom valutaunionen från ett tredjeland kommer att minska då det 

finns flest teoretiska bevis för detta. De empiriska studier som gjorts av Flam & Nordström 

(2007) och Micco et al (2003) visar att handeln med tredje landet ökat efter införandet av euron 

medan resterande studier tyder på motsatsen. All teori som tagits upp under uppsatsens gång 

visar på att när ett land ansluter sig till en valutaunion så kommer deras handeln sinsemellan att 

gynnas och de kommer på så sätt börja handla mer med varandra. Detta kan komma att bli en 

allokering från länder som nu står utanför valutaunionen till de länder som är inom 

valutaunionen. Teorin säger därmed inte specifikt vad som bör hända med handeln till tredje 

land, det mesta tyder på att handeln till tredje land bör minska men det finns även empiriska 

bevis som tyder på motsatsen. På grund av de varierande resultat som de tidigare studierna 

kommit fram till så blir resultatet i denna uppsats godtagbart med tanke på att vi inte funnit 

något entydigt resultat.  
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En förklaring till att vi inte hittar en signifikant skillnad kan grundas i det som Hooper & 

Kohlhagen (1978) tar upp kring riskbenägenheten hos företag, skulle riskbenägenheten ändras 

skulle det kunna påverka exporten både positivt och negativt. Ponera att om tyska företag blir 

mer benägna att ta risker så kommer valutafluktuationerna inte att ha lika stor påverkan som de 

skulle ha haft om riskbenägenheten var densamma som tidigare vilket då kommer att påverka 

importkvantiteten. Detsamma skulle gälla om företag i Storbritannien förändrade sin 

riskbenägenhet. Riskbenägenheten kan påverka exporten och importen oberoende de variabler 

som vi har inkluderat i vår modell, detta innebär att beroende på ett lands riskbenägenhet kan 

importen förändras oberoende en förändring i växelkursen eller BNP. Denna faktor är svår att 

kvantifiera vilket innebär att det skulle ha varit svårt att finna rätt data, därav har vi valt att inte 

inkludera riskbenägenheten i vår modell vilket kan vara en förklaring till varför vi får ett icke 

signifikant resultat.   

 

Det kan även diskuteras kring huruvida vårt kontroll land, Storbritannien, har någon påverkan 

i utfallet av vårt resultat. På grund av att vi i alla variabler har inkluderat värden för både 

Tyskland och Storbritannien kan en effekt i handeln med Storbritannien ha påverkat vårt 

signifikanta resultat i helhet. Detta genom att exporten till Storbritannien kan ha påverkats av 

olika faktorer som inte tas upp i modellen och som leder till att exporten antingen minskat eller 

ökat jämfört med det resultat vi har. Detta skulle kunna vara en del av resonemanget kring att 

Sverige har funnit nya handelspartners. Exempelvis kan det vara så att Sverige har funnit en ny 

importör av en vara som tidigare exporterades till Storbritannien vilken har en högre 

betalningsvilja än vad Storbritannien har, vilket då leder till ett byte från Storbritannien till den 

nya importören. I vår modell inkluderar vi inte vad som exporteras eller till vilka andra länder 

Sverige exporterar till, därför skulle detta kunna vara en förklaring till vårt resultat.  

 

Ett inkluderande av varugrupper skulle även kunna bidra till en sista förklaring till det icke 

signifikanta resultatet. Den främsta orsaken till det icke signifikanta resultatet borde enligt oss 

vara att Tyskland fortsätter att importera från Sverige trots införandet av euron på grund av att 

Sverige producerar en vara som Tyskland inte kan importera billigare från ett annat land. Hade 

vi kunnat se vilka varor som importeras av Tyskland hade vi kunnat dra slutsatser kring hur 

varugruppen påverkar handeln, till exempel om det är någon produkt som endast Sverige 

producerar som Tyskland importerar blir det en naturlig gång att de fortsätter att importera från 

Sverige.  
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5. Slutsats  
Slutsatsen som kan dras från denna uppsats är att vi finner belägg för att exporten till Tyskland 

är signifikant högre än exporten till Storbritannien under hela den undersökta tidsperioden 

samtidigt som vi kan se att exporten till de båda länderna har minskat efter år 1999. Dock finner 

vi inga signifikanta belägg för att skillnaden i exporten mellan länderna har förändrats efter 

införandet av euron. Övriga variabler i vår modell är signifikanta och vi kan utläsa att det finns 

ett positivt samband mellan Sveriges export och importländernas BNP, valutakurser och 

Sveriges export från tidigare år. Det icke signifikanta resultatet kan förklaras av förändringar i 

Storbritannien eller Tyskland som ej kan kvantifieras för att inkluderas i en modell.   

 

Resultatet som vi erhåller från vår studie, tillsammans med resultaten från tidigare forskning, 

gör att det kan diskuteras kring om det finns en effekt av euron. I och med att den tidigare 

forskningen inte kommer fram till ett entydigt svar kring hur euron har påverkat handel med 

tredje land, samtidigt som vi får ett icke signifikant resultat i vår studie, kan vi inte uttala oss 

om en effekt av den gemensamma europeiska valutan. Frågan kan ställas kring om euron inte 

haft någon påverkan på handeln mellan de länder som redan tidigare handlade med varandra. 

Det kan även diskuteras kring om effekten av införandet av euron inte går att estimera ännu, då 

vi endast har 19 observationer från och med år 1999 så kan det icke signifikanta resultatet bero 

på att vi har för få observationer för att kunna utföra en korrekt estimation vilket därmed gör 

att en effekt av euron inte är märkbar ännu. 

 

För att kunna få ett mer generaliserbart resultat hade studien kunnat inkludera fler länder i 

modellen. Detta hade genererat i fler observationer som ger ett mer robust resultat samtidigt 

som en eventuell avvikelse i något av länderna inte haft lika stor påverkan vid ett inkluderande 

av fler länder. Något som skulle ha underlättat i denna uppsats hade varit att se vilka 

varugrupper som exporteras till respektive land för att på så sätt kunna göra en mer utförlig 

analys av det resultat vi får. Med detta menar vi att genom att se vad som exporteras till 

respektive land, uppdelat i olika varugrupper, hade det varit enklare att se om exporten har 

berott på faktorer som ej har inkluderats i vår modell såsom omvärldsförändringar i form av 

exempelvis teknologisk utveckling. Ett exempel skulle kunna vara om Sverige historiskt sett 

har exporterat skrivmaskiner till Storbritannien, på grund av världens digitalisering skulle då 

denna export naturligt minska och det skulle då ha varit en faktor som vi ej inkluderat i vår 

modell.   
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I det stora hela anser vi att vår teori har lagt en bra passform för vår modell som har fungerat 

väl på resultat och analys. Modellen inkluderar inget irrelevant i förklaring av export och med 

hänsyn till tidigare studier går vår modell i enighet med tidigare forskares modeller. Modellen 

har utformats med hänsyn till uppsatsens tidsbegränsning, det kan dock diskuteras kring om det 

bör finnas fler variabler som förklarar exporten. Därför föreslår vi att vidare studier bör lägga 

fokus och tid på modellens utformning, det vill säga testa för om det finns fler signifikanta 

variabler som påverkar exporten än de vi inkluderat i vår modell.  
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Appendix 
Figur A.1.1 
Modell 1 med robusta standarfel 

 
 

Figur A.1.2 

Modell 1 med HAC-standardfel 

 
I figur A.1.1 och A.1.2 visas skillnaden mellan estimationerna för modell 1 med robusta 

standardfel och HAC-standardfel. Skillnaden mellan de två estimationerna är signifikansnivån 

för koefficienten för BNP. I estimationen med robusta standardfel är koefficienten signifikant 

på fem procents signifikansnivå och med HAC-standardfel är den signifikant på tio procents 

signifikansnivå. De övriga koefficienterna är signifikanta på samma nivå och har samma värde. 
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Figur A.1.3 

Ramsay-RESET test för modell 1 

 
I detta Ramsay-RESET test visas att modell 1 är felspecificerad, detta eftersom vi kan förkasta 

nollhypotesen att modellen är rätt specificerad. Resultatet gör att modellen får felaktiga 

skattningar och försiktighet bör tas vid tolkning. Eftersom denna modell endast används som 

en jämförelse av den riktiga modellen använder vi oss av resultatet trots detta Ramsey-RESET 

test.  
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Figur A.1.4 

Breush-Pagan test för modell 1 

 
Breusch-Pagan testet visar att modell 1 lider av heteroskedasticitet och därför kommer 

estimationerna använda robusta standardfel. Detta för att utesluta heteroskedasticiteten i 

modellen.  

 
Figur A.1.5 
Breusch-Godfrey test för modell 1 

 
I detta Breusch-Godfrey test visas att modell 1 lider av autokorrelation vilket innebär att någon 

av variablerna korrelerar med sig själv över tid.  
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Modell A.2.1 

Modell 2 med robusta standardfel 

 
Modell A.2.2 

Modell 2 med HAC-standardfel 

 
I modellerna A.2.1 och A.2.2 visas skillnaderna i estimationerna för modell 2, A.2.1 visar en 

estimation med robusta standardfel och A.2.2 visar en estimation med HAC-standardfel. Här 

kan vi se att alla koefficienter förutom den laggade exporten och lnväxelkurs skiljer sig åt 

mellan de två estimationerna. 
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Figur A.2.3 

Ramsay-RESET-test för modell 2 

 
I detta Ramsay-RESET-test kan inte nollhypotesen förkastas vilket betyder att modell 2 kan 

vara rätt specificerad. Detta leder till att de tolkningar som görs på denna modell blir riktiga. 

 

Modell A.2.4 

Breush-Pagan test för modell 2 

 
I detta Breush-Pagan test kan vi se att modell 2 lider av heteroskedasticitet och därför kommer 

estimationen använda robusta standardfel. Detta för att utesluta heteroskedasticiteten i modell 

2. 
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Figur A.2.5 

Breusch-Godfrey test för modell 2 

 
I detta Breusch-Godfrey test visas att modell 2 också lider av autokorrelation vilket innebär att 

någon av variablerna i modellen korrelerar med sig själv över tid.  

 

 

 

 

 


