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Abstract 

The Phillips curve is an accepted tool in monetary policy to forecast inflation. Over the years, 

the Phillips curve has been criticized by several economists and decision-makers who question 

whether there is an inverse relationship between unemployment and inflation. This study 

applies the Vector autoregressive (VAR) model to investigate whether the Phillips curve exists 

from 1997Q1 to 2018Q2, in the following OECD countries: Australia, Canada, New Zealand, 

United Kingdom, Sweden, and the United States. The existence of the Phillips curve is tested 

with the Granger causality test, to see if the unemployment Granger-causes inflation in the 

examined period. The same result can be seen in impulse response functions for each country. 

The results of the study verify the existence of the Phillips curve in Australia, New Zealand, 

Sweden and the United States. However, there is no support to verify if the Phillips curve exists 

in Canada and the United Kingdom. 



Sammanfattning 

Phillipskurvan är ett vedertaget verktyg inom penningpolitiken för att prognostisera inflationen. 

Genom åren har Phillipskurvan kritiserats av flera ekonomer och beslutsfattare som ifrågasätter 

om det existerar ett utbytesförhållande mellan inflation och arbetslöshet. Denna undersökning 

tillämpar vektorautoregressionsmodell för att undersöka om Phillipskurvan existerar under 

tidsperioden första kvartalet 1997 till och med andra kvartalet 2018 i följande OECD-länder: 

Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige och USA. Phillipskurvans existens 

testas med Grangerkausalitetstest för att se om arbetslösheten Granger-orsakar inflationen 

under den undersökta perioden. Det dynamiska utbytesförhållandet återspeglas även i 

impulsresponsfunktioner för respektive land. Undersökningens resultat verifierar 

Phillipskurvans existens i Australien, Nya Zeeland, Sverige och USA. Däremot saknas stöd för 

Phillipskurvans existens i Kanada och Storbritannien.  
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1. Inledning
Två önskvärda politiska mål är att ha en låg inflation och låg arbetslöshet (Gottfries 2013). 

Enligt teorin om Phillipskurvan finns ett utbytesförhållande mellan de två politiska målen, där  

en hög inflation följs av en låg arbetslöshet och vice versa (Phillips 1958). Detta 

utbytesförhållande kritiserades tidigt av ekonomerna Friedman (1968) och Phelps (1967) som 

konstaterade att utbytesförhållandet endast gäller på kort sikt.  
Phillipskurvan har under senare år varit omdiskuterad av flera ekonomer och beslutsfattare (se 

till exempel Furuoka 2007; Yellen 2015; Blanchard 2016; Bhattarai 2016; Karlsson & 

Österholm 2018; Huruta & Sasongko 2019), bland annat för att utvecklingen inom 

realekonomin och de historiskt låga räntorna borde haft en starkare effekt på inflationen. Detta 

återspeglades i många länder med tydligt inflationsmål under finanskrisen år 2008, där ökning 

i arbetslösheten pressade inflationen nedåt men motsvarade inte den minskning i inflationstakt 

som många ekonomer prognostiserat. Många ekonomer och beslutsfattare menar därför att 

utbytesförhållandet mellan inflation och arbetslöshet har försvagats (se till exempel Bernanke 

2010; Blanchard 2016; Krugman 2015; Yellen 2012; Yellen 2015).  

Vidare diskuterar tidigare ordförande Yellen (2015) på Federal Reserve System om 

Phillipskurvans användning. Yellen (2015) uppmärksammar att Phillipskurvan är ett vedertaget 

verktyg för penningpolitiska beslutsfattare runt om i världen för att prognostisera inflationen. 

Däremot visar empiriska studier att teorin om Phillipskurvan inte alltid är tillräcklig för att 

förklara utbytesförhållandet. Yellen (2015) menar att detta bidrar till osäkra inflationsprognoser 

som beror på utelämnandet av andra ekonomiska faktorer som påverkar inflationen. För att få 

mer tillförlitliga inflationsprognoser framhäver Yellen (2015) att prediktioner baserade på 

Phillipskurvan behöver utvärderas med nyinkomna data för att styrka modellens validitet. 

Sammantaget argumenterar hon för att Phillipskurvan är relevant inom den diskussion som förs 

inom penningpolitiken, men att Phillipskurvan ska ifrågasättas. 

Denna undersökning kommer därför examinera om det finns ett utbytesförhållande där en 

förändring i arbetslöshetsnivån förväntas påverka inflationen för tidsperioden första kvartalet 

1997 till och med andra kvartalet 2018 i följande OECD-länder: Australien, Kanada, Nya 

Zeeland, Storbritannien, Sverige och USA. Valet av studerade länder baseras på att respektive 
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centralbank har ett inarbetat inflationsmål och egen valuta. Studien tillämpar en 

vektorautoregressionsmodell (VAR) på respektive lands data och besvarar följande 

frågeställning: existerar den kortsiktiga Phillipskurvan i Australien, Kanada, Nya Zeeland, 

Storbritannien, Sverige och USA?  

1.1 Metod och resultat 
För att undersöka utbytesförhållandet tillämpas en VAR-modell på respektive land. Variablerna 

inflation och arbetslöshetsnivå testas för stationäritet med hjälp av augmented Dickey-Fuller 

test (ADF) samt Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin test (KPSS). Vidare används Schwarz 

informationskriterium (SIC) som anger antalet laggar att inkludera i respektive lands 

modellspecifikation. För att besvara frågeställningen genomförs ett Grangerkausalitetstest följt 

av impulsresponsfunktioner för att undersöka om arbetslöshetsnivån kan bidra till förbättrade 

prognoser av inflation. Slutligen beräknas Phillipskurvans lutning.  
Resultatet visar att utbytesförhållandet är signifikant i länderna Australien, Nya Zeeland, 

Sverige och USA. Det saknas dock evidens för att konstatera att Phillipskurvan existerar i 

Kanada och Storbritannien.  
1.2 Disposition 
Undersökningen disponeras enligt följande: kapitel 2 presenterar bakgrunden som ger en 

övergripande förklaring på hur centralbankerna arbetar med sitt inflationsmål. I nästföljande 

kapitel 3 redogörs teorin om Phillipskurvan, följt av tidigare studier i kapitel 4. Därefter 

presenteras data och definitionen av variablerna i kapitel 5. I kapitel 6 anges metoden där 

modellspecifikationen för respektive land återfinns. Detta följs av kapitel 7 med resultat och 

diskussion. I sista kapitlet presenteras slutsats samt förslag till vidare studier.  
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2. Bakgrund
Centralbankerna ansvarar för att bibehålla det monetära värdet över tid genom penningpolitiska 

åtgärder. Genom att stabilisera den allmänna prisstegringen och hålla den låg främjas den 

ekonomiska utvecklingen. Detta görs genom att centralbankerna bland annat kontrollerar för 

prisutvecklingen på varor och tjänster. Till skillnad från en låg och stabil inflation skapar en 

hög och instabil inflation osäkerheter i ekonomin och hämmar ekonomiska aktiviteter. 

Företagen agerar mer återhållsamt i form av minskade investeringar eftersom en hög och 

instabil inflation medför ökade kapitalkostnader. En hög och instabil inflation medför även att 

företag på sikt behöver justera priserna oftare. Vidare förväntas den reala köpkraften minska 

till följd av en oväntad störning i inflation. Detta för att nominella löner tenderar generellt sätt 

röra sig långsammare i förhållande till den totala prisnivån (Sveriges Riksbank 2018a; Sveriges 

Riksbank 2018b). Ett av de önskvärda politiska målen är därför en låg inflation (Gottfries 

2013).  

Prisstabilitet erhålls genom att centralbankerna arbetar för ett trovärdigt och tydligt 

inflationsmål som skapar förväntningar i ekonomin om den framtida inflationen. 

Penningpolitiken har starkast genomslagskraft i en öppen ekonomi med rörlig växelkurs i 

konjunkturen på kort sikt. Styrräntan är ett hjälpmedel inom penningpolitiken för att hålla 

inflationen stabil runt inflationsmålet. Beslut om styrräntan grundas i prognoser som omfattas 

av flera modeller varav Phillipskurvan är en av modellerna som bland annat baseras på data 

från föregående perioder för att prediktera framtida inflation. Prognoserna kan bli missvisande 

vid oförutsägbara störningar i form av förändring i oljepriser och energipriser samt 

förväntningar om penningvärdet. Sammantaget försvårar störningar och räntans eftersläpande 

effekt centralbankernas beslut om hur de ska föra penningpolitiken för att erhålla prisstabilitet 

(Gottfries 2013). 

Förutom prisstabilitet har centralbankerna även andra penningpolitiska mål såsom hållbar 

tillväxt och arbetslöshet vid en jämviktsnivå. Centralbankerna kan dock acceptera att 

inflationen avviker från sitt inflationsmål för att uppnå ett av de andra penningpolitiska målen 

så länge den genomsnittliga inflationen hålls runt inflationsmålet (Gottfries 2013).  
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Utvalda länder i denna studie förutom USA tillsatte ett explicit inflationsmål i början på 1990-

talet (Gottfries 2013), medan USA tillsatte ett explicit inflationsmål år 2012 (Federal Reserve 

System 2019) vilket kan observeras i Tabell 1. 

Tabell 1. Ländernas nuvarande inflationsmål. 

Land Inflationsmål Index Införandet av inflationsmålet 
Australien 2-3% KPI 1993 

Kanada 2% KPI 1991 
Nya Zeeland 2% KPI 1988 

Storbritannien 2% KPI 1992 
Sverige 2% KPIF 1993 

USA 2% PCE 2012 
Källa: Sveriges Riksbank (u.å.); Reserve Bank of Australia (u.å.); Bank of Canada (u.å.); US Federal Reserve 
(2019); Bank of England (2019); McDermott och Williams (2018).  

Från Tabell 1 går det att utläsa att Australien, Kanada, Nya Zeeland och Storbritannien i 

dagsläget mäter inflationen med konsumentprisindex (KPI). I Sverige mäts istället inflationen 

med konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) och i USA används PCE-deflatorn som 

inflationsmått.  
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3. Teoretiskt ramverk
Ekonomisk teori om Phillipskurvan tar sin utgångspunkt från undersökningen “The relation 

between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 

1861–1957” av den nyzeeländske ekonomen William Phillips år 1958. Phillips fann ett 

utbytesförhållande mellan förändring i nominella löner och arbetslöshet i Storbritannien under 

tidsperioden 1861–1957, där löner ökade snabbare när arbetslösheten var låg och vice versa. 

Detta la grunden för teorin om Phillipskurvan. Teorin förklarar ett utbytesförhållande mellan 

inflation och arbetslöshet, där en lägre arbetslöshetsnivå resulterar i att ekonomin blir 

överhettad vilket pressar inflationen uppåt (Phillips 1958). 
Teorin kom att kritiseras några år senare av amerikanska ekonomerna Phelps (1967) och 

Friedman (1968) som menade att det var fundamentalt att inkludera inflationsförväntningarna 

i modellen eftersom företag och arbetstagare grundar sina beslut om löne- och prissättning i 

förväntningar på framtida inflationen. Detta kom att kallas den förväntningsutvidgade 

Phillipskurvan. Vidare stred Phelps (1967) och Friedmans (1968) analys mot Phillips teori om 

att det går att hålla arbetslösheten under sin jämviktsnivå permanent och ha en varaktig ökning 

av sysselsättningen. De menade att utbytesförhållandet endast skulle gälla på kort sikt eftersom 

inflationsförväntningarna på lång sikt kommer att vara lika med den faktiska inflationen och 

arbetslösheten i sin jämviktsnivå. Teorin om Phillipskurvan modifierades därför genom att 

utvidga modellen med jämviktsarbetslösheten (NAIRU) (Gottfries 2013), vilket återspeglas i 

den vertikala linjen i Figur 1.  
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Figur 1. Phillipskurvan. 

Not: Den konvexa kurvan illustrerar det kortsiktiga utbytesförhållandet mellan arbetslöshetsnivå på x-axeln och 
inflation på y-axeln. Källa: Återgiven ur Friedman (1968), egen bearbetning.  

Det dynamiska utbytesförhållandet återges i två punkter. Anta att arbetslösheten befinner sig i 

sitt initiala läge (se punkt 1 i Figur 1) där en positiv störning i ekonomin resulterar i att 

arbetslösheten minskar, vilket leder till att inflationen förflyttas uppåt längs med kurvan (se 

punkt 2 i Figur 1). På lång sikt återgår arbetslösheten till sin jämviktsnivå och inflationen 

återgår till inflationsmålet om centralbanken har ett väl förankrat inflationsmål ( ) 

(Congressional Research Service 2016), vilket återspeglas i punkt 1 Figur 1. 



7 

4. Tidigare studier
Phillipskurvan är som tidigare nämnts ett makroekonomiskt verktyg för penningpolitiska 

beslutsfattare runt om i världen och är omdiskuterat i flera undersökningar. Genom åren har 

flera empiriska studier undersökt Phillipskurvans existens, där en del av resultaten verifierat 

utbytesförhållandet medan andra resultat inte funnit stöd för utbytesförhållandet mellan 

inflation och arbetslöshet. Nedan presenteras en kort litteraturgenomgång på området. 

En av de första undersökningarna som verifierade Phillips (1958) teori var amerikanska 

ekonomerna Samuelson och Solow (1960) som fann ett liknande utbytesförhållande i USA för 

tidsperioden 1900–1960. Under senare år verifierade även Gordon (1970) utbytesförhållandet 

mellan inflation och arbetslöshet i USA för tidsperioden 1951–1969. Gordon (1970) studerade 

“accelerationshypotesen” som återfinns i tidigare studier av Friedman (1968) och Phelps 

(1967). I studien används pris- och löneekvationen för att testa hypotesen om kostnaden för att 

hålla arbetslösheten under sin jämviktsnivå resulterar i en tilltagande inflation. Gordon (1970) 

fann dock inte stöd för att verifiera ”accelerationshypotesen”, men han kunde däremot bekräfta 

utbytesförhållandet.  

Några av undersökningarna som tidigt kritiserade den ursprungliga teorin om Phillipskurvan 

var Phelps (1967) och Friedman (1968) som ifrågasatte om det existerar ett utbytesförhållande 

mellan inflation och arbetslöshet. Friedman (1968) menade att beslut om löne- och prissättning 

grundades i framtida förväntningar på inflationen. Friedman (1968) menade att vid en 

oförutsedd ökning i efterfrågan tenderar företagen att anpassa sig snabbare genom ökad 

produktion och prisjustering. Däremot tar det längre tid för människor att anpassa sig till den 

ökade aggregerade efterfrågan, eftersom de förväntar sig att priserna är stabila. Dessa 

förväntningar ligger även till grund för pris- och lönesättning. Effekten av en ökad inflation 

resulterar i lägre reallöner och ökad sysselsättning på kort sikt. En minskad reallön medför att 

arbetstagare kommer begära högre nominella löner i framtiden eftersom de förväntar sig 

stigande priser. Den reala löneutvecklingen kommer medföra att arbetskraften kommer bli 

dyrare på sikt. På lång sikt kommer den förväntade inflationen vara lika med den faktiska 

inflationen och arbetslösheten återgå till sin naturliga nivå (Friedman 1968).  

I likhet med Friedman (1968) menade även Phelps (1967) att det dynamiska utbytesförhållandet 

skulle upphöra på lång sikt. Den ursprungliga Phillipskurvan skulle endast gälla om 



lönesättarna i sina framtidsprognoser underskattade inflationen, vilket ansågs osannolikt.  

Sammantaget konstaterade Phelps (1967) och Friedman (1968) att utbytesförhållandet endast 

existerar på kort sikt eftersom inflationsförväntningarna kommer på lång sikt vara lika med den 

faktiska inflationen och arbetslösheten återgår till sin jämviktsnivå. Den ursprungliga 

Phillipskurvan modifierades och utvidgades med inflationsförväntningar och 

jämviktsarbetslöshet.  

Ytterligare kritiserade även Lucas (1976) Phillipskurvans existens. Han menade att prognoser 

som endast baseras på historiska data av politiska beslutsfattare är inte tillförlitliga och anses 

naiva. Vidare menade Lucas (1976) att variationen inom det politiska systemet har en inverkan 

på den ekonometriska modellens struktur, vilket resulterar i prediktioner av ett “onaturligt” 

utbytesförhållande och osäkra prognoser. Detta är även inom makroekonomin känt som en del 

av “Lucas critique”.  
Under 1980-talet var Phillipskurvan fortfarande ett vedertaget verktyg inom penningpolitiken, 

men det gick att notera en minskad forskning på området. Det akademiska intresset återupptogs 

senare under 1990-talet (Debelle & Vickery 1997). Under den tiden gjordes flera 

undersökningar som bland annat studerade den kortsiktiga Phillipskurvan. En av studierna 

gjordes av Laxton, Meredith och Rose (1994) som undersökte om Phillipskurvan är konvex i 

G7-länderna och fann stöd för sin hypotes. Ytterligare en studie på området gjordes av King, 

Stock och Watson (1995) som framhävde att utbytesförhållandet under 1970-talet var instabilt 

i USA och många andra länder. I deras studie undersöktes det kortsiktiga utbytesförhållandet 

där inflationen och arbetslöshetens trender och volatilitet exkluderades för att endast undersöka 

sambandet under konjunkturcykler. De fann bland annat ett starkt negativt samband mellan de 

två variablerna för tidsperioden 1954–1994. Vidare bekräftade Debelle och Vickery (1997) i 

sin studie att det kortsiktiga utbytesförhållandet fanns i Australien. Samma år undersökte 

Debelle och Laxton (1997) om Phillipskurvan är konvex i Kanada, Storbritannien och USA och 

konstaterade att utbytesförhållandet existerar.  
Forskningens framåtskridande på området har fortsatt under senare tid. Seyfried och Ewing 

(2001) studerade det kortsiktiga utbytesförhållandet i G7-länderna och fann stöd för detta i 

Kanada, Frankrike, Italien och USA. Verifieringen av hypotesen kunde dock inte göras för 

datan på länderna Tyskland, Japan och Storbritannien (Seyfried & Ewing 2001). Ytterligare en 

studie som undersökte den kortsiktiga Phillipskurvan gjordes av Stefan och Bratu (2016) som 
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studerade om arbetslöshetsnivån kan bidra till förbättrade prognoser av inflationen i USA under 

tidsperioden 1961–2013. De fann inte stöd för att arbetslösheten Granger-orsakar inflationen. 

Vidare studerade Bhattarai (2016) om Phillipskurvan existerar i 28 av 35 OECD-länder under 

tidsperioden 1990–2014. Resultatet visade ett starkare samband i Australien, Danmark, 

Frankrike, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien och USA.  

En annan studie som också undersökte några av ovannämnda länder gjordes av Ho och Njindan 

Iyke (2018) som undersökte både den kort- och långsiktiga Phillipskurvan under tidsperioden 

1999–2017. Undersökningen avgränsade sig till följande Euro-länder: Österrike, Belgien, 

Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och 

Spanien. Studiens resultat bekräftar existensen av den kortsiktiga Phillipskurvan i undersökta 

länderna.  
Sammanfattningsvis finns det flera undersökningar på området som både verifierar och 

förkastar hypotesen om Phillipskurvan. Resultaten varierar beroende på land och/eller 

tidsperiod som studeras. Således går det att konstatera att det finns ett osäkert förhållande 

mellan inflation och arbetslöshet.  
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5. Data
Undersökningen tillämpar kvartalsdata på kärninflation samt kvartalsdata på säsongsrensad 

arbetslöshetsnivå under första kvartalet 1997 till och med andra kvartalet 2018. Tidsperiod 

motiveras av att samtliga länder exklusive USA införde ett inflationsmål i början på 1990-talet 

(se Tabell 1 sida 4). USA verkar dock haft ett implicit inflationsmål då inflationen har fluktuerat 

mellan 2–3% (Gottfries 2013). För att inflationsförväntningarna ska vara väl förankrade kring 

inflationsmålet tar det några år för centralbankerna att lära sig tillämpa penningpolitiken för att 

styra mot inflationsmålet (Svensson 2015). Undersökningen tillämpar därför data hämtad från 

första kvartalet 1997.  
Data på arbetslöshet avser åldrarna 15–64 över följande länder: Australien, Kanada, Nya 

Zeeland och USA. Data på arbetslöshet i Storbritannien och Sverige hämtad för åldrarna 16–

64 år. Anledningen är att befolkningen i Storbritannien är i arbetsför ålder från 16 år (Office 

for National Statistics u.å). I Sverige har inte säsongsrensade data för åldrarna 15–64 

publicerats, vilket resulterade i att tillgänglig säsongsrensade data för åldrarna 16–64 hämtats. 

Data har hämtats från Federal Reserve Bank, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Office for 

National Statistics.  
5.1 Variabler 
Som tidigare nämnts mäter samtliga länder inflationen med olika index, se Tabell 1. Denna 

undersökning mäter ländernas inflation med kärninflation som index. Kärninflationen ( ) 

beräknas som den procentuella förändring i konsumentprisindex (KPI), där mat- och 

energipriser har exkluderats för att rensa för de volatila störningarna i utbudet (SCB 2008). 

Störningarna är ofta faktorer som penningpolitiken inte kan styra över, vilket motiverar valet 

av kärninflationen. Detta för att få en bättre indikator på effekter i ekonomin som beror på 

penningpolitiska åtgärder (Yellen 2015). Kärninflationen ger en mer “renodlad” bild av den 

underliggande prisutvecklingen, vilket är av betydelse för penningpolitiken (Gartner & 

Wehinger 1998). Inflationen uttryckt i procent enligt följande (1):  

= 100 1 (1) 

där  är ett index för kärninflation i tiden t.
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Den andra variabeln är arbetslöshetsnivå och beräknas enligt följande (2): 

= 100 (2) 

Arbetslöshetsgraden ( ) beräknas som kvoten av arbetslösa ( ) dividerat med arbetskraften 

( ), uttryckt i procent.  

5.2 Deskriptiv statistisk 
Sammanfattande statistik över respektive lands variabler inflation ( ) mätt med kärninflation 

samt arbetslöshetsnivå ( ) presenteras i Tabell 2 där antalet observationer, medelvärde, 

medianvärde, standardavvikelse, minsta värde och maximala värde presenteras. Frekvens av 

data är hämtad från första kvartalet 1997 till och med andra kvartalet 2018, vilket resulterar i 

86 observationer för respektive tidsserie.  

Tabell 2. Deskriptiv statistik. 

Obs. Medelv. Medianv. Standardav. Min Max 
Australien 

 86 2,342 2,339 1,180 -0,882 6,305 
 86 5,917 5,808 0,996 4,139 8,708 

Kanada 
 86 1,671 1,599 0,558 0,618 3,644 
 86 7,286 7,200 0,812 5,867 9,533 

Nya Zeeland 
 86 1,785 1,648 0,889 -0,741 3,468 
 86 5,507 5,543 1,155 3,397 8,042 

Storbritannien 
 86 1,602 1,677 0,589 -0,043 2,800 
 86 6,051 5,600 1,247 4,100 8,600 

Sverige 
 86 0,787 0,587 1,096 -1,480 3,293 
 86 7,502 7,400 1,241 5,700 11,500 

USA 
 86 2,026 2,107 0,435 0,728 2,819 
 86 5,929 5,321 1,760 3,972 10,050 

Källa: FRED, SCB, Office for National Statistics, framställt i Eviews. 

Data plottas för respektive land för variablerna inflation och arbetslöshetsnivå i procent, se 

respektive figur för varje land. Figurerna (2 – 7) ger en överskådlig bild över de olika 



12 

svängningarna i konjunkturcyklerna och hur inflation och säsongsrensad arbetslöshet förhåller 

sig gentemot varandra under perioden under första kvartalet 1997 till och med andra kvartalet 

2018. Från figurerna går det att utläsa finanskrisen under 2008 som följdes av en hög 

arbetslöshetsnivå och låg inflation.

Figur 2. Australien: inflation samt arbetslöshet 

under perioden 1997Q1-2018Q2. 

Figur 3. Kanada: inflation samt arbetslöshet 

under perioden 1997Q1-2018Q2. 

Figur 4. Nya Zeeland: inflation samt arbetslöshet 

under perioden 1997Q1-2018Q2. 

Figur 5. Storbritannien: inflation samt 

arbetslöshet under perioden 1997Q1-2018Q2. 
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 Not: På x-axeln visas tidsperiod i årtal och y-axeln visar arbetslöshetsnivån och inflationen i procent. 

Figur 6. Sverige: inflation samt arbetslöshet under 

perioden 1997Q1-2018Q2. 

Figur 7. USA: inflation samt arbetslöshet under 

perioden 1997Q1-2018Q2. 
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6. Metod
Metoden disponeras enligt följande: Avsnitt 6.1 förklarar bivariat VAR-modell som tillämpas 

i undersökningen för respektive land. Detta följs av avsnitt 6.2 som förklarar ADF-test och 

KPSS-test som testar variablerna inflation och arbetslöshet för stationäritet. Därefter 

presenteras enhetscirkeln som ett komplement till enhetsrotstesterna. I avsnitt 6.3 redogörs SIC 

kriteriet som används till att bestämma antalet laggar i ADF-testet samt respektive land VAR-

modell. Grangerkausalitetstestet återfinns i avsnitt 6.4 och tillämpas i denna studie för att testa 

hypotesen om arbetslöshetsnivå Granger-orsakar inflation. I avsnitt 6.5 behandlas förklaring av 

impulsresponsfunktion samt Cholesky-dekomponering. I sista metodavsnittet 6.6 redogörs hur 

Phillipskurvans lutning beräknas. Undersökningen använder statistiska programmet Eviews.  

6.1 VAR-modell 
En VAR-modell tillämpas för att analysera det linjära ömsesidiga förhållandet mellan flera 

tidsserier (Diebold 2006). VAR-modellen följer en vektorprocess där n variabler över samma 

tidsperiod estimeras i en modell (Hamilton 1994). Undersökningen tillämpar en bivariat 

VAR(p)-modell, där p indikerar antalet laggar i modellen. En bivariat VAR-modell skattas för 

respektive land.  

Ekvation (3) visar variabeln inflation ( ) i tiden  som förklaras av interceptet ( ); 

koefficienten  för inflationen i tiden 1; koefficienten  för inflationen i tiden ; 

koefficienten  för arbetslösheten i tiden 1; koefficienten  för arbetslösheten i tiden 

 för samt feltermen .  

=  +  + +  +  + +  +    (3) 

Ekvation (4) förklarar variabeln arbetslöshet ( ) i tiden  med interceptet ( ); koefficienten 

 för arbetslösheten i tiden 1; koefficienten  för arbetslösheten i tiden ; 

koefficienten  för inflationen i tiden 1; koefficienten  för inflationen i tiden  samt 

felterm .  
=  +  +  + +  + +  +  (4)
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Ekvationerna (3) och (4) skrivs i matrisform (5): 

 =  + 
(1) (1)(1) (1)   +…+ 

( ) ( )( ) ( )   +  (5)

Ekvation (5) skriven i vektorform = (  )´, se ekvation (6). 

=  + + +  +   (6) 

I ekvation (6) definieras  som är en vektor med dimension 2x1 för variablerna inflation ( ) 

och arbetslöshet ( );  är vektorn med dimension 2x1; ...  är matriser med dimension 2x2 

och  är en vektor med dimension 2x1 för oberoende och likafördelade feltermerna med 

tidsinvariant kovariansmatris ( ) =  och ett medelvärde som förväntas anta värdet 0, ( ) = 0.  

6.2 Stationäritet 
Stationära tidsserier utmärks av att de saknar enhetsrötter samt att sannolikhetsfördelningen av 

tidigare och framtida värden inte förändras över tid. Med detta menas att tidigare värden kan 

användas för att prediktera framtida värden (Stock & Watson 2015). För att undersöka om 

variablerna uppvisar stationäritet tillämpas följande enhetsrotstester: ADF-test, KPSS-test 

samt enhetsrötter plottas för varje AR-process i nivå där den egna variabeln förklaras av 

sina laggar.  
Till en början används ADF-testet för att testa om variablerna har stokastisk trend.  

Antagandet är att serier följer AR-process där flera laggar i en serie korrelerar med 

varandra. Först tillämpas ADF-testet som testar respektive AR-process i nivå där interceptet 

inkluderas och lagg-längden bestäms med hjälp av SIC, se ekvation (7) och (8).  

= + + + + +  (7) 

= + + + + + (8)
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där differensen mellan varje lagg och den beroende variabeln adderas  på  den  högra  sidan  i 

testregressionen (Stock & Watson 2015). 

För att testa om respektive AR-process är stationär i nivå, testas koefficienterna  och . 

Under nollhypoteserna (  = 0;   = 0) innehåller respektive AR-process enhetsrötter och 

under alternativhypoteserna (  < 0;   < 0) uppvisar respektive AR-process stationäritet i 

nivå.   

Diebold (2006) uppmärksammar att ADF-test i nivå kan icke tillförlitlig på grund av att roten 

kan befinna sig nära 1 i enhetscirkeln (se sida 17). Han rekommenderar därför att komplettera 

ADF-test i nivå med ADF-test med första differensen på tidsseriedata. I enlighet med Diebold 

(2006) redovisas därför resultat på ADF-test med första differensen. ADF-test med första 

differensen där interceptet exkluderats och antalet laggar att inkludera i AR-processerna 

bestäms med SIC-kriteriet, redovisas för variablerna inflation och arbetslöshet nedan:  

= + + + +  (9) 

= + + + + (10) 

För att testa om respektive AR-process är stationär i första differensen, testas koefficienterna 

 och  . Under nollhypoteserna (  = 0;   = 0) innehåller respektive AR-process 

enhetsrötter och under alternativhypoteserna (  < 0;   < 0) uppvisar respektive AR-

process stationäritet.  

En rekommendation av Kwiatkowski, Phillips, Schmidt och Shin (1992) är att komplettera 

ADF-testet med ett KPSS-test. Till skillnad från ADF-testet testar nollhypotesen i ett KPSS-

test om variablerna är stationära. Om nollhypotesen inte kan förkastas saknas tillräckligt starka 

bevis för att variablerna är icke-stationära. Nollhypotesen kan inte förkastas när LM statistikan 

understiger de asymptotiska kritiska värdena (se Tabell 6 i Appendix). I likhet med ADF-testet 

genomförs KPSS-test i nivå och KPSS-test med första differensen.  
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Som komplement till testerna görs inversen av rötter på AR-processens karakteristiska 

polynom som visas i enhetscirklar. I Figur 8 illustreras en enhetscirkel: 
Figur 8. Enhetscirkel. 

Not: x-axeln visar de reella rötterna och y-axeln visar imaginära. Källa: Eviews (2019). 

AR-processen i nivå är stationär om inversen av samtliga rötter befinner sig inom cirkeln 1 <   < 1. Det vill säga AR-processen är stabil om samtliga rötter har ett absolut värde 

mindre än 1 (Diebold 2006). Rötterna för inflation och arbetslöshetsnivå plottas tillsammans 

för respektive land.

Det är dock allmänt känt att en del ekonomiska variabler uppvisar avsaknad av stationäritet när 

de testas med ADF-testet. Däremot går det att med stöd från tidigare studier argumentera för 

att variablerna är stationära över tid (se till exempel Froot & Rogoff 1994; Kwiatkowski, 

Phillips, Schmidt och Shin 1992; Österholm 2008). Österholm (2008) framhäver detta och  

menar att eftersom Riksbanken har kommunicerat ut ett tydligt inflationsmål kan man förvänta 

sig att inflationen kommer att variera kring inflationsmålet om Riksbanken gör ett bra jobb. 

Således går det att argumentera för att inflationen är stationär på lång sikt.  
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Det går även att argumentera för att arbetslöshetsnivån är stationär på lång sikt. Kwiatkowski 

et al (1992) testar om arbetslöshetsnivån är stationär med KPSS-test och finner inte stöd för att 

förkasta nollhypotesen och argumenterar därför att arbetslöshetsnivån är stationär.  
I linje med Österholm (2008) och Kwiatkowski et. al (1992) tas inte första differensen av 

variablerna arbetslöshetsnivå och inflation om de uppvisar icke-stationäritet. Samtliga länder i 

denna undersökning har ett väldefinierat inflationsmål, där antagandet görs om att 

centralbankerna styr inflationen tillbaka till inflationsmålet. Det underbygger argumentet om 

att variablerna är stationära på lång sikt.  

6.3 Valet av lagg-längd 
Undersökningen tillämpar SIC i bestämmande av antalet laggar i ADF-testet samt för 

respektive lands VAR-modell. Valet av informationskriterium grundas i att välja den enklaste 

modellen eftersom den antas prestera bättre ekonomiprognoser, vilket resulterar i att den blir 

mer funktionsduglig i beslutsprocesser (Diebold 2006). 

Optimala antalet laggar enligt SIC beräknas enligt nedan (11): 
SIC = ln   +  (11) 

där  indikerar estimerad kovariansmatris, T är antalet observationer och k är antalet parametrar 

(Ozcicek & McMillin 1999). Lägsta värdet på informationskriteriet indikerar optimala antalet 

laggar (Lütkepohl 2006). 

6.4 Grangerkausalitetstest 
För att undersöka om Phillipskurvan existerar för respektive land tillämpas 

Grangerkausalitetstest för att testa om arbetslöshetsnivån Granger-orsakar inflationen. Resultat 

från testet besvarar frågan om den ena variabeln kan hjälpa till att prediktera den andra 

variabeln. Idén är att om till exempel x Granger-orsakar y bör laggade värden av x hjälpa till 

att prediktera y (Stock & Watson 2015). Antagandet är att orsaken inte kommer före effekten, 

för att om x orsakar y bör x inträffa före y (Granger 1969, se Hamilton 1994). 
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Med hänseende till att undersökningen avser att testa utbytesförhållandet som förklaras av 

Phillipskurvan, där inflationen Granger-orsakas av arbetslöshetsnivån används ekvationen (3) 

med inflation som beroende variabel. I samband med Grangerkausalitetstest genereras F-

statistika som testar om koefficienterna  …  för arbetslöshetsnivå (u) är skilda från noll.  
Hypoteser för respektive lands Grangerkausalitetstest ställs upp enligt följande: 

 :  =  =  = 0 
             :   0 

Under nollhypotesen testas om arbetslöshetsnivån (u) inte hjälper till att prediktera inflationen 

( ). Om testet finner stöd för alternativhypotesen antas arbetslösheten (u) Granger-orsaka 

inflationen ( ). Detta innebär att arbetslösheten (u) kan bidra till förbättrade prognoser av 

inflation ( ).  

6.5 Impulsresponsfunktion 
En impulsresponsfunktion används som ett komplement till Grangerkausalitetstest för att 

undersöka dynamiken mellan variablerna genom att se hur en positiv störning i den ena 

variabeln påverkar den andra variabeln samt hur länge störningen varar. I 

impulsresponsfunktionen görs antagandet att störningarna i de två regressionernas felterm är 

oberoende av varandra. Om feltermerna i respektive regression korrelerar med varandra innebär 

det att kovariansmatrisen inte är diagonal. Således tillämpas Cholesky- dekomponering med 

rekursiv struktur som med lägre triangulär matris gör residualerna i VAR-modellen 

okorrelerade där kovariansen är noll (Hamilton 1994). Vid den typen av  VAR menar Sims  

(1980) att variablernas ordning är viktig vid framställning av impulsresponsfunktionerna. Sims 

(1980) argumenterar för att variablerna ska ordnas efter hur exogena de är i förhållande till 

varandra där de som är mest exogena placeras först.  

Detta antagande görs av Stockhammar och Österholm (2016) som menar att variablerna ordnas 

efter dess trögrörlighet, där de trögrörliga variablerna placeras först följt av de mer snabbrörliga 

i systemet. I deras undersökning används bland annat variablerna arbetslöshetsnivå och 

inflation, där arbetslöshetsnivå antas vara trögrörlig och ordnas före inflationen. Som tidigare 
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nämnts (se sida 7) framhäver även Friedman (1968) att priser kan justeras snabbare i 

förhållande till löner.  

Med utgångspunkt från Stockhammar och Österholm (2016) samt Friedman (1968) placeras 

arbetslöshetsnivån före inflationen i denna undersökning. Detta eftersom priserna kan justeras 

snabbare till skillnad från arbetslöshetsnivån. 

6.6 Phillipskurvans lutning 
I sista delen av resultatet redovisas Phillipskurvans lutning för respektive land. Knotek och 

Zaman (2017) beräknar Phillipskurvans lutning genom att summera koefficienter för laggad 

arbetslöshetsnivån i ekvationen där inflation är den beroende variabeln. Med utgångspunkt från 

Knotek och Zaman (2017) skattas först parametrarna med hjälp av OLS-metoden för respektive 

land i undersökningen i ekvation (3). Därefter beräknas lutningen genom att summera 

koefficienterna ( ) för arbetslöshetsnivån (u).  
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7. Resultat och diskussion
Innan utbytesförhållandet för respektive land testas med Grangerkausalitetstest samt 

impulsresponsfunktion, testas variablerna först för stationäritet. Tabell 3 visar resultatet på 

ADF-test och KPSS-test, där stjärnorna vid t-statistikan samt LM-statistikan indikerar 

signifikansnivå. ADF-testet i nivå visar att variablerna är stationära för Australien, Kanada och 

Sverige. Vidare visar testet att inflationen för USA är stationär men arbetslöshetsnivån uppvisar 

icke-stationäritet. Variablerna för Nya Zeeland och Storbritannien uppvisar avsaknad av 

stationäritet. Däremot går det att utläsa från ADF-testet med första differensen att samtliga 

variabler är stationära.  

Enligt KPSS-testet i nivå förkastas nollhypotesen för Australien och Kanadas arbetslöshetsnivå 

samt Storbritannien och USA:s inflation. För resterande variabler går det inte att förkasta 

nollhypotesen, då samtliga värden på LM-statistiskan understiger de asymptotiska kritiska 

värden (se Tabell 6 i Appendix). KPSS-test med första differensen visar att endast Australiens 

arbetslöshetsnivå är signifikant, vilket innebär att nollhypotesen kan förkastas. LM-statistikan 

för resterande variabler understiger de asymptotiska kritiska värdena, vilket indikerar att 

variablerna är stationära.  

Tabell 3. Resultat för ADF-test och KPSS-test. 

VARIABEL ADF KPSS 
Nivå 1st diff Nivå 1st diff 

t-statistika t-statistika LM-statistika LM-statistika 
 -2,935** -6,956*** 0,121 0,067 
 -2,957** -5,929*** 0,571** 0,410* 
 -3,881*** -7,668*** 0,101 0,035 
 -3,208** -5,333*** 0,352* 0,117 
 -2,100 -7,583*** 0,230 0,045 
 -1,378 -9,784*** 0,214 0,123 
 -1,841 -7,325*** 0,549** 0,079 
 -1,303 -4,370*** 0,172 0,220 
 -5,076*** -5,906*** 0,067 0,041 
 -3,292** -4,499*** 0,148 0,226 

-3,465** -6,522*** 0,355* 0,052 
-1,974 -3,518*** 0,304 0,167 

***Signifikant på 1% nivå; **signifikant på 5% nivå; *signifikant på 10% nivå 
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Vidare går det att även att utläsa från respektive lands enhetscirkel (se Figurerna 21–26 i 

Appendix) att samtliga rötter befinner sig i cirkeln och modellerna är därmed stationära. 

Sammantaget visar samtliga tester och plottning av rötterna att variablerna ger tillförlitliga 

resultat i kommande tester.  

Respektive lands VAR-modell testas för antalet laggar som bör inkluderas, vilket kan 

observeras i Tabell 7 i Appendix. Enligt SIC rekommenderas VAR(2) för alla länder förutom 

Nya Zeeland där SIC uppvisar endast en lagg och därför resulterar denna modell i VAR(1).  

Resultatet från Grangerkausalitetstestet presenteras i Tabell 4 där stjärnorna vid F-statistikan 

indikerar signifikansnivån. Under nollhypotesen testas om arbetslöshetsnivån inte Granger-

orsakar inflationen. Från Tabell 4 går det att utläsa att arbetslöshetsnivån Granger-orsakar 

inflationen i Australien, Nya Zeeland, Sverige och USA, vilket ger stöd för Phillipskurvans 

existens i de fyra länderna för tidsperioden första kvartalet 1997 till och med andra kvartalet 

2018. Enligt Grangerkausalitetstestet är inte sambandet signifikant i länderna Kanada och 

Storbritannien.  
Tabell 4. Grangerkausalitetstest. 

: Arbetslöshet Granger-orsakar inte inflation 
Obs F-statistika 

AUS 84 3,780** 
CAN 84 0,845 
NZL 85 4,900** 
UK 84 0,120 

SWE 84 4,141** 
USA 84 5,380*** 

***Signifikant på 1% nivå; **signifikant på 5% nivå; *signifikant på 10% nivå 

Resultat från Grangerkausalitetstest ovan återspeglas i impulsresponsfunktionerna som visar 

hur en positiv störning i arbetslöshetsnivån påverkar inflationen (se Figurerna 9–14 sida 23). I 

enlighet med teorin om Phillipskurvan finns ett utbytesförhållande mellan inflation och 

arbetslöshet (Phillips 1958), vilket återspeglas i att en positiv störning i arbetslöshetsnivån ger 

en signifikant effekt på inflation som responderar negativt. Detta indikerar på att 

utbytesförhållandet existerar. 
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I undersökningen genereras fyra impulsresponsfunktioner för varje land. Endast 

impulsresponsfunktionen som visar hur en positiv störning i arbetslöshetsnivån påverkar 

inflationen presenteras i detta kapitel. Alla fyra impulsresponsfunktioner återfinns i Appendix 

(se Figurerna 15–20) som visar hur en positiv störning i inflation påverkar framtida utfallet av 

inflation och hur en positiv störning i arbetslöshetsnivå påverkar framtida utfallet av 

arbetslöshetsnivå. Den sista impulsresponsfunktionen visar hur en positiv störning i inflationen 

påverkar arbetslöshetsnivåns predikterbarhet.  

Antalet perioder som visas på x-axeln sträcker sig från 0 - 40 kvartal, vilket resulterar i ett 10 

årsspann för impulsresponsfunktionerna. Valet av perioder motiveras av att störningarna på 

lång sikt antas så småningom upphöra och gå mot noll. På y-axeln återfinns den beroende 

variabeln i procentenheter, eftersom en impuls i systemets residualer visar på y-axeln hur den 

beroende variabeln responderar. Figuren visar tre linjer, varav de yttersta visar +/- 2 

standardavvikelser och den mittersta återspeglar responsen till störningen. 

Impulsresponsfunktion tolkas under antagandet att när en störning genereras hålls allt annat 

konstant. Denna tolkning är möjlig endast när systemet är transformerat genom Cholesky-

dekomponering (Diebold 2006).  
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Not: Antalet perioder som visas på x-axeln sträcker sig från 0 - 40 kvartal. På y-axeln återfinns inflationen mätt i 
procentenheter. Figuren visar tre linjer, varav de yttersta visar +/- 2 standardavvikelser och den mittersta 
återspeglar responsen till störningen. 

Figur 9. Australien: Inflationens respons 
på en störning i arbetslöshetsnivån. 

Figur 10. Kanada: Inflationens respons 
på en störning i arbetslöshetsnivån. 

Figur 11. Nya Zeeland: Inflationens 
respons på en störning i arbetslöshetsnivån. 

Figur 12. Storbritannien: Inflationens 
respons på en störning i arbetslöshetsnivån. 

Figur 13. Sverige: Inflationens respons 
på en störning i arbetslöshetsnivån. 

Figur 14. USA: Inflationens respons på 
en störning i arbetslöshetsnivån. 
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För länderna Australien, Nya Zeeland, Sverige och USA är den negativa effekten signifikant 

och kan observeras i respektive lands Figur (9–14). Figur 9 visar impulsresponsfunktionen för 

Australien, där en positiv störning i arbetslösheten resulterar i att inflationen responderar 

negativt. Responsen av störningen är signifikant från kvartal 2 för att sedan från kvartal 3 till 

kvartal 6 återhämta sig. Därefter har störningen inte längre någon signifikant påverkan på 

inflationen. Vidare visar impulsresponsfunktionen för Nya Zeeland i Figur 11 att responsen på 

störningen är signifikant från kvartal 4 till kvartal 15. Effekten på störningen avtar från kvartal 

10. Till skillnad från övriga undersökta länder sker den negativa effekten på inflationen direkt

av en störning i arbetslöshetsnivån fram till kvartal 4 i Sverige, vilket observeras i Figur 13.

Därefter upphör störningen efter kvartal 6. Figur 14 visar impulsresponsfunktionen för USA,

där en positiv störning i arbetslösheten resulterar i att inflationen responderar signifikant

negativt i slutet av kvartal 4. Effekten avtar vid kvartal 8 för att därefter upphöra.

Sammantaget går det att utläsa att Phillipskurvan existerar för tidsperioden 1997Q1-2018Q2 i 

Australien, Nya Zeeland, Sverige och USA. I överensstämmelse med ländernas resultat på 

Grangerkausalitetstest ger samtliga impulsresponsfunktioner stöd till att arbetslöshet Granger-

orsakar inflation på 5% signifikansnivå.  
Till skillnad från Australien, Nya Zeeland, Sverige och USA visar Kanadas (se Figur 10) och 

Storbritanniens (se Figur 12) impulsresponsfunktioner att en positiv störning i 

arbetslöshetsnivån saknar en signifikant påverkan på inflationen. Med andra ord saknas stöd 

för att verifiera Phillipskurvans existens.  

Orsaken till att det saknas stöd för att verifiera Phillipskurvans existens har undersökts av flera 

ekonomer. Collins och Gagnon (2019) framhäver att en förklaring till det försvagade 

utbytesförhållandet kan förklaras av att Centralbankerna gör ett allt bättre jobb att erhålla 

prisstabilitet. Ytterligare en orsak presenteras av Williams (2019) som menar att det försvagade 

sambandet kan förklaras av att modellen är för enkel och att det finns andra faktorer som 

behöver beaktas såsom en ökad globalisering och en ökad ekonomisk tillväxt. I linje med 

Williams (2019) framhäver även Pademomos (2006) att globaliseringen är en av faktorerna 

som påverkar dynamiken i utbytesförhållandet. Pademomos (2006) förklarar att öppna gränser 

mellan länderna medför ökad rörlighet av låginkomstarbetskraft, vilket påverkar konkurrensen 
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på den inhemska arbetsmarknaden och försvagar löneförhandlingsstyrkan. Vidare framhäver 

Pademomos (2006) att outsourcing av delar av produktionen till låginkomstländer påverkar 

priskonkurrensen på den inhemska marknaden eftersom varorna kan produceras billigare i 

förhållande till den inhemska produktionen, vilket pressar priserna nedåt. Däremot menar 

Murphy (2018) att effekter av dessa faktorer antas ha en liten inverkan på dynamiken mellan 

utbytesförhållandet. Således är det svårt att förklara orsaken till varför Phillipskurvan inte 

existerar i vissa länder.  

Vidare används de estimerade värdena på koefficienterna för respektive lands VAR-modell (se 

Tabell 8 i Appendix) som ligger till grund för beräkningen av Phillipskurvans lutning. Nedan i 

Tabell 5 presenterar summan för värdet av koefficienterna …  för arbetslöshetsnivån ( … ) för varje land.  

Tabell 5. Phillipskurvans lutning. 

LUTNING  AUS  KAN  NZL  UK   SE  USA 

i -0,085 -0,029 -0,121 0,002 -0,104 -0,045

I Tabell 5 går det att utläsa att alla länder förutom Storbritannien har en förväntad negativ 

lutning varav den brantaste lutningen observeras i Nya Zeeland. En brantare lutning indikerar 

på ett starkare utbytesförhållande mellan inflation och arbetslöshet.  

i = 1
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8. Slutsats
Den kortsiktiga Phillipskurvan är ett vedertaget verktyg som många centralbanker använder 

inom penningpolitiken för att prognostisera inflationen. Prognoserna tillämpas i 

penningpolitiska beslut för att hålla inflationen kring inflationsmålet. För att få tillförlitliga 

inflationsprognoser behöver nyinkomna data utvärderas. Denna undersökning tillämpar VAR-

modeller för att testa om Phillipskurvan existerar för tidsperioden första kvartalet 1997 till och 

med andra kvartalet 2018 i följande OECD-länder: Australien, Kanada, Nya Zeeland, 

Storbritannien, Sverige och USA. Resultatet från Grangerkausalitetstest visar att arbetslösheten 

Granger-orsakar inflationen i Australien, Nya Zeeland, Sverige och USA. Som komplement till 

Grangerkausalitetstest genereras impulsresponsfunktioner som visar att en positiv störning i 

arbetslösheten medför att inflationen responderar negativt. Resultatet från 

Grangerkausalitetstest och impulsresponsfunktioner visar att Phillipskurvan existerar i 

Australien, Nya Zeeland, Sverige och USA. Däremot visar resultatet på Grangerkausalitetstest 

att arbetslösheten inte Granger-orsakar inflationen för Kanada och Storbritannien. Som 

komplement till Grangerkausalitetstest visar impulsresponsfunktioner att en positiv störning i 

arbetslösheten inte har en signifikant påverkan på inflationen och därmed inte bidrar till 

förbättrade inflationsprognoser. Slutsatsen dras att Phillipskurvan inte existerar i Kanada och 

Storbritannien.  

Med hänseende till att denna studie inte finner stöd för att arbetslösheten Granger-orsakar 

inflationen i Kanada och Storbritannien är förslag till vidare studier att undersöka andra faktorer 

som är essentiella för att erhålla prisstabilitet.  
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Appendix 
Tabell 6. KPSS: Asymptotiska kritiska värden. 

1% nivå 0,739000 

5% nivå 0,463000 

10% nivå 0,347000 

Källa: Kwiatkowski, Phillips, Schmidt och Shin (1992). 

Figur 15. Australien: impulsresponsfunktioner 

Not: Antalet perioder som visas på x-axeln sträcker sig från 0 - 40 kvartal. På y-axeln i de två översta figurerna 
återfinns arbetslöshet mätt i procentenheter och på y-axeln i de två understa figurerna återfinns inflation mätt i 
procentenheter. Figuren visar tre linjer, varav de yttersta visar +/- 2 standardavvikelser och den mittersta 
återspeglar responsen till störning. 
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Figur 16. Kanada: impulsresponsfunktioner 

Not: Antalet perioder som visas på x-axeln sträcker sig från 0 - 40 kvartal. På y-axeln i de två översta figurerna 
återfinns arbetslöshet mätt i procentenheter och på y-axeln i de två understa figurerna återfinns inflation mätt i 
procentenheter. Figuren visar tre linjer, varav de yttersta visar +/- 2 standardavvikelser och den mittersta 
återspeglar responsen till störning. 
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Figur 17. Nya Zeeland: impulsresponsfunktioner. 

Not: Antalet perioder som visas på x-axeln sträcker sig från 0 - 40 kvartal. På y-axeln i de två översta figurerna 
återfinns arbetslöshet mätt i procentenheter och på y-axeln i de två understa figurerna återfinns inflation mätt i 
procentenheter. Figuren visar tre linjer, varav de yttersta visar +/- 2 standardavvikelser och den mittersta 
återspeglar responsen till störning. 
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Figur 18. Storbritannien: impulsresponsfunktioner. 

Not: Antalet perioder som visas på x-axeln sträcker sig från 0 - 40 kvartal. På y-axeln i de två översta figurerna 
återfinns arbetslöshet mätt i procentenheter och på y-axeln i de två understa figurerna återfinns inflation mätt i 
procentenheter. Figuren visar tre linjer, varav de yttersta visar +/- 2 standardavvikelser och den mittersta 
återspeglar responsen till störning. 
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Figur 19. Sverige: impulsresponsfunktioner. 

Not: Antalet perioder som visas på x-axeln sträcker sig från 0 - 40 kvartal. På y-axeln i de två översta figurerna 
återfinns arbetslöshet mätt i procentenheter och på y-axeln i de två understa figurerna återfinns inflation mätt i 
procentenheter. Figuren visar tre linjer, varav de yttersta visar +/- 2 standardavvikelser och den mittersta 
återspeglar responsen till störning. 
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Figur 20. USA: impulsresponsfunktioner. 

Not: Antalet perioder som visas på x-axeln sträcker sig från 0 - 40 kvartal. På y-axeln i de två översta figurerna 
återfinns arbetslöshet mätt i procentenheter och på y-axeln i de två understa figurerna återfinns inflation mätt i 
procentenheter. Figuren visar tre linjer, varav de yttersta visar +/- 2 standardavvikelser och den mittersta 
återspeglar responsen till störning. 
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Not: x-axeln visar de reella rötterna och y-axeln visar imaginära rötterna. Eftersom alla rötter befinner sig 
inom cirkeln indikerar detta på att AR-processerna uppvisar stationäritet i nivå. 

Figur 21. Australien: enhetsrotscirkel. Figur 22. Kanada: enhetsrotscirkel. 

Figur 23. Nya Zeeland: enhetsrotscirkel. Figur 24. Storbritannien: enhetsrotscirkel. 

Figur 25. Sverige: enhetsrotscirkel. Figur 26. USA: enhetsrotscirkel. 
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Tabell 7. SIC kriteriet. 

ANTAL 
LAGGAR AUS CAN NZL UK SWE USA 

SIC 
0 5,113 3,869 5,328 5,113 5,180 4,855 
1 1,551 1,019 2,129* 0,018 1,564 1,300 
2 1,507* 0,775* 2,278 -0,278* 1,001* -0,505*
3 1,699 0,968 2,365 -0,126 1,117 -0,380
4 1,752 1,161 2,480 0,044 1,185 -0,234
5 1,822 1,217 2,438 0,209 1,328 -0,271
6 1,947 1,273 2,619 0,320 1,259 -0,216
7 2,102 1,464 2,824 0,465 1,463 -0,126
8 2,244 1,636 2,925 0,602 1,600 0,016

*=indikerar optimala antalet laggar att inkludera i VAR-modellen 
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Tabell 8. Estimerad ekvation (3) för respektive land. 

AUS KAN NZL UK SWE USA 

C 0,894 

(0,536) 

[1,667] 

0,643* 

(0,345) 

[1,863] 

1,124*** 

(0,388) 

[2,894] 

0,132 

(0,126) 

[1,038] 

0,946** 

(0,412) 

[2,297] 

0,806*** 

(0,199) 

[4,055] 

 -1,034***

(0,383)

[-2,700]

0,133 

(0,143) 

[0,935] 

-0,121**

(0,055)

[-2,214]

-0,052

(0,114)

[-0,453]

-0,533***

(0,200)

[-2,666]

-0,063

(0,066)

[-0,956]

 0,949** 

(0,373) 

[2,541] 

-0,162

(0,139)

[-1,171]

0,054 

(0,113) 

[0,481] 

0,429** 

(0,186) 

[2,303] 

0,018 

(0,069) 

[0,265] 

 0,847*** 

(0,107) 

[7,890] 

1,074*** 

(0,105) 

[10,201] 

0,744*** 

(0,071) 

[10,428] 

1,167*** 

(0,110) 

[10,609] 

1,192*** 

(0,103) 

[11,585] 

1,120*** 

(0,103) 

[10,854] 

 -0,018

(0,110)

[-0,159]

-0,329***

(0,105)

[-3,125]

-0,261**

(0,114)

[-2,291]

-0,433***

(0,102)

[-4,260]

-0,388***

(0,102)

[-3,811]

 0,733 0,705 0,695 0,864 0,847 0,840    0,720 0,690 0,687 0,857 0,839 0,832 

SE 0,609 0,314 0,500 0,225 0,438 0,178 

***Signifikant på 1% nivå; **signifikant på 5% nivå; *signifikant på 10% nivå 

Not: Under den estimerade koefficienten återfinns standardavvikelse inom parentes. T-statistikan för respektive 
koefficient anges inom hakparentes.  




