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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 

Statens budgethantering är en viktig aspekt för att upprätthålla en stabil ekonomisk utveckling 

i ett land. Ifall budgetsaldots tillstånd kan påverka inflationsnivån är en fråga som har 

diskuterats, och undersökningar av sambandet har visat på skilda resultat. När den svenska 

staten på 1930-talet förde en stabiliseringspolitik i samband med lågkonjunkturen, antogs 

åtgärderna sätta fart på ekonomin utan att höja inflationstakten, men med tiden har sådana 

ingripanden, och förväntningar på effekten av sådana ingripanden, tyckts påverka ekonomins 

reaktionsmönster och prisnivå (Flodén & Söderström, 2017). 

Ifall ekonomin i ett land genomsyras av en hög inflationsnivå över tid, kan det leda till flera 

negativa effekter för landets invånare och företag. Värdet på monetära tillgångar sjunker, priser 

på varor och tjänster stiger och osäkerhet tenderar att påverka investeringar och konsumtion 

(Sveriges Riksbank, 2018). Studier visar på att länder som har hög inflation, exempelvis Italien, 

även tenderar att ha ett långvarigt negativt budgetsaldo i jämförelse med andra länder 

(Vedovato, 1986). Tyskland på 1920-talet är ett av de tydligaste bevisen på hur hanteringen av 

ett kraftigt negativt budgetsaldo kan driva upp inflationsnivån. Drastiska åtgärder vidtogs för 

att åtgärda krigsskador från första världskriget. Nya pengasedlar trycktes upp, penningmängden 

ökade, värdet på pengarna reducerades och landet präglades av en hyperinflation. Fallet 

Tyskland på 1920-talet är ett extremfall, men det finns anledning att undersöka ifall ett samband 

kan uttydas även i nutid, även om åtgärderna för att hantera den statliga budgeten inte 

genomförs på lika extrema sätt.  

Att undersöka sambandet mellan budgetsaldo och inflation kan styrka argument för fortsatt 

utveckling av statlig stabiliseringspolitik, då sambandet är aktuellt i både låg- och 

högkonjunktur. Resultatet av en sådan undersökning skulle också kunna ligga till grund för 

strategier vid hantering av saldot vid både positiva och negativa värden dvs överskott och 

underskott. I denna studie behandlas statistik från de fem nordiska länderna, Finland, Sverige, 

Danmark, Island och Norge för att undersöka ifall ett samband kan påvisas av resultaten som 

framtas i studiens regressionsanalyser.  
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1.2 Syfte och avgränsning 
 Syftet med denna studie är att undersöka ifall det finns ett statistiskt signifikant samband 

mellan ett statligt budgetsaldo och inflation, baserat på statistik från de fem nordiska länderna 

under tidsperioden 1995–2017. Förväntan är att parameterskattningarna i regressionsanalyserna 

visar att budgetsaldo visar ett negativt värde, dvs att ifall budgetsaldot ökar, så leder det till att 

inflationsnivån minskar. Sambandet förväntas yttra sig med en tidsfördröjning. Ifall ett 

samband kan konstateras med statistisk signifikans skulle detta påvisa att ökningar/minskningar 

i budgetsaldot påverkar inflationsutvecklingen, och därmed finns det upphov till fortsatt 

utveckling av statens verktyg och åtgärder för en stabil budgethantering.   

Denna studie har avgränsats till att använda statistik från de fem nordiska länderna, det vill säga 

Finland, Sverige, Danmark, Island och Norge under tidsperioden 1995 till 2017. Avgränsningen 

i tid baseras på tillgänglighet av data (OECD, 2019), där budgetsaldot mätt i procent av BNP 

fanns tillgängligt för samtliga länder från mitten av 1990-talet fram till 2017. Detta ger ett 

tillräckligt tidsspann för att kunna identifiera konjunktursvängningar. Beroende variabel i 

undersökningen är inflation mätt i KPI (Konsumentprisindex). De kontrollvariabler som 

använts är arbetslöshet, produktivitet, BNP-tillväxt, ränta och penningmängd, med avseende på 

ett antagande att dessa variabler har en effekt på inflation enligt nationalekonomisk teori.  

 

1.3  Metod och resultat 

För att testa hypotesen om ett samband mellan statligt budgetsaldo och inflation, genomförs tre 

regressionsanalyser baserade på paneldata. Analyserna genomförs enligt en ekvation som 

beaktar nationalekonomiska antaganden och förutsättningar som kan vara relevanta vid 

användning av paneldata. Ekvationen redogör i enkel form för samband mellan beroende 

variabel och oberoende variabler, men har i denna studie justerats utifrån två modeller för att 

bemöta aspekter som kan uppkomma vid undersökningar som behandlar paneldata. En FDL-

modell (FDL= Finit distributed lag) möjliggör för variabler att laggas, vilket kan vara 

nödvändigt för att hantera effekter som förväntas ske med en tidfördröjning. Vid användning 

av paneldata kan icke observerade tidskonstanta effekter inverka, genom att skapa störningar i 

regressionen. För att åtgärda detta introduceras en fasta effekter-modell som tillåter 

parametrarna att skattats trots närvaro av tidskonstanta effekter (Wooldridge, 2015).  

Undersökningen resulterar i tre regressioner med parameterskattningar där ett statistiskt 

signifikant samband kan konstateras mellan statligt budgetsaldo och inflation i båda 
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regressionerna där budgetsaldot är närvarande. Sambandets karaktär ligger i linje med 

antagande om ett negativt samband. Regressionerna visar att kontrollvariablernas effekt på den 

beroende variabeln ger en del resultat som stämmer överens med teoretiska antaganden som 

beskrivs i avsnitt 3 (arbetslöshet, BNP tillväxt, produktivitet), samt en del resultat som inte 

överensstämmer (ränta och penningmängd).  

 

1.4  Disposition  

En genomgång av tidigare ämnesrelevanta forskningsstudier presenteras i avsnitt 2. I avsnitt 3 

följer teoretiskt ramverk som ligger till grund för den empiriska analysen i studien. I avsnitt 4 

presenteras deskriptiv statistik av data där samtliga inkluderade variabler beskrivs samt en 

översiktlig genomgång av institutionell bakgrund av nordiska länderna under den utvalda 

tidsperioden. Under avsnitt 5 presenteras modellspecifikationen som tillämpas för att testa 

eventuella samband. Resultaten av regressionsanalyserna presenteras i avsnitt 6 och följs av en 

diskussion i avsnitt 7, vilken redogör för resultatens betydelse och koppling till teori och 

tidigare studier. Avsnitt 8 sammanfattar de slutsatser som kan konstateras av arbetet som helhet.  
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2. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskningsteorier och studier som behandlar likande 

antaganden och metoder som kommer genomföras i denna studie. Inledande presenteras teorier 

av Keynes (1936) och Friedman (1980) som övergripande tolkningar av sambandet som 

undersöks i denna studie. Sedan följer två synsätt från Sargent & Wallace (1981) och Woodford 

(2001) angående hur ett statligt budgetsaldo bör hanteras i relation till inflation. Studier 

genomförda av Hondroyiannis & Papapetrou (1997) samt Tekin-Koru & Özmen (2010) 

används som vägledning till variabelval, metodval och tillvägagångssätt, vilket hjälpt till att 

forma denna studie.  

 

2.1 Forksningsteoretisk bakgrund   

Keynes (1936) diskuterar inflation och dess uppkomst som en reaktion på ökade offentliga 

utgifter i samhällets ekonomiska kretslopp, vilket drivs av efterfrågan. Att staten lånar pengar 

behöver inte leda till inflation på kort sikt enligt Keynes. Istället är det statens insatser med 

avseende på offentliga utgifter, som ökar efterfrågan i samhället och på lång sikt kan påverka 

inflationstakten. En ökad penningmängd behöver alltså inte resultera i en ökad inflationstakt, 

så länge den sker i en begränsad utsträckning. Hur mycket penningmängden kan öka beror på 

ökningen av effektiv efterfrågan, det vill säga efterfrågan av företag och offentlig sektor. 

Enligt keynesiansk teori leder alltså ett negativt budgetsaldo till ökade satsningar i offentliga 

utgifter, vilket i sin tur driver upp inflationsnivån. Sambandet mellan budgetbalans och 

inflation kan därmed enligt Keynes förklaras genom förändringar i offentliga utgifter 

(Keynes, 1936).  

 

Enligt Friedman (1968), är det ledande argumentet för ökad inflationsnivå en ökad 

penningmängd, vilket kan betraktas som en teori som motsäger keynesianism. Det är alltså den 

monetära basen som är främst avgörande för framtida inflationsutveckling i landet. Om 

penningmängden ökar i för rask takt så kommer det leda till ökad inflation, och därför är det 

enda sättet att motverka hög inflation att sakta ner takten på ökad penningmängd. Ett statligt 

budgetsaldo kan alltså leda till inflation enligt Friedman, men endast genom en ökning av 

penningmängden, det vill säga lån eller upptryckta pengar som exempelvis kan ske när 

budgetsaldot befinner sig i negativa tal dvs underskott (Friedman, 1980). Centralbankens roll i 

samhället bör enligt Friedman vara begränsad och penningmängden bör ökas med 
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återhållsamhet. Ifall underskott täcks genom en snabbt ökad tillgång av den monetära basen, 

kan det leda till osäkerhet vid framtida prissättning och köpkraften kan försämras (Friedman, 

1968).  

Sargent och Wallace konstaterar i sitt arbete Some unpleasant monetarist arithmetic (1981) att 

länder som har ett långvarigt negativt budgetsaldo måste finansiera detta genom att öka 

penningmängden och därmed orsaka högre inflation. Sargent och Wallace konstaterande 

grundas alltså i antagandet att både den nuvarande penningmängden och framtida 

penningmängd har en avgörande inverkan på den aktuella prisnivån i landet. Ett negativt 

budgetsaldo förmodas resultera i en större cirkulation av pengar i framtiden. Dessa 

förväntningar kan därmed resultera i högre prisnivå i nuvarande läge. Staten antas därför välja 

de åtgärder som tar hänsyn till inflationsnivån, samt förbereder de ekonomiska åtgärderna med 

beaktande av invånarnas förväntningar på ökad inflation (Sargent och Wallace, 1981).   

Woodford (2001) argumenterar i Fiscal requirements for price stability för att ett fungerande 

statsväsen som vill upprätthålla en balanserad prisnivå i landet borde kombinera en så kallad 

Taylorregel för monetära riktlinjer tillsammans med en gräns för nivå av budgetunderskott. 

Taylorregel är en metod som används för att styra räntenivån baserat på inflationsnivån i landet. 

Om inflationen stiger med en procentenhet så ska räntan (enligt regeln) höjas med minst en 

procentenhet. Denna regel bör alltså enligt Woodford kombineras med en gräns för 

budgetunderskottet som delvis ska justeras med skatteintäkter. Detta går i linje med Keynes 

teori om att statens val inom offentliga utgifter och skatt har en påverkan på den framtida 

utvecklingen av prisnivå i landet. Denna kombination av monetära och skattemässiga styrmedel 

kan därmed sammanfattas som en teori som förespråkar att det krävs både penningpolitiska och 

finanspolitiska teoretiska utgångspunkter för att upprätthålla en stabil inflationsnivå i landet.  

 

2.2 Vägledande studier  
Hondroyiannis och Papapetrou (1997) genomförde en empirisk analys baserad på statistik från 

Grekland under tidsperioden 1957–1993 i syfte att undersöka ifall perioder då staten har 

negativt budgetsaldo (underskott) kommer leda till ökad inflation, direkt och indirekt. För att 

framställa resultat av samband mellan de två variablerna bör tidsaspekten inkluderas i analysen. 

Effekterna av ekonomiska händelser kan ibland påverka andra ekonomiska aspekter med en 

fördröjd effekt, så därför genomförs analysen ur både ett kortsiktigt och ett långsiktigt 

perspektiv. 
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Hondroyiannis och Papapetrou genomförde undersökningen genom tre tillvägagångssätt. Det 

första testet utgick från ett hypotestest som fastställer om penningmängd och inflation är 

kointegrerade med varandra (bivariate cointegrated systems). Aktuella variabler görs om till 

logaritmisk form. Det andra tillvägagångssättet var att testa kausalitet (causality) mellan 

inflationstakt och ökad penningmängd. För att undersöka detta eventuella samband använder 

sig författarna av ett Granger-Sims kausalitetstest för att avgöra riktning av kausalitet mellan 

variablerna.  Det tredje steget i undersökningen var att finna direkta eller indirekta effekter i det 

utvalda landet, Grekland, baserat på statistik från den utvalda tidsperioden.  

Sammanfattningsvis konstaterade Hondroyiannis och Papapetrou att resultaten tyder på ett 

positivt samband mellan budgetunderskott och inflation på lång sikt, men att sambandet inte är 

signifikant på kort sikt. Detta betyder att de direkta effekterna av ett ökat budgetunderskott inte 

kan bevisas påverka inflationstakten, men de indirekta effekterna av ett ökat budgetunderskott 

påverkar inflationstakten på lång sikt. De indirekta effekterna förekommer som en konsekvens 

av de åtgärder som implementeras vid ett underskott. Detta påvisades i undersökningen först 

genom ett Granger kausalitetstest där ett samband kunde konstateras mellan en ökad 

penningmängd och ökad inflation. I en felkorregeringsmodell presenteras de olika oberoende 

variablernas effekt på den beroende variabeln, där underskottet i sig inte kunde konstatera ett 

signifikant samband. Dock kunde variabeln ökad penningmängd visa ett signifikant samband 

vilket går att härleda till underskott, eftersom en ökad penningmängd i detta fall antas vara en 

potentiell åtgärd för att täcka ett underskott. Variablerna i testet hade omvandlats till laggad 

form, vilket är nödvändigt i tester angående orsakssamband där effekterna av en variabel kan 

ske med en fördröjning. Slutligen kunde studien konstatera att det finns ett behov av att hantera 

en statlig budget på ett stabilt och konsekvent sätt eftersom resultaten indikerar att ett ökat 

budgetunderskott kommer öka inflationstakten på lång sikt (Hondroyiannis och Papapetrou, 

1997).  

Tekin-Koru och Özmen (2010) analyserade sambandet mellan budgetunderskott, inflation och 

penningmängd i Turkiet baserat på kvartalsdata. Penningmängd som variabel är i detta fall 

associerat med budgetunderskott eftersom ett underskott förväntas hanteras genom att öka 

penningmängden. Studien poängterar att tidigare studier har visat varierande resultat, där det 

ibland tycks finnas ett samband och ibland inte. Ett långvarigt budgetunderskott har i Turkiet 

ansetts vara en starkt bidragande orsak till förhöjd inflationsnivå (Tekin-Koru och Özmen, 

2010).  
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Tillvägagångsätt för att undersöka ett eventuellt samband mellan budgetsaldo och inflation 

baseras på två olika typer av aggregerad penningmängd, Narrow monetary aggregate (M1) och 

Broad monetary aggregate (M2). M1 och M2 är två typer av penningmängdsmått som visar 

mängden likvida medel som cirkulerar i ett lands ekonomi. I Tekin-Koru och Özmens 

undersökning testas nollhypotesen angående närvaro av unit root i variablerna (Dickey Fuller 

test), och samtliga variabler konstaterades vara kointegrerade med varandra. M2 och inflation 

visar sig vara endogena, vilket betyder att de två variablerna härrör från varandra och inte kan 

studeras som två helt separata aktörer (Tekin-Koru & Özmen, 2010). 

Resultaten av Tekin-Koru och Özmens studie visar på att sambandet mellan budgetsaldo och 

inflation inte kunde konstateras med statistisk signifikans, men ett samband kunde fastställas 

mellan penningmängd M2 och inflation. Eftersom penningmängd kan kopplas till budgetsaldo, 

kan resultaten analyseras som en indirekt effekt av budgetsaldots samband till inflation. 

Författarna diskuterar även att det statliga styret i Turkiet förändras frekvent och medel som 

implementerats för att styra budgetutvecklingen inte alltid har tid att ”mogna” och hinna ge 

resultat innan nya medel införs (Tekin-Koru och Özmen, 2010).  
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3. Teoretiskt ramverk  

 

3.1 Inside och Outside law  

Inom nationalekonomi på makroekonomisk nivå sker ofta den ekonomiska utvecklingen i 

konjunkturcykler, vilket är en indikation på att effekter av en del faktorer sker med en viss 

tidsfördröjning. Vid hantering av aspekter på nationell nivå inom stabiliseringspolitik bör 

alltså en tidsaspekt tas hänsyn till för att kunna undersöka eventuella samband. Beslutsfattare 

måste därför se till både nuvarande tillstånd av ekonomin och vilka åtgärder som bör 

implementeras, men även hur effekterna av de besluten kommer yttra sig under kommande 

tidsperiod. Denna tidsfördröjning sker tvåfaldigt. Dels genom en tidsfördröjning mellan en 

störning och en åtgärd av störningen, dels mellan åtgärden och dess effekt. Dessa 

tidfördröjningar kallas för inside law och outside law. 

  

Figur 3.1. Inside / outside law 

      

Källa: Fregert och Jonung, 2014, s 379.  

 

Figur 3.1 visar hur detta tidsförhållande kan se ut i en enkel modell. Området för inside law 

beskriver tidsperioden som infaller ifrån en störning i ekonomin, till att den upptäcks, vidare 

till att det fattas beslut om hur det ska hanteras, vilket slutligen leder till att en åtgärd realiseras. 

Efter det följer en tidsperiod (outside law) mellan tillämpningen av åtgärden och dess effekt. 

Ifall störningar kunde upptäckas och åtgärdas direkt skulle konjunktursvängningar avta, men 

eftersom ekonomiska effekter ofta sker med en tidfördröjning kan konjunktursvängningar inte 

undvikas. I och med denna förväntade tidsfördröjning bör undersökningar som hanterar 

nationalekonomiska variabler ta hänsyn till tidsaspekten vid datainsamling samt hantering av 

variabler och regressionsanalyser (Fregert och Jonung, 2014).  
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3.2 AD-AS modellen    

En makroekonomisk konjunkturcykelmodell användas för att analysera effekterna av 

budgetsaldo i relation till inflation. Enligt Keynes (1939) kan en ekonomi befinna sig i en 

lågkonjunktur på grund av en negativ efterfrågestörning och undersysselsättningsjämvikt (när 

jämvikts-BNP är lägre än potentiell BNP). Åtgärden för att ta sig ur en lågkonjunktur är därför, 

enligt Keynes, en finanspolitisk satsning med ökade offentliga utgifter för att öka den 

aggregerade efterfrågan och gå mot en full sysselsättning. Förhållandet mellan en förändring 

av aggregerad efterfrågan i relation till BNP och prisnivå kan presenteras i en AD-AS modell. 

AD-AS modellen är en allmän makroekonomisk konjunkturcykelmodell som används för att 

analysera effekter av efterfrågestörningar på prisnivå och real BNP i landet. Figur 3.2 skildrar 

AD-AS modellen med en positiv efterfrågestörning som driver kurvan för aggregerad 

efterfrågan från 𝐴𝐷0 till 𝐴𝐷1. En sådan effekt förväntas uppkomma när en ekonomi befunnit 

sig i en lågkonjunktur och finanspolitiska åtgärder (till exempel finansierade av sålda 

obligationer) har implementerats för att driva upp den aggregerade efterfrågan i landet.  

 

Figur 3.2. AS-AD modell  

 

Anm: Positiv efterfrågestörning  

Källa: Fregert och Jonung, 2014, s214 

 

I figur 3.2 yttrar sig ett nytt jämviktsläge av BNP och prisnivå (𝑃0 → 𝑃1), som infaller vid 

korsningspunkten av 𝐴𝐷1 och AS linjen. Om staten väljer att driva en expansiv finanspolitik 

innebär det alltså följande förlopp, återgett i form av en orsakskedja:  
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𝐺 ↑ →  𝐴𝐷 ↑ →  𝐵𝑁𝑃𝑗ä𝑚𝑣𝑖𝑘𝑡 ↑ → 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑛𝑖𝑣å ↑  

 

Orsakskedjan ovan visar hur en ekonomi kan ta sig ur en lågkonjunktur genom en finanspolitisk 

åtgärd i form av ökade offentliga utgifter (G), som leder till ökad aggregerad efterfrågan (AD), 

som leder till en högre jämviktsnivå för real BNP och tillslut en högre prisnivå. Konsekvenser 

av en positiv efterfrågestörning förväntas alltså öka den generella prisnivån i landet på 

medelfristig sikt. Ifall budgetsaldots samband med inflation analyseras utifrån AD-AS 

modellen skulle ett underskott (lågkonjunktur) förväntas leda till en framtida ökning av 

inflationsnivån, och ett överskott (högkonjunktur) förväntas leda till framtida minskning av 

inflationsnivå (Fregert och Jonung, 2014). 

 

3.3 Ledande indikatorer för inflation 

Det finns två ledande indikatorer som är relaterade till inflation. Dessa indikatorer är 

arbetslöshet och ränta. Arbetslöshet, inflation och ränta är korrelerade med varandra och 

tenderar att gå runt som i ett kretslopp med konjunktursvängningar. Enligt ekonomisk teori 

finns det ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet på kort sikt. En högre 

arbetslöshet är alltså en av de ledande indikatorerna för en minskning av inflationsnivån i 

landet. En högre räntenivå bromsar låntagare och konsumtion i landet vilket bör sänka 

inflationstakten. En analys gällande förändring av inflationsnivå bör därmed ta i beaktning att 

arbetslöshet och ränta är två av de ledande parametrarna. Eventuella missvisande värden kan 

uppstå i regressionsanalyser i och med att dessa variabler är korrelerade med varandra, men 

eftersom de är ledande indikationer för inflationsförändring bör de inkluderas (Fregert och 

Jonung, 2014).  

 

3.4 Hållbart statligt budgetunderskott 

För att förstå bakgrunden till budgetsaldos inverkan på ekonomins utveckling bör storleken av 

ett överskott eller underskott beaktas. Ett budgetunderskott kan leda till stora negativa 

konsekvenser ifall det handlar om stora skulder eller om det är bestående under längre 

tidsperioder. Dock finns det nivåer av budgetunderskott som anses stabila för landets 

ekonomiska utveckling. Ett budgetunderskott kan uppfattas som en självklar negativ indikation 

på den ekonomiska stabiliteten i ett land, men det finns olika determinanter som avgör ifall ett 
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underskott verkligen är ett hot mot landets ekonomi eller om det hanteras på en stabil nivå 

(Gottfries, 2013). 

Ett statligt underskott kan vara hållbart över tid ifall BNP-tillväxt och inflation uppnår en 

tillräcklig tillväxt för att täcka den procentuella utvecklingen av underskottet. För att hålla 

skuldnivån konstant krävs en tillväxt av BNP som är dubbel i relation till det procentuella 

skuldförhållandet, det vill säga att om BNP tillväxt = 2% och inflation (KPI) = 2%, så kan 

underskottet vara på 2 % och skuldkvoten ändå hållas konstant, ((0,02 + 0,02)  ×  0,50 =

0,02). En anledningarna till detta är för att inflation reducerar värdet av skulden. Ett 

budgetsaldo kan alltså anses stabilt, även när det befinner sig i ett underskott, antagande att 

tillväxten av BNP och inflation är tillräckliga för att inte höja skuldkvoten. Det betyder att 

skuldkvoten kan hållas konstant och därmed inte växa med tiden, förutsatt att tillväxtvariablerna 

täcker räntekostnaden för skulden. Om merparten av skulden är finansierad utomlands 

tillkommer även valutakursens inverkan. Om exempelvis den svenska valutakursen försämrats 

med 10% mot Euron, blir motsvarande andel av svenska utlandsskulden 10% större (Gottfries, 

2013).  
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4.Data 

 

4.1 Deskriptiv statistik  
Studien baseras på statistik från Finland, Sverige, Danmark, Island och Norge under 

tidsperioden 1995–2017 hämtad från OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) och FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis). För varje land i har data 

insamlats från perioden t1995- 2017 och framställts i form av paneldata. Paneldata är lämplig 

dataform vid hantering gällande nationella mått på makroekonomisk nivå vid undersökningar 

som har till syfte att söka samband mellan flera länder. Förutsättningarna för analyser baserade 

på paneldata är konsekvent statistik gällande observationer av variabler, och tidsperioden bör 

vara enhetlig i samtliga länder som inkluderas (Wooldridge, 2015). 

Eftersom syftet av denna studie är att undersöka ett eventuellt samband mellan budgetsaldo och 

inflation, betecknas variabeln inflation i denna undersökning som beroende variabel. 

Budgetsaldo är ledande oberoende variabel, och övriga variabler används som kontrollvariabler 

(också oberoende). Hypotesen är att ett högre budgetsaldo har en negativ effekt på den beroende 

variabeln inflation, dvs leder till en lägre inflationsnivå.  

Tabell 4.1 redovisar deskriptiv statistik, det vill säga antal observationer, medelvärde, 

standardavvikelse, minimumvärde samt maximumvärde. Samtliga variabler, inflation, 

budgetsaldo, arbetslöshet, produktivitet, BNP-tillväxt, ränta och penningmängdM3 redovisas i 

obearbetad form, avrundat till tre decimaler.  
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Tabell 4.1 Deskriptiv statistik: Samtliga länder, 1995–2017 

  Variabel 

 

Observationer  Medelvärde  Std.avvikelse    Min Max    

 

Inflation KPI (%) 

 

 

115 

 

2,151 

 

1,943 

 

-0,49 

 

12,694 

   

Statligt 

budgetsaldo  

(%) 

  

 

115 

 

1,973 

 

5,607 

 

-12,9 

 

18,7 

   

 

Arbetslöshet  

(% av arbetskraft) 

 

 

115 

 

6,044 

 

2,556 

 

2,3 

 

15,4 

   

 

Produktivitet  

(tillväxttakt %) 

 

 

115 

 

1,590 

 

1,969 

 

 

-4,7 

 

8,0 

   

 

BNP tillväxt  

(%) 

 

 

115 

 

2,410 

 

2,622 

 

-8,3 

 

9,4 

   

 

Ränta  

(%)  

 

 

115 

 

3,911 

 

3,194 

 

-0,7 

 

15,8 

   

 

PenningmängdM3 

(tillväxttakt %) 

 

 

 

115 

 

2,589 

 

12,814 

 

-38,437 

 

35,738 

   

Källor: Organisation for Economic Co-operation and Development, Federal Reserve bank of St. Louis  
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4.1.1 Inflation (KPI) 

KPI (konsumentprisindex) är ett index som visar hur värdet av en given varukorg förändras över 

tid.  Prisförändringen mäts av en utvald varukorg med varor i ett land för att se hur köpkraften 

av pengar förändrats sedan ett basår. Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för 

hela den privata inhemska konsumtionen i ett land (SCB 2019). Kostnaden för en varukorg 

ställs i relation till kostnaden för varukorgen under ett föregående basår, vilket resulterar i en 

procentuell skillnad.   

 

𝜋𝑡+1 =
𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑢𝑘𝑜𝑟𝑔𝑡+1

𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑢𝑘𝑜𝑟𝑔 𝑏𝑎𝑠å𝑟𝑡 
− 1 

[4.1.1] 

Ekvationen ovan visar inflation (𝜋) i tid t+1 baserat på varukorgens pris vid tid t+1 i förhållande 

till basåret (tid t).  Om priset för varukorgen är lägre i basåret, så kommer resultatet visa på ett 

positivt tal som indikerar att det har skett en inflation mellan åren. Om resultatet exempelvis 

blir 0,08 så betyder det att konsumentpriset har stigit med 8% från basåret (Gottfries, 2013).  

 

4.1.2 Budgetsaldo  

Saldot beskriver skillnaden mellan inkomster och utgifter i statens budget under ett år. Denna 

variabel kan därmed resultera i både negativa och positiva tal, då de negativa talen representerar 

år då den statliga budgeten hade ett underskott, och positiva tal representerar de år då den 

statliga budgeten hade ett överskott. Budgetsaldot uttrycks i andel procent av BNP.  

 

     𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 =
𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑟−𝑈𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 

𝐵𝑁𝑃
                                    [4.1.2] 

 

Om budgetsaldo > 0 = Överskott 

Om budgetsaldo < 0 = Underskott 

(Gottfries, 2013).  
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Enligt avsnitt 3.2 förväntas budgetsaldo ha en negativ effekt på den beroende variabeln 

inflation, dvs att om budgetsaldot höjs kommer inflationsnivån att gå ner.  

 

4.1.3 Kontrollvariabler  

Kontrollvariabler ingår i undersökningen för att de förväntas besitta ett positivt eller negativt 

samband med studiens beroende variabel (inflation). Värden av dessa kontrollvariabler är 

därmed inte centralt i denna studie, men bör inkluderas på grund av att resultat baserat på enbart 

en beroende och en oberoende variabel kan vara missledande.  

Arbetslöshet  

Variabeln arbetslöshet uttrycks i procent av arbetskraften. Arbetskraften inkluderar alla 

människor i ett land som är i arbetsför ålder och vill arbeta, men som inte har ett officiellt arbete. 

Eftersom denna studie använder statistik ifrån flera länder används harmoniserad arbetslöshet, 

vilket kan jämföra olika länders arbetslöshet även om länderna har olika nationella mått på hur 

arbetslöshet definieras. Arbetslöshet förväntas ha en negativ effekt till den beroende variabeln, 

det vill säga att om arbetslösheten stiger, kommer inflationsnivån att minska (se avsnitt 3.3).   

Produktivitet 

Produktivitet som variabel mäts i årlig procentuell tillväxttakt. Måttet mäter produktion av en 

timmes arbete, vilket inkluderar användning av arbetskraft och kapital. Ifall ett land kan 

producera mera varor och tjänster mer effektivt, kan detta möjliggöra för lägre priser på 

marknaden vilket ökar konsumtionen. Produktivitet kan därför ha ett negativt samband till 

inflation eftersom priserna kan bli lägre, eller ett positivt samband eftersom konsumtionen ökar.    

BNPtillväxt  

BNP-tillväxt för är en variabel som visar den årliga procentuella tillväxten av 

bruttonationalprodukten per capita. BNP-tillväxten omfattar alla varor och tjänster som 

producerats i ett land under ett år, i förhållande till föregående år. BNP-tillväxt förväntas ha en 

positiv effekt på inflation, det vill säga att om BNP-tillväxten stiger, så borde det leda till 

stigande inflationsnivå.  

Ränta  

Ränta mätt i procent, visar den kurs vid vilka kortfristiga statspapper utges eller handlas med 

på marknaden. Ränta förväntas ha ett negativt samband med inflation, det vill säga att om 

räntenivån höjs så kommer det att leda till minskad inflationsnivå.  
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PenningmängdM3  

Penningmängd kan uttryckas i olika former. Denna variabel, penningmängdM3 (även kallad 

broad money M3) innefattar sedlar och mynt, avistainlåning och bankcertifikat.  Ursprungligen 

inskaffades data uttryckt i nivå, men värdena omvandlades i undersökningen för att uttryckas i 

procentuell årlig tillväxt i relation till föregående år. Penningmängd förväntas ha ett positivt 

samband med inflation, dvs att om penningmängden ökar så kommer inflationsnivån att öka.  
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4.2 Institutionell bakgrund- de nordiska länderna  
 

4.2.1 EU- stabilitet och tillväxtpakt  

Länderna som är medlemmar i Europeiska Unionen, vilket i detta fall är Sverige, Danmark och 

Finland, förväntas upprätthålla ett stabilt budgetsaldo för att kraftiga underskott kan leda till 

negativa ekonomiska konsekvenser för andra länder i EU. Medlemsländer i EU förväntas 

upprätthålla en stabil hantering av ett statligt underskott för att hålla valutaunionen fungerande 

och därmed undvika negativa konsekvenser för handel i EU-området. Detta är speciellt viktigt 

under ekonomiska kriser, exempelvis under finanskrisen 2008–2009 där länder råddes att 

undvika temporära åtgärder för att täcka skulder och underskott. Istället bör en finanspolitisk 

konsolidering på omfattande nivå införas för att minska utgifter och öka intäkter. Det kan ske 

genom exempelvis skattehöjningar eller reformer av samhällsystemet. EU rekommenderar 

eventuell konsolidering, och har rätt att vidta åtgärder i form av sanktioner ifall 

rekommendationerna inte genomförs. Ett budgetunderskott får enligt pakten inte överstiga 3% 

av BNP (Konjunkturinstitutet 2010). 

 

4.2.2 Inflation och budgetsaldo i de nordiska länderna  

Nedan följer en sammanställning av de nordiska ländernas budgetsaldo och inflationsnivå under 

tidsperioden 1995–2017. Värdena är hämtade ifrån OECD och den underliggande 

informationen som beskrivs i anknytning till värdena är främst hämtad ifrån artiklar och 

dokumentation tillgänglig på respektive lands ledande myndighet för statistik och 

ekonomiinstitut, det vill säga Sveriges Riksbank, Statistisk sentralbyrå (statistics Norway), 

Danmarks statistik, Finlands bank/ Suomen Pankki och Government of Iceland. Vid 0 % har en 

markerad linje infogats i graferna för att demonstrera var i budgetsaldot som underskott 

respektive överskott börjar.  

 



18 
 

Figur 4.2.1 Inflation och budgetsaldo i Finland 1995–2017 

 
Anm: Procentuella värden  

Källa: OECD.org (2019) 

 

Figur 4.2.1 visar budgetsaldot och inflationstakten i Finland under tidsperioden 1995–2017. 

Under 1990-talet var arbetslösheten hög (se Bilaga 1, figur 1) i jämförelse med de övriga 

nordiska länderna. Åren med överskott, främst i början på 2000-talet var ett resultat av en ökad 

export av IT-elektronik, främst genom företaget Nokia som under denna period stod för en 

femtedel av landets totala export. Nokias inflytande roll minskade sedan och under den globala 

finanskrisen gick överskottet på 4% till ett underskott på nästan 3 %. Finland är det enda av de 

nordiska länderna som på senare år riskerat att inte hålla budgetunderskottet inom 3%, vilket är 

gränsen som satts av europeiska unionen (Konjunkturinstitutet, 2010). Efter 2014 har 

underskottet minskat genom en åtstramande budget och gått mot ett överskott (Finlands bank, 

2019). 



19 
 

Figur 4.2.2 Inflation och budgetsaldo i Sverige 1995–2017 

 
Anm: Procentuella värden  

Källa: OECD.org (2019) 

 

Figur 4.2.2 visar budgetsaldot och inflationstakten i Sverige under tidsperioden 1995–2017. I 

början på denna tidsperiod återhämtade sig Sveriges ekonomi ifrån ett stort underskott genom 

att införa ett politiskt budgetmål att stabilisera den statliga budgeten till år 1998. Under denna 

tidsperiod övergick även Sverige ifrån en fast till en rörlig växelkurs (Statistiska centralbyrån 

SCB 2019). För att åstadkomma detta implementerades budgetåtstramningar och sparprogram. 

År 2000 var ekonomin åter i ett överskott, vilket var ett resultat av ökade skatteintäkter och 

försäljning av andelar av stora företag som exempelvis Telia. Sverige påverkades av 

finanskrisen kring 2008 (som de flesta andra länder), vilket försatte landet i ett underskott, dock 

var detta underskott relativt lågt och kunde återhämtas till ett överskott kommande år (Sveriges 

Riksbank, 2016).  
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Figur 4.2.3 Inflation och budgetsaldo i Danmark 1995–2017 

 
Anm: Procentuella värden  

Källa: OECD.org (2019) 

 

 

I figur 4.2.3 visas budgetsaldot och inflationstakten i Danmark under tidsperioden 1995–2017. 

Danmark skiljer sig ifrån de övriga nordiska länderna gällande växelkurs. Danmark har en fast 

växelkurs vilket betyder att valutan följer euron, till skillnad från övriga nordiska länder som 

har rörlig växelkurs. Att strategin till valutakurs skiljer sig ifrån de övriga nordiska länderna 

har lett till större svängningar i ekonomin jämfört med exempelvis Sverige. Detta kan bero på 

att den fasta växelkursen hindrar centralbanken ifrån att genom penningpolitiska åtgärder styra 

räntenivån i landet, vilket länder med rörlig växelkurs kan.  

Statliga satsningar under 80- och 90-talen med en rad reformer (sänkta marginalskatter och ökat 

rörligheten på den danska arbetsmarknaden) bidrog till de år av budgetöverskott som rådde i 

landet mellan 2000–2007. Den globala finanskrisen försämrade ekonomin avsevärt 2008–2010 

(likt de andra länderna) vilket ledde till ett budgetunderskott, men på senare år har tillväxten av 

den danska ekonomin varit högre än i exempelvis Sverige och Finland (Danmarks statistik, 

2019).  
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Figur 4.2.4 Inflation och budgetsaldo i Island 1995–2017 

 
Anm: Procentuella värden  

Källa: OECD.org (2019) 

 

I figur 4.2.4 visas budgetsaldot och inflationstakten i Island under tidsperioden 1995–2017. 

Anmärkningsvärt i denna figur är de kraftiga svängningarna som lett till mer extrema låg- och 

höjdpunkter än i de andra nordiska länderna under samma period. Island var ett land som hade 

en snabb tillväxttakt under 2004–2006, vilket var en effekt av investeringar i 

aluminiumindustrin. Den snabbt växande ekonomin överhettades, och bankerna hade stora 

utlåningar. Vid finanskrisen 2008 var underskottet på en mycket hög nivå (12%). Konsekvenser 

av krisen blev främst ökad arbetslöshet och en försvagad valuta. Under följande år fick stora 

åtgärder införas inom landets lånesystem för att återhämta sig från den kraftiga 

lågkonjunkturen. På senare år har ekonomin stabiliserats och Island har haft ett relativt kraftigt 

överskott (Government of Iceland, 2014).  
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Figur 4.2.5 Inflation och budgetsaldo i Norge 1995–2017 

 
Anm: Procentuella värden 

Källa: OECD.org (2019) 

 

 

Anmärkningsvärt i figur 4.2.5 är att statistik från Norges budgetsaldo och inflationstakt under 

tidsperioden ligger över noll-sträcket, vilket betyder att landet har haft ett permanent 

budgetöverskott under tidsperioden. Budgetöverskottet är främst möjligt pga. den utvinning av 

olja och gas som ökade markant på 1990-talet och som har fortsatt sen dess. Mellan åren 2005–

2015 kom 14% av landets BNP av oljeinkomster, vilket är en hög andel i jämförelse med andra 

länder. I slutet på tidsperioden kan vi se en minskning av budgetöverskottet vilket är en 

konsekvens av en minskad global prisnivå på olja, vilket drev ner vinsterna för Norges 

försäljning av oljan. Inflationstakten har hållits relativt stabilt under tidsperioden trots det 

positiva ekonomiska läget och de stora intäkterna från oljan. I relation till de stora intäkterna 

har produktionstillväxten ökat i måttlig takt, vilket är en bidragande faktor till att inflationen 

hållits stabil, tillsammans med en lägre styrränta. Trots att budgetöverskottet minskat de senaste 

åren så anses landets ekonomi fortfarande vara relativt stabil, eftersom landet fortfarande har 

ett överskott i statsbudgeten. Det ekonomiska intäkterna av oljeindustrin förväntas avta i 

framtiden och med framfarten av miljömedvetenhet i den globala marknaden förväntas även 

oljan beskattas med en miljöskatt i framtiden. För att upprätthålla en stabil ekonomisk tillvaro 

i landet på lång sikt finns restriktioner kring användandet av vinsterna som dras in på grund av 

oljeindustrin (Statistisk sentralbyrå- statistics Norway, 2017).  

 

 



23 
 

5. Empirisk modell  
 

Vid skattning av modeller baserade på paneldata bör en del aspekter tas i beaktning. I detta 

avsnitt kommer en empirisk modell upprättas som representerar relationssambandet som skattas 

i kommande regressionsanalyser. För att kunna upprätta en sådan ekvation bör variablerna 

estimeras utefter en tidsfördröjande aspekt (se avsnitt 3.1) samt testas för behov av estimation 

av fasta effekter eller estimation av slumpmässiga effekter.  

Genom att utgå ifrån den generella funktionsformen 𝑦 = 𝑓(𝑥), där beroende variabeln y 

representerar inflation och oberoende variabel x representerar budgetsaldo och kontrollvariabler 

används modell 5.1 för att utföra regressionsanalyserna som ligger i fokus i denna studie: 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 = 𝛽1𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑡−1

+ 𝛽4𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖,𝑡−1 + 𝛽5𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑒𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑀3𝑖𝑡 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

 [5.1] 

 

Ekvationen 5.1 representerar förhållandet mellan den beroende variabeln inflation och de 

oberoende variablerna som analyseras i kommande regressionsanalys. Tid i år t och land i finns 

med i ekvationen eftersom dataformen paneldata innehåller observationer av både olika år och 

olika länder. 𝑎𝑖 står för fasta effekter och representerar den heterogenitet som existerar, som är 

oberoende av tidstermen, men som har en effekt på 𝑦𝑡𝑖  . Variabeln 𝑎𝑖 har inget t eftersom den 

är konstant över tid, vilket går i linje med antaganden för estimation av fasta effekter (se avsnitt 

5.2). Eftersom effekterna av en del av variablerna förväntas ske med en tidsfördröjning har FDL 

modellen applicerats (avsnitt 5.1) som tillåter oberoende variabler att laggas (Wooldridge, 

2015). Detta tillsynliggörs i ekvationen genom uttrycken ”t – 1”. Vilka oberoende variabler som 

estimeras med en laggad effekt är utvalda utefter förväntningar angående hur lång tid det tar för 

dem att påverka den beroende variabeln, men exakt vilka variabler som ska laggas, och hur 

många laggningar som ska tillämpas är endast en uppskattning. De oberoende variablerna 

budgetsaldo, arbetslöshet, produktivitet och BNP tillväxt har laggats. De oberoende variablerna 

ränta och penningmängd har inte laggats, utifrån ett antagande att effekten av dessa inte 

nödvändigtvis sker med en tidsfördröjning. Måttet av ränta som använts i denna undersökning 

(kortfristig ränta) kan förväntas ge direkta effekter på inflation (Fama, 1975). Termen ” 𝑢𝑖𝑡” 
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(unobserved) är en error term som representerar utomstående tidsberoende effekter som 

påverkat 𝑦𝑡𝑖. Ekvationens estimerande faktorer framkommer i avsnitt 5.1 och 5.2.  

 

5.1 FDL modell  

Som tidigare förklarat i avsnitt 3.1 kan en eftersläpande effekt förväntas medkomma inom 

nationalekonomiska variabelsamband. Detta kan tas i konsideration genom en Finite distributed 

lag (FDL) modell. Modellen tillåter de oberoende variablerna att estimeras med en laggad 

effekt (Wooldridge, 2015). Att lagga en variabel innebär att skatta en variabel determinerat 

utifrån en viss tidsperiod, vilket är relevant i denna undersökning eftersom inflationsnivån antas 

vara en effekt av tillståndet av de oberoende variablerna i tidigare tidsperiod. Implementering 

av FDL-modellen yttras i ekvation 5.1 genom den tidsberoende termen t, där t denoterar 

tidsperioden t, och 𝑡 − 1 denoterar föregående tidsperiod. Förändringen av inflation i 

tidsperioden t kan därmed estimeras utifrån förutsättningarna av de oberoende variablerna 

under föregående tidsperiod 𝑡 − 1 . Vilka oberoende variabler som bör laggas har baserats på 

hur lång tid effekten uppskattas att ta innan den beroende variabeln påverkas (Wooldridge, 

2015).  

 

5.2 Estimation av fasta effekter  

Användning av paneldata kan medföra ett så kallat omitted variable problem som infaller vid 

närvaro av heterogenitet. Problemet uppstår när det finns icke-observerade tidskonstanta 

effekter som påverkar den beroende variabeln men inte har inkluderats i datahanteringen och 

därmed leder till eventuella störningar i regressionen. Dessa oobserverade aspekter förklaras 

som de omständigheter i ett land som inte förändras över tid, men som har en märkbar effekt 

på inflationsnivån i landet. Sådana omständigheter kan exempelvis vara resurser, land eller 

kulturella/sociala förhållanden. För att estimation av fasta effekter ska vara giltig måste en del 

antaganden vara uppfyllda. Det får inte råda perfekt linjärt förhållande mellan de förklarande 

variablerna, de förklarande variablerna kan inte vara tidskonstanta, och varje enskilt land måste 

skattas enligt samma ekvation (Wooldridge, 2015). Genom att skapa förutsättningar som kan 

undersöka samtliga länder men ändå ta hänsyn till varje lands fasta effekter, kan 

regressionsanalysen genomföras utan en störning av fasta effekter.  
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Ett Hausmantest är ett statistiskt hypotestest och används för att besluta ifall en undersökning 

bör utföras med estimation av slumpmässiga effekter eller estimation av fasta effekter. Testet 

resulterar i ett p-värde (probability value) som avgör ifall det finns statistisk signifikans 

tillräcklig för att förkasta noll-hypotesen, där nollhypotesen = modell av slumpmässiga effekter 

(random effects model) är passande för studien. 

 

𝐻0: 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑎𝑖, 𝑥𝑖) = 0 → Estimation av slumpmässiga effekter bör användas  

𝐻1: 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑎𝑖, 𝑥𝑖) ≠  0 → Estimation av fasta effekter bör användas  

 

Testet genererade ett resultat av ett p-värde lägre än 0,05, vilket är statistisk signifikant på 5% 

nivå. Nollhypotesen av Hausmantestet kan därmed förkastas för det är bevisat att det finns 

korrelation mellan de oberoende variablerna och de oobserverade fasta effekterna av respektive 

land i. Estimation av fasta effekter kan konstateras som lämplig metod att inkludera i 

modelltransformationen. Estimation av fasta effekter betecknas som 𝑎𝑖 ekvationsmodellen.  
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6.Resultat 

 
Undersökningen resulterade i ett flertal regressionsmodeller i form av parameterskattningar 

som framställts genom en estimation av fasta effekter. Eftersom effekter av variabler som anger 

nationella mått i form av paneldata ofta sker med en fördröjning har variablerna budgetsaldo, 

produktivitet, arbetslöshet och BNP tillväxt laggats enligt FDL, vilket betyder att de estimerar 

sambandseffekten med ett års fördröjning. Att omvandla variablerna med laggad effekt 

stämmer överens med tidigare nämnd inside/outside law (avsnitt 3.1) där variabler som dessa 

tenderar att ge en tidsfördriven effekt. Slutlig ekvation består alltså av en metod som 

kombinerar modellen FDL och modell för estimation av fasta effekter (se avsnitt 5). Enligt 

studiens syfte undersöks sambandet mellan budgetsaldo och inflation med ett antagande att 

parameterskattningen för effekten av budgetsaldo kommer yttras i negativa tal.  

Ett p-värde visar hur troligt det är att en nollhypotes är sann, vilken förhåller ett icke-existerande 

samband. För att kunna förkasta nollhypotesen krävs p-värden under signifikansnivåerna 0,1, 

0,05 eller 0,01 (10%, 5% eller 1%), och de samband som uppfyller detta krav markeras med en, 

två eller tre stjärnor (Lantz 2017, s 88–91). Inflation (KPI) är beroende variabel i samtliga 

regressioner, men oberoende variabler varierar i regressionerna. Regressionsanalyserna 

demonstrerar betydligt varierade resultat, vilket framgår utav värdena i tabell 6.1. Resultaten 

av dessa regressioner bör därmed tolkas med återhållsamhet, eftersom värdena kan ändras 

markant ifall variabler läggs till eller väljs bort ifrån regressionen.  

Tabell 6.1 redovisar resultatet av tre regressioner baserat på statistik från de fem nordiska 

länderna under tidsperioden 1995–2017. Samtliga regressioner genomfördes under 

förutsättningar för estimation med fasta effekter. Regressionerna innehåller olika antal 

oberoende variabler för att kunna tyda förändringar av inkluderad/exkluderad oberoende 

variabel. Regression (1) innehåller endast tre variabler, inflation som beroende variabel och 

arbetslöshet och ränta som oberoende variabler för att detta är de ledande indikationerna för 

inflation (se avsnitt 3.3). Sedan inkluderas budgetsaldo som oberoende variabel i regression (2) 

vilket sannolikt kan bidra med potentiell information om budgetsaldots effekt vid närvaro. 

Regression (3) består av samtliga variabler som behandlats i denna studie.    
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Tabell 6.1 Estimation av fasta effekter  

 

Variabel Inflation (KPI) 

(1) 

Inflation (KPI) 

(2) 

Inflation (KPI) 

(3) 

 

 

PenningmängdM3 

 

 

 

  

-0,02977*** 

(0,01006) 

 

 

BNP tillväxt 

 

   

0,06403 

(0,09559) 

 

 

Produktivitet 

 

   

0,01041 

(0,06760) 

 

 

Budgetsaldo 

 

  

-0,10522*** 

(0,03880) 

 

-0,08178** 

(0,03971) 

 

 

Ränta 

 

0,40494*** 

(0,06190) 

 

0,43210*** 

(0,06090) 

 

0,35797*** 

(0,10467) 

 

 

Arbetslöshet 

 

 

-0,08843 

(0,09188) 

 

-0,219719** 

(0,10147) 

 

-0,27340*** 

(0,10221) 

 

 

Konstant 

 

 

1,165913* 

(0,66312) 

 

2,06946*** 

(0,72472) 

 

2,43364*** 

(0,73170) 

 

 

Observationer 

R kvadrat 

Antal länder 

 

 

110 

0,5392 

5 

 

110 

0,5566 

5 

 

110  

0,5908 

5 

 

Robusta standardfel inom parantes  

*** p <0.01, ** p <0.05, * p <0,1 
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R-kvadrat är ett statistiskt mått som mäter hur stor andel av den beroende variabeln som kan 

förklaras av de oberoende variablerna som bestämts i regressionsanalysen, vilket kan beskrivas 

som till vilken grad de estimerade värdena korresponderar med data som använts i regressionen. 

R-kvadrat yttras i ett värde mellan 0 och 1, där tal nära 1 representerar en undersökning där data 

korresponderar väl med estimationsvärden. Värdena av R-kvadrat som presenteras i de tre 

regressionsanalyserna i denna studie visar relativt liknande tal i samtliga regressioner, 0,5392 i 

regression (1), 0,5566 i regression (2) och 0,5908 i regression (3). Detta kan tolkas som att ca 

50–60% av orsakerna till den beroende variabeln finns närvarande i undersökningen. Detta 

betyder att ca hälften av påverkan på inflationen finns representerade i undersökningen, vilket 

betyder att sambandet mellan y och x inte är perfekt linjärt, men det finns anledning att 

misstänka att ett samband finns (Wooldridge, 2015). 

I tabell 6.1 påvisar samtliga regressioner med budgetsaldo närvarande att budgetsaldo har en 

negativ effekt på den beroende variabeln inflation vilket överensstämmer med förväntningarna 

(se avsnitt 3.2). Regression (2) fastställer ett statistiskt signifikant samband med ett p-värde på 

0,008 vilket betyder att resultatet är statistiskt signifikant på 1%-nivån och nollhypotesen kan 

förkastas med 99% säkerhet. Regression (3) fastställer ett samband med ett p-värde på 0,042 

vilket betyder att resultatet är statistiskt signifikant på 5%-nivån det vill säga att nollhypotesen 

kan förkastas med 95% säkerhet. Det innebär att om budgetsaldot ökar med en procentenhet, 

så förväntas inflationsnivån att minska med -0,105 procentenheter baserat på regression (2) och 

med -0,082 procentenheter baserat på regression (3), förutsatt att allt annat lika. 

Parameterskattningen för inverkan av arbetslöshet resulterade i ett negativt värde i samtliga 

regressioner, vilket går i linje med teorin för det förväntande sambandet mellan arbetslöshet 

och inflation (se avsnitt 3.3). Genom att tolka regression (1) gentemot regression (2), kan en 

förändring urskiljas i p-värdet (0,033) för arbetslöshet som nu är signifikant på 5%nivån i 

regression (2) efter tillägget av variabeln budgetsaldo. Sambandet hade tydligast 

signifikansnivå i regression (3) där nollhypotesen kan förkastas på 1%-nivån. 

Sammanfattningsvis genererade parameterskattningarna för inverkan av arbetslöshet ett 

negativt samband vilket motsvarar antaganden, samt låga p-värden som tyder på en stor 

sannolikhet att sambandet är korrekt. 

Vid höga p-värden är resultatet belagt med en hög statistisk osäkerhet. Med p-värde på 0,8 

(produktivitet) och p-värde 0,5 (BNP tillväxt) kan en nollhypotes möjligen ”accepteras”, men 

inte förkastas gällande skattningarna i regression (3). Detta betyder att skattningarna inte 
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genererade tillräckligt underlag för att konstatera ett signifikant samband, men det kan 

fortfarande finnas antaganden om ett samband trots att det inte kunde fastslås med värdena i 

denna studie (Lantz, 2017). 

En ökad ränta förväntas enligt avsnitt 3.3 resultera i ett negativt samband med inflation, men 

visar i dessa regressioner ett positivt samband, varav ett statistiskt signifikant värde resulterade 

i samtliga regressioner. Penningmängd förväntas enligt tidigare studier ha ett positivt samband 

till inflation (se avsnitt 2.2). Enligt parameterskattningen för effekten av penningmängd i 

regression (3) motsägs det antagandet. I detta fall är sambandet negativt, med ett p-värde på 

0,004 vilket är statistiskt signifikant på 1% - nivån, vilket betyder att nollhypotesen kan 

förkastas med 99% säkerhet.  
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7. Diskussion  
 

En del av parameterskattningarna i studien resulterade i värden som inte följer 

nationalekonomiska förväntningar. Parameterskattningarna för effekten av ränta resulterade i 

positiva värden med signifikans på 1%-nivån i samtliga regressioner. Enligt ekonomiska teorier 

förväntas sambandet yttra sig som negativt (avsnitt 3.3). Detta resultat skulle kunna förklaras 

utifrån begreppet Price Puzzle. Begreppet representerar de situationer då räntenivån höjts för 

att dämpa inflationstakten, men istället resulterat i en ökning av inflationstakten. En av de 

möjliga förklaringarna till detta är att en höjd räntenivå leder till ökad konsumtion på grund av 

en förväntan att räntan kommer höjas ytterligare (Bernanke och Blinder, 1992). När landets 

inflationsnivå stiger så har utbudet och efterfrågan i landet stigit, och en räntehöjning kan vara 

för ineffektiv för att bromsa ekonomin. Statens insatser för att minska inflationen genom en 

höjd räntenivå kan då leda till motsatt effekt, det vill säga högre inflation ifall räntan inte höjs 

tillräckligt (Emery och Balke, 1994).  Detta är alltså motsägande mot tidigare nämnd ekonomisk 

teori (avsnitt 3.3), men skulle kunna förklara resultaten i denna studie. 

Ett negativt budgetsaldo behöver inte vara negativt för ekonomin, så länge det hålls inom de 

förutsättningar som nämnts i avsnitt 3.4 (Public governance committee, 2010), men enligt 

resultaten av denna studie kan förändringar i budgetsaldot antas ge effekt på inflationsnivån. 

Inflationsnivån påverkas av ytterligare faktorer och alla är inte inkluderade i denna studie. 

Länder har olika statliga verktyg och mål gällande inflation, vilket betyder att budgetsaldot kan 

ligga på en relativt hög eller låg nivå fastän inflationsnivån hålls relativt stabil, vilket skulle 

kunna förklara resultat som inte ligger i linje med tidigare studier (Acemoglu och Robinson, 

2010). Statistiken från Norge under 1995–2017 (se avsnitt 4.2.5) kan vara ett exempel på detta, 

då Norges budget var i konstant överskott, men behöll inflationsnivån på en relativt jämn nivå. 

Detta skulle kunna bero på de statliga beslut som fattades i relation till de stora inkomsterna 

som genererades ifrån oljeindustrin i Norge under tidsperioden. Istället för att spendera de höga 

inkomsterna direkt, lades stor del av pengarna undan för framtida säkerhet. Detta skulle kunna 

vara en bidragande faktor till att ekonomin inte överhettades.  

Tidigare studier av Hondroyiannis och Papapetrou (1997) och Tekin-Koru och Özmen (2010) 

resulterade i att inget direkt statistiskt signifikant samband kunde fastställas mellan budgetsaldo 

och inflation på kort sikt. Ett samband kunde konstateras på lång sikt samt i de monetära 

åtgärder som implementeras för att täcka ett underskott. Resultaten från parameterskattningarna 

för effekterna av penningmängd visade inte på ett statistiskt signifikant samband i denna studie, 
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vilket alltså skiljer sig ifrån tidigare studiers resultat av monetära åtgärders effekt på inflation. 

Att resultaten skiljer sig åt i olika studier skulle kunna bero på övriga omständigheter som 

skiljer länderna åt och därmed påverkar sambandsanalyser. Att använda sig av olika metoder 

och modeller kan även ligga bakom de varierande resultaten. Dessa två studier fokuserar sin 

undersökning på just ett negativt budgetsaldo (underskott) till skillnad från denna studie som 

beaktar budgetsaldot i både positiva och negativa värden. Denna studie visar alltså hur en 

ökning eller minskning av saldot påverkar inflation, oberoende på om budgeten befinner sig i 

ett överskott eller underskott. 

Regressionsanalyser kan bidra med insiktsfull information angående samband i det ekonomiska 

systemet, men resultaten är beroende av vilka variabler som inkluderas i undersökningen. 

Därmed kan tillvägagångssättet för denna studie, möjligtvis ge resultat som skiljer sig från 

andra studier som undersöker liknande ämne. Det skulle därmed vara möjligt att i framtida 

undersökningar utveckla analysen genom att välja andra relevanta variabler. Liknande 

undersökningar skulle även kunna utföras med data ifrån andra länder för att se om resultaten 

verkar vara återkommande eller om denna studie, baserad på de nordiska länderna, bidrar med 

ett avvikande statistiskt signifikant samband. 

Denna studie visar på ett statistiskt signifikant samband mellan budgetsaldo och inflation, vilket 

betonar vikten av att upprätthålla ett stabilt budgetsaldo i ett land över tid. Statens hantering av 

budgetsaldot ger både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser och den statliga budgeten 

behöver därmed konsekventa riktlinjer. Hur stater väljer att hantera budgetsaldot varierar i olika 

länder och påverkas av politiska omständigheter. Det skulle därför vara rimligt att anta att 

länder med politisk instabilitet och täta regeringsskiften, kan ha svårare att upprätthålla ett 

stabilt budgetsaldo och en stabil inflationsnivå, på grund av att ledningens åtgärder och riktlinjer 

inte får tid att ge effekt. Stabiliseringspolitik är därför viktig för att motverka dramatiska 

konjunktursvängningar, vilka driver statsbudgeten till extremvärden och gör inflationstakten 

osäker.  
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8. Slutsats 

 

Syftet med denna studie var att undersöka ifall ett samband mellan budgetsaldo och inflation 

kan konstateras med statistisk signifikans baserat på paneldata från de nordiska länderna under 

tidsperioden 1995–2017. Parameterskattningarna för effekten av budgetsaldo förväntades 

resultera i ett negativt samband. Resultaten av regressionsanalyserna visade statistisk 

signifikans i båda regressionerna som inkluderade budgetsaldo som oberoende variabel, inom 

1%-nivå i regression (2) och 5%-nivå i regression (3). Resultat i regressionsanalyser kan 

resultera i differentierade resultat beroende på datahantering och empirisk modell, därför kan 

inte detta resultat förväntas förekomma i alla andra studier som undersöker sambandet. Baserat 

på regressionsanalysen som framläggs i denna studie, finns underlag för att konstatera ett 

signifikant samband mellan budgetsaldo och inflation, givet de förutsättningar och metoder som 

tillämpats i denna undersökning. Studiens resultat ger upphov till fortsatt utveckling av statens 

verktyg och åtgärder för en stabil budgethantering för att undvika oönskade förändringar av 

inflationsnivån. 
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Bilaga 1 Kontrollvariabler samtliga länder  
 

Figur 1. Arbetslöshet, Samtliga länder 1995–2017 

 
Anm: Procentuella värden  

Källa: OECD (2019) 

 

Figur 2. Produktivitet, Samtliga länder 1995–2017 

 
Anm: Procentuell förändring  

Källa: OECD (2019) 
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Figur 3. BNP tillväxt, Samtliga länder 1995–2017 

 
Anm: Procentuell förändring  

Källa: OECD (2019) 

 

Figur 4. Ränta (kortfristig), Samtliga länder 1995–2017 

 
Anm: Procentuella värden 

Källa: OECD (2019) 
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Figur 5. PenningmängdM3, Samtliga länder 1995–2017 

 
Anm: Procentuell förändring 

Källa: Federal Reserve bank of St. Louis 


