
Caroline Fransson 
Vårterminen 2015 
Kandidat, 15 ECTS 
Nationalekonomi 
 

 

Produktionens samvariation med 
arbetslösheten 
En studie av fyra EU-länder som syftar till att undersöka i vilken 
utsträckning produktionen kommer påverka arbetslöshetsgraden 

Caroline Fransson 

Handledare: Magnus Wikström 



 2 

 

 
 

 

 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats har för avsikt att undersöka hur arbetslösheten påverkas av fluktuationer i produktionen 

samt försöka undersöka denna samvariation mellan arbetslöshet och produktion i Sverige, Danmark, 

Tyskland och Nederländerna. Studiens teoretiska utgångspunkt är Okun’s lag. För att få en inblick om hur 

utvecklingen mellan de primära faktorerna sett ut redogörs tidigare studier inom ämnet. Frågeställningen 

undersöks och besvaras med hjälp av en empirisk analys där kvartalsredovisningar över en tioårs period 

(2003-2013) hämtas från Eurostat. 

Regressionsresultaten visar att det finns ett negativt samband mellan arbetslöshet och produktion för 

samtliga länder. Det innebär att vid en viss procentuell tillväxtökning i produktion kan arbetslösheten 

minska med 1 % . Troliga förklaringar till variationen mellan ländernas utfall ges vidare exempel på i 

uppsatsen. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Arbetslösheten i Sverige under mars 2015 är 8,4 %, och med en vidare undersökning kan det 

uppmärksammas att det är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med samma period förgående år. 

Samtidigt redovisar Statistiska centralbyrån en ökning i BNP med 2,1 % jämfört med samma period (SCB 

2015). Hur kommer det sig att arbetslösheten ökar samtidigt som BNP ökar?  

 

Enligt Okun's lag finns det ett samband mellan förändring i arbetslöshet och BNP, där en ökning i BNP 

leder till en minskning i arbetslöshet. När det sker en avvikelse i produktionen sker även en avvikelse på 

arbetsmarknaden, men med en viss fördröjning (Blanchard 2010).  

 

Konjunkturnedgångar påverkar arbetsmarknaden negativt, arbetslösheten stiger och sysselsättningen faller, 

medan en uppgång i konjunkturen påverkar arbetsmarknaden positivt. Under den senaste 

konjunkturnedgången som följdes av den globala finanskrisen under 2008 ges intryck om att sambandet 

mellan konjunktur och arbetsmarknad försvagats. BNP föll med nästan 5 % utan att arbetslösheten steg 

som förväntat, givet tidigare erfarenhet av sambandet. I ett typiskt förlopp vid en konjunkturnedgång 

ändras produktionen i företaget först, därefter andelen arbetade timmar i produktionen och slutligen 

storleken på personalstyrkan i företagen. Orsaker till att finansiella kriser uppstår skiljer sig åt, och de 

faktorer som påverkar styrkan och varaktigheten i konjunkturen ser sällan likadana ut. Vid sidan av 

variationerna sker också strukturella förändringar i ekonomin som påverkar utfallet i samvariationen 

mellan arbetslöshet och BNP. (Riksbanken, 2010) 

 

Relationen mellan arbetslöshet och BNP styrs bland annat av teknologisk utveckling, lagstiftning, politik, 

demografi och sociala normer. Det finns olika omständigheter som kan påverka arbetskraften samt olika 

faktorer som kan påverka tidsförskjutningen som uppstår. (Aghion, P. Howitt, P 1994) 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur produktion och arbetslöshet samvarierar samt försöka 

jämföra denna samvariation mellan Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna med hjälp av 

kvartalsdata under en tioårs period. Som teoretisk utgångspunkt används Okun’s lag.  
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1.3 Data och Metod 
Kvantitativ data samlas in från Eurostat. Som beroende variabel används förändring i arbetslöshet och 

oberoende variabel förändring i BNP per capita. Modellen testas med hjälp av regressionsanalys med 

tidsförskjutning, års- samt kvartalsdummys.  

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till mellan år 2003 och år 2013. Genom att studera 40 kvartal över denna tioårs period 

kan frågeställningen besvaras. Går studiens tidsperiod för långt tillbaka i tiden finns risken att större 

skillnader kan utläsas då sambandet inte alltid varit stabilt på grund av fler underliggande faktorer och 

historiska händelser såsom finanskriser och stora förändringar inom produktivitet.  

De avgränsningar som görs i denna studie är att hänsyn till politik, demografi eller sociala normer inte tas 

med. De finns med i åtanke vid empiriska analysen men undersöks inte vidare. Uppsatsen fokuserar enbart 

på jämförelsen av samvariationen mellan produktion och arbetslöshet i Sverige, Tyskland, Danmark och 

Nederländerna.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd enligt följande; Efter en inledande presentationen av uppsatsen följer i avsnitt 2 

den teoretiska utgångspunkten Okun’s lag. Avsnitt 3 är en genomgång av relevant forskning. Det 

presenteras diverse tidigare studier som berör ämnet i denna uppsats med olika förklaringar till eventuella 

avvikelser i sambandet mellan arbetslöshet och ekonomisk tillväxt. Detta görs till hjälp för läsaren att få en 

bättre uppfattning om variationer samt lättare förstå det förväntade samband i denna studies empiriska 

analys. I avsnitt 4 finns den empiriska modellen för studien samt beskrivning av relevant data. I samma 

avsnitt finns utformning av regression samt presentation av resultat. I avsnitt 5 sammanfattas och 

diskuteras resultatet samt troliga förklaringar till eventuella avvikelser. Avslutningsvis i avsnitt 6, 

uppmärksammas fortsatta studier på ämnet inför framtiden. I avsnitt 7 finns referenser som används i 

uppsatsen och i avsnitt 8 presenteras resultat från olika utformningar av regressioner.  
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Okun's lag 

Den teoretiska ursprungspunkten i denna uppsats är Okun's lag. Sambandet mellan arbetslöshet och BNP 

kallas för Okun's lag, efter ekonomen Arthur Okun som presenterade detta koncept 1962. Okun's lag är ett 

ekonomiskt mått som tillämpas vid prognossammanhang på framtiden. En enkel illustration av Okun’s lag 

kan se ut enligt följande (Blanchard 2003): 

 

𝓊! <   𝓊!!! ≫   𝑔!" > 𝑔!      

𝓊! >   𝓊!!! ≫ 𝑔!" <   𝑔!    

 

Där 𝓊! är arbetslösheten ett visst år,  𝓊!!! är arbetslösheten föregående tidsperiod, 𝑔!" är tillväxten i 

produktion ett visst år och 𝑔! är tillväxten under full sysselsättning. Idén bakom Okun’s lag är enkelt, 

arbetskraften beror på produktionsnivån i produktionsprocessen, vilket visar på att det finns ett samband 

mellan sysselsättning och produktion. (Blanchard 2003) 

 

Den förväntade tillväxten i BNP kan inte observeras utan reflekterar endast potentiell BNP, denna beror på 

teknologisk utveckling, förändring i arbetskraft, produktivitet och kostnadseffektivitet. Både Okun's 

koefficienten och förväntad tillväxt i BNP varierar över tid till följd av externa effekter. Den empiriska 

tolkningen av avvikelser i det stationära tillståndet i BNP som leder till avvikelse i arbetslöshet kan 

illustreras på följande sätt (Blanchard 2003): 

 

𝑢! − 𝑢!!! = −𝛽(𝑔!" − 𝑔!) 

 
Där 𝑢! är arbetslösheten år t och 𝑢!!! är arbetslösheten år t-1. 𝛽 mäter vilken effekt tillväxttakten i 

produktion har på arbetslösheten, 𝑔!" är tillväxten i produktionen ett visst år och 𝑔! tillväxten i 

produktionen under full sysselsättning. (Blanchard 2003) Koefficienten i Okun’s lag mäter effekten på 

arbetslösheten när produktionstillväxten avviker från den normala tillväxten. Koefficientens värde kan bero 

på hur företagen anpassar sina anställningar vid svängningar i produktionen. Denna justering av 

sysselsättningen beror i sin tur på faktorer inom den interna organisationen av företagen och de rättsliga 

samt sociala hindren för att anställa och avskeda. Eftersom dessa hinder skiljer sig mellan olika länder kan 

vi därför förvänta oss att koefficienten skiljer sig mellan olika länder. 
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Den empiriska samvariationen av Okun’s lag säger att om vi vill reducera arbetslösheten med 1 % under en 

tidsperiod måste BNP öka med 3 % under samma tidsram. I den enklaste formen av lagen så sker 

avvikelsen i tillväxt och arbetslöshet samtidigt. (Blanchard 2003). Den empiriska samvariation av Okun’s 

lag är den modell som ligger till grund för den empiriska analysen i denna studie.  

2.1.2 Faktorer kring Okun’s lag 

Det finns en rad underliggande faktorer som kan påverka flexibiliteten på arbetsmarknaden och i sin tur 

storleken på Okun's koefficienten. Dessa faktorer kan vara bland annat anställningsskydd, företagens 

organisationer, mängd arbetade timmar, skatter och demografiska förändringar. I länder med låg flexibilitet 

på arbetsmarknaden förväntas koefficienten vara liten i absoluta tal, vilket innebär att en ökning i BNP har 

mindre påverkan på arbetslösheten än i länder med en hög flexibilitet på arbetsmarknad. Ett högt värde på 

koefficienten kan tyda på lågt anställningsskydd. Eftersom dessa faktorer skiljer sig mellan olika länder är 

det troligt att koefficienten skiljer sig åt vid jämförelser mellan länder. (Stock, L. Vogler-Ludwig, K. 2010) 

 

För att förhindra att arbetslösheten ökar vid förändring på både efterfråge- och utbudssidan i en ekonomi 

krävs det att produktionstillväxten ökar mer än arbetskraften och sysselsättningen. Detta är på grund av två 

omständigheter som inte beaktats hittills: arbetskraft och arbetsproduktivitet. För att kunna behålla en 

konstant arbetslöshet måste sysselsättningen öka i samma takt som arbetskraften. Ponera ett exempel där 

det sker förändringar på både efterfråge- och utbudssidan i en ekonomi. Anta att arbetskraften växer med 2 

% årligen, då måste sysselsättningen ha samma ökning på 2 % per år. Om dessutom produktiviteten ökar 

med 1 % per år innebär det att produktionen måste öka med 3 % per år. Det betyder att 

produktionstillväxten måste vara lika med arbetskraftens tillväxt och produktiviteten för att kunna behålla 

en konstant arbetslöshet. Viktigt att notera är att detta exempel bygger på att produktionstillväxten är 

arbetskraftsbesparande. (Blanchard, 2003) 

 

Användningen av Okuns lag kan dock bli begränsad, då den varken tar hänsyn till politiska åtgärder eller 

organisationsförändringar såsom arbetstidsförkortningar. Den tar inte heller hänsyn till teknologisk 

utveckling eller effektivitet, något som utvecklats över tid och som skulle kunna förklara att sambandet inte 

är lika starkt längre. Det är dessutom svårt att göra skattningar på faktorer som naturlig arbetslöshet, full 

sysselsättning under potentiell arbetslöshet samt potentiell BNP. Dessa beskrivs i teori som konstanta 

värden men kan variera till följd av externa effekter och förändringar.  
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3. Tidigare studier 
En studie som gjorts av Sögner och Stiassny (2012) i Österrike visar att Okun-koefficienten varierar 

beroende på vilka länder som studeras. Koefficienten visar sig vara stabil i de länder som tillämpar starka 

anställningsskydd, exempelvis i Japan där det tillämpas livstidskontrakt. Det betyder att länder med relativt 

flexibla anställningsskydd kan uppvisa en mer instabil koefficient. Den största fluktuationen i Okun 

koefficienten som finns mellan olika länder antas enligt denna studie således bero på de olika graderna av 

skydd som går att tillämpa på en arbetsmarknad. Studien innehåller en undersökning utformad på Okun 

stabilitet under tidsperioden 1960-1999 och innefattar 15 OECD länder, där data för anställda samt 

arbetskraften används för att undersöka om instabiliteten kommer från utbudet eller efterfrågan. De länder 

som redovisar de svagaste effekterna av produktionstillväxt på arbetsmarknaden är Nederländerna och 

Storbritannien. De som istället redovisar starka effekter på arbetsmarknaden är bland annat Österrike, 

Tyskland, Schweiz och Sverige. (Sögner, L. Stiassny, A. 2012). 

 

Från en enkel neoklassisk utgångspunkt innebär en förändring på efterfrågesidan att företaget ändrar sin 

produktion. Detta leder i sin tur till att arbetskraften, utbudssidan ändras (Rydén, H. 2013). Nackdelen med 

detta perspektiv är att det ofta utgår från att priser och löner är fasta, vilket inte är realistiskt när BNP och 

arbetslöshet i ett land undersöks. Det som länder visar sig ha gemensamt i en studie av Aghion och Howitt 

(1994) är att Okun koefficienten minskar över tid. Hur stor förändringen är i arbetslöshet för ett land vid en 

förändring i BNP kan förklaras av hur stel respektive flexibel arbetsmarknaden är. Där en stel 

arbetsmarknad kännetecknas av en marknad med mycket skydd med hjälp av lagar och avtal. Det innebär 

att länder med i synnerligen skyddad arbetsmarknad uppvisar en låg reaktion på variationer i BNP medan 

beständigheten i arbetslöshetsgraden är starkare för dessa länder. 

 

Aghion och Howitt (1994) analyserar effekterna av långsiktig arbetslöshet. I deras studie påvisar de två 

rivaliserande effekter: (1) hög tillväxt på grund av högre teknologisk utveckling leder till strukturella 

problem som kan leda till högre arbetslöshet och (2) ekonomisk tillväxt kan leda till en minskning i 

varaktigheten vid jobbmatchning som orsakas av en högre efterfråga på arbetskraft. De skillnader som 

uppstår på Okun koefficienten mellan olika länder antas även bero på att de olika produktionsteknologier 

som tillämpas. Detta resulterar i olika reaktioner på produktivitet och därmed arbetsmarknaden. 

Sammanfattningsvis kan det utläsas från denna studie att Okun koefficienten styrs av både efterfrågan och 

arbetsutbudet. Dessa relationer beror i sin tur på politik och migrationseffekter. De institutionella 

faktorerna, så som fackliga organisationer och makt, omsättningskostnader och anställningsskydd är 
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betydelsefulla när ett lands skillnader förklaras i Okun's lag över tid och i jämförelse med andra länder 

(Aghion, P. Howitt, P 1994). 

 

När Knotek (2007) gör skattningar på Okun's lag används kvartalsdata, visas ett starkare negativt samband. 

Med årsdata visar det att associationen mellan BNP och arbetslöshet blir svagare, dessa skattningar blir inte 

lika stabila och tillförlitliga. Knotek (2007) genomför i sin studie undersökningar om Okun's lag varit stabil 

över tid och implementerar detta över en femtioårs period för att se om det förändras i styrka. För att göra 

studien genomförbar används rullande regressioner, vilket innebär att det uppskattas ett speciellt 

förhållande över många olika testperioder. Om förhållandet visar sig stabilt över tid så uppskattas 

koefficienterna vara relativt lika från en regression till en annan. Varje rullande regression undersöks på 52 

kvartalsdatapunkter i studien. Den första regression skapar skattningar på koefficienterna som tillämpas i 

kommande perioder. Undersökningarna görs på både kortare och längre tidsseriedata. Ett problem som kan 

uppstå vid en långtidsstudie är att det kan dölja sig historiska förändringar exempelvis en finanskris som 

påverkar data och i sin tur utgången i relationen. Resultatet visar att den kortare perioden står för avsevärt 

mer variationer i sambandet än vad den längre perioden visar. Studien visar att Okun's koefficienten 

konsekvent alltid varit negativ, men den varierar över tid. Speciellt måttliga variationer går att utläsa 

mellan 1970-1990. Under 1997 börjar Okun koefficienten att bli mindre negativ. (Knotek, E S, 2007) 

 

Förändringar i Okun parametern visar sig ha viktiga implikationer när den används som tumregel. Knotek 

(2007) visar exempelvis att under 2003-2007 ökar den reala genomsnitts BNP med 3 % per kvartal mätt i 

årstakt. Används dessa siffror tillsammans med de rullande regressionerna i Knoteks studie (2007) innebär 

det en minskning i arbetslösheten. I detta test krävs det en snabbare ekonomisk tillväxt i första halvan av 

året för att upprätthålla en viss grad av arbetslöshet. Den demografiska utvecklingen är dock något som 

måste tas in som aspekt när förhållandet undersöks. I undersökningen studeras arbetslöshetsutvecklingen 

historiskt för att lättare förklara styrkan i Okun's lag. I slutet av 1960-talet och hela 1970-talet följer 

arbetslösheten en uppåtgående trend som sedan under 1980-talet följs av en nedåtgående trend. Detta 

sammanfaller med en babyboom generation. Det resulterar i att yngre arbetstagare generellt har en högre 

arbetslöshet än äldre arbetstagare när denna generation kommer in på arbetsmarknaden. Det är tydligt av 

denna studie att Okun koefficienten förändras över tid. Det visas explicit i denna studie att arbetslösheten 

beror på hur föregående periods tillväxt i BNP ser ut, dvs. förändringar på arbetsmarknaden förskjuts ett 

kvartal jämfört med förändringar inom den ekonomiska tillväxten. Det finns följaktligen en variation i 

samordning av tiden när relationen mellan arbetslöshet och ekonomisk tillväxt undersöks. Enligt denna 
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studie kan den svaga styrkan i Okun's koefficienten som visas över tid bero på att progressiviteten i BNP är 

för låg för att leda till förändringar på arbetsmarknaden. (Knotek, E S, 2007) 

 

Det finns parallellt med detta studier som visar på drivkraft för välstånd och produktivitet inom den 

svenska industrin. Där kan utläsas att den genomsnittliga produktivitetsnivån ökar över tid, på grund av att 

det genomgåtts en period med positiv strukturförändring gällande arbetskraftsallokering samt en 

teknologisk utveckling. Detta kan förklara att tillväxten i produktionen inte slår igenom med speciellt stora 

avvikelser på arbetsmarknaden. När produktiviteten förbättras går det att utläsa ett starkt och tydligt 

negativt samband med arbetslösheten. Den studie som genomförs på detta utgår med att försöka matcha 

både arbetslöshetsvolatilitet samt sambandet mellan produktivitet och arbetslöshet på arbetsmarknaden. 

Resultatet visar att det inte går att matcha produktivitet med Okun koefficienten. När företagens 

produktivitet ökar leder det till att deras anställningar minskar, vilket tyder på att de snabbt gör justeringar 

för att bli mer effektiva och det kan leda till ökad arbetslöshet. Det innebär att produktivitet och 

arbetslöshet är starkt korrelerade. (Nordström Skans, O. 2001) 

 

Riksbanken (2007) visar i en rapport gällande produktivitet, reallöner och arbetslöshet att efterfrågan på 

arbetskraft stiger då produktivitetsnivån stiger, samtidigt som löntagarna kan kräva sin del av tillväxten. 

När reallönen anpassas till den ökande produktivitetsnivån kan sysselsättningsnivån verka oförändrad. Det 

redovisas i rapporten att den ekonomiska tillväxten som västvärlden upplevt under 1900-talet varit till följd 

av att de sysselsatta producerat allt mer under samma givna tidsram. Trots detta verkar arbetslösheten 

relativt oförändrad, följaktligen enligt denna rapport är det därför rimligt att föreslå att produktivitet har 

inverkan på arbetslösheten (Riksbanken 2007). 
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4. Empirisk analys 
I detta avsnitt presenteras varifrån data hämtas, den empiriska modellen för studien samt förväntade värden 

på koefficienter, metod och deskriptiv statistik. Avslutningsvis redovisas resultatet av regressionen.  

4.1 Data 
De länder som analyseras är Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna. Motiveringen bakom valet 

använda dessa fyra länder är att de alla är EU-länder, har en stor offentlig sektor och är väl utvecklade.  

All data som används är sekundärdata och hämtas från Eurostat databas.1 Data redovisas kvartalsvis och 

undersöks under en tioårs period. Den valda beroende variabeln är förändring i arbetslöshet och oberoende 

variabel är förändring i BNP per capita. Beroende variabeln arbetslöshet visar den procentuella andelen 

arbetslösa personer i åldern 15-74 som är utan arbete under den aktuella referens veckan. För att räknas 

som arbetslös enligt Eurostat gäller att följande kriterier är uppfyllda: 

 

i. De finns tillgängliga för att kunna arbeta inom de två kommande veckorna 

ii. Dessa personer söker aktivt efter arbete och har gjort det under de senaste fyra veckorna,  

iii. alternativt att de har fått jobb och ska börja inom 3 månader.  

 

Arbetslösheten är antalet arbetslösa i procent av arbetskraften dvs. det totala antalet sysselsatta och 

arbetslösa, baserat på Internationella arbetsbyrån (ILO) definition. Mätinstrumentet övervakar hög och 

långvarig arbetslöshet. Variabeln är omräknad till procentuell skillnad i arbetslöshet mellan de olika 

kvartalsperioderna för att överensstämma bättre med den oberoende variabelns utformning.  

Den oberoende variabeln BNP per capita är mätt i reala värden och visar den procentuella förändringen 

från föregående kvartals period och är justerad över säsong. För att ta fram BNP i ett mått så att det blir 

jämförelsebart mellan andra länder trots differenser i valuta används köpkraftsparitet upprättad på årsbasis. 

Det är valutaomräkningskurser som tillämpas för att omvandla ekonomiska indikationer från nationell 

valuta till en artificiell förenad valuta som kallas köpkraftsstandard. Detta används när Eurostat tar fram 

BNP per capita för att vidare neutralisera effekten av skillnader i prisnivåer och därmed indikerar den 

verkliga volymen av BNP på en allmän prisnivå. Den europeiska national- och regionalräkenskapen, 

förkortad ESA95, samlar jämförbara, angelägna och tillförlitliga uppgifter om strukturen och utvecklingen 

av ekonomin i medlemsländerna i EU och sina respektive regioner. ESA95 används när BNP per capita 

beräknas fram i Eurostat.  

                                                
1 http://ec.europa.eu/eurostat  
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4.2 Empirisk modell 
 

∆𝑢!" = 𝛼! + 𝛽!!∆𝑦!" + 𝜀!" 

 

Där ∆𝑢 är den beroende variabeln, förändring i arbetslöshet, 𝛽 är koefficienten som skattas, ∆𝑦 motsvarar 

förklaringsvariabeln förändring i BNP per capita, i motsvarar de länder som undersöks och 𝜀 är 

slumptermen.  

Den metod som tillämpas för studien är enkel linjär regression med tidsseriedata. Regressionen innehåller 

dummyvariabler för säsongjusteringar. Den valda beroende variabeln för denna studie är relativ 

förändringen i arbetslöshet som visas kvartalsvis mätt i procent. Den oberoende variabeln BNP per capita 

är mätt i reala värden och visar också procentuell förändring kvartalsvis.  

Förväntade samband mellan beroende variabeln och den oberoende variabeln: 

 

● BNP per capita förväntas ha ett negativt samband till arbetslöshet, det vill säga när BNP tillväxten 

ökar minskar arbetslösheten. Teorin bakom detta samband kommer från Okun’s lag som säger att 

en ökning i BNP ska leda till en minskning i arbetslöshet.  

4.4 Metod 
I denna uppsats används STATA för att ta fram en regression för studien. Den empiriska samvariationen 

mellan arbetslöshet och BNP är sedan tidigare känt, där 3 % tillväxt i BNP ska leda till 1 % minskning av 

arbetslösheten. Säsongsdummymetoden används för år samt kvartal och skapas för att undersöka om dessa 

visar sig vara signifikanta i modellen, det vill säga om eventuell säsong- eller konjunktursvängningar går 

att utläsa. Totalt 13 dummy variabler skapas. När dummyvariabler skapas för år är 2013 referensår och för 

kvartal är det fjärde kvartalet referens.  

 

Modellen testas även med olika periodtidsförskjutningar på arbetslöshet eftersom tidigare studier (Knotek, 

E S, 2007) tyder på att arbetsmarknadens reaktion kommer ett kvartal senare än en förändring i BNP. 

Regressionerna testas med och utan dummyvariabler med utgångsläget att de variabler som visar bäst 

signifikans samt mest troliga värden i koefficienterna behålls.  
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4.3 Deskriptiv statistik 

I tabellen nedan visas rådatamaterial från de två olika variablerna, arbetslöshet och BNP per capita på de 

länder som analyseras.  

 

Tabell 1: Beskrivande statistik 
 
Sverige 
Variabel 
 

Observationer Medelvärde Standardavvikelse Max Min 

Arbetslöshet 40 0,041  0,041 0,135 -0,058 

BNP per capita 40 0,366 1,169 2,400 -3,900 

 
Danmark 
Variabel Observationer Medelvärde Standardavvikelse Max Min 

Arbetslöshet 40 0,010 0,080 0,256 -0,139 

BNP per capita 40 0,043 1,233 3,800 -2,600 

 
Tyskland 
Variabel Observationer Medelvärde Standardavvikelse Max Min 

Arbetslöshet 40 -0,014 0,028 0,056 -0,063 

BNP per capita 40 0,302 0,948 2,000 -4,000 

 
Nederländerna 
Variabel Observationer Medelvärde Standardavvikelse Max Min 

Arbetslöshet 40 0,014 0,048 0,105 -0,069 
 

BNP per capita 40 0,159 0,780 1,600 -2,200 
 

NOT: Arbetslöshet och BNP per capita är angivna i procentuell förändring mellan kvartalen på de tio år som 

undersöks Värdena utgår från kvartalsmätningar över tidsperioden 2003-2013.  

 

Tabellen visar medelvärden, standardavvikelse, max- och min värdena på variablerna arbetslöshet och BNP 

per capita. Variablerna är angivna i förändring per kvartal mätt i procentuell form. Det innebär att värdena i 

tabellen anger den procentuella förändringen per kvartal mätt över 10 år i dess medelvärde, 

standardavvikelse, max- samt min värde.  
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Den första delen i tabellen ovan visar de två olika variablerna för Sverige. Tabell 1 visar att medelvärdet i 

förändring i BNP tillväxt är 0,366 %, samtidigt är medelvärdet i arbetslöshet 0,010 %. Nämnvärt i 

jämförelse med de andra tre länderna är att Sverige har relativt stor förändringskvot i medelvärdet på BNP, 

endast Tyskland uppvisar liknande värde. Nederländerna uppvisar den lägsta standardavvikelsen i BNP per 

capita, vilket skulle kunna uppfattas som att deras BNP tillväxt procentuellt varierar minst mellan 

kvartalen. Däremot har de näst högst standardavvikelse på arbetslöshet.  Standardavvikelsen för 

medelvärdet på BNP varierar därefter mellan länderna. Samtliga länder uppvisar ett medelvärde i 

arbetslöshet som ligger nära noll. Standardavvikelsen i denna variabel visar på att det har varit en relativt 

jämn förändring mellan kvartalen i arbetslöshet över denna tio års period i samtliga länder. 

Arbetslöshetsvariabeln uppvisar dessutom väldigt jämna siffror mellan ländernas max- och min värden.  

 

Studier tyder på att en stel arbetsmarknad kan resultera i en svag reaktion på arbetsmarknaden vid tillväxt 

av BNP (Aghion, P. Howitt, P 1994). Med stöd för att arbetsmarknadssituationen har inflytande på 

samvariation mellan arbetslöshet och BNP samt andra faktorer så som fackföreningar, struktur och 

industrisektor studeras ländernas samhällssituation: 

 

• I Sverige är sysselsättningsgraden förhållandevis hög. De svenska arbetstagarna är i hög grad 

fackanslutna. Parterna på den svenska arbetsmarknaden förhandlar utan statlig inblandning. Det 

finns många lagar och avtal som styr hur arbetsmarknaden ska fungera och gör att Sverige kan 

karaktäriseras av en stel arbetsmarknad. I Sverige finns ingen minimilön utan lönen sätts utifrån 

kollektivavtal. (Landguiden, 2012).   

Tillverkningsindustrin svarar för cirka 20 % av Sveriges BNP där större delen av industrin är 

privatägd. Tjänster är en viktig del av Sveriges export. Mycket av tjänstesektorn i Sverige är statligt 

ägd. Offentliga sektorn uppgår till ungefär 30 % av den totala sysselsättningen i Sverige. 

(Ekonomifakta, 2015) 

 

• Arbetsmarknadssituationen i Danmark skiljer sig från den svenska. Danmark har något som kallas 

för flexicurity-modellen som tillämpas på arbetsmarknaden. Den har bidragit till att de exempelvis 

saknar motsvarighet till den svenska lagen om anställningsskydd. Grundsynen i Danmark går ut på 

att ha flexibilitet i näringslivet både mellan medarbetare och företag. Det finns inga bevis för att 

deras modell ska ha bidragit till lägre arbetslöshet men däremot har den lett till större rörlighet på 
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arbetsmarknaden. (Ekonomifakta, 2006). Jämfört med andra länder har Danmark inga riktigt stora 

industrikoncerner och det finns inga statligt ägda industriföretag. Danmark har en öppen och 

omfattande utrikeshandel. Exporten av varor och tjänster motsvarar ungefär hälften av landets BNP. 

Landet har västvärldens största offentliga sektor. Danmark har högre produktivitetsutveckling inom 

industrin jämfört med Sverige. Servicesektorn har sedan en tid tillbaka gått om jordbruksindustrin, 

den är fortfarande viktigt i ekonomiskt syfte men utgör inte lika stor andel längre. Landet har en 

stadig BNP tillväxt, låg inflation och låg arbetslöshet. Ekonomin i Danmark domineras av 

tjänsteproduktion. (Landguiden, 2014) 

 

• Tyskland är en av världens främsta industrinationer med företag i alla branscher. 

Tillverkningsindustrin och byggsektorn svarar för ungefär en fjärde del av landets BNP. Tyskland 

är världens fjärde största ekonomi med sin industrialisering och exportstyrka. Tyskland har haft 

underskott i statsbudgeten trots flera år av stram finanspolitik. De har ett välbyggt 

socialförsäkringssystem som blivit en belastning för staten. Människorna i Tyskland lever längre 

och andelen arbetsför befolkning har minskat. Det i sin tur har lett till att landet jobbar med 

förändringar för att hålla kostnaderna nere. Tyskland har precis som Sverige en stel arbetsmarknad 

som kännetecknas av kollektivt avtal och lagar. (Landguiden, 2014) 

 

• Nederländerna har sedan 1982 genomfört en rad nya reformer som har visat sig skapa en bättre 

fungerande arbetsmarknad. Samtidigt som de bygger ut sin välfärdsstat har de lyckats kombinera 

detta med en flexibel arbetsmarknad. Detta har lett till att de har kunnat öka sysselsättningen samt 

minskat arbetslösheten. Arbetsmarknaden är fri från konflikter och kännetecknas av 

överenskommelser i samförstånd.  De höga lönebildningarna i Nederländerna byttes under dessa år 

ut till nya arbetstillfällen (Wallette, M. 1999). De har en jämförelsevis liten industri och 

jordbrukssektor men de är ekonomiskt viktiga för landet. Industrins andel av BNP är 22 %. 

Nederländerna utmärker sig med sitt stora behov av utrikeshandel. Landet importerar till deras 

industri och delar av jordbruket. (Landguiden, 2014) 
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4.5 Resultat 
Den slutgiltiga regressionen för denna studie är en enkel linjär regression. Dummyvariablerna visar sig 

vara icke signifikant i modellen oavsett hur regressionen utformas. Variabler och test säkerställs statistiskt 

med 95 % konfidensintervall och 5 % signifikansnivå, det vill säga att variabler med ett signifikansvärde 

över 5 % förkastas och plockas bort från regressionen. För samtliga länder visar sig signifikansen och 

förklaringsgraden vara som högst modellerna där förändringen arbetslöshet förklaras enbart av BNP per 

capita som laggas en tidsperiod bakåt. Det innebär att den slutgiltiga regressionen för samtliga länder 

illustreras av den empiriska tolkningen av Okun's modellen.  

 

Tabell 2: Resultat regressioner 

Variabel/Land Sverige Danmark Tyskland Nederländerna 

𝜶𝟎- konstant 0,091* 

(0,039) 

0,040 

(0,049) 

-0,070* 

(0,032) 

0,098** 

(0,029) 

𝜷𝟏∆𝒚 -0,144** 

(0,032) 

 

-0,148** 

(0,039) 

-0,127** 

(0,032) 

-0,197** 

(0,036) 

Förklaringsgrad 

(𝑹𝟐) 

0,334 0,260 0,277 0,420 

Not: Tabellen ovan visar resultatet från regressionsanalyserna för de fyra olika länderna med dess konstant, 

lutningskoefficient samt förklaringsgrad. ** p<0,05, * p<0,10, Standardfel anges inom parentes. 

 

𝛼! står för konstanten i regressionen vilken talar om hur stor den procentuella förändringen i arbetslöshet är 

när förändringen i BNP tillväxten är noll.  𝛽! representerar Okun’s koefficienten vilken mäter effekten av 

BNP tillväxt på arbetslösheten. Den kan visa hur flexibel arbetsmarknaden är i ett land beroende på om den 

antar ett högt eller lågt värde. Länder med i synnerligen skyddad arbetsmarknad förväntas uppvisa en låg 

reaktion på variationer (Aghion, P. Howitt, P 1994).  

 

Som det går att avläsa ovan redovisar koefficienten för BNP ett relativt jämt utfall mellan de olika 

länderna. Koefficienten i samtliga länder visar ett negativt samband till beroende variabeln förändring i 

arbetslöshet vilket stämmer bra överens med Okun’s teori och tidigare studier. Den empiriska 

samvariationen av Okun’s lag säger att 3 % ökning i produktionen ska leda till en 1 % minskning i 

arbetslösheten. Studiens resultat redovisar att när BNP ökar med 1 enhet minskar arbetslösheten med 0,1-
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0,2 % beroende på vilket land som analyseras. Det innebär att BNP tillväxten måste öka med ungefär 6-7 

enheter för att arbetslösheten ska minska med 1 %.  

 

Regressionernas förklaringsgrad visar att BNP tillväxtvariabeln förklarar arbetslösheten med olika styrka 

över de fyra olika länderna. Nederländerna uppvisade högsta förklaringsgrad och Danmark den lägsta.  

För att se fler utfall av regressionerna ihop med säsongsdummys se Appendix tabell A2 samt A3. 

 

5. Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie var att ta reda på huruvida det finns en samvariation mellan arbetslöshet och 

produktion för att vidare kunna analysera hur mycket arbetsmarknaden styrs av ekonomisk tillväxt. Den 

teoretiska utgångspunkten Okun’s lag säger att när produktionen ökar minskar arbetslösheten med viss 

tidsförskjutning. Resultatet i denna studie visar att det finns en samvariation mellan produktion och 

arbetslöshet, men styrkan i relationen avviker från den teoretiska samvariationen av Okun’s lag. Det som 

Sverige, Tyskland, Danmark och Nederländerna visade sig ha gemensamt var att de uppvisar en 

samvariation mellan arbetslöshet och produktion samt att den är relativt låg. 

  

När koefficienten för samtliga länder analyseras visar den på lägre samvariation än Okun’s empiri, där 3 % 

ökning i produktionen ska leda till 1 % minskning i arbetslöshet. De siffror som redovisades av 

regressionerna i denna studie visade att samvariationen är svagare. För att minska arbetslösheten med 1 % 

krävs enligt denna studies resultat en ökning i BNP tillväxten på 6-7 % beroende på vilket land som 

studeras. 

 

Från tidigare studier beskrivs det hur skillnader i Okun koefficienten antas bero på arbetsmarknaden och 

andra organisatoriska faktorer. (Sögner, L. Stiassny, A. 2012).  Även typ av industri skulle kunna förklara 

varför olika länder har ett starkare respektive svagare samband med tanke på att känsligheten på 

marknaderna kan variera med olika sektorer.  

 

En tidigare undersökning pekar på att Tyskland och Sverige karaktäriseras av en stel arbetsmarknad. 

Studien omfattade åren 1966-1999 och trots troliga förändringar på marknaderna uppvisar de fortfarande 

liknande resultat. (Sögner, L. Stiassny, A. 2012). Anledningen till att de uppvisar relativt lika utfall i denna 

studie kan bero på att länderna har liknande sociala förhållanden samt liknande arbetsmarknadssituation 

med kollektivt avtal och lagar. Tyskland och Sverige har dessutom liknande socialförsäkringssystem som 
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belastar staten ekonomiskt. Det som skiljer dem åt är deras olika sektorer. Sverige har en stark tjänstesektor 

och Tyskland en stark industrisektor. Det skulle kunna vara så att ett tjänstesamhälle inte berörs lika 

mycket av konjunktursvängningar som ett industrisamhälle, då det inte alltid finns någon produktion som 

ska anpassas inom en tjänsteindustri. Dock är Tysklands industri fördelad i så många branscher, vilket 

skulle kunna betyda att den inte blir speciellt känslig för förändringar på arbetsmarknaden. 

 

Sverige och Danmark har en koefficient som ligger nära varandra i denna uppsats. Studeras Danmarks 

resultat visar landet sig ha den lägsta förklaringsgraden. Det skulle kunna tolkas som att Danmark i denna 

studie har den lägsta samvariationen mellan arbetslöshet och produktion.  

Danmark har en stor tjänstesektor och västvärldens största offentliga sektor. Landets export uppgår till 50 

% av BNP. Tjänstesektorn kan hantera konjunktursvängningar bättre då det sällan sker förändringar där vid 

konjunkturnedgångar. I övrigt har länderna olikheter som kännetecknas av Danmarks flexibla 

arbetsmarknad och Sveriges stela arbetsmarknad, något som borde ha skiljt dem åt i denna studies resultat. 

Den största variationen i Okun koefficienten som finns mellan olika länder antas enligt tidigare studier bero 

på de olika graderna av skydd som går att tillämpa på en arbetsmarknad. (Aghion, P. Howitt, P 1994).  En 

likhet som Sverige och Danmark har tillsammans är deras stora offentliga sektorer, något skulle kunna 

förklara deras lika utfall i denna studie. 

 

Nederländerna visar den starkaste samvariationen mellan arbetslöshet och BNP enligt denna studie, något 

som kan bero på deras införande av den nya reformen på arbetsmarknaden. De skapar fler arbetstillfällen 

och begränsar löneökningarna. (Wallette, M. 1999) Nederländerna har varken stor industri eller 

jordbrukssektor, men de har ändå stor ekonomisk betydelse. (Landguiden, 2014) Landet har en mindre men 

viktig industrisektor och det skulle kunna göra Nederländerna känslig för konjunktursvängningar och 

förklara varför landet redovisar den starkaste samvariationen mellan arbetslöshet och produktion.  

 

Denna studie uppvisade att Okunsambandet har försvagats. Tidigare studier som gjorts 1966-1999 har visat 

på att de länder som redovisar de svagaste effekterna av produktionstillväxt på arbetsmarknaden är 

Nederländerna och Storbritannien. De som istället redovisar starka effekter på arbetsmarknaden är bland 

annat Österrike, Tyskland, Schweiz och Sverige (Sögner, L. Stiassny, A. 2012). Varför resultatet i denna 

studie skiljer från tidigare studier kan bero på att det är olika tidsperioder som undersöks. Från 1966-2013 

har det skett förändringar som lett till att länder utvecklats och blivit mer effektiva i sin produktion. 

Teknologisk utveckling tror jag dessutom har en viktig roll när olika tidsperioder studeras. Förklaring 

bakom samvariationen mellan arbetslöshet och produktion blir för enkel att förklara i verkliga samband ju 
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mer framåt i tiden mätningarna går när enbart två primära faktorer används. Precis som det beskrivs i denna 

uppsats kan avvikelsen bero på hur arbetsmarknaden fungerar, organisatoriska faktorer, industri och 

politik. Det är viktiga medverkande krafter som jag tror kan förklara varför ekonomisk tillväxt och 

arbetsmarknadssituation inte längre är lika korrelerade.  

 

Avslutningsvis känns det viktigt att komma ihåg att i vårt moderna samhälle kan denna samvariation inte 

enbart förklaras med hjälp av två faktorer utan det gömmer sig en rad omständigheter bakom denna 

relation. Att studera arbetsmarknaden kan vara komplext, då det är en marknad som kväver ingrepp från 

många olika håll i ekonomin. I denna studies regression har jag endast tagit hänsyn till vilken 

arbetslöshetsgrad de olika länderna redovisar över tid och inga underliggande förklaringar till detta.  

 

6. Framtida studier 
Till framtida studier föreslås utökning av modellens bredd genom att studera fler bakomliggande faktorer. 

Föreliggande studie blir begränsad då enbart ekonomisk tillväxt används för att förklara variationer i 

arbetslöshet. Resultatet från föreliggande studie skulle kunna tolkas bättre om fler variabler fanns med. 

Framförallt för att undersöka korrelation och signifikans med andra faktorer. Exempelvis skulle modellen 

kunna utökas genom att granska mer ingående på hur de olika arbetsmarknadssituationerna med avgifter, 

avtal, lönebildning osv. ser ut för de olika länderna som används i denna studie och om dessa faktorer 

skulle kunna förklara variationen mellan ländernas regressioner. Om det skulle vara möjligt att hitta en 

variabel för flexibilitet på arbetsmarknaden skulle det vara intressant att använda i en regression. 

 

Förslagsvis skulle det vara intressant med följande frågeställning; Nederländerna har lyckats få högre 

sysselsättning, mindre arbetslöshet och positiv ekonomisk tillväxt tack vare sina nya reformer. Vad skulle 

det innebära att införa nya liknande reformer på socialförsäkringsområdet i Sverige, Danmark och 

Tyskland?   

 

I föreliggande studie finns inga bevis för att struktur eller storlek på ett lands offentliga sektor eller industri 

är korrelerad med arbetslöshet. Om variabler skulle kunna tas fram för att mäta om ett land har en stor eller 

liten industrisektor alternativt mäta strukturen på sektorn skulle det vara intressant att utöka modellen med 

dessa för att se om det finns någon korrelation mellan industri och arbetsmarknad.  
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Fler deltagande länder skulle kunna undersökas. Vare sig de har lika ekonomiska förhållanden eller om de 

avviker från varandra. I denna studie togs liknande ekonomier med eftersom fyra länder som är helt olika 

skulle kunnat redovisa för avstickande resultat att analysera. I en större studie skulle länderna kunna 

grupperas efter olika ekonomiska nivåer och skillnader, kanske finns det en viss typ av ekonomi som 

förklarar associationen mellan variablerna bättre. Om det skulle vara möjligt att undersöka vilket land som 

har kommit längst i teknologisk utveckling och applicera detta med i regressionerna, skulle det vara 

intressant.  

Sammanfattningsvis skulle fler perspektiv kunna inkluderas in i studien för att lättare kunna analysera 

utfallet av Okun’s lag eftersom tidigare forskning pekar på att det är fler faktorer som spelar in.  
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8. Appendix 
 

Tabell A1: Variabelbeskrivning 
 
Variabel Beskrivning Hämtad från 

Arbetslöshet - ∆𝒖 Visar den procentuella andelen arbetslösa I åldern 
15-74 under den aktuella referensveckan, baserat 
på ILO definitioner 

Eurostat 

BNP per capita - ∆𝒚𝒊 Mätt I reala värden och visar den procentuella 
förändringen från föregående kvartals period. 
Justerad med köpkraftsparitet. ESA95 användes 
 

Eurostat 

Tabellen visar en sammanfattning av vad data för studien innehåller (Eurostat 2014) 
 
 
 
 
Tabell A2: Regressionsanalyser med säsongsdummy (kvartal) 
 
Variabel/Land Sverige Danmark Tyskland Nederländerna 

𝜶𝟎-konstant -0,107 

(0,083) 

0,067 

(0,104) 

-0,051 

(0,068) 

0,089 

(0,060) 

𝜷𝟏∆𝒚 -0,145** 

(0,034) 

-0,152** 

(0,042) 

-0,130** 

(0,034) 

-0,200** 

(0,037) 

𝜷𝟐𝑿𝟐𝒕 0,043 

(0,112) 

0,027 

(0,144) 

0,048 

(0,091) 

-0,083 

(0,083) 

𝜷𝟑𝑿𝟑𝒕 -0,061 

(0,111) 

-0,073 

(0,144) 

-0,055 

(0,092) 

0,039 

(0,082) 

𝜷𝟒𝑿𝟒𝒕 0,017 

(0,111) 

0,013 

(0,146) 

-0,008 

(0,091) 

0,033 

(0,082) 

Förklaringsgrad 
𝑹𝟐 

0,344 0,269 0,286 0,439 

Not: Tabellen ovan visar resultatet från regressionsanalyserna med kvartalsdummy i modellen för de fyra olika 
länderna med dess konstant, lutningskoefficient samt förklaringsgrad. Den oberoende variabeln BNP per capita är 
tidslaggad en period bakåt. **p<0,05, *p<0,10. Standardfel anges inom parantes.  
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Tabell A3: Regressionsanalyser med säsongsdummy (årtal) 
 

Variabel/Land Sverige Danmark Tyskland Nederländerna 

𝜶𝟎-konstant -0,039 

(0,121) 

-0,121 

(0,158) 

-0,064 

(0,098) 

0,240* 

(0,084) 

𝜷𝟏∆𝒚 -0,087** 

(0,039) 

-0,076* 

(0,040) 

-0,084** 

(0,036) 

-0,072* 

(0,042) 

𝜷𝟐𝑿𝟐𝒕 0,416** 

(0,173) 

0,146 

(0,224) 

0,186 

(0,138) 

0,022 

(0,117) 

𝜷𝟑𝑿𝟑𝒕 0,111 

(0,163) 

0,095 

(0,210) 

0,274** 

(0,129) 

-0,077 

(0,115) 

𝜷𝟒𝑿𝟒𝒕 0,157 

(0,163) 

-0,105 

(0,210) 

-0,007 

(0,130) 

-0,352** 

(0,115) 

𝜷𝟓𝑿𝟓𝒕 -0,151 

(0,165) 

0,099 

(0,211) 

-0,227 

(0,134) 

-0,432** 

(0,119) 

𝜷𝟔𝑿𝟔𝒕 -0,046 

(0,161) 

-0,058 

(0,209) 

-0,166 

(0,133) 

-0,348* 

(0,122) 

𝜷𝟕𝑿𝟕𝒕 0,397** 

(0,160) 

0,544* 

(0,210) 

0,006 

(0,129) 

-0,195* 

(0,112) 

𝜷𝟖𝑿𝟖𝒕 0,261 

(0,173) 

0,621** 

(0,222) 

-0,062 

(0,135) 

0,004 

(0,113) 

𝜷𝟗𝑿𝟗𝒕 

 

-0,073 

(0,173) 

0,214 

(0,210) 

-0,143 

(0,135) 

-0,274 

(0,111) 

𝜷𝟏𝟎𝑿𝟏𝟎𝒕 

 

0,050 

(0,163) 

0,111 

(0,209) 

0,075 

(0,132) 

0,078 

(0,111) 

𝜷𝟏𝟏𝑿𝟏𝟏𝒕 

 

0,141 

(0,160) 

0,011 

(0,209) 

0,054 

(0,130) 

0,054 

(0,110) 

Förklaringsgrad 

𝑹𝟐 

 

0,634 0,587 0,617 0,742 

Not: Tabellen ovan visar resultatet från regressionsanalyserna med årsdummy-variabler i modellen för de fyra olika 
länderna med dess konstant, lutningskoefficient samt förklaringsgrad. Den oberoende variabeln BNP per capita är 
laggad en tidsperid bakåt. ** p<0,05, * p<0,10, Standardfel anges inom parentes. 


