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Stort tack till vår handledare Erik Grönqvist, som med glatt humör gett nyttiga råd och tips 

under uppsatsens gång. 

 

SAMMANFATTNING 

För en alltmer globaliserad värld innebär potentiella virusutbrott större sårbarhet, vilket ökar 

vikten av fortsatt forskning på pandemiers samhällsekonomiska effekter. Syftet med denna 

studie är att studera ekonomiska effekter av SARS-utbrottet och dess smittskyddsåtgärder på 

Beijing med hjälp av syntetisk kontrollmetod. Utifrån ett urval av kinesiska regioner skapas ett 

utfall för hur Beijings ekonomiska tillväxt hade sett ut om viruset inte brutit ut och politiska 

åtgärder för smittskydd aldrig införts. Resultatet visar på en svagt negativ effekt i den 

observerade utvecklingen efter SARS inträde, däremot kan ingen statistisk signifikans utläsas. 

Det faktum att tidigare studier har lyckats visa på negativa ekonomiska effekter från SARS, 

bidrar till uppfattningen om att kvartalsvis data möjligen hade kunnat ge mer precisa resultat. 

Att inkludera en längre tidsperiod innan inträdet av SARS hade ökat trovärdigheten hos 

resultatet och genererat ett mer precist mått för effekternas signifikans.      

 

Nyckelord:  Syntetisk kontrollmetod, SARS, ekonomisk tillväxt, Beijing 
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1. Introduktion 

När nyheten om upptäckten av Covid-19 nådde omvärlden den 31 december 2019 (WHO, 

2020a) var den direkta oron och smittorisken fortfarande avlägsen. Efter några veckor var 

virusets påverkan på världens börser, sjukvårdssystem och hela samhällen enorm.  Utebliven 

handel och konsumtion som drabbar i stort sett alla sektorer (Olsson & Bränström, 2020). 

Varsel, permitteringar samt en stor ökning i antalet konkursansökningar (Almgren, 2020). I 

flera länder världen över rådde under flera veckor fullständig karantän (Olsson & Bränström, 

2020).  

 

Virusutbrott har negativa konsekvenser världen över, för i stort sett alla samhällsgrupper. I en 

alltmer globaliserad värld är det dessutom troligt att smittor som Covid-19 blir vanligare och 

lättare sprider sig till nya platser. Därför förefaller det viktigt att studera och beräkna de 

samhällsekonomiska effekter som sådana virusutbrott får, för att öka förståelsen kring varför 

det är väsentligt att stoppa smittspridning i ett tidigt stadie. För att nå en djupare förståelse av 

hur virusutbrott påverkar ekonomin studeras tidigare pandemier och i denna uppsats ligger 

fokus på SARS-utbrottet. De ekonomiska effekterna av SARS var temporära och påverkade i 

synnerhet Kinas ekonomi endast under ett kvartal år 2003 (Andersson, 2020). Effekterna på 

Kinas ekonomi var till större del en följd av politiska åtgärder med målet att minska spridningen 

av SARS (ibid). Regionerna i Kina vidtog däremot inte samma politiska åtgärder för 

smittskydd, eftersom regionerna drabbades av viruset olika mycket (Fang et al., 2009). Beijing 

var den region som drabbades värst och implementerade till följd av det striktare politiska 

åtgärder, exempelvis karantän (Hanna & Huang, 2004; Ahmad et al., 2009) och nedstängning 

av skolor (Beutels et al., 2009; WHO, 2020b). Utan ett vaccin mot SARS blev politiska åtgärder 

som till exempel övervakning och karantän de bästa metoderna för att motverka spridningen 

av viruset (Hanna & Huang, 2004). Syftet med uppsatsen är att estimera den ekonomiska 

effekten för regionen Beijing från SARS och smittskyddsåtgärder genom syntetisk 

kontrollmetod. Frågeställningen som studien ämnar besvara är: Vad blev effekten av SARS 

och smittskyddsåtgärder på Beijings ekonomiska tillväxt, med hänsyn till den utveckling som 

hade kunnat observerats om viruset aldrig hade brutit ut? 

 

Tidigare studier har estimerat effekter av virusutbrott genom olika modeller för prognoser som 

kräver att vissa antaganden uppfylls (Hanna & Huang, 2004; Keogh-Brown et al., 2010a), som 

till viss del begränsar dess tillämpbarhet. Andra studier har använt alternativa metoder där 
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utgångspunkten är det observerade utfallet (Beutels et al., 2009; Keogh-Brown & Smith, 2008), 

som inte sätter resultatet i relation till det icke observerade utfallet. Med hjälp av den syntetiska 

kontrollmetoden som används i denna studie beräknas hur den ekonomiska utvecklingen hade 

sett ut om SARS aldrig hade inträffat och därigenom estimeras ekonomiska konsekvenser av 

SARS på syntetisk väg. Metoden löser problemet med att Beijings ekonomiska utveckling utan 

SARS och smittskyddsåtgärder i praktiken inte kan observeras. En syntetisk utveckling för 

Beijing konstrueras med hjälp av kontrollregioner som inte drabbades lika hårt av SARS och 

därmed inte hade lika strikta smittskyddsåtgärder. Metoden gör inte lika restriktiva antaganden 

som modellerna för prognostisering gör. Att kunna konstruera det utfall som annars inte kan 

observeras från verkligheten utgör en styrka för att estimera effekterna så realistiskt som 

möjligt. I tidigare forskning inom området finns ingen studie som med hjälp av syntetisk 

kontrollmetod beräknar den ekonomiska regionala effekten av ett virusutbrott. Inte heller utförs 

beräkningar av potentiella effekter regionvis, vilket är av intresse då det är möjligt att länders 

regioner utsätts för asymmetriska störningar vid ett virusutbrott. En kontrollgrupp för Beijing 

som består utav andra kinesiska regioner borde rimligtvis kontrollera för flera landspecifika 

faktorer och därmed lättare kunna skapa en liknande utveckling.  

 

Resultaten för studien visar att med den metod och det dataset som använts kan ekonomiska 

effekter på Beijing från SARS och smittskyddsåtgärder inte observeras. Flera faktorer har 

kunnat påverka resultatet. Regional data som presenterar utvecklingen för varje kvartal eller 

till och med varje månad hade sannolikt varit att föredra för att kunna observera effekter  under 

2003 och framåt. I studien har det antagits att spillover effects inte förekommer, men det är inte 

omöjligt att smittskyddsåtgärder vidtagna för SARS i Beijing har kunnat påverka andra 

regioner. Det finns även anledning att tro att datamaterialet inhämtat från Kinas statistiska 

centralbyrå skulle innehålla motsägelser (Rawski, 2001; Smith, 2001).  

 

Uppsatsen är indelad i åtta avsnitt. Avsnitt två redogör för bakgrunden till utbrottet av SARS. 

Avsnitt tre redogör för tidigare forskning om pandemiers ekonomiska effekter. Avsnitt fyra 

utgör det teoretiska ramverket för studien och diskuterar genom vilka kanaler som virusutbrott 

påverkar ekonomin. I samma avsnitt görs även prediktioner för studiens utfall. Avsnitt fem 

behandlar den data som används i undersökningen och en källkritisk diskussion förs. Avsnitt 

sex handlar om den syntetiska kontrollmetoden som tillämpas för studien. I avsnitt sju 

diskuteras resultatet från den empiriska studien och i avsnitt åtta redovisas uppsatsens slutsats.  
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2. Bakgrund 

Enligt World Health Organization (WHO, 2020b) upptäcktes det första fallet av SARS den 16 

november 2002 i staden Foshan som ligger i den kinesiska provinsen Guangdong. Fallet 

identifierades inte som SARS förrän mycket senare och benämndes i början som “ovanlig 

lunginflammation” (ibid). Tidigt i januari 2003 hade lokala myndigheter för provinsen 

Guangdong konstaterat det högt smittsamma virusutbrottet som drabbat dem, men det är oklart 

när informationen rapporterades vidare till hälsoministeriet i Beijing (Rosenthal, 2003). Det 

skulle dröja flera månader innan Kinas myndigheter berättade för omvärlden att de var 

drabbade av en virusepidemi. Med omgivningen ovetandes insjuknade många sjukvårdare då 

inga försiktighetsåtgärder vidtogs på sjukhus, för ingen visste något om den smittsamma och 

potentiellt dödliga sjukdomen som var i omlopp mitt bland dem. Liknande mönster kan ses i 

fallet med Covid-19, då det bland lokala tjänstemän fortfarande finns en aversion kring att 

komma med dåliga nyheter till överordnade (Lee Myers, 2020). Information om insjuknade 

fall undanhölls till en början, vilket i sig fördröjde åtgärder för att stoppa smittspridning.  

 

I mars 2003 började ytterligare fall rapporteras i bland annat Kanada, Tyskland, Taiwan, 

Singapore, USA och Vietnam (WHO, 2020b). Majoriteten av fallen visade sig vara 

sjukvårdare, deras familjemedlemmar och andra personer som haft nära kontakt med patienter. 

Dessa observationer stärkte tesen att viruset spred sig via droppsmitta. I slutet av mars 2003 

utfärdade WHO strängare råd till de som reste internationellt och till flygbolag, bland annat 

rörande screening på specifika flygplatser.  

 

I början av april 2003 utfärdade WHO (2020b) rekommendationer om att allmänheten borde 

skjuta upp allt icke nödvändigt resande till Hong Kong och Guangdong-provinsen, vilket då 

var den mest strikta reserekommendation som WHO utgivit på 55 år. Då hade det kumulativa 

antalet smittade passerat 2000 personer. Ett team från WHO presenterade sin rapport över läget 

i Kina och konstaterade att sjukvårdssystemet i Guangdong tacklade utbrottet bra men att de 

var djupt oroliga över hur väl beredskapen var hos andra provinser för att stoppa smittspridning. 

De var även oroliga över att bara ett litet antal sjukhus i Beijing dagligen rapporterade antalet 

fall och att smittspårning inte utfördes regelbundet i staden. Antalet fall i Beijing hade då stigit 

upp till 693 och 2305 i hela Kina, med 106 dödsfall (ibid). I slutet av april blev även alla 

besökare på Beijings flygplats, på tåg och bussar undersökta för om de hade feber (Beutels et 

al., 2009). Karantän infördes för potentiellt smittade och insjuknade i SARS från 21 april för 
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att isolera spridning (Ahmad et al., 2009). Utöver det sattes till exempel flera av Beijings 

sjukhus och hotell i karantän. Grundskolor och universitet stängdes ner i Beijing den 24 april 

och öppnade igen i slutet av maj. WHO (2020b) rekommenderade att resenärer till och från 

Beijing och Shanxi-provinsen ställde in allt icke nödvändigt resande. 

Reserekommendationerna från WHO utvidgades senare till att gälla fler områden i Kina. Under 

maj månad gällde dessa även provinserna Tianjin, Inre Mongoliet och Hebei, 

rekommendationer som lyftes först runt mitten av juni. I slutet av maj månad lyftes WHO:s 

rekommenderade reserestriktioner för Guangdong. 24 juni lyftes reserestriktionerna för 

Beijing, som var det sista området att bli av med dessa föreslagna restriktioner. Den 5 juli 

deklarerade WHO att förhindrandet av smittspridningen av SARS-utbrottet internationellt hade 

lyckats, men att fortsatt försiktighet var viktigt. 

 

Enligt Fang et al. (2009) fick SARS-smittan fäste främst i två områden av Kina: provinsen 

Guangdong (södra Kina) där smittan uppkom och tre månader senare Beijing, tillsammans med 

närliggande provinser som Shanxi, Inre Mongoliet, Hebei och Tianjin. Beijing ses som 

knytpunkten för den mer storskaliga spridningen. Många människor som kommer från 

provinser nära Beijing arbetar i storstaden. När epidemin tog fart gjorde det att många åkte hem 

och därigenom ovetandes spred SARS vidare till närliggande områden. SARS-smittans period 

av smittspridning i norra Kina (i Beijing bland annat) var kortare än den i södra Kina men den 

geografiska smittspridningen i norra Kina var bredare. Sjukdomen spred sig lokalt men även 

till områden nära staden Beijing. I södra Kina var det däremot endast Guangdong-provinsen 

som drabbades.   

 

Enligt WHO (2020c) har SARS-viruset troligen sin uppkomst hos vilda djur, som sedan spreds 

vidare till människor. Viruset sprids huvudsakligen mellan människor via kroppslig kontakt. 

Symtomen är vanligen feber, illamående och hosta. Värre fall inkluderar även 

andningssvårigheter, som kräver intensivvård. Sammanlagt orsakade SARS-utbrottet 8096 

smittade och 774 dödsfall (Fang et al., 2009). Smittan spred sig till sammanlagt 26 länder, 

däribland Kanada, Singapore och Vietnam (WHO, 2020c). SARS liksom Covid-19 orsakas av 

virusgruppen Coronavirus och ger liknande symptom, däremot har det senare en mer effektiv 

smittspridning (Frejdeman, 2020). Störningen på ekonomin från Covid-19 förväntas vara större 

än vid SARS, främst på grund av en högre grad av smittspridning samt att Kina sedan SARS 

blivit en mer globaliserad ekonomi (Inman, 2020).  
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3. Litteraturöversikt  

Flera tidigare studier har undersökt de ekonomiska effekterna av virusutbrott och deras 

tillvägagångssätt varierar. Däremot har ingen studie använt syntetisk kontrollmetod för att 

estimera effekterna av ett virusutbrott. Flera studier försöker undersöka ekonomiska effekter 

av virusutbrott genom estimeringar från olika prognostiserande modeller. Hanna och Huang 

(2004) undersöker de ekonomiska effekterna från utbrottet av SARS för asiatiska ekonomier 

och uppskattar att vid kulmen av utbrottet skulle den totala kostnaden för Kina stiga till 1,5 

procent av kinesiskt BNP, utan finanspolitisk stimulans. Isoleringen av viruset lyckades 

däremot tidigare än väntat och den totala kostnaden sjönk till ungefär 0,5 procent av landets 

BNP, då de ekonomiska effekterna begränsades i stort sett till ett kvartal. Beräkningarna 

genomfördes med hjälp av simuleringar skapade i modellen Oxford economic forecasting 

model under kulmen av utbrottet. Flertalet utländska direktinvesteringar försköts på grund av 

pandemin och resevarningar från WHO påverkade turistindustrin hårt.  

 

Keogh-Brown et al. (2010a) estimerar också möjliga effekter på den brittiska ekonomin med 

hjälp av en prognosmodell, i händelsen av att influensapandemierna från 1957 och 1968 hade 

inträffat igen. Metoden som används för att estimera effekterna är COMPACT, en kvartalsenlig 

makroekonomisk modell som skapats efter den brittiska ekonomin och är framtagen för politisk 

analys. Studien utgår från epidemiologiska data över de tidigare virusutbrottens dödlighet och 

smittorisk. Fokus ligger på de utbudschocker som uppkommer på arbetsmarknaden i händelse 

av en pandemi, uttryckt i dödsfall och frånvarande arbetskraft. Studien utgår från två olika 

scenarion: det mildare scenariot baseras på de två pandemierna under 1900-talet och i det värre 

scenariot överdrivs parametrarna i epidemiologiska data för att beräkna möjliga effekter av 

ännu allvarligare sjukdomslägen. Studien visar att den ekonomiska påverkan skulle utgöra en 

förlust på 3,35 procent av BNP under pandemins första kvartal respektive 0,58 första året, i 

fallet då skolor tvingas stänga ner i fyra veckor till följd av pandemin. Resultaten av ett värre 

scenario, då regeringen stänger ner skolor samt inför fyra veckors preventiv frånvaro (folk får 

stanna hemma från jobbet trots att de är friska, i förebyggande syfte) där mer är 1 procent av 

befolkningen insjuknar och avlider, ger estimerade kostnader på 21 respektive 4,5 procent av 

BNP. Ekonomiska effekterna skulle vara som störst när skolor hålls stängda längre än fyra 

veckor, vilket sannolikt skapar behov för ytterligare politiska åtgärder. Studien drar slutsatsen 

att politiska smittskyddsåtgärder och beteendeeffekter medför större negativ effekt på 

ekonomin än sjukdomen i sig. Enligt studien förvärras även potentiell ekonomisk inverkan när 
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konsumtionsförändringar som följd av att undvika smittspridning tas med i beräkningen. Det 

mildare scenariot uppvisar då BNP-förluster på 9,5 respektive 2,5 procent första kvartalet och 

året, jämfört med ett värre fall på 29,5 respektive 6 procent.  

 

Modeller som skapar prognoser är oftast väldigt komplexa, detaljerade och kan därför väntas 

ge träffsäkra resultat. Nackdelen är däremot att modellerna oftast bygger på flera strikta 

antaganden som begränsar dess tillämpbarhet. I fallet för studien utförd av Keogh-Brown et al. 

(2010a) är modellen som används uppbyggd kring olika matematiska funktioner för handel, 

konsumtion, utgifter, produktion, etc. Den är utformad för den brittiska ekonomin, med hänsyn 

till dess arbetslöshet, inflation och befolkning. Konsumenter och företag antas handla rationellt, 

en viss andel av konsumenterna antas ha kreditrestriktioner, den engelska centralbanken antas 

reagera på en inflationsökning med ränteökningar, influensaperioden antas vara i endast ett 

kvartal. (ibid). Modellen möjliggör en estimering av effekterna på ett virusutbrott men är 

samtidigt endast en simulering av hur det skulle kunna se ut. Resultaten som presenteras är 

indikativa snarare än definitiva.  

 

Strikta antaganden som en del av modellens uppbyggnad stämmer även in på studien utförd av 

Hanna & Huang (2004). För att genomföra prognosen görs flera antaganden för Kina, gällande 

den procentuella förlusten andra och tredje kvartalet i detaljhandelns intäkter (10 respektive 5 

procent jämfört med förväntad efterfrågan), utländsk direktinvestering (30 respektive 15 

procent) och export (5 respektive 10 procent). Det görs även antaganden kring ökningen av de 

offentliga stimulanserna, samt pandemins tidsförlopp (3 - 6 månader). Resultaten som först 

presenterades av Hanna och Huang (2004) stämde inte överens med förlusten som estimerades 

efter utbrottet, på grund av antagandet som gjordes kring pandemins tidsförlopp. Enligt 

forskarna var prognosen överdriven för att viruset i Kina lyckades isoleras tidigare än väntat, 

som då förminskade de negativa ekonomiska effekterna rejält. Det visar hur antaganden som 

görs kan bidra till missvisande resultat. Fördelen med syntetisk kontrollmetod är att den inte 

gör lika restriktiva antaganden (McClelland & Gault, 2017), som gör att effekter lättare kan 

analyseras då metoden kan tillämpas i fler sammanhang.   

 

De studier som inte gör ett försök att direkt prognostisera effekterna av virusutbrott undersöker 

istället utfallen med hjälp av alternativa metoder och utgår från den utveckling som faktiskt 

kunde observeras. Keogh-Brown & Smith (2008) mäter de ekonomiska effekterna av SARS 

genom att studera statistik för flera påverkade länder och utvalda ekonomiska sektorer. Varje 
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land och sektor utvärderas med hjälp av ekonomiska indikatorer. Länderna undersöks med 

hänsyn till BNP, tillväxt, export och handel samt statsbudget. Sektorerna granskas från 

totalbeloppet av kostnad eller intäkt, beroende på om sektorn är privat eller offentlig. Urvalet 

av länder baserades på närvaron av SARS, där länderna medtagna i studien har minst 5 fall av 

SARS. Analysen utfördes genom att söka efter avvikelser i utveckling vid inträdet av SARS 

och uppskattningar av förluster, i de fall sådana uppskattningar var möjliga. Förlusterna 

uppskattas genom att skilja det observerade fallet gentemot ett medelvärde av data från år eller 

kvartal före och efter utbrottet. Resultatet visade att de stora ekonomiska förluster från SARS 

som hade estimerats av media och forskningsrapporter i själva verket var större än den faktiska 

förlusten. Den totala förlusten av ekonomisk tillväxt under det andra kvartalet i Kina var 3,1 

procent av BNP. Hong Kong och Kina med flest antal smittade drabbades värst ekonomiskt av 

SARS. Samtidigt fastställs att SARS effekt var anmärkningsvärd på flera sektorer, där de kände 

av förluster från viruset mest var detaljhandel, restaurang, hotell, turism och flygtransport 

(ibid).  

Även Beutels et al. (2009) väljer att studera effekterna med hjälp av en alternativ metod. 

Beutels et al. studerade regionala effekter av SARS-utbrottet med avseende på olika indikatorer 

för ekonomisk och social aktivitet. Fokus i studien låg på Beijing, staden med högst 

anslagsfrekvens för SARS. Anslagsfrekvens (Clinical Attack Rate) syftar till kvoten av antalet 

smittade dividerat med antalet exponerade (Bonita et al., 2006). Beutels et al. undersökte 

huruvida utvecklingen av SARS-fall kunde spegla oron och rädslan från utbrottet, som i sig 

uttrycker sig genom utvecklingen i ekonomiska och sociala aktiviteter i Beijing. De politiska 

smittskyddsåtgärder som implementerades under SARS spås av forskarna också ligga till grund 

för de förändrade konsumtionsbeteenden som observeras. Genom tidsserier undersöktes 

korrelationen mellan utvecklingen av antalet smittade och avlidna i SARS (per månad och per 

dag) i relation till volym av tåg-, flyg- och lasttransport, turism, hushållskonsumtion, 

fritidsaktiviteter och tillväxt i bruttoregionalprodukt. Hur förhållanden mellan antalet SARS-

fall och de olika sektorerna utvecklas över tid undersöktes genom en korskorrelationsfunktion 

för Beijing. Signifikanta korrelationskoefficienter kunde utläsas mellan SARS-fall och alla 

indikatorer utom för grosshandel och utgifter för nödvändigheter, med den mest signifikanta 

korrelation förekommande med en dag till en månads fördröjning. Beutels et al. fastställer att 

den övergripande makroekonomiska effekten av SARS i Kina endast märktes genom en 

inbromsning i tillväxttakten i det tredje kvartalet för 2003 och att dess påverkan sedan försvann 

successivt under året. Den ekonomiska tillväxttakten i Beijing accelererade fram till SARS 
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inträde, där en inbromsning skedde som gjorde att regionen upplevde likvärdig tillväxt som 

tidigare år innan inträdet. Under 2002 beräknades tillväxten till 10,2 procent, medan den under 

2003 låg på 10,5 procent. Däremot förekom påtagliga nedgångar i konsumtion för vissa 

sektorer under det tredje kvartalet, särskilt gällande fritidsaktiviteter, lokal och internationell 

transport och turism. Dessa sektorer återhämtade sig i det fjärde kvartalet när 

influensaepidemin var över. Mycket av konsumtionen sköts endast upp, förutom i turistsektorn 

som upplevde stora förluster. SARS påverkade kraftigt turism och all dess indirekta 

konsumtion, samt lokal underhållning och transport i Beijing.  

Nackdelen med att utgå från det observerade utfallet är att ett sådant tillvägagångssätt inte ger 

en helt tydlig uppfattning av hur utvecklingen i frånvaro av virusutbrottet faktiskt skulle kunna 

ha sett ut. I studien utförd av Keogh-Brown och Smith (2008) ställs tidigare prognostiserade 

effekter av SARS mot de faktiska förlusterna och statistiska avvikelser studeras, vilket 

framställer en viktig jämförelse. Däremot skildrar studien inte den nivå som det observerade 

fallet hade befunnit sig på om det inte hade varit för SARS. Ett medelvärde från tidigare och 

senare tidpunkt framtas för att representera hur utvecklingen sett ut utan SARS, vilket inte tar 

hänsyn till variation i utveckling. Då ett trovärdigt kontrafaktiskt utfall inte kan skapas för att 

studera effekten, leder det till att slutsatser om de faktiska effekterna av SARS inte kan dras.  

Det observerade utfallet utgör även utgångspunkten i studien gjord av Beutels et al. (2009). 

Den studien försöker inte heller estimera hur utvecklingen hade sett ut om SARS inte hade dykt 

upp, utan snarare om det finns en korrelation mellan virusutbrottet och de observerade negativa 

effekterna. Perioden för undersökningen inkluderade endast två hela år, från 2002 till 2003, 

vilket begränsar studiens omfång av effekterna. Samtidigt utgick studien från daglig och 

månatlig data vilket utgör en relativt lång tidsperiod sett till att SARS hade som störst påverkan 

under enbart ett kvartal för 2003.  

4. Teoretiskt ramverk  

I det teoretiska ramverket görs en distinktion mellan direkta och indirekta effekter som 

uppkommer i samband med en pandemi. Direkta effekter från influensapandemier härleds till 

kostnader för sjukvården (Smith, 2006; Lee & Warner, 2006) och bortfall i arbetskraften (Lee 

& Warner, 2006; Grinza & Rycx, 2018). Indirekta effekter uttrycks främst i befolkningens 

förändrade konsumtionsmönster (Fan, 2003; Keogh-Brown et al., 2010a). Införda 

smittskyddsåtgärder har i sig indirekta effekter på ekonomin, främst på konsumtionsbeteenden 
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och på arbetskraften (Keogh-Brown et al., 2010a). Dessa smittskyddsåtgärder kan ge större 

ekonomisk effekt än pandemin i sig (ibid). I studien ligger fokus på realekonomiska kostnader 

som uppkommer ur ett virusutbrott, främst i form av störningar på arbetsmarknaden och 

förändrade konsumtionsbeteenden. Medicinska kostnader diskuteras inte ytterligare, då de 

snarare kan betraktas som en alternativkostnad inom sjukvården eller en ytterligare kostnad för 

ett lands statsbudget.  

4.1 Direkta effekter 

Lee & Warner (2006) fastställer att utbrottet av SARS medgav chocker på både utbud och 

efterfrågan av arbetskraft. Till följd av epidemier minskar arbetskraften i storlek då delar ur 

den arbetsföra befolkningen försvinner på grund av att de insjuknar eller avlider från viruset. 

Efterfrågan faller eftersom konsumtion av många varor och tjänster minskar markant, vilket 

direkt påverkar efterfrågan på arbetskraften i dessa sektorer (ibid). Till de direkta kostnaderna 

från sjukdom räknas också utebliven inkomst från sjukdomsrelaterade dödsfall och 

insjuknande (Lee & McKibbin, 2004). Det kan beräknas genom antalet förlorade arbetsdagar 

till följd av sjukdom. I det fall som individer avlider estimeras också den uteblivna inkomsten 

med hänsyn till framtida inkomster som individen skulle ha tjänat, baserat på förväntade 

inkomster för till exempel olika åldersgrupper. Händelseförloppet illustreras i figur 1.  

 

Frånvaro medför en negativ utbudschock på arbetsmarknaden som påverkar produktion och 

efterfrågan. Enligt Duarte et. al (2017) uppkommer påtagligt negativa effekter av 

influensapandemier på det kortsiktiga arbetskraftsdeltagandet. Influensapandemier är väldigt 

smittsamma till sin natur och har potential att smitta större grupper av individer, därmed är 

effekten av en influensapandemi signifikant större på arbetskraften än andra tidigare studerade 

effekter från sjukdomar. Företag förväntar sig en del frånvaro i arbetskraften och utbildar därför 

andra arbetare att ersätta de frånvarande under dessa tidsperioder och upplever därmed inte den 

sanna kostnaden av frånvaro. När influensapandemin däremot är utspridd och koncentrerad till 

en kort tidsperiod blir det osannolikt att företagen lyckas kompensera för frånvaron genom att 

utbilda nyanställda. Influensapandemin i Chile år 2009 minskade landets utbud av arbetskraft 

med minst 2 procent. Under kulmen av pandemins utbrott var frånvaron på arbetsplatser 800 

procent högre än den genomsnittliga frånvaron från arbetet.   
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Att delar av arbetskraften är frånvarande på grund av sjukdom skadar avsevärt företags 

produktivitet. Grinza och Rycx (2018) menar att produktiviteten hos företag försämras av 

många anledningar, till exempel genom jakten på ny arbetskraft som matchar de frånvarande 

anställda kompetensmässigt. Om företag bestämmer sig för att inte substituera den personal 

som är frånvarande är förlusten i produktion uppenbar. I förlängningen kan frånvaron också 

göra att övriga anställdas arbetstakt påverkas negativt, om deras arbetsinsats kräver nära 

samarbete med den kollega som är frånvarande. Då påverkas även övriga anställdas 

produktivitet negativt, vilket kan ta sig uttryck i organisatoriska problem, 

transaktionskostnader och ineffektiv kommunikation.   

 

Grinza och Rycx (2018) menar att effekten på produktiviteten däremot är annorlunda beroende 

på vilken yrkeskategori och företagstyp som avses. Inverkan är större när de som har haft fast 

tjänst längre tid är frånvarande. Effekten är även större när “blue-collar workers” är 

frånvarande, jämfört med när “white-collar workers” är frånvarande. Industriella 

verksamheter, kapitalintensiva företag och små samt medelstora företag påverkas negativt i 

högre grad än sina motsatser. Att behöva anställa ytterligare personal samtidigt som de 

frånvarande måste få lön påverkar direkt företagens lönekostnader. Till det adderas eventuellt 

kostnader för rekrytering och utbildning. Det blir extra svårt om de frånvarandes positioner 

kräver viss uppdrags- eller företagsspecifik kunskap, som då kan påverka hur produktiv den 

temporärt anställde är i sitt arbete. Därför är det sannolikt att den som nyligen blivit tillsatt lika 

produktiv som den anställde som hen ersätter.  

 

Figur 1. Direkta effekter: Smittan sprids och människor insjuknar vilket medför frånvaro i arbetskraften 

 

Källa: Egen illustration  

 

4.2 Indirekta effekter 

Karantän och liknande politiska åtgärder är de strategiska verktyg som huvudsakligen använts 

vid SARS, med syftet att begränsa smittspridning genom att införa obligatorisk distans mellan 

Influensavirus Spridning Sjukdomsfall
Frånvaro i 

arbetskraften
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individer (Hanna & Huang, 2004). I avsaknaden av ett vaccin blev smittskyddsåtgärder de bästa 

verktygen för att stoppa SARS-smittan. Det innebar att även friska människor var tvungna att 

stanna hemma under en tid. När frånvaro genom karantän och nedstängning av skolor varar 

längre än ett par veckor, får det negativa konsekvenser på ekonomin i form av minskad 

konsumtion och lägre investeringsgrad (Keogh-brown et. al, 2010a). Det har i sig konsekvenser 

för utbud och produktion. Det är troligt att dessa ekonomiska effekter består en tid efter 

pandemins slut. Keogh-brown et al. (2010a) betonar även vikten av att noga överväga den typ 

av policy som stater väljer att implementera för att motverka pandemier då de kan ge större 

ekonomiska effekter än pandemin i sig, eftersom de bidrar till ett ännu större bortfall i 

arbetskraften. Keogh-brown et. al (2010b) exemplifierar det genom att beskriva den estimerade 

kostnadsskillnaden av att stänga ner skolor under kulmen av pandemin jämte under hela 

pandemin, där den längre nedstängningen resulterar i en högre kostnad på 27 miljarder brittiska 

pund. SARS-utbrottet medförde ytterligare politiska åtgärder, innefattande rekommendationer 

om reseförbud till utsatta områden, maxgräns på allmänna sammankomster och krav på social 

distansering (Ahmad et al., 2009). Dessa restriktioner begränsar möjligheten för företag inom 

servicesektorn att bedriva sina verksamheter. Effekterna sammanfattas i figur 2. 

 

Figur 2. Indirekta effekter: Politiska åtgärder som skapar frånvaro i arbetskraften  

 

Källa: Egen illustration  

 

Beutels et. al (2009) belyser att turismen och resandet generellt påverkades kraftigt av SARS-

utbrottet, därigenom även den indirekta konsumtion som kommer av att människor reser och 

besöker nya platser. Internationell flygtrafik samt transport med buss och tunnelbana i Beijing 

minskade avsevärt. Virusutbrott som SARS har på kort sikt även stark påverkan på ekonomisk 

tillväxt genom att minska efterfrågan i ekonomin (Fan, 2003), vilket illustreras i figur 3. SARS 

påverkar i stort sett varje del av aggregerad efterfrågan, där privat konsumtion drabbas hårdast. 

Influensapandemier som SARS minskar dramatiskt den privata konsumtionen och det är till 

stor del ett resultat av den rädsla och osäkerhet som smittor genererar. De sektorer som är värst 

drabbade innefattar tjänster som involverar personlig kontakt, ansikte mot ansikte. I SARS fall 
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var de mest drabbade sektorerna turism, transport och detaljhandel då konsumenter valde att 

undvika att besöka butiker, restauranger, evenemang samt att genomföra planerade resor. 

Däremot är det möjligt att konsumenter kompenserar för reduceringen i konsumtionen när 

utbrottet väl har tyglats, men det dröjer sannolikt längre tid innan utländska turister och 

investerare kommer tillbaka igen. I händelse av en kris som SARS minskar investeringsgraden 

på grund av ökade risker, större osäkerhet och minskad efterfrågan över lag. Effekten som 

viruset har på ekonomier lindras genom ökade utgifter för staten, till exempel i form av 

stödpaket till exempel, men kan sannolikt inte kompensera för hela förlusten i privat 

konsumtion (ibid). 

 

I takt med att världens ekonomier blir alltmer sammankopplade då allt större flöden av 

människor, varor, tjänster, information förflyttar sig effektivare och snabbare mellan länder, 

blir spillover effects från virusutbrott sannolikt större (ibid). Kostnaderna riskerar att växa sig 

mycket större om inte viruset kontrolleras och övervakas i ett tidigt stadie. 

 

Figur 3. Indirekta effekter: förändrade konsumtionsmönster från social distansering  

 

Källa: Egen illustration 

4.3 Prediktioner  

Av det teoretiska ramverket framgår det att pandemier har direkta effekter på ekonomin i form 

av att sjukdomsfall medför en högre frånvaro i arbetskraften. Högre frånvaro försämrar 

produktiviteten och medför ytterligare kostnader för företag. Indirekta effekter framkommer 

genom den obligatoriska distansen för individer sinsemellan, men även genom rädslan och oron 

för att bli smittad. Det medför en frånvaro i arbetskraften då även friska måste stanna hemma, 

som leder till en störning i produktionen och i förlängningen ett lägre utbud. Det leder även till 

förändringar i individers konsumtionsmönster och medför en lägre efterfrågan. Mot denna 

teoretiska bakgrund blir därför hypotesen följande: Beijings regionala tillväxt hade varit högre 

om SARS inte hade inträffat och smittskyddsåtgärder inte implementerats. 
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5. Data  

5.1 Datamaterial och Avgränsning 

Paneldata har inhämtats för åren 1999 till 2007 för 31 kinesiska regioner, inklusive Beijing 

som utgör fokus för studien. Beijing var den region som utsattes för högst antal smittade samt 

flest policyåtgärder och används därmed som testgrupp för studien (Fang et. al, 2009). 

Kontrollgruppen avgränsas till regioner med lågt antal smittade utan omskrivna policyåtgärder, 

därmed elimineras regionerna: Inre Mongoliet, Hebei, Guangdong, Shanxi och Tianjin från 

undersökningen. Antalet smittade för respektive kinesisk region illustreras i figur 4. Då 

syntetisk kontrollmetod kräver att variabelvärden för regionerna i kontrollgruppen är relativt 

lika Beijings (McClelland & Gault, 2017), togs ytterligare några regioner bort. Regioner som 

hade för extrema variabelvärden i relation till Beijing var Tibet, Zhenjiang, Shandong, Qinghai, 

Ningxia, Hainan, Gansu, Jiangsu och Henan. Urvalet för skapandet av kontrollgruppen består 

sammanlagt av 16 regioner.  

 

Figur 4. Karta över SARS smittspridning i Kina 

 

Källa: Xu et al., 2014 

 

Då flera forskare betonar att effekterna av SARS påverkade den kinesiska ekonomin under 

främst andra kvartalet för 2003 (Hanna & Huang, 2004; Beutels et al., 2009; Andersson, 2020), 

hade det varit passande att undersöka regioner under kvartalsvis ekonomisk utveckling. 

Kvartalsenlig data fanns däremot inte tillgänglig på regional nivå, men årlig frekvens var möjlig 
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att inhämta för den beroende variabeln (bruttoregionalprodukt) och för samtliga förklarande 

variabler (NBS, 2012).  

 

Den beroende variabeln för undersökningen är bruttoregionalprodukt, då målet är att studera 

den ekonomiska utvecklingen regionalt med och utan SARS samt dess politiska åtgärder. De 

förklarande variablerna antas påverka utfallsvariabeln bruttoregionalprodukt och för denna 

studie har utgångspunkten varit att hitta indikatorer i linje med de variabler som används i 

Abadie et al. (2015) för att bestämma utfallet av ekonomisk tillväxt. I studien inkluderas 

förklarande variabler för olika industrityper (primär, sekundär, tertiär), industrisektorn, 

turistsektorn, investeringskvot, KPI, öppenhet för handel (trade openness), befolkningstillväxt 

och utbildningsnivå. Hädanefter benämns de förklarande variablerna även som prediktorer, 

vilket görs i Abadie et al. (2015).  

 

Ett centralt antagande inom nationalekonomin handlar om hur länders produktionsmöjligheter 

ligger till grund för dess ekonomiska tillväxt (Gottfries, 2013). Produktionsmöjligheter i ett 

land beror i sin tur till stor del på kapitalstockens storlek och hur kapital ackumuleras. 

Kapitalstocken bidrar till produktionen av varor och tjänster, kan öka med hjälp av sparande 

och investeringar, men deprecierar med tiden genom förslitning. Det finns en klart positiv 

relation mellan kapitalstockens tillväxt och BNP-tillväxt. Ett enkelt exempel av kapitalstocken 

är maskiner som används för produktion men termen innefattar även olika typ av infrastruktur 

som bland annat spårväg, kontorsbyggnader, sjukhus och skolor (ibid). För att ta med 

kapitalstockens och därmed produktivitetens betydelse för ekonomisk utveckling inkluderas 

därför olika industrityper, industrisektorn och investeringsnivå som förklarande variabler. Att 

inkludera olika industrityper underlättar möjligheten att finna en syntetisk version med 

liknande strukturella drivkrafter till ekonomisk tillväxt som Beijing.  

 

En växande kapitalstock främjar den ekonomiska tillväxten, men i det långa loppet behövs 

även andra faktorer, som befolkningstillväxt och teknologisk förändring, för fortsatt ekonomisk 

tillväxt (Gottfries, 2013). Befolkningstillväxt har av den anledningen inkluderats som 

förklarande variabel av ekonomisk utveckling. Ett lands växande humankapital är också 

kopplat till dess ekonomiska tillväxt. Humankapital syftar till utbildningsnivå och 

arbetslivserfarenhet hos befolkningen i ett land. Den kräver precis som kapitalstocken 

investeringar i form kapital och arbetskraft för att växa. Det finns ett positivt förhållande mellan 

utbildningsnivå och ekonomisk tillväxt (ibid), varför även den har valts som variabel i studien. 
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Nationalekonomisk teori betraktar generellt internationell handel som något varje nation kan 

dra nytta av (Krugman et al., 2012). Reducerade transport- och kommunikationskostnader, 

upprättandet av fler handelsavtal och ökad specialisering har lett till ökad internationell handel. 

Rent empiriskt existerar ett starkt förhållande mellan volymen av ett lands export, import och 

dess BNP. (ibid).  Många ekonomier har blivit öppnare under senare årtionden och för de flesta 

länder är exporten en viktig del av den aggregerade efterfrågan (Gottfries, 2013). Då nivån av 

internationell handel i allra högsta grad påverkar ett lands ekonomiska tillväxt, inkluderas även 

öppenhet för handel som en förklarande variabel för bruttoregionalprodukt. Relaterat till 

internationell handel är även turistindustrin, som har blivit en av de viktigaste industrierna i 

Beijings ekonomi (Songling et al., 2019). Turism i Beijing har ökat kraftigt de senaste två 

decennierna och har haft en positiv inverkan på den regionala tillväxten (ibid). Prisutvecklingen 

bland kinesiska regioner har en icke-linjär relation till ekonomisk tillväxt. En alltför hög 

utveckling, över 2,5 procent, antas hämma den ekonomiska tillväxten bland regioner, medan 

en lägre prisutveckling stimulerar tillväxten (Hwang & Wu, 2011). Prisutvecklingen påverkar 

konsumenternas köpkraft, samt produktion och investeringsviljan i regionen.  

 

Datamaterialet för studiens ekonomiska variabler är inhämtad från databasen National Bureau 

of Statistics of China för åren 1999-2007 för respektive region och är uttryckta i löpande priser 

av kinesiska yuan (NBS, 2012). Data gällande virusets spridning och införda policyåtgärder är 

inhämtad från World Health Organization och vetenskapliga artiklar (WHO, 2020b; Xu et. al, 

2014; Fang et. al, 2009; Beutels et al., 2009; Ahmad et al., 2009). 

 

5.1.1 Bruttoregionalprodukt 

Bruttoregionalprodukt, värdet av den samlade produktionen av varor och tjänster i regionen 

årligen, är studiens beroende variabel. Siffrorna i variabeln är uttryckta i en skala av 1:100 

000 000 yuan, som uppvisar en regions ekonomiska utveckling för varje år. Variabeln är en 

vedertagen variabel att använda för att studera hur ekonomin utvecklas över tid i en region och 

reagerar på eventuella störningar. Anledningen till att studien använder sig av 

bruttoregionalprodukt som inte är justerad för per capita beror på flera anledningar. Av de 

tidigare studier i litteraturöversikten som undersöker den aggregerade effekten från virusutbrott 

på ekonomin i stort, använder sig samtliga studier av BNP. Då denna uppsats har samma mål 

och i slutändan inte ämnar jämföra resultaten med till exempel ett annat lands utfall, talar det 

för att bruttoregionalprodukt är ett lämpligt mått att använda.  
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5.1.3 Investeringskvot  

Investeringskvot refererar till den totala investeringen i anläggningstillgångar i hela landet, per 

region. Den visar på volymen av aktiviteter i byggverksamhet, inköp av anläggningstillgångar 

i hela landet och relaterade avgifter. En anläggningstillgång är en tillgång som köps in avsedd 

för att användas i en verksamhet under en längre tidsperiod. Variabeln uttrycks i en skala av 

1:100 000 000 yuan. I studien omvandlas denna variabel som andel av regional BNP och 

benämns som investeringskvot. (NBS, 2014).  

 

5.1.4 Öppenhet för handel 

Öppenhet för handel är en förklarande variabel som refererar till värdet av total utrikeshandel 

(export och import) dividerat med den totala bruttoregionalprodukten. Det är en indikator för 

till vilken grad en region är öppen för handel med andra länder. Variabeln uttrycks i en skala 

av 1:1 000 000 USD. (NBS, 2014).  

 

5.1.5 Utbildning 

Den förklarande variabeln för utbildning översätts i det årliga antalet nyexaminerade elever 

från “Regular Senior Secondary School” per 10 000 personer och per region (NBS, 2014).  Det 

syftar till en treårig utbildning och eleverna är i regel 18 år när de är klara, vilket kan liknas vid 

svensk treårig gymnasieutbildning.  

 

5.1.6 Befolkningstillväxt 

Den förklarande variabel som benämns som befolkningstillväxt översätts som den naturliga 

tillväxttakten i kinesiska befolkningen (antalet födda subtraherat med antalet avlidna), per 

region. Den syftar till den naturliga ökningen i befolkningen årligen i förhållande till 

genomsnittsbefolkningen under samma period, uttryckt i promille. (NBS, 2014). Variabeln 

inkluderar inte migration. 

 

5.1.7 Turism 

Turism används som förklarande variabel för att den anses utgöra en viktig faktor för den 

ekonomiska utvecklingen i Beijing (Songling et al., 2019). Variabeln kännetecknar 

totalsumman spenderad från utlänningar, utländska kineser, kinesiska landsmän från Macao, 

Taiwan och Hongkong under deras vistelse i Kinas fastland. Variabeln benämns som 



 

 20 

utrikeshandel från internationell turism av Kinas statistiska centralbyrå (NBS, 2012), men här 

har variabeln döpts om till turism. Variabelvärden är uttryckta i en skala av 1:1 000 000 USD. 

 

5.1.8 KPI   

KPI är ett konsumentprisindex för respektive region som representerar prisutvecklingen av 

varor och tjänster köpta av hushåll från städer och landsbygd i regionen. Variabeln är ett mått 

som vanligen används vid inflationsberäkningar. Variabelvärdena är uttryckta som 

prisutvecklingens procentuella ökning från föregående år. 

 

5.1.9 Variabler efter industrityp och sektor 

Följande förklarande variabler uttrycks i en skala av 1:100 000 000 yuan. Klassificeringen av 

ekonomiska aktiviteter till tre typer av industrier är praxis runtom i världen, däremot varierar 

grupperingen av aktiviteterna mellan länder (NBS, 2002). Kina har valt att kategorisera på 

följande sätt: Primär industri kännetecknar agrikultur, skogsbruk, djurhållning och fiske. 

Sekundär industri kännetecknar gruvdrift och stenbrott, tillverkning, produktion och leverans 

av el, vatten och gas samt byggverksamhet. Industri är en del av den sekundära industrin och 

representerar resultatet av industriell produktion från industriella företag i regionen. Tertiär 

industri kännetecknar alla andra ekonomiska aktiviteter som inte inkluderas i primär eller 

sekundär industri. Dessa industri-variabler har använts för att få en övergripande bild över 

förändringen i ekonomin och underlätta en matchning av regioner med likvärdiga ekonomiska 

aktiviteter.  

5.2 Källkritik  

Ett problem som lyfts i flera studier och nyhetsartiklar är att det är osäkert att säkerställa 

huruvida den officiella ekonomiska data som Kina publicerar är trovärdig. Enligt Rawski 

(2001) rör det sig bland annat om överdrivna siffror gällande den kumulativa BNP-tillväxten 

mellan 1997 och 2001, vilken i själva verket utgör en tredjedel av den redovisade nivån. Rawski 

(2001) studerar data och pekar på flera motsägelser i officiell kinesisk statistik som tyder på att 

de redovisade siffrorna inte alltid är helt sanningsenliga. Enligt flera ekonomer ligger landets 

reala tillväxt i själva verket på hälften av den rapporterade nivån, generöst uttryckt (Smith, 

2001). I fallet för denna uppsats finns inget annat alternativ än att använda den officiella 

statistik som finns tillgänglig för Kinas regioner, men det är ändå viktigt att ha i åtanke att det 

finns källor som talar för att de officiellt redovisade siffrorna i vissa fall kan vara överdrivna.  
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6. Empirisk metod 

6.1 Syntetisk kontrollmetod 

Det fundamentala problemet med att beräkna effekten av SARS på Beijings 

bruttoregionalprodukt är att endast ett utfall kan observeras, det som faktiskt inträffade. För att 

kunna studera den kausala effekten av en händelse och dess policyåtgärder krävs det att utfallet 

jämförs med det potentiella utfallet av att SARS aldrig hade inträffat. För att kunna utföra en 

jämförelse krävs således att ett sådant utfall estimeras, vilket möjliggörs genom syntetisk 

kontrollmetod. Med den syntetiska kontrollmetoden estimeras effekten som en viss händelse 

eller politisk åtgärd har på en viss enhet, till exempel ett land eller en region. För att utföra 

metoden krävs dels att det finns en viss region som “behandlas” (utsätts för händelsen), dels 

flera andra regioner som utgör en kontrollgrupp som inte utsätts för samma behandling. Utifrån 

olika kontrollregioner konstrueras på syntetisk väg det icke observerade, kontrafaktiska utfallet 

som sedan jämförs det med observerade utfallet för att utröna effekten av behandlingen. I denna 

studie undersöks den ekonomiska effekten av att den kinesiska regionen Beijing utsätts för 

viruset SARS och som följd av det också inför flera smittskyddsåtgärder.  

 

Den syntetiska kontrollgruppen konstrueras med hjälp av aggregerad regional data från andra 

kinesiska regioner, som inte drabbats av SARS i lika hög utsträckning och därmed inte infört 

samma typ av skyddsåtgärder mot SARS. Dessa regioner viktas olika beroende på hur lik varje 

region är i jämförelse med Beijing, utifrån de olika förklarande variablerna som inkluderats. 

Resultatet blir ett viktat medelvärde som representerar det kontrafaktiska utfallet och visar hur 

utvecklingen hade sett ut om Beijing inte utsatts för SARS samt dess smittskyddsåtgärder 

(Andersson, 2019). Om det antas att det enda som skiljer den syntetiska utfallet och det faktiska 

utfallet åt är virusutbrottet med dess omfattande smittskyddsåtgärder, blir differensen mellan 

dessa utfall den effekt som SARS och åtgärderna hade på den ekonomiska utvecklingen i 

Beijing. Valet att studera regioner inom Kina gör att skillnader för flera aspekter minimeras, 

bland annat kulturella och geografiska. Metoden möjliggör en jämförelse mellan det utfall som 

observerades och det utfall som hade kunnat observerats om viruset inte hade brutit ut, där 

differensen mellan de två illustrerar den skattade ekonomiska effekten av pandemin och 

vidtagna politiska åtgärderna.  

 

Studiens datamaterial består av J + 1 regioner (j = 1, 2,…, J + 1), där Beijing (j = 1) utgör fokus 

för undersökningen. Kontrollgruppen består av andra kinesiska regioner (j = 2,…, J+1) med 

jämförbara egenskaper, som inte utfört smittskyddsåtgärder eller utsatts av SARS till samma 
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grad. Tidsperioden löper under T år och åren innan inträdet av SARS betecknas T0. Det är 

viktigt att inkludera data för flera år innan och efter att händelsen inträffar för att kunna 

säkerställa att den syntetiska kontrollgruppen tätt följer det observerade utfallet innan 

händelsen inträffar, samt för att utförligt kunna utvärdera virusutbrottets och de politiska 

åtgärdernas effekt (Andersson, 2019). Det visar huruvida metoden har gett ett tillförlitligt 

estimat av regionens ekonomiska utveckling.  

 

För varje region j och år t betecknas utfallet av intresse (regional BNP) som Yjt. För varje region 

observeras också en uppsättning av k antal prediktorer X1j, X2j…,Xjk, utvalda variabler som antas 

påverka regionernas ekonomiska tillväxt. Prediktorerna innehåller även värden från Beijing 

före inträdet, som än inte påverkats av åtgärderna eller SARS. Två potentiella utfall kan 

definieras, det ena där SARS inträffar (med dess politiska påföljder) och det andra när viruset 

aldrig dyker upp. Det potentiella utfallet för Beijing utan SARS och politiska 

smittskyddsåtgärder betecknas för varje år YN1t. Det observerade utfallet för Beijing då SARS 

dök upp samt att åtgärder infördes, betecknas YI1t  för varje år. Målet är att beräkna effekten av 

SARS och smittskyddsåtgärder, differensen mellan de två potentiella utfallen. I ekvation 1 ges 

effekten, alpha, av SARS inträde och åtgärderna i Beijing under åren t (när t > T0): 

 

𝛼1𝑡 = 𝑌1𝑡
𝐼 − 𝑌1𝑡

𝑁 (1) 

 

Givet det blir problemet att undersöka effekten av influensapandemin SARS ekvivalent till 

problemet att estimera YN1t (Abadie, 2019). Eftersom bruttoregionalprodukten för Beijing utan 

SARS och dess åtgärder efter 2003 inte kan observeras, skapas alltså den syntetiska 

kontrollgruppen. För att kunna estimera det icke observerade utfallet används urvalet av 

kinesiska regioner som kontrollgrupp. Den syntetiska kontrollmetoden baseras här på 

antagandet att en kombination av regioner bland kontrollregionerna kan uppskatta 

egenskaperna av Beijing bättre än någon enskild region. Den syntetiska kontrollen utgör 

därmed ett viktat medelvärde utifrån flera av regionerna ur kontrollgruppen, där respektive vikt 

w ges ett värde mellan 0 och 1. W står för en viss uppsättning av vikter och utgör därmed en 

viss syntetisk kontrollgrupp, vilken kan beskrivas som en vektor J x 1  av vikter W = 

(w2,…,wj+1)´. Det W som används som syntetisk kontroll ska vara det som med störst 

träffsäkerhet kan reproducera Beijings ekonomiska utveckling, men även vara likt regionen 

utifrån valda prediktorer innan behandling. Ekvation 2 visar att givet viss uppsättning av vikter, 

blir det estimerade utfallet YN1t utan SARS och åtgärder: 
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 𝑌1𝑡
�̂� = ∑ 𝑤𝑗𝑌𝑗𝑡

𝐽+1
𝑗=2   (2) 

 

I ekvation 3 nedan ses att den skattade effekten av SARS och dess smittskyddsåtgärder ges av 

differensen mellan Beijings bruttoregionalprodukt då SARS samt åtgärder inträffade och den 

bruttoregionalprodukt som framställs på syntetisk väg.  

 

𝛼1�̂� = 𝑌1𝑡 − 𝑌1𝑡
�̂� (3) 

 

Effekten för respektive år, som ges av ekvation 3, aggregeras sedan för att illustrera dess 

utveckling över tid och visas grafiskt längre ner i resultatet. För att undvika extrapolering, 

begränsas vikterna som ges till regioner till att vara positiva och summeras till ett. Varje vikt 

w väljs så att syntetiska utfallet bäst efterliknar värdena hos prediktorerna för regionen Beijing 

innan SARS inträde. Givet en uppsättning av positiva konstanter, V = v1,…,vk väljs den 

kombination av vikter  W*=w2*,…,wj+1* som minimerar det syntetiska Beijing till bivillkoret 

att varje vikt är positiv och summeras till 1. V inkluderas för att  kunna vikta prediktorerna och 

tillåta att större vikt läggs på mer väsentliga förklarande variabler för att predicera 

utfallsvariabeln. För att hitta W* måste en mätbar skillnad definieras mellan Beijing och de 

andra kontrollregionerna utifrån värden på de olika förklarande variablerna.1 Dessa skillnader 

ska minimeras för att de två utfallen ska vara så lika som möjligt, vilket visas i ekvation 4.  

Prediktorernas värden för respektive region samlas inom vektorer X1,…,XJ+1, där X1 betecknar 

regionen Beijing och X0 betecknar den matris som samlar värdena från kontrollregionernas 

vektorer X0=[X2,…,XJ+1]. 

 

‖𝑋1 −𝑋0𝑊‖ = (∑ 𝑣ℎ
𝑘
ℎ=1 (𝑋ℎ1 −𝑤2𝑋ℎ2 −⋯−𝑤𝐽+1𝑋ℎ𝐽+1)

2
)
1/2

 (4) 

 

De positiva konstanterna v1,…,vk som viktar prediktorerna i ekvationen 4 reflekterar den 

relativa betydelsen varje enskild prediktor har hos utfallet för Beijing. För en given uppsättning 

av vikter v1,…,vk utifrån prediktorerna kan minimeringen av ekvationen 4 uträttas genom 

kvadratisk optimering. Varje potentiellt val av V producerar en syntetisk kontroll, W(V) = 

(w2(V),…,wj+1(V))´ som kan bestämmas genom att minimera ekvation 4 med bivillkoret att 

 
1 V och W* beräknas med hjälp av kommandot synth i Stata. 
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vikterna W(V) är positiva och summeras till ett. Valet av V görs med hänsyn till att den 

syntetiska kontrollen W(V) minimerar Mean Squared Prediction Error (MSPE) med avseende 

på YN1t för en given tidsperiod innan SARS inträde och dess åtgärder, vilket ges av ekvation 5. 

 

∑ (𝑌1𝑡 − 𝑤2(𝑉)𝑌2𝑡 −⋯−𝑤𝑗+1(𝑉)𝑌𝐽+1𝑡)
2

𝑡∈𝑇0  (5) 

 

Ett potentiellt problem med syntetisk kontrollmetod är att även om den syntetiska 

kontrollgruppen lyckas återskapa en liknande ekonomisk utveckling som Beijing haft före 

inträdet av SARS, behöver det nödvändigtvis inte betyda att alla regionerna i urvalet följer en 

liknande utveckling (Abadie, 2019). Det i sig påverkar tillförlitligheten hos resultaten, vilket 

gör att det behövs ett sätt för att mäta hur väl kontrollregionernas utveckling kan skapa ett 

syntetiskt utfall av Beijing. Av den anledningen används ett test för att mäta kvoten mellan 

passformen för syntetiska Beijing och observerade Beijing perioden innan SARS inträde.  

Måttet som används benämns som Root Mean Squared Prediction Error (RMSPE) (Abadie et 

al., 2015). Om skattningen inte är tillräckligt lik det observerade utfallet kan det till exempel 

bero på användning av svagt predicerande variabler, variabler där regionen av intresse har ett 

extremvärde eller tillämpning av utfallsvariabler från år innan behandling som av olika orsaker 

är problematiska (McClelland & Gault, 2017).  

 

Flera viktiga antaganden som måste göras för att metoden ska kunna tillämpas. Ingen region i 

urvalet som potentiellt utgör den syntetiska kontrollgruppen ska ha utfört en liknande 

policyförändring under perioden som studeras (ibid), i detta fall ha infört smittskyddsåtgärder 

som följd av SARS. Däremot diskvalificeras inte nödvändigtvis regioner som gjort relativt små 

behandlingar från att potentiellt utgöra en del av den syntetiska kontrollgruppen.  Åtgärder som 

införts i regionen av intresse ska inte heller ha en så kallad spillover effect på andra regioner, 

det vill säga påverka andra områden. De variabelvärden som bestämmer vikter för 

kontrollregionerna måste vara förhållandevis lika värdena för regionen av intresse innan 

behandling. Detta för att undvika så kallat interpolation bias, som sker när variabelvärdena inte 

har ett linjärt förhållande (Abadie et al., 2010). 

 

Policyn ska inte ha någon effekt förrän den fastställts. Värdet för respektive variabel hos den 

behandlade regionen får varken vara största eller minsta värdet utav alla regioner. En utökning 

av kontrollgruppen genom att inkludera regioner som har idiosynkratisk variation i sina 



 

 25 

förklarande variabler medför en risk för overfitting (Abadie et al., 2019). Det kan leda till att 

den syntetiska kontrollgruppens utfall blir väldigt olik det observerade utfallet utan införd 

policy. För att kunna tillämpa metoden krävs också att den syntetiska kontrollgruppens utfall 

tätt följer den behandlade observerade regionens faktiska utveckling under perioden innan 

policyförändringen implementerats (Abadie et al., 2010). Att utfallen följer varandra innan 

åtgärder sätts in talar för att jämförelsen mellan dessa kan ge kunskap om effekten av 

policyförändringen. Om utfallen däremot skulle fortsätta följa varandra efter åtgärden sätts in 

visar det på att den inte haft någon effekt på utfallet.  

6.2 Placebo-test 

Inom syntetisk kontrollmetod görs olika typer av placebo-test för att utvärdera den statistiska 

signifikansnivån för det syntetiska utfallet och därmed effekten av “behandlingen” 

(McClelland & Gault, 2017). Testet genomförs för att kontrollera om det i någon av de andra 

regionerna kan observeras en likvärdig effekt på bruttoregionalprodukten efter SARS, trots att 

inga smittskyddsåtgärder utförts där.  

 

Placebo-testet för syntetiska Beijing beräknas genom ett permutationstest för att avgöra om 

skattningen av kontrafaktiskt utfall och därmed SARS samt åtgärdernas effekt som estimerats 

beror på slumpen eller ej (Abadie et al., 2010). Varje region i den syntetiska kontrollgruppen 

bygger gemensamt upp en distribution genom att separat genomgå samma procedur som 

Beijing med regional BNP och förklarande variabler. Distributionen ger en sammanställning 

av hur varje regions faktiska regionala BNP avviker från dess syntetiska utfall (Abadie et al., 

2019). Placebo-testet utförs separat på de andra regionerna som utgör urvalet, där den 

syntetiska versionen för varje region utformas. I dessa syntetiska versioner tillåts däremot inte 

att vikt läggs på Beijing. Eftersom ingen av regionerna som testas placebo-mässigt i praktiken 

utsätts för behandling, uppkommer variation i estimeringen endast av slumpmässiga skäl 

mellan det faktiska utfallet och syntetiska utfallet. Utifrån en jämförelse mellan placebo-

testerna och skattningen för Beijing, kan sedan en utvärdering göras av sannolikheten av att 

effekten som kan ses på den behandlade regionen inträffat av en slump (Abadie et al., 2010).  

 

Om Beijing påtagligt skiljer sig från resultatet av resten av regionerna sett till dess storlek på 

differens mellan syntetiskt och observerat utfall i bruttoregionalprodukt kan effekten av 

åtgärden betraktas som signifikant (McClelland & Gault, 2017). Om distributionen av 
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syntetiska effekter för kontrollregionerna däremot uppvisar flera effekter med samma magnitud 

som syntetiska Beijing i placebo-testet, är det sannolikt att skattade effekten är slumpmässig. 

Därefter framställs även p-värden från placebo-testet, som är andelen av kontrollregioner som 

har en åtminstone likvärdig effekt som syntetiska Beijing om orsaken bakom effekten som mäts 

inte är slumpmässig (Galiani & Quistorff, 2017). Om orsaken till effekten däremot är 

slumpmässig tolkas p-värdena som vanligt. Influensapandemier som SARS kan kategoriseras 

som slumpmässiga händelser och till följd av detta tolkas effekternas p-värden som vanligt. 

Om den syntetiska versionen av kontrollregionerna inte matchar väl innan SARS inträde kan 

p-värdena tendera att underskatta signifikansen för effekterna. Det hanterades genom att 

begränsa placebo-testet till regioner med högst ett likvärdigt RMSPE och skapandet av 

standardiserade p-värden.2 P-värdena standardiseras genom att dividera alla effekter med 

motsvarande RMSPE från den syntetiska versionen (ibid). 

6.3 Metoddiskussion 

Den syntetiska kontrollmetoden har många styrkor, då den till exempel gör mindre restriktiva 

antaganden än difference-in-differences och många andra kvantitativa metoder (McClelland & 

Gault, 2017). Metoden är föredömlig vid undersökningar av policyåtgärder som är specifika 

för en viss region. Vanligtvis genererar metoden en lista med regioner och deras bidragande 

vikt till den syntetiska kontrollgruppen, vilket tillåter användaren att göra ett informerat beslut 

angående de utvalda regionernas kompabilitet med testgruppen.  

 

Metoden har samtidigt flera begränsningar, vilka hör ihop med de villkor som måste vara 

uppfyllda för att metoden ska kunna användas. Regionen som studeras ska vara den enda 

regionen som utsätts för den politiska åtgärden. Den politiska åtgärden ska inte heller ha haft 

en påverkan innan den implementerats. Effekterna från policyn får inte spilla över till någon 

annan region, vilket har varit svårt att säkerställa i detta fall då information gällande kinesiska 

regimens åtgärder är begränsat och svåråtkomligt. I denna studie görs ett antagande baserat på 

uträttade åtgärder presenterade av bland annat Ahmad et al. (2009), Beutels et al. (2009) och 

WHO (2020b). Det skadar tillförlitligheten till resultatet av denna studie, då det inte är omöjligt 

att regioner medtagna i den syntetiska kontrollgruppen kan ha utsatts för andra policyåtgärder 

alternativt spillover effects genom andra beslut som drabbar andra regioners ekonomi. Det 

syntetiska utfallet kan bli vilseledande om ingen av kontrollregionerna har högre eller lägre 

 
2 Standardiserade p-värden och p-värden genereras från kommandot synth_runner i mjukvaruprogrammet Stata. 
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variabelvärden än den behandlade regionen innan SARS och policyåtgärder införs, därför ska 

inte den regionen som studeras uppvisa extremvärden gentemot kontrollregionerna 

(McClelland & Gault, 2017).  

 

7. Resultat 

7.1 Utfall 

Resultatet ger en bild av vilka regioner som är mest lämpliga för att producera Beijings 

kontrafaktiska utfall och hur väl det konstruerade utfallet följer det observerade innan och efter 

behandling. Resultatet indikerar på att sammansättningen av vikter från Shanghai och Jiangxi 

passar relativt väl in för att prognostisera den kontrafaktiska utvecklingen. Tabell 1 presenterar 

respektive vikt som använts av regionerna för att skapa den syntetiska kontrollgruppen, där 

Jiangxi stod för den övervägande majoriteten av den totala vikten. Resterande regioner utan 

delaktig vikt utelämnas därmed i beräkningen av det syntetiska utfallet. Vikterna som givits till 

de två regionerna anses vara mest lika Beijing gällande värdena i dess förklarande variabler.   

 

Tabell 1. Syntetiska kontrollvikter 

Region Vikt Region Vikt Region Vikt Region Vikt 

Anhui 0 Guizhou 0 Sichuan 0 Guangxi 0 

Chongqing 0 Hunan 0 Shaanxi 0 Liaoning 0 

Fujian 0 Heilongjiang 0 Xinjiang 0 Hubei 0 

Jilin 0 Jiangxi 0,75 Yunnan 0 Shanghai 0,25 

Källa: Egen bearbetning av data från NBS (2012) 

 

Prediktorerna för Jiangxi och Beijing följer varandra relativt tätt åren innan 2003, sett till 

utvecklingen i sekundär industri.  Shanghai och Beijing följer varandra tätt sett till utveckling 

i bland annat primär industri, utbildning, öppenhet för handel och befolkningstillväxt. Dessa 

likheter mellan Beijing och respektive region som framgår av att studera datamaterialet antyder 

på att vikterna som beräknats är rimliga även utifrån en subjektiv tolkning, sett till de 

prediktorer som avses. Det är däremot förvånande att Jiangxi tilldelas en större vikt än 

Shanghai, som sett till de förklarande variablerna är mer lik Beijing.  

 

För att skapa en tydligare uppfattning om hur väl det syntetiska utfallet representerar 

utvecklingen sett till förklarande variablerna för det observerade Beijing och hur det relaterar 
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till kontrollgruppens genomsnittsvärden, presenteras en jämförelse mellan dessa i tabell 2. I 

tabellen visas genomsnittet för respektive förklarande variabel för perioden innan pandemin 

bröt ut och åtgärder sattes in. Tabellen visar på så sätt hur väl det observerade Beijing och det 

syntetiska Beijing matchar gällande de olika variabler som har inkluderats och hur de förhåller 

sig till genomsnittet i kontrollgruppen. Generellt observeras att majoriteten av Beijings 

variabelvärden i relation till de syntetiska variabelvärdena uppvisar en relativt bättre matchning 

jämfört med kontrollgruppen, främst sett till utbildning, öppenhet för handel, sekundär industri, 

tertiär industri, KPI och industri.  

 

Tabell 2. Prediktorbalans: Beijing och syntetiska Beijing 

Prediktor Beijing Syntet Kontrollgrupp  

Investeringskvot 54% 33% 36% 

Turism (kvot) 104% 12% 16% 

Öppenhet för handel 1816% 370% 313% 

KPI 1,6% 0,2% 0% 

Befolkningstillväxt 86,7% 661% 545% 

Utbildning 5,00 10 19,33 

Primär industri 94 403 478 

Sekundär industri 1030 1200 1349 

Tertiär industri 1722 1296 1224 

Industri 812 990 1138 

Prediktorerna uppvisar ett medelvärde för tidsperioden 2000-2002. 

Källa: Egen bearbetning av data från NBS (2012) 

 

I figur 5 jämförs utvecklingen för det syntetiska Beijing med det i praktiken observerade 

Beijing under tidsperioden 1999 till 2007. Den vertikalt streckade linjen illustrerar tidpunkten, 

år 2003, för då SARS drabbade Beijing och flera smittskyddsåtgärder infördes. Utvecklingen 

för det observerade Beijing och det syntetiska Beijing följer varandra relativt tätt innan 2003 

(bortsett från åren 1999 - 2000), men efter 2003 börjar den syntetiska utvecklingen avvika från 

det observerade utvecklingen. Avvikelsen visar en positiv kontrafaktisk trend fram till ungefär 

2004. Därefter utsätts regionen Beijing förmodligen för någon form av chock i ekonomin som 

reflekteras i utvecklingen från 2004 fram till 2005 ungefär, vilket det syntetiska Beijing brister 

i att replikera. För åren därefter, 2005 - 2007, följer det syntetiska Beijing det observerade 

Beijing sett till utveckling, men på en lägre nivå av bruttoregionalprodukt. Före inträdet av 
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SARS visar det syntetiska Beijing ett RMSPE på 23,24667, vilket kan anses vara relativt högt 

i relation till den effekt som observerades mellan det kontrafaktiska och observerade utfallet. 

 

Figur 5. Trender i regional BNP: Beijing vs Syntetiskt Beijing 

 

 Källa: Egen bearbetning i Stata av data från NBS (2012) 

 

Utvecklingen i bruttoregionalprodukt för syntetiska kontra observerade Beijing under 

tidsperioden 1999 - 2007 presenteras i figur 6. Effekten av influensapandemin och politiska 

åtgärder framkommer vid det vertikala strecket som betecknar SARS och politiska åtgärders 

inträde. Den streckade horisontella linjen representerar observerade Beijing och den heldragna 

linjen visar den kontrafaktiska utvecklingen av Beijing. Skillnaden i bruttoregionalprodukt 

mellan utfallen motsvarar omkring 2 miljarder yuan vid 2003 när SARS inträffar och 

smittskyddsåtgärder införs, vilket utgör cirka 1,5 procent. Året därefter vid 2004 skiljer sig 

utvecklingen med ungefär 20 miljarder yuan, vilket översätts till ungefär 4,7 procent. Den 

kontrafaktiska utvecklingen visar på en svag differens från den faktiska utvecklingen mellan 

2003 och 2004, vilket indikerar på att inträdet av SARS och smittskyddsåtgärder kan ha haft 

en effekt på bruttoregionalprodukten i Beijing. Men det kan även bero på en bristfällig 

anpassning, vilket reflekteras i avvikelsen under 1999 - 2002. Vid 2005 blir det istället det 

observerade utfallet som skjuter ifrån åt andra hållet vilket visas genom en negativ utveckling 

för det kontrafaktiska utfallet i relation till det observerade.  
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Figur 6. Differens i bruttoregionalprodukt:  Syntetiskt Beijing kontra Beijing 

 

 Källa: Egen bearbetning av data från NBS (2012) 

 

Sammantaget visar resultatet att det återfinns diskrepans mellan det faktiska och kontrafaktiska 

utfallet för Beijing ekonomiska utveckling i samband med att SARS bröt ut och åtgärder för 

smittskydd infördes. Faktiska Beijing producerade en lägre tillväxt i regional BNP än det 

kontrafaktiska utfallet, vilket stämmer överens med tidigare presenterade teorier. Resultaten 

indikerar på att SARS och införda smittskyddsåtgärder hade en negativ ekonomisk effekt på 

Beijings regionala BNP. Däremot bör effektens signifikansnivå utredas vidare för att fastställa 

huruvida effekten som kan ses är signifikant. Det beräknas genom ett placebo-test i nästa 

avsnitt.  

7.2 Analys av utfall: Placebo-test 

Härnäst ska en typ av placebo-test utföras för att testa det redovisade resultatets signifikans. 

För att kunna utvärdera skattningens signifikans undersöks huruvida det redovisade resultatet 

beror på slumpen eller ej. Som tidigare beskrivits skapas syntetiska versioner av varje 

tillgänglig region i urvalet, vilka inkluderas i samma figur för att underlätta en jämförelse 

mellan dessa. Om syntetiska Beijings utfall avviker påtagligt från de andra utfallen vid 2003 

och perioden efter behandling, indikerar det på att effekten som illustrerats är signifikant och 

sannolikheten är då hög att effekten kommer av just SARS-utbrottet med dess 

smittskyddsåtgärder.  
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Först studeras hur Beijings ekonomiska utveckling förhåller sig till resten av regionerna. Figur 

7 illustrerar samtliga regioners utfallstrender, där den svarta linjen representeras av Beijing. Av 

figuren kan konstateras att Beijing befinner sig ungefär i mitten av samtliga regioner, vilket 

indikerar på att kriterierna för att utföra en syntetisk kontroll med dessa regioner är uppfyllda. 

Om Beijing skulle utgöra ett extremvärde utifrån den beroende variabeln och de förklarande 

variablerna i förhållande till resten av gruppen, skulle det inte vara passande att utföra en 

syntetisk kontrollmetod med utvalda regioner som kontrollgrupp. 

 

Figur 7.  Utfallstrender för samtliga regioner 

 

 Källa: Egen bearbetning av data från NBS (2012) 

 

Därefter genomfördes placebo-testet för samtliga regioner med restriktionen att regionen inte 

får ha ett högre RMSPE-värde än det syntetiska Beijing. Anledningen till det var att falska 

effekter från placebo-testet kan vara väldigt höga om syntetiska versionen av 

kontrollregionerna inte matchar väl innan inträdet av SARS.  Samtliga regioner uppfyllde 

kravet och inkluderades i beräkningen.  

 

Figur 8 visar på skillnader mellan syntetiska utfall för regionerna, i relation till dess 

observerade utfall. Således är det effekterna som redovisas i figuren. I figuren konstateras att 

den observerade effekten för Beijing, efter det att SARS dykt upp och smittskyddsåtgärder satts 

in, inte är signifikant. Effekten som observeras kan lika gärna bero på slumpen eftersom den 

uppskattade effekten för Beijing inte avviker nämnvärt från resterande effekter bland 
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kontrollregionerna efter 2003. Det går därför inte att konstatera att SARS och 

smittskyddsåtgärder hade en negativ ekonomisk effekt på Beijing. Däremot verkar effekten 

som ses efter 2005 inte ha berott på slumpen.  

 

Figur 8. Placebo-test för samtliga regioner: Effekter 

 

 Källa: Egen bearbetning av data från NBS (2012) 

 

För åren 2003 - 2004 beräknades ett p-värde på 0,9375 respektive 0,5625, vilka kan tolkas som 

signifikansen för den observerade effekten av SARS och smittskyddsåtgärder. Dessa effekter 

kan således inte statistiskt säkerställas på någon vedertagen signifikansnivå. Därmed förkastas 

hypotesen att Beijing hade haft en högre ekonomisk tillväxt utan SARS och 

smittskyddsåtgärder. Det standardiserade p-värdet för år 2003 var ekvivalent med framtaget p-

värde, däremot är det standardiserade p-värdet mindre signifikant för år 2004. 

7.3 Diskussion  

Effekten som observeras i figur 5 efter behandlingen satts in hade sannolikt varit mer tydlig 

om den hade kunnat redovisas i termer av kvartalsenlig bruttoregionalprodukt. De ekonomiska 

effekterna från SARS koncentrerades främst till tredje kvartalet 2003 (Beutels et al., 2009). 

Begränsningar i tillgängliga data gör däremot att det inte är möjligt att studera effekterna 

kvartalsvis, något som troligen hade bidragit till ett mer detaljerat utfall. Resultatet från en 

sådan undersökning hade sannolikt bidragit till mer träffsäkra observationer och slutsatser om 

ekonomiska effekter från virusutbrott i den magnitud som SARS. En annan viktig aspekt som 
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potentiellt har kunnat påverka resultatet är antagandet som gjordes angående spillover effects, 

vilket säger att politiska åtgärder vidtagna mot SARS antas inte påverka andra regioner. Det är 

inte omöjligt att införandet av politiska åtgärder hade effekter på andra regioner i urvalet. Sett 

till bland annat utrikeshandel och turism är det möjligt att åtgärderna som vidtogs i Beijing fick 

konsekvenser på fler regioner då de kanske bidrog till en generell oro och rädsla för att resa till 

eller bedriva handel med Kina överlag.  

 

I figur 5 ses att Beijings faktiska utfall från 2005 och framåt befinner sig på en avsevärt högre 

nivå än det syntetiska utfallet. Resultatet som observeras för utvecklingen i Beijing efter 2005 

är förbryllande och det är svårt att veta exakt vad som ligger bakom den branta uppgången hos 

det observerade utfallet. En möjlig anledning till varför en så brant ekonomisk uppgång kan 

utläsas för Beijing efter 2005 är ökningen i utländska direktinvesteringar till regionen. Nivån 

på utländska direktinvesteringar för Beijing steg årligen med 15 procent mellan 2005 och 2009 

(Yang et al., 2011). Investeringar från utlandet tillhandahåller regionen med till exempel 

kapital, teknologi, kunskap och jobb, faktorer som bidrar till Beijings ekonomiska tillväxt.  

 

Att ha med en längre tidsperiod innan behandlingen sätts in stärker trovärdigheten hos 

konstruktionen av ett syntetiskt Beijing. Det hade underlättat för att kunna bedöma rimligheten 

hos det syntetiska Beijing som beräknats, genom att studera närmare för hur utvecklingen 

fluktuerar över en längre tid innan SARS och smittskyddsåtgärder. Däremot var det för studien 

inte möjligt att använda sig av en längre tidsperiod då det inte gick att få tag på data för alla 

relevanta variabler innan 1999. I figur 5 ses att utfallen avviker från varandra efter 2003, men 

vid 1999 ses en minst lika stor avvikelse mellan utfallen. Det bidrar till uppfattningen att 

avvikelsen som kan ses efter 2003 i själva verket är resultatet av en fluktuation i utveckling 

snarare än en faktisk effekt.  

 

Skillnaden som genereras i figur 6 vid inträdet av SARS 2003 av den syntetiska versionen med 

ett RMSPE på 23,24667, motsvarar ungefärligt 20 hundra miljoner yuan. Eftersom RMSPE 

visar storleken på bristande passform mellan det syntetiska utfallet och det observerade, stödjer 

det antagandet om utebliven signifikans som illustreras i resultatet. I figur 6 observeras att den 

syntetiska versionen genererar en större avvikelse från den faktiska utvecklingen innan inträdet 

av SARS än den uppskattade effekten av det. En längre tidsperiod innan inträdet av SARS hade 

möjliggjort en syntetisk version med närmare passform, som hade bidragit till en tydligare bild 

av effekt kontra passform. Det blir tydligt när de standardiserade p-värdena är högre än p-
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värdena, som indikerar på att sannolikheten av att effekterna skett av slumpen ökar när 

passformen mellan syntetiska och observerade Beijing beaktas. 

8. Slutsats 

Syftet med studien har varit att undersöka de ekonomiska effekterna på Beijings ekonomi från 

SARS-utbrottet och de smittskyddsåtgärder som implementerades i samband med det. Med 

hjälp av syntetisk kontrollmetod skapades den ekonomiska utvecklingen för Beijing om SARS-

utbrottet aldrig hade ägt rum och smittskyddsåtgärder aldrig implementerats. Det syntetiska 

Beijing skapades från vikter av olika kinesiska regioner. Hypotesen var att Beijings regionala 

BNP hade befunnit sig på en högre nivå om det inte var för SARS och de politiska åtgärderna 

som vidtogs. Resultatet visade på en negativ effekt i form av en svag avvikelse mellan det 

syntetiska och det observerade utfallet efter 2003, men samtidigt visade placebo-testet att 

effekten som beräknats lika gärna kunde berott på slumpen. Därför kan resultatet i denna studie 

inte konstatera att SARS och politiska åtgärder faktiskt hade ekonomiska effekter på Beijing.  

 

Ett potentiellt problem för resultatens trovärdighet involverar det datamaterial som använts i 

studien. En viktig aspekt rörande Kinas statistik är att det finns anledning att tro att de siffror 

som publicerats inte stämmer överens med verkligheten. Flera studier (Rawski, 2001; Smith, 

2001) tar upp motsägelser i den officiellt presenterade statistiken som främst handlar om den 

ekonomiska tillväxten. Det är en aspekt som gör det svårt att dra slutsatser om hur den kinesiska 

ekonomin faktiskt har utvecklats över tid. För studien fanns inget annat val än att använda 

tillgängliga data, men det är viktigt att ha i åtanke att statistik som används i uppsatsen möjligen 

kan vara bristfällig.   

 

Ingen tidigare studie har valt att estimera virusutbrotts effekter med hjälp av syntetisk 

kontrollmetod, vilket gör att utvärderingen av denna studies resultat i kontrast till tidigare 

studier blir en generell analys. De tidigare studier som specifikt studerade SARS kunde visa på 

att sjukdomen hade en effekt på ekonomin, medan denna studie däremot inte kunde visa på en 

signifikant effekt. Studiens resultat visar däremot, i enlighet med Beutels et al. (2009),  att en 

högre acceleration i ekonomisk tillväxt observeras under 2003 än tidigare år medan en likvärdig 

tillväxttakt kan ses för det faktiska utfallet. Samtidigt skiljer sig de tidigare resultaten också 

från denna studie på det sätt att de gör mer restriktiva antaganden, vilket också ger anledning 

till att vara mer kritisk till de estimerade effekterna i dessa studier. Anledningen till varför 
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denna syntetiska kontrollstudie inte funnit effekter har förmodligen att göra med detaljer i 

tillvägagångssättet. Studien har inte kunnat använda data för varje kvartal vilket möjligen hade 

kunnat visat på större, om än kortlivade, effekter från virusutbrottet. Då flera studier (Beutels 

et al., 2009; Hanna & Huang, 2004) visar på att de ekonomiska effekterna av SARS lyckades 

isoleras till i stort sett ett kvartal, hade förmodligen kvartalsenlig data varit föredömligt för 

denna studie och möjligen hade signifikanta effekter kunnat redovisas i det fallet. Den uteblivna 

signifikansen kan även tänkas bero på en alltför kort undersökningsperiod innan inträdet av 

SARS. Att inkludera fler år i perioden innan behandling hade varit passande för att stärka 

trovärdigheten hos det syntetiskt konstruerade utfallet, eftersom passformen då kan jämföras 

med uppskattade effekter under en längre tid.  

 

Trots att uppsatsens resultat inte kunnat visa på några signifikanta ekonomiska effekter, 

uppmuntras till fortsatt forskning på effekterna av virusutbrott och smittskyddsåtgärder med 

hjälp av syntetisk kontrollmetod. Behovet av att förstå de ekonomiska konsekvenserna av en 

pandemi återfinns även i nutid gällande Covid-19 och det skulle vara intressant att i framtiden 

estimera effekterna genom syntetisk kontrollmetod. När nuvarande virusutbrott är över 

kommer det vara möjligt att bedriva ytterligare forskning på flera länder. Covid-19 skiljer sig 

från SARS i det avseende att i stort sett hela världen påverkats av viruset och till följd av det 

har olika politiska åtgärder implementerats. De politiska åtgärder som vidtagits, dels de som 

skapats för att minska smittspridning och dels de som införts för att stödja befolkningen 

ekonomiskt, skulle vid ett senare tillfälle kunna utvärderas på syntetisk väg och 

förhoppningsvis kunna ge fler insikter om effekterna av virusutbrott. En vidare förståelse kring 

pandemiers samhällsekonomiska effekter kan bidra till att utforma politiska åtgärder som 

effektivt lindrar de negativa biverkningarna som drabbar samhället i stort.   
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