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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Sverige har under senare år lidit av en högre arbetslöshet och problemet tillskrivs ofta 

finanskrisen och dess effekter på arbetsmarknaden. Denna uppsats syftar till att studera 

Finland respektive Sverige för att undersöka hur arbetslösheten i Sverige påverkats givet 

ett inträde i EU:s valutasamarbete i samband med folkomröstningen 2003. 

Arbetslöshetens utveckling studeras under tidsperioden 1993-2013. Vidare studeras 

arbetslöshetens underliggande faktorer och de skillnader som ett inträde i unionen skulle 

inneburit för ekonomin. Utifrån teori, tidigare forskning och en analys framkommer att 

de huvudsakliga faktorer som påverkat arbetslösheten är sysselsättningsgrad och 

arbetskraft, tillväxt och produktivitet, inflation, växelkurs och statsskuld. Vi använde oss 

sedan av OLS-regressioner, en för Finland och en för Sverige, med en dummy variabel 

för Finlands medlemskap i EMU. Vårt resultat är att eurosamarbetet sannolikt skulle varit 

positivt för Sverige med avseende på arbetslösheten. Uppsatsens empiriska studie visar 

att Finlands arbetslöshet minskat till följd av eurosamarbetet och att Sveriges arbetslöshet 

ökat till följd av växelkursfluktuationer. Även om EMU-samarbetet haft en positiv effekt 

genom lägre arbetslöshet i Finland kan samarbetet på längre sikt påverkas i oönskad 

riktning. 

Nyckelord: Arbetslöshet, Eurosamarbetet, Sverige, Finland, Tvillingstudie, EMU, 

Sysselsättning, Arbetskraft  



ABSTRACT 

 

 

 

 

Sweden has for many years had high unemployment and the problem is often attributed 

to the financial crisis and its effects on the labor market. This paper aims to conduct  

studies for Finland and Sweden to investigate whether Sweden would have had higher or 

lower unemployment given entry into Euro currency collaboration in connection with the 

2003 referendum. The essay is delimited to the time period 1993-2013 and deals with 

unemployment trends over the period. Based on theory and previous research, we found 

that the main factors affecting unemployment is employment, labor force growth and 

productivity, inflation, exchange rate and public debt. We used OLS-regressions, one for 

Finland and one for Sweden, with a dummy variable for Finland’s membership in the 

EMU. Our result is that the euro would likely have been positive for Sweden with respect 

to unemployment. The essays empirical study shows that Finland had a positive effect of 

the EU collaboration and Sweden suffered from higher unemployment because of its 

exchange rate fluctuations. However, it is very difficult to say that the effects only would 

have been positive because of instability in several euro area countries. 

Keywords: Unemployment, Euro area, Sweden, Finland, Twin Study, EMU, 

Employment, Labour force  
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Den första januari 1999 bildades den Monetära Europeiska Unionen, EMU och 11 av 

EU:s dåvarande 15 medlemsländer låste sina växelkurser till varandra under en fast 

växelkursregim. I januari 2002 infördes den gemensamma europeiska valutan Euro vilken 

ersatte de nationella valutorna i länderna.  

 

Sverige valde att stå utanför valutaunionen efter den folkomröstning som genomfördes 

2003 där majoriteten av svenskarna röstade nej. Inför folkomröstningen rådde dock en 

livlig debatt där förespråkarna hävdade att fördelarna med euron under stabila 

makroekonomiska förhållanden skulle leda till ökad handel mellan medlemsländerna och 

på sikt högre levnadsstandard. Samtidigt menade motståndarna att en självständig 

riksbank och penningpolitik är att föredra givet en eventuell asymmetrisk ekonomisk 

störning där Sverige kunde drabbas annorlunda än övriga medlemsländer (Flam, 2011). 

De samhällsekonomiska för- och nackdelarna med ett medlemskap i en valutaunion 

försöker nationalekonomisk forskning besvara med hjälp av teorin för optimala 

valutaområden. Teorin om optimala valutaområden (OCA-teorin) ställer upp kriterier för 

ett geografiskt område där vinsterna av en valutaunion överväger kostnaderna. En sådan 

kostnad skulle kunna vara ökad arbetslöshet och stagnation till följd av en asymmetrisk 

störning i ekonomin (Barbosa, 2011).  

 

Startskottet för en ekonomisk kris var när investmentbanken Lehman Brothers kollapsade 

2008 som en konsekvens av en invecklad bostadsbubbla i USA. Resultatet blev en global 

finanskris och kreditkollaps, följt av recession och en europeisk skuldkris. En konsekvens 

av oljekriserna under 1970-talet och krisen i början av 1990-talet var en permanent högre 
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jämviktsarbetslöshet. Finanskrisen 2008 innebar också varsel och stigande arbetslöshet 

även om konsekvensen på arbetsmarknaden inte blev lika omfattande i Sverige som under 

de tidigare kriserna (Fregert & Jonung, 2010). 

 

Debatten om ett svenskt inträde i det europeiska monetära samarbetet har efter krisen 

blivit allt svalare för att idag kanske helt ha avtagit. Idag vill mindre än 20 procent av 

svenskarna gå med i EU:s monetära samarbete enligt senaste opinionsundersökningarna 

(SCB, 2013). Finland som valde att ansluta sig till det monetära samarbetet 1999, har 

efter krisen ifrågasatt ett fortsatt medlemskap i EMU. Finland har efter krisen betalat stora 

summor till stödpaket för de högt skuldsatta PIIGS-länderna1 samtidigt som landets egna 

budgetunderskott ökat och statsskulden stigit till nära 60 procent av BNP (Landguiden, 

2013). På grund av den ekonomiska krisen har allmänheten i Sverige blivit mer skeptisk 

till ett framtida medlemskap i den monetära unionen. I Finland har krisen väckt frågan 

om medlemskap verkligen ligger i landets ekonomiska intresse (Europainformationen, 

2014). Hur skulle egentligen svensk ekonomi och arbetslöshet utvecklats om Sverige valt 

att vara en del av EMU-samarbetet?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera Sverige och Finland med fokus på arbetslöshetens 

utveckling från år 1993 till 2013. Vi vill se om och i så fall hur det monetära samarbete 

påverkat Finlands arbetslöshet före, under och efter finanskrisen 2008. Vi vill också se 

om EMU-samarbetet orsakat någon märkbar skillnad i arbetslöshet mellan Sverige som 

ett icke medlemsland och Finland som ett medlemsland. Ett annat sätt att se på det är: har 

Sverige gynnats av att stå utanför EMU?  

                                                 

1 PIIGS-länderna är en förkortning för Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien, vilka är de länder 

som klassificeras som de svagaste ekonomierna i eurozonen till följd av finanskrisen.    
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1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna som vi har som syfte att besvara är följande: 

 Hur har Sverige och Finlands arbetslöshetsutveckling förändrats under 

tjugoårsperioden 1993-2013? 

 Finns det skillnader och i så fall hur ser skillnaden ut i avseende arbetslöshet 

mellan länderna? Kan man se om Finlands EMU-medlemskap påverkat 

arbetslösheten i någon särskild riktning?  

 

1.4 Metod och avgränsningar 

Skillnader i arbetslöshet i Sverige och Finland kommer att analyseras med hjälp av 

grundläggande nationalekonomiska makroteorier. Uppsatsen kommer dessutom stödja 

sig på tidigare forskning i ämnet där man undersöker effekterna av en valutaunion i olika 

länder. 

 

Uppsatsens empiriska del kommer att bestå av en ekonometrisk analys i form av OLS-

regression för Finland respektive Sverige. De variabler vi ska använda för att besvara vår 

frågeställning är: förändringar i sysselsättningsgrad, förändringar i den totala 

arbetskraften, tillväxt, arbetskraftsproduktivitet, inflation, växelkursfluktuationer och 

statsskuld. Det data vi kommer använda är sekundärdata hämtat från Statistiska 

Centralbyrån, Finska Statistikcentralen, Eurostat och Worldbank under tidsperioden 

1993-2013. Vi kommer att göra OLS-regressioner för Sverige respektive Finland. Vi 

kommer vidare föra en diskussion om någon av variablerna påverkats av Finlands 

medlemskap i EMU. För att få en grundförståelse för de båda länderna kommer vi att 

inleda med ett avsnitt där vi redogör för ländernas ekonomiska strukturella likheter och 

skillnader. Sedan presenteras relevanta teorier. Då det finns otaliga teorier kring 

arbetslöshet har vi valt ut de teorier vi anser mest lämpade för vår studie. Slutligen 

kommer de makroekonomiska modellerna som den teoretiska referensramen utgår ifrån 

användas för att tolka de empiriska resultaten från vår regressionsanalys och för att mäta 

den potentiella effekten av det monetära samarbetet på arbetslöshet i Sverige och Finland. 
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1.5 Tidigare studier 

Ett antal tidigare studier har syftat till att utvärdera EMU. En av dem är Barbosa (2011) 

som syftar till att utvärdera EMU utifrån OCA-teorin. Det görs genom en beskrivande 

analys av de första 12 medlemsländerna och deras förmåga att uppfylla några av OCA 

teorins viktigaste kriterier. Enligt Barbosa är de viktigaste kriterierna: geografisk närhet, 

hög regional och finansiell integration, hög faktorrörlighet inom unionen, stor likhet i 

konjunkturmönster, penningpolitik och finanspolitik inom unionen samt hög grad av pris- 

och löneflexibilitet inom landet. Sedan utvärderas om OCA-kriterierna lett till högre 

konkurrenskraft eller inte. De viktigaste resultaten i studien är att man såg att handeln 

ökat men att det finns skillnader i produktiviteten, obalans i handeln och skillnader i BNP-

tillväxt hos de olika länderna. Barbosas slutsatser ligger till stor del som grund för de 

förväntade resultaten i vår regression. 

 

Lidfeldts (2011) tvillingstudie för Sverige och Finland liknar mycket den som vi kommer 

genomföra, men Lidfeldt studerar den ekonomiska utvecklingen främst inom handeln och 

exporten, före och efter krisen. Syftet är att undersöka om Finland jämfört med Sverige 

hade någon potentiell fördel av handeln tack vare det monetära samarbetet. Samtidigt 

ville man se om Sverige kunde återhämta sig snabbare tack vare sin självständiga 

centralbank och penningpolitik. Vår studie skiljer sig från Lidfeldts genom att Lidfeldt 

valde ett kvalitativt tillvägagångssätt. Han studerar olika makroekonomiska variabler och 

olika sektorer inom Sverige respektive Finland samt handelspartners till länderna. 

Slutsatserna är att Finland inte hade någon väsentlig fördel före krisen jämfört med 

Sverige. Däremot finns det mycket som tyder på att svensk handel och export återhämtat 

sig snabbare än den finska efter krisen. Vår studie kommer att komplettera Lidfeldts 

genom en kvantitativ analys av arbetslösheten.  

 

Jager och Hafner (2013) syftar i sin analys att utvärdera EMU och valutaunionens 

sårbarhet under finanskrisen. Resultaten de fann är att EMU har stimulerat handeln inom 

unionen och med omvärlden men skillnader i ekonomisk struktur kombinerat med hög 

grad av industrispecialisering har ökat valutaunionens sårbarhet för asymmetriska 

chocker. Dessutom har låg arbetskraftsrörlighet och ineffektiva banksystem begränsat 

EMU:s anpassningsförmåga. Precis som Barbosas studie ligger även dessa slutsatser till 

grund för de förväntade resultaten i vår regression.   
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Dixon & Shepherd (2002) undersöker i sin studie problem som uppstår med arbetslöshet 

ur ett makroekonomiskt perspektiv med fokus på förhållandet mellan ekonomisk tillväxt 

och arbetslöshet. Syftet är att jämföra varför arbetslösheten i Europa är så pass hög 

jämfört med den arbetslöshet som fanns i USA vid millenniumskiftet. Från studien kunde 

vi formulera hypoteser kring sambanden mellan tillväxt, arbetskraftsutbud, 

arbetskraftsproduktivitet och arbetslöshet, som är viktiga för vår analys. 

 

Hanson & Sjöholm (1996) jämför i sin artikel Sveriges industristruktur och 

konjunktursvängningar med andra OECD-länders. Syftet är att se om asymmetriska 

chocker är ett hinder för att Sverige ska gå med i EMU. Författarna konstaterar att Sverige 

lämpar sig bäst för ett valutasamarbete med Finland och att det inte finns några särskilda 

likheter mellan Sverige och EMU-länderna i jämförelse med andra OECD-länder. 

Slutsatsen författarna drar är att en asymmetrisk chock i ett valutasamarbete skulle kunna 

sätta käppar i hjulet för Svensk ekonomi. Studien utvärderar också för- och nackdelarna 

med en valutaunion där teorin om valutaunioner och asymmetriska chocker är central 

precis som i vår studie. Vi kommer bidra genom att försöka utvärdera det som Hanson 

och Sjölund förutspådde 1996; att Sverige inte är redo för det monetära samarbetet. Både 

Hanson och Sjöholm och Lidfeldt jämför Sverige och Finland, vilket stödjer vår metod 

där vi också jämför Sverige och Finland.  
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KAPITEL 2 

BAKGRUND 

 

 

 

 

I följande kapitel diskuteras möjligheten och begränsningarna med att jämföra Finland 

och Sverige. Läsaren får här en inblick i det mest väsentliga likheterna och skillnaderna 

som finns mellan länderna. Syftet är att skapa förståelse för vilka eventuella 

begränsningar och möjligheter som finns med att genomföra denna studie. 

 

2.1 Politiskt & historiskt 

Finland var en del av Sverige fram till år 1809. Svenska är, utöver finska, ett av Finlands 

två officiella språk och svenska är även ett obligatoriskt ämne i grundskolan för finska 

barn (Landguiden, 2013). Graden av integration mellan länderna är stor när man mäter 

kommunikationen över landsgränsen och så väl politiskt som kulturellt har länderna stora 

likheter. För att nämna ett exempel har två politiskt nära partier; Finska 

Socialdemokraterna och Svenska Socialdemokraterna under en lång tid haft stor makt i 

respektive land. Arbetarrörelsen och facket har av tradition stor betydelse i båda länderna 

och man har liknande avtal och arbets- och anställningsvillkor (Landguiden, 2013). 

 

2.2 Naturresurser & industri 

Finlands främsta naturtillgång är skog och förutom skogsindustrin är tillverkning av 

elektronik samt metall- och verkstadsprodukter den viktigaste inkomstkällan. Finland är 

också världens största tillverkare av papper och kartong (Landguiden, 2013). IKT-sektorn 

(sektorn för information- och kommunikationsteknologi) har haft stor betydelse i både 

Finland och Sverige. Före millenniumskiftet var Svenska Ericsson och Finska Nokia 

världsledande på telekommarknanden (DN, 2013). Nokia stod i början av 2000-talet för 

4 procent av Finlands BNP och 20 procent av finsk export (Landguiden, 2013). Precis 

som i Finland är skogsindustrin en viktig inkomstkälla i Sverige men till skillnad från 

Finland har Sverige en större tillgång järnmalm och vattenkraft. Sverige är till exempel 
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den enda stora järnmalmsexportören i EU men Sverige har också stor export av papper, 

pappersmassa och trävaror.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att länderna har liknande naturresurser och industrier 

men att gruvnäringen är av stor betydelse för svensk ekonomi medan telekommarknaden 

spelat en viktigare roll för Finland. Att Finland haft lägre BNP per capita kan förklaras 

av en IKT-sektor som inte återhämtat sig lika väl som den svenska (Konjunkturinstitutet, 

2012). Utvecklingen i BNP per capita i Finland, Sverige och genomsnittet i eurozonen 

kan studeras i figur 2.1. Där kan man se att utvecklingen varit likartad sedan 1990 mellan 

länderna men att Sverige legat på en något högre nivå än Finland. Efter finanskrisen tycks 

BNP-utvecklingen per capita ha utvecklats snabbare i Sverige, vilket förklaras av att 

Sveriges export återhämtat sig snabbare. I konjunkturinstitutets rapport från 2012 

diskuteras att anledningen till detta är att Finlands konkurrenskraft minskat efter 

finanskrisen, vilket också skulle kunna förklara utvecklingen. 

 

Vidare kan man säga att Sverige och Finland har liknande produktionsstruktur, vilket 

innebär att man drabbas likartat av sektorspecifika störningar. 90-tals krisen är ett 

exempel på detta (Landguiden, 2014). 

 

Figur 2.1: BNP/Capita i Sverige, Finland och Europa 

Källa: Eurostat 
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Både Sverige och Finland är exportberoende länder. Finland exporterar främst till Europa 

och USA. Innan finanskrisen var även Ryssland en viktig handelspartner. Sverige 

exporterar också främst till Europa och USA men bedriver inte en lika omfattande handel 

med Ryssland (Konjunkturinstitutet, 2012). I likhet med Sverige är de flesta företag 

privatägda med vissa statligt ägda företag och monopol som undantag (Landguiden, 

2014).  I både Sverige och Finland har liknande avregleringar skett de senaste åren. Ett 

exempel på en reform som skett i både Finland och Sverige är avregleringen av 

apoteksmarknaden (Landguiden, 2014) 

 

2.3 Ekonomisk utveckling 1993-2013 

Med avseende på den ekonomiska utvecklingen har Finland och Sverige utvecklats 

likartat de senaste 20 åren. Länderna drabbades båda av den så kallade 90-talskrisen 

(Konjunkturinstitutet, 2012) I Finland steg arbetslösheten från 3 till 18 procent vilket kan 

ses i figur 2.2 som visar hur arbetslösheten utvecklats i Sverige, Finland och eurozonen 

åren 1985-2013. Efter det har arbetslösheten i Finland varit högre än i Sverige fram till 

dess att Finland ansökte om medlemskap till EU och EMU och började uppfylla 

konvergenskriterierna för inträde (Konjunkturinstitutet, 2012) Finland gick med i EU för 

att stabilisera sin valuta 2002. Åren 1994-2008 växte ekonomin med 3-4 procent i snitt 

per år, vilket är över genomsnittet för europaområdet (Landguiden, 2013). 

 

Sveriges ekonomi drabbades likartat under 90-talskrisen men arbetslösheten steg inte lika 

kraftigt utan steg från ca 3 procent till ca 10 procent (se figur 2.2). Sverige gjorde 

åtstramningar för att skapa budgetbalans och bromsa den växande statsskulden. Sedan 

har svensk ekonomi till stor del präglats av stabila statsfinanser (Landguiden, 2014) 
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Figur 2.2: Procentuell arbetslöshet i Sverige, Finland och Europa 1985-2013 

Källa: Eurostat  
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och BNP sjönk med 5 procent. Sveriges statsskuld har dock inte ökat markant under 
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(Landguiden, 2014). 
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studerat den mellan 17 OECD-länders årliga tillväxt i industriproduktionen 1961-1995 

kan man se att svensk konjunktur är korrelerad med den finska (Flam, 2009). 
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I figur 2.3 kan man se att inflationstakten i länderna följt varandra fram till krisen 2008. 

Under krisen och fram till idag har dock Finlands inflationstakt närmare följt resterande 

del av euro-området. De nominella räntorna har följt varandra sedan 1993 vilket kan ses 

i figur 2.4. 

 

Figur 2.3: Inflation (KPI) i Sverige, Finland och Europa 1996-2012 

Källa: Eurostat 

Figur 2.4: Nominell ränta i Sverige, Finland och Europa 1990-2014 

Källa: Eurostat 
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Sammanfattningsvis kan man se att fram till att Finland gick med i det monetära 

samarbetet, har länderna följt ett liknande ekonomiskt mönster. Undantaget är en 

arbetslöshet som steg kraftigare under 90-talskrisen i Finland. Sverige har mätt i BNP per 

capita haft en högre levnadsstandard men utvecklingen har varit likartat fram till 

Finanskrisen. 

 

2.5 Finland och EMU 

Finland valde att gå med i det monetära samarbetet år 1999. I och med inträdet i EU anslöt 

man sig till det monetära samarbetet och knöt den finska marken till euron. Varför Finland 

anslöt sig och inte Sverige kan ha flera skäl. Ett kan vara att Finland inte folkomröstade 

om euron utan röstade om medlemskap i EU där medborgarna sa ja 

(Europainformationen, 2014). En annan förklaring kan vara säkerhetspolitiska skäl; att 

Finland vill vända sig närmare Europa och bort från Ryssland (Svensson, 2013). Att 

Finland drabbats hårdare av 90-talskrisen kan också vara en förklaring att man gick med 

i det monetära samarbetet. Man trodde att den prisstabilitet som euron förväntades ge i 

form av trovärdigare penningpolitik skulle skapa stabilitet i form av ökad konkurrenskraft 

(Liikanen, 2007) 

 

Efter 2008 och finanskrisens utbrott, har de ekonomiska problem som finns i eurozonen 

präglat den politiska debatten i Finland. I Finland har allt fler ifrågasatt europasamarbetets 

framtid och idag är Sannfinländarna Finlands 3:e största parti, ett missnöjesparti som 

vunnit mycket stöd för sina EU-kritiska åsikter (Landguiden, 2013) I Finland finns ett 

stort motstånd, både politiskt och bland allmänheten, mot stödpaket för de krisdrabbade 

länderna. I synnerhet eftersom Finland själva tvingats göra nedskärningar inom bland 

annat skola och sjukvård (Landguiden, 2013). Finland berörs också av ekonomiska 

problem från övriga Euroländer eftersom ungefär hälften av Finlands varuexport går till 

EU-länder och en tredjedel till länder inom eurozonen (Landguiden, 2013) 
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2.6 Sverige och EMU 

Sverige har ännu inte deltagit i valutasamarbetet. Det utgör dock endast en del av EMU 

och Sverige tar del av övriga delar som EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Sverige följer 

också EU:s riktlinjer för stabiliseringspolitik. Enligt EU:s fördrag ska Sverige införa 

euron när landet uppfyller kraven. Sverige har inte ansetts uppfylla kraven om stabil 

växelkurs. Anledningen till det är att man inte deltagit i växelkursmekanismen ERM2 

som innebär att den svenska kronan knyts till euron. Till skillnad från Danmark och 

Storbritannien har Sverige dock inget formellt undantag från att införa euron (EU-

upplysningen, 2013) 

 

Två statliga utredningar påverkade debatten om EMU vilka byggde på teorin om optimala 

valutaområden. Den första, den så kallade ”Calmforsrapporten” (SOU 1996:158) belyste 

de politiska och samhällsekonomiska aspekterna vid ett svenskt medlemskap. 

Utredningen analyserade effektivitetsvinsterna av en gemensam valuta mot de 

stabiliseringspolitiska kostnaderna för att överge en självständig penningpolitik. Politiskt 

diskuterar rapporten det låga stödet för EMU hos väljarna och förlusten av svenskt 

inflytande i EU om Sverige väljer att ställa sig utanför samarbetet. Bedömningen i 

utredningen blev att Sverige skulle stå utanför det monetära samarbetet. Författaren 

menade att Sverige inte återhämtat sig efter 90-talskrisen med alltför försvagade 

statsfinanser och hög arbetslöshet. 

 

Den andra statliga utredningen kom 2002 och där utreds hur stabiliseringspolitiken bör 

utformas om Sverige skulle gå med i eurosamarbetet (SOU 2002:16) Det nya större 

utrymmet för finanspolitik analyseras och man föreslår vilka åtgärder man kan använda 

för att ersätta förlusten av nationell penningpolitik. Slutsatsen i rapporten är att 

finanspolitiken inte fullständigt kan substituera den nationella penningpolitiken och att 

stabiliseringspolitiken inte skulle kunna användas i samma utsträckning som tidigare.  

Det främsta skälet till att Sverige valde att stå utanför det monetära samarbetet är den 

folkomröstning som genomfördes 2003 där majoriteten av svenskarna röstade nej och de 

svenska politikerna valde att respektera detta (Fregert & Jonung, 2010) 
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KAPITEL 3 

TEORI 

 

 

 

 

För att skapa förståelse för hur arbetslösheten påverkas av ett valutasamarbete presenteras 

i detta kapitel en teoretisk referensram med grundläggande makroekonomi inom området. 

Eftersom det finns många teorier för att förklara arbetslöshet kommer vi ta upp de teorier 

vi anser vara mest relevanta för att besvara våra frågeställningar och för vår modell. Vi 

börjar med några relevanta teorier för att förklara arbetslöshet och sedan presenteras några 

teorier som syftar till att förklara en valutaunions funktionssätt. 

 

3.1 Arbetslöshet 

Den arbetslöshet vi kommer jämföra mellan Finland och Sverige definieras av 

International Labour Organization (ILO) som en person mellan 15 och 74 utan arbete, 

som aktivt sökt arbete de senaste fyra veckorna och som är redo att börja jobba inom två 

veckor. Det är den vanligaste förekommande definitionen av arbetslöshet som används i 

media och i offentliga sammanhang och rapporter. Arbetslöshet definieras som en 

procentsats av den aktiva arbetskraften. 

𝑈𝑅 =  
𝐿𝐹−𝐸

𝐿𝐹
 (1) 

Ekvation (1) är en definition av arbetslöshet. UR är arbetslöshet i procent, LF är antalet 

personer i sysselsättningen och E är antalet anställda. Till sysselsättningen räknas de som 

hade en inkomst vid undersökningstillfället plus de som aktivt söker jobb. Arbetslöshet 

räknas ut som skillnaden mellan tillgänglig arbetskraft (LF) och antalet anställda (E) 

dividerat med tillgänglig arbetskraft (LF). Ekvationen ger en procentsats som senare 

kommer användas som beroende variabel i vår empiriska analys. 

För att förstå hur fluktuationer i arbetslösheten kan uppstå måste man se till hur 

förändringar i den aktiva arbetskraften uppstår. Eftersom den tillgängliga arbetskraften 
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har betydelse för hur arbetslöshet beräknas är det viktigt att se hur förändringar i 

tillgänglig arbetskraft uppstår. 

∆𝐿𝐹

𝐿𝐹
=

∆𝑃𝑅

𝑃𝑅
+

∆𝑃𝑂𝑃

𝑃𝑂𝑃
 (2) 

Det visas i ekvation (2) där LF är antalet personer i sysselsättningen, PR är 

sysselsättningsgrad och POP är den totala arbetskraften. De innebär att ett land kan 

uppleva en ökande arbetslöshet även om antalet anställda ökar, om det är så att den aktiva 

arbetskraften ökar samtidigt. Dixon & Shepherd (2000) visar i sin studie om europeisk 

arbetslöshet att detta skedde i Frankrike under 1990-talet då antalet anställda ökade, men 

utbudet av arbetskraft ökade ännu mer vilket ledde till en högre arbetslöshetsprocent. 

 

3.1.2 Tillväxt 

Vi ska här närmare undersöka det samband som finns mellan arbetslösheten i ett land och 

dess tillväxt. Okuns lag (Okun, 1962) beskriver sambandet mellan ett lands tillväxt och 

dess arbetslöshet. Sambandet grundas i att om ett lands BNP stiger behövs mer arbetskraft 

för att producera den ökade efterfrågan och därför sjunker arbetslösheten. Lagen säger att 

om ett lands BNP ökar med ungefär 2 % kommer arbetslösheten i landet sjunker med 

ungefär 1 %. Denna ”lag” är dock mer en tumregel då det genom empirisk forskning visat 

sig att den skiljer sig från land till land (Dixon & Shepherd, 2000).  

 

Anledningen till att relationen mellan BNP och arbetslöshet inte är perfekt korrelerad går 

bland annat att finna i en annan regel, Verdoorns lag, som tar med 

produktivitetsförändringar i beräkningen. Verdoorns lag (Verdoorn, 1949) beskriver hur 

produktivitetsökningar sker när efterfrågan på produkter tvingar industrier och företag att 

effektivisera sin produktion för att möta den nya efterfrågan.  

 

Dessa två lagar kan tillsammans hjälpa oss utvärdera om det finns ett samband mellan 

tillväxt, arbetskraftsproduktivitet och arbetslöshet. 

∆𝐸

𝐸
≈

∆𝑌

𝑌
−

∆𝑃𝐿

𝑃𝐿
         (3) 
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Ekvation (3) visar hur förändringar i antalet anställda beror på tillväxt och förändringar i 

arbetskraftsproduktivitet. E står för antalet anställda, Y är BNP och PL är 

arbetskraftsproduktivitet. Ekvationen slår effektivt ihop Okuns lag och Verdoorns lag för 

att visa att tillväxt som inte sker på grund av arbetskraftsproduktivitet sker på grund av 

anställning av ytterligare arbetskraft (Dixon & Shepherd, 2000). 

∆𝑈𝑅 ≈ (
∆𝑃𝑅

𝑃𝑅
+

∆𝑃𝑂𝑃

𝑃𝑂𝑃
) − (

∆𝑌

𝑌
−

∆𝑃𝐿

𝑃𝐿
)        (4) 

 

Ekvation (4) är en kombination av ekvation (2) och (3) och kan förklara fluktueringar i 

arbetslöshet som beror på sysselsättning, aktiv arbetskraft, tillväxt och produktivitet. 

(Dixon & Shepherd, 2000) PR står för sysselsättningsgrad, POP för arbetskraften, Y är 

BNP och PL är arbetskraftsproduktivitet. 

 

3.1.3 Phillipskurvan 

En av de första teorierna som uppkom för att förklara arbetslöshet var Phillipskurvan som 

visar sambandet mellan ett lands pris- och löneutveckling och arbetslöshet. Denna teori 

är viktig för vår frågeställning då den knyter an till en av de effekterna EMU har på sina 

medlemsländer; en icke självständig penningpolitik. Att inte ha en självständig 

centralbank kan reducera dess förmåga att snabbt reagera vid asymmetriska chocker. I 

fallet med euroområdet är ECB ansvarig för hela valutaområdets inflation. Givet en 

ekonomisk störning som drabbar länderna i unionssamarbetet olika, finns risk för att vissa 

länder får större fluktuationer i inflationen som påverkar arbetslösheten. Ett lands 

centralbanks förmåga att parera asymmetriska chocker kan således reduceras eftersom 

inflationstakten anpassas för unionens genomsnitt (Mundell, 1961). 

 

Phillipskurvan beskriver relationen mellan inflation och arbetslöshet. Kurvan har fått sitt 

namn av A.W.H. Phillips som fann den negativa relationen mellan de två variablerna 

genom att studera inflation och arbetslöshet i Storbritannien mellan 1861 och 1957. Han 

såg ett negativt samband mellan arbetslöshet och inflation; arbetslösheten i ett land var 

hög, steg lönerna långsamt och om arbetslösheten var låg, steg lönerna snabbare (Fregert 

& Jonung, 2010) 
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Teorin vidareutvecklades senare av Friedman och Phelps genom att de separerade kurvan 

i en kort och en långsiktig. De visade att en oväntad ökning i inflationen på kort sikt 

orsakar lägre arbetslöshet men på lång sikt kommer arbetslösheten att återgå till sin 

ursprungliga nivå när arbetarna anpassar sina inflationsförväntningar och kräver högre 

löner. Så länge inflationen förblir relativt konstant på lång sikt kommer det negativa 

sambandet mellan inflation och arbetslöshet gälla. Men om den långsiktiga inflationen 

förändras kommer arbetslösheten efter en kort omställningsperiod återgå till jämvikt.  

 

Effektiviteten av penning- eller finanspolitik beror på hur snabbt arbetarna anpassar sina 

förväntningar till den nya långsiktiga inflationen. Den långsiktiga arbetslösheten givet en 

viss konstant inflation kallas av många för ”non accelerating inflation rate of 

unemployment” (NAIRU), även känt som jämviktsarbetslöshet. NAIRU är inte en 

konstant nivå utan den förändras av reala faktorer som påverkar utbud och efterfrågan. 

Penning- och finanspolitik som påverkar den aggregerade efterfrågan utan att påverka de 

reala faktorerna, förändrar inte ett lands jämviktsarbetslöshet (Fregert & Jonung, 2010) 

 

3.1.4 Arbetskraftsrörlighet 

Enligt OCA-teorin måste länderna för ett effektivt valutasamarbete ha hög grad av 

rörlighet hos produktionsfaktorerna på arbetsmarknaden och inom industrin. Den mest 

väsentliga produktionsfaktorrörligheten inom EMU-samarbetet är rörligheten av 

arbetskraft både geografisk och mellan olika sektorer. Det är inte enbart en viktig faktor 

för EMU-länder utan även viktigt för länder som inte är medlemmar. Ökad 

arbetskraftsrörlighet innebär en snabbare förflyttning av arbetskraft dit arbetstillfällena 

finns och därmed en snabbare anpassning vid en asymmetrisk störning i ekonomin och 

lägre arbetslöshet (Kennen, 1969) 

 

Att ha en hög arbetskraftsrörlighet både inom landet och mellan länderna är viktigt 

eftersom asymmetriska störningar inte längre kan dämpas genom fluktuationer i den 

inhemska valutan. Arbetskraftsrörlighet varierar beroende på flera faktorer, såsom 

befolkningstäthet, arbetskraftens ålder och utbildningsnivå (Andersson & Thulin, 2008). 
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På grund av att Finland inte längre har en egen valuta blir arbetskraftsrörligheten viktigare 

för att snabbt kunna återhämta sig från störningar i ekonomin. 

 

De faktorer som påverkar arbetskraftsrörligheten inom ett land är många: geografisk 

närhet, graden av specialisering i industrin, effektiva matchningssystem och åldern på 

arbetskraften (Andersson & Thulin, 2008). Det finns även en positiv korrelation mellan 

produktivitet och arbetskraftens rörlighet vilket stämmer överens med teorin då 

arbetskraftsrörlighet ökar möjligheten för ”rätt person på rätt plats”. Dessa analyser 

gjordes i Sverige men det finns inga tecken på att detta inte skulle kunna appliceras även 

på Finland (Fregert & Jonung, 2010). 

 

3.2 Växelkursregim och stabiliseringspolitik 

För vår fortsatta analys är Mundell-Flemmings teori om växelkursregim och 

stabiliseringspolitikens effektivitet väsentlig för att förklara effekten på arbetslöshet givet 

våra förklarande variabler; växelkursfluktuationer och statsskuld som konsekvens av 

finanspolitiska åtgärder. Mundell-Flemmings modell beskriver hur penning- respektive 

finanspolitik verkar under olika växelkursregimer. Denna teori är relevant eftersom ett 

antal studier, där bland Hanson & Sjöholm (1996) och Barbosa (2011), hävdat att 

Eurozonen inte är ett optimalt valutaområde. Det gör unionen känslig för asymmetriska 

störningar vilket kan påverka arbetslösheten negativt. Modellen antar initialt fri 

kapitalrörlighet i en liten öppen ekonomi vilket gäller i såväl Sverige och Finland.  

 

3.2.1 Rörlig växelkursregim 

Givet en rörlig växelkurs kan penningpolitik stimulera ekonomin i händelse av en 

ekonomisk chock. En penningpolitisk åtgärd leder till att den inhemska räntan blir lägre 

än den utländska. Då kommer både inhemska och utländska investerare välja att investera 

i utländsk valuta så att växelkursen deprecierar. Det stimulerar nettoexporten så att BNP 

stiger och arbetslösheten minskar när växelkursen agerar stötdämpare för exporten.   

Om ett land med rörlig växelkurs bedriver finanspolitik kommer däremot inte BNP och 

därigenom arbetslösheten påverkas. Om staten bedriver expansiv finanspolitik stiger den 

inhemska räntan så att investerarna väljer att investera i inhemsk valuta. Då apprecierar 

växelkursen så att nettoexporten minskar och man får ingen effekt på BNP och 
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arbetslöshet. Den positiva effekten på den aggregerade efterfrågan som den 

finanspolitiska åtgärden innebär reduceras av den negativa effekten på den aggregerade 

efterfrågan när exporten minskar. 

 

3.2.2 Fast växelkursregim 

Enligt Mundell-Flemmings antaganden kan inte penningpolitik stimulera ekonomin vid 

fast växelkurs. En penningpolitisk åtgärd leder till att centralbanken måste agera för att 

försvara den fasta växelkursen, vilket i sin tur leder till att räntan återgår till sin 

ursprungliga nivå. Låt säga att ekonomin drabbas av chock så att BNP faller under sin 

potentiella nivå och centralbanken bedriver expansiv penningpolitik så att den inhemska 

räntan blir lägre än den utländska räntenivån. Då kommer både inhemska och utländska 

investerare överge den inhemska valutan för att investera i utländsk valuta. För att bevara 

den fasta växelkursen måste centralbanken ingripa så att penningmängden åter ökar och 

räntan stiger. Detta förlopp fortsätter till dess att den inhemska räntan är lika med den 

utländska räntan. Penningpolitik har därmed ingen effekt på BNP givet fast växelkurs 

eftersom växelkursfluktuationen inte kan agera stötdämpare för exporten (Fregert & 

Jonung, 2010) 

 

Givet fast växelkurs är det endast finanspolitik som har effekt på BNP och därmed 

arbetslöshet, när penningpolitik är verkningslöst. När staten bedriver expansiv 

finanspolitik ökar den aggregerade efterfrågan och den inhemska räntenivån blir högre än 

den utländska. Då kommer efterfrågan på inhemsk valuta att öka och centralbanken måste 

agera för att försvara den fasta växelkursen så att penningmängden ökar och räntan 

sjunker. Finanspolitik har således effekt på BNP givet fast växelkursregim (Fregert & 

Jonung, 2010)  

 

3.3 Teorin om optimalt valutaområde (OCA-teorin) 

Grunden för ett lyckat valutasamarbete förklaras ofta med hjälp av teorin för ett optimalt 

valutaområde. De statliga utredningar som gjordes om ett svenskt medlemskap i EMU:s 

tredje etapp byggde till stor del på denna. När EMU först bildades uppfyllde inte 

medlemsländerna alla dessa kriterier men man räknade med att samarbetet skulle binda 

samman medlemsländerna till den grad att EMU skulle bli ett optimalt och effektivt 
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valutaområde. Vi kommer därmed att fortsätta vår analys med hjälp av Mundell-

Flemmings teori om optimalt valutaområde och försöka förklara hur arbetslöshet kan 

påverkas i en valutaunion. 

 

Teorin om optimalt valutaområde har utvecklats över tiden men introducerades av Robert 

Mundell, 1961. Teorin är en samling kriterier som bör uppfyllas för att ett valutaområde 

ska fungera effektivt och bibehålla stabilitet givet en asymmetrisk störning i ekonomin. 

De kriterier som kan antas ha effekt på arbetslöshet i ett valutasamarbete är (Fregert & 

Jonung, 2010): 

 Geografisk närhet 

 Hög regional integration 

 Hög grad av finansiell integration 

 Hög grad av faktorrörlighet inom unionen 

 Stor likhet i konjunkturmönster inom unionen 

 Stor likhet i penningpolitik inom unionen 

 Stor likhet i finanspolitik inom unionen 

 Hög grad av pris- och löneflexibilitet inom 

Grundläggande för ett valutasamarbete är kriteriet om geografisk närhet. Länder som 

ingår i en union bör redan innan unionen vara både industriellt och finansiellt integrerade 

för att vinna så mycket som möjligt på unionen (McKinnon, 1963). 

 

Hög grad av faktorrörlighet inom unionen innebär att produktionsfaktorerna arbetskraft 

och kapital, ska vara rörliga inom och över landsgränserna. Detta är viktigt för att 

valutaunion när en ekonomisk störning inte kan pareras genom växelkursanpassning. Då 

bör produktionsfaktorerna migrera från en geografisk position till en annan (Mundell, 

1961). Det gäller dock inte bara geografiskt utan även att arbetskraften är flexibel mellan 

olika branschen. För att det ska vara möjligt är en låg grad av specialisering viktigt. Då 

kan produktionsfaktorerna förflytta sig från en sektor till en annan, från en plats till en 

annan, för att förhindra arbetslöshet och stagnation givet en ekonomisk störning (Kennen, 

1969). 
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I en valutaunion frånsäger sig länderna en självständig penningpolitik och centralbank. 

För att den gemensamma penningpolitiken ska fungera så effektivt som möjligt bör OCA-

teorins kriterier gälla angående medlemsländernas likhet i penningpolitik, finanspolitik 

och konjunkturmönster var. Dessa kriterier ligger till grund för att göra centralbanken så 

effektiv som möjligt och minimera de direkta kostnaderna för inträde. Valutaunionen 

åstadkommer detta genom att synkronisera de olika ländernas konjunkturer och inflation 

(Fleming, 1971). För att detta ska ske behöver länderna liknande syn på hur man bör agera 

givet ekonomiska störningar inom landet. 

 

Valutasamarbetet ger också upphov till kriteriet om hög grad av pris- och löneflexibilitet 

för de länder som ansluter sig till unionen. Det kriteriet är viktigt för att förhindra 

snedvridning av konkurrensen mellan medlemsländerna. Tidigare reglerades detta genom 

förändringar i landets valuta gentemot deras handelspartners. Givet en valutaunion, måste 

länderna vara mer flexibla i priser och löner för att inte förlora konkurrenskraft. Dessutom 

är flexibilitet i löner och priser viktigt givet en asymmetrisk störning då växelkursen i en 

valutaunion inte kan agera stötdämpare för att inte arbetslöshet ska uppstå när företagens 

produktion minskar (Fleming, 1971) 

 

3.4 Fördelar & nackdelar med EMU 

Den teoretiska referensramen avslutas med att presentera de empiriska och teoretiska 

erfarenheter man kommit fram till i form av för- och nackdelar med en valutaunion.   

 

3.4.1 Fördelar med EMU 

Främsta fördelarna med det monetära samarbetet är att det eliminerar kostnader 

förknippade med valutaväxling och valutasäkring för företagen.  Med andra ord minskar 

transaktionskostnaderna. Beräkningar visar att kostnaden i Sverige för valutaväxling och 

valutasäkring uppgår till ca 0,2 procent av BNP, en kostnad som skulle falla bort givet att 

Sverige ingick i en valutaunion (Flam, 2011) 

 

Empirisk forskning på senare år visar att handeln inom euroområdet, mellan euroområdet 

och länder utanför euroområdet ökat som konsekvens av den gemensamma valutan. 
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Exempel på sådan forskning Flams (2011) och Barbosas (2011). Effekterna tycks vara 

betydande och handeln ökade med 30 procent 2004-2005 och ökade mellan euroländerna 

och till icke-euroländer med 10-20%. Effekten på BNP är dock svåra att avgöra (Flam, 

2011) men man kan resonera att om exporten ökar och inhemska företag gynnas så leder 

ökat efterfrågan på varumarknaden till ökad efterfrågan på arbetsmarknaden och därmed 

lägre arbetslöshet.  

 

3.4.2 Nackdelar med EMU 

Målet för den gemensamma penningpolitiken i EMU är att inflationen ska vara omkring 

2 procent. Inflationen beror av resursutnyttjandet i ekonomin och både inflationstakt och 

resursutnyttjande skiljer sig åt mellan euroländerna. Högt resursutnyttjande är förknippat 

med hög ränta och lågt resursutnyttjande med låg ränta. Den Europeiska Centralbanken 

agerar efter det ekonomiska läget i stort och de stora ekonomierna som Tyskland, 

Frankrike, Spanien och Italien väger tungt i bedömningen (Flam, 2011). 

 

Vidare resonerar Flam i likhet med OCA-teorin att de nackdelar den gemensamma 

penningpolitiken innebär, beror på hur väl konjunkturerna är synkroniserade och hur 

makroekonomiska störningar påverkar länderna. Den penningpolitik som bedrevs av 

ECB 1999-2008 lämpade sig inte för till exempel Grekland och Spanien. Inflationen hos 

dessa länder var hög samtidigt som produktivitetsförändringarna inte kompenserade för 

detta. Konsekvensen blev successivt försämrad konkurrenskraft följd av sjunkande 

nettoexport, bytesbalansunderskott och sedan ökad arbetslöshet som inte kunde 

kompenseras genom att valutan deprecieras (Flam, 2011). Sammanfattningsvis är 

fördelen med det monetära samarbetet en mikroekonomisk effektivitetsvinst och 

nackdelarna de kostnader som en förlust av penningpolitisk självständighet kan innebära.  
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KAPITEL 4 

METOD 

 

 

 

 

I följande avsnitt kommer vi förklara den metod vi använt för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Här kommer vi även beskriva den data som används, vilka variabler 

vi använt samt den modell vi utgått ifrån.  

 

4.1 Val av metod 

Syftet med vår uppsats är att försöka se om Sveriges arbetslöshet hade utvecklats till det 

bättre eller sämre givet ett medlemskap i EMU. Därmed blir vår uppgift att uppskatta hur 

arbetslösheten hade sett ut idag med ett inträde i EMU. För att göra det kommer vi 

genomföra ”Ordinary least squares” eller OLS-regressioner på Sverige respektive Finland 

där en dummyvariabel introduceras från den tidpunkt när Finland införde Euron som 

officiell valuta. 

 

OLS är en statistisk metod som används för att estimera de okända parametrarna i en 

linjär regressionsmodell. Metoden minimerar summan av residualerna i kvadrat och ger 

en estimerad linjär approximation (Dougherty, 2007). Ett problem som kan uppstå är att 

andra faktorer kan ha haft inverkan på arbetslösheten under perioden efter att Finland gick 

med i det monetära samarbetet. Det är troligt eftersom Finland precis som Sverige 

drabbats av eurokrisen och agerat för att dämpa dess effekter. 

 

Två OLS-regressionsanalyser, en för Sverige och en för Finland kommer genomföras där 

vi i båda fallen söker finna en signifikant dummy för finanskrisen och dess effekt. I OLS-

regressionsanalysen för Finland kommer även en dummy för Finlands deltagande i 

eurosamarbetet användas. Den används för att skatta eurons effekt på Finland, ett likartat 

land till Sverige. 
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4.2 Definition av variabler 

Här presenteras vår modell och de variabler den kommer innehålla. 

 

4.2.1 Modellspecifikation 

Regressionsanalysen för Sverige utgår från följande modell: 

𝑈𝑅 = 𝛽1 +  𝛽2𝑃𝑂𝑃𝑃𝑅 + 𝛽3𝐵𝑁𝑃𝑃𝐿 + 𝛽4𝐷𝐸𝐵𝑇 + 𝛽5𝐾𝑃𝐼 + 𝛽6𝐸𝑋𝐶 + 𝛿𝐷𝑉𝐾𝑅𝐼𝑆 

Regressionsmodellen för Finland utgår från följande modell: 

𝑈𝑅 = 𝛽1 +  𝛽2𝑃𝑂𝑃𝑃𝑅 + 𝛽3𝐵𝑁𝑃𝑃𝐿 + 𝛽4𝐷𝐸𝐵𝑇 + 𝛽5𝐾𝑃𝐼 + 𝛿𝐷𝑉𝐾𝑅𝐼𝑆 + 𝛿𝐷𝑉𝐸𝑀𝑈  

Tidsserien innehåller 82 observationer då de laggade variablerna gör det omöjligt att 

observera det fjärde kvartalet 2013. 

 

4.2.2 Variabler 

De variabler vi valt att använda är de som förklarats i den teoretiska referensramen. Vi 

börjar med att definiera den beroende variabeln arbetslöshet, för att sedan definiera de 

oberoende variablerna. 

 Arbetslöshet (UR) 

Definitionen av arbetslöshet, den beroende variabeln, är den som definieras av 

International Labour Organization (ILO). Arbetslöshet räknas ut som skillnaden mellan 

tillgänglig arbetskraft och antalet anställda dividerat med tillgänglig arbetskraft vilket ger 

antalet arbetslösa i procent. 

 Förändring i total arbetskraft (POP) 

Variabeln finns med för att fånga de förändringar i arbetslöshet som beror på förändring 

i befolkningsmängd hos arbetsför ålder, 15-75 år. Baserat på Dixon & Shepherds 

resonemang, är effekterna av förändringar i arbetskraftens storlek en viktig variabel i 

förklaringen till arbetslöshet. Förändringar kan ske i arbetslösheten på grund av att till 

exempel stora barnkullar träder in eller ut ur arbetsför ålder. Exempel på det är de stora 

barnkullarna födda under 90-talet som fyllde 15 år mellan 2004 och 2005. Vår hypotes är 
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att förändringar i total arbetskraft påverkar arbetslösheten positivt, det vill säga ökar total 

arbetskraft så ökar också arbetslösheten.  

 Förändring i sysselsättningsgrad (PR) 

Definitionen av sysselsättningsgrad är antalet personer i arbete plus antalet 

arbetssökande. Den här variabeln används för att fånga de förändringar i arbetslöshet som 

sker på grund av in- och utträde ur arbetskraften. Precis som förändring i total arbetskraft 

är denna variabel baserad på Dixon & Shepherds resonemang. Vår hypotes är att den här 

variabeln kan påverka arbetslöshet i båda riktningarna, beroende på hur många som söker 

jobb i förhållande till demografiska förändringar.  

 Inflation (KPI) 

För att mäta inflation används konsumentprisindex (KPI) som proxyvariabel. Denna 

variabel bygger på Phillips teori om ett negativt samband mellan arbetslöshet och 

inflation. Vår hypotes är densamma som Phillips; om inflationen stiger kommer 

arbetslösheten sjunka.  

 Skillnaden i förändring av tillväxt och produktivitet (BNPPL) 

Variabeln definieras som skillnaden mellan förändring i tillväxt och förändring i 

produktivitet. Den här variabeln används för att fånga effekten av förändringar i 

efterfrågan på arbetskraft hos företag när efterfrågan på deras varor förändras vid 

konjunktursvängningar, samt för att fånga förändringar i produktiviteten hos de anställda. 

Anledningen till att tillväxt och produktivitet är sammanslagna är förklarat i teorin utifrån 

Okuns och Verdoons lag; att tillväxt i företagen som inte sker på grund av effektivisering 

av den nuvarande arbetskraften sker genom nyanställning. 

Vi antar att företag i första hand kommer att möta ökad efterfråga på sina varor genom 

effektivisering och övertid hos sin nuvarande personal innan de väljer att nyanställa. 

Därför är denna variabel laggad ett kvartal. En laggad variabel innebär för vår 

regressionsanalys att förändringar i BNP och arbetskraftsproduktivet kvartal ett påverkar 

arbetslösheten kvartal två. 

Eftersom variabeln är en sammanslagning mellan produktivitet och tillväxt, vilka 

påverkar arbetslöshet i motsatt riktning, kan variabeln påverka arbetslöshet i båda 

riktningarna beroende på vilken effekt som är starkast.  
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 Förändring i statsskuld (DEBT) 

Den här variabeln finns med eftersom både Finland och Sverige har stora offentliga 

sektorer som anställer en stor del av arbetskraften. Ännu en anledning till varför vi anser 

att variabeln bör vara med är att skillnader i statsskulden i och med finanskrisen uppstod. 

Dels är denna variabel viktig eftersom i teorin, däribland både Mundell-Flemming i OCA-

teorin men också Flam, talat om hur penningpolitiska åtgärder inte kan vidtas när ECB 

blir ansvarig för den gemensamma penningpolitiken.  

 

Utifrån Mundell-flemming kan man anta att Finland måste bedriva finanspolitik för att 

stimulera ekonomin, vilket kan antas ge negativa effekter på ett lands statsfinanser och 

statsskuld. Vår hypotes blir följaktligen att variabeln påverkar arbetslöshet negativt i 

Finland eftersom finanspolitik är effektiv givet fast växelkurs.  För Sveriges del är den 

här variabeln också viktig då enligt Mundell-Flemming finanspolitik inte inverkar på 

BNP i en liten öppen ekonomi. Att staten lånar och bedriver expansiv finanspolitik leder 

enligt teorin till ett högre ränteläge vilket är negativt för investeringar i den privata 

sektorn, så kallad crowding-out. Vår hypotes för Sverige är därför att statsskulden inte 

kommer påverka arbetslösheten. 

 Förändring i växelkurs (EXC) 

Definitionen av växelkursvariabeln är förändring i växelkurs SEK/EURO. Både Sverige 

och Finland är exportberoende länder och således är en variabel för förändringar i 

växelkursen viktig eftersom den spelar stor roll för ett lands konkurrenskraft. Vid en 

depreciering av valutan blir exportländernas varor relativt billigare för utländska köpare 

och därmed ökar efterfrågan på arbetskraft för att möta den ökande efterfrågan på 

produkter. Även denna variabel bygger på Mundell-Flemmings teori om växelkursregim 

och stabiliseringspolitiska medel. Växelkursvariabeln är laggad en period före effekten 

på arbetslösheten då det är rimligt att anta att företag behöver tid att förändra sitt beteende 

givet efterfrågeförändringar. 

Vår hypotes är att växelkursvariabeln påverkar arbetslöshet i Sverige negativt när en 

depreciering av växelkursen leder till att man får fler SEK/EURO vilket gynnar export 

och därmed efterfrågan på arbetskraft. Eftersom Finland har en fast växelkurs mot 

euroländerna så bör en förändring i växelkurs inte ha någon effekt på arbetslöshet.  
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 Dummyvariabel för finanskrisen (DVKRIS) 

Dummyvariabeln är noll fram till tredje kvartalet 2008 eftersom vi anser att finanskrisen 

då fick inverkan på Svensk ekonomi. Därefter antar vår dummy värdet 1 fram till fjärde 

kvartalet 2010 då den antar 0 eftersom Svensk BNP återhämtade sig till samma nivå som 

innan krisen.  

 Dummyvariabel för Finlands inträde i EMU (DVEMU)  

Dummyvariabeln är noll fram till 2001 när Finland fick Euron som officiell valuta. Denna 

variabel är inte en del av regressionen för Sverige. 

 

En viktig faktor för att förklara arbetslöshet är arbetskraftsrörlighet. Det är dock svårt att 

mäta och vi har inte funnit data för migrationen inom Europa. Dock förändras inte 

arbetskraftsrörligheten märkbart under korta tidsperioder som den vi kommer att studera 

(Andersson & Thulin, 2008). Dessutom tycks arbetskraftsrörligheten i Finland och 

Sverige främst ske mellan de nordiska länder. (Jonung & Sjöholm, 1997) Därför kommer 

vi inte ta med denna variabel i vår analys. Det är dock en viktig faktor när Sveriges 

medlemskap i EMU ska diskuteras. 

 

4.2.3 Statistiska tester 

För att kontrollera om det finns statistisk signifikans hos de skattade variablerna i vår 

modell används dubbelsidigt t-test. T-tester används för att undersöka om värdena på de 

oberoende variablerna är signifikant skiljt från noll och ett dubbelsidigt t-test används då 

vi inte kan med säkerhet säga om värdena bör vara positiva eller negativa.  

För att genomföra t-test ställer man upp de hypoteser som ska testas. Hypoteserna som 

ställs upp är nollhypotesen (H0), vilket innebär att värdet på variabeln inte är signifikant 

skiljt från noll. Sedan ställer man upp den alternativa hypotesen (H1), vilken säger att 

värdet på variabeln är signifikant skiljt från noll (Dougherty, 2007). 

Om nollhypotesen kan förkastas eller inte beror på vilken signifikansnivå man väljer. Vi 

har valt att presentera resultat med både 10, 5, och 1 procents signifikansnivå. Överstiger 

det observerade T-värdet det kritiska T-värdet, T-crit, innebär det att nollhypotesen (H0) 

kan förkastas och värdet är signifikant skiljt från noll (Dougherty, 2007). 
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Regressionen innehåller 82 observationer och 7 parametrar, vilket ger oss 75 

frihetsgrader. Detta ger oss följande kritiska T-värden: 

 

Tabell 1: Kritiska T-värden 

Signifikans nivå Kritiskt värde 

𝑻𝑪𝒓𝒊𝒕
𝟏%  +/- 2.643 

𝑻𝑪𝒓𝒊𝒕
𝟓%  +/- 1.992 

𝑻𝑪𝒓𝒊𝒕
𝟏𝟎% +/- 1.665 

 

Hypoteserna för våra två regressioner är som följer: 

Tabell 2: Hypoteser 

Variabel Hypotes 

Förändring i sysselsättningsgrad (PR) Ho: β1=0 

H1: β1≠0 

Förändring i arbetskraft (POP) Ho: β2=0 

H1: β2>0 

Inflation (KPI) Ho: β3=0 

H1: β3<0 

Statsskuld (DEBT)* Ho: β4=0 

H1: β4>0 

Tillväxt och produktivitet (BNPPL) Ho: β5=0 

H1: β5≠0 

Växelkurs förändringar (EXC) Ho: β 6=0 

H1: β 6<0 

Dummy för finanskrisen (DVKRIS) 

 

Ho: δ2=0 

H1: δ2≠0 

Dummy för EMU inträde (DVEMU) Ho: δ2=0 

H1: δ2≠0 

 

*Gäller endast förändring i Finlands statsskuld (se 4.2.2) 

Ett T-värde som överstiger det kritiska t-värdet innebär att man kan förkasta 

nollhypotesen (H0) och värdet är signifikant skiljt från noll på 99, 95 eller 90 procents 

signifikansnivå (Dougherty, 2007). 



28 

 

 

4.2.4 Modellens samlade förklaringsgrad 

F-test genomförs för att mäta hur väl modellen matchar använd data och för att kontrollera 

om de samlade hypoteserna är lika med noll (Dougherty, 2007). För att genomföra ett F-

test ställs två hypoteser upp: 

Tabell 3: Hypotes 

F-test Hypotes 

𝐹(9, 72)𝑐𝑟𝑖𝑡
5% = 2.0127 Ho:β2 =…=βk=0 

H1: Minst en βk≠0 

 

Vår nollhypotes (Ho) är att alla våra riktningskoefficienter (β) är lika med noll. Vår 

alternativa hypotes (H1) är att minst en av våra lutningskoefficienter är skilda från noll. 

Ett annat sätt att testa modellen är att se till R2 som indikerar hur väl den beroende 

variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna i modellen. R2 kan anta värden 

mellan 1 och 0 och desto högre R2 värdet är, desto bättre förklaras den beroende variabeln 

av de oberoende variablerna i modellen. (Dougherty, 2007). 

 

4.2.5 Autokorrelation 

När en regression har gjorts på en tidsserie och resultatet är ett relativt högt R2 värde samt 

ett F-värde över F-crit, ska ett test för autokorrelation genomföras. För att kontrollera om 

autokorrelation finns plottas residualerna över tid och sedan kontrolleras om residualerna 

följer något specifikt mönster. Om synligt mönster inte går att se genomförs även ett 

Durbin-Watson d-test för att försäkra sig om att autokorrelation inte finns i modellen 

(Dougherty, 2007).  

 

När mätningar på sysselsättning och arbetslöshet genomförs är det vanligt att föregående 

tidsperiod påverkar den kommande perioden (Westerlund, 2005). För att förklara andelen 

arbetslösa i en period behöver man ta hänsyn till vad arbetslösheten var föregående 

period. Finner vi autokorrelation i modellen kommer vi använda oss av en laggad version 

av den beroende variabeln som en förklarande variabel och återigen genomför ett Durbin-

Watson-test för att säkerställa om detta löst problemet (Dougherty, 2007). 
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4.3 Data 

Vi kommer främst använda data från Finlands respektive Sveriges statliga 

datainsamlingsinstitut, Statistikcentralen i Finland och Statistiska Centralbyrån i Sverige. 

Vi anser att det data vi använt oss av har hög tillförlitlighet. För att få en så stor mängd 

data som möjligt för vår OLS-regressionsanalys har vi valt att använda oss av data per 

kvartal. Optimalt vore att använda data som insamlats månadsvis, men eftersom 

Statistikcentralen och SCB endast har viss data kvartalsvis är det vi får använda oss av. 

 

4.3.1 Sverige 

I oktober 2007 ändrades definitionen av arbetslöshet i Sverige för att följa International 

Labour Organisation (ILO) definition. Det innebär att heltidsstuderande som sökt arbete 

inkluderas i definitionen och blir en del i det totala arbetskraftsutbudet. På grund av det 

ökade deltagandet i arbetskraften blir det svårt att jämföra data före och efter 2007. En 

annan effekt den nya definitionen innebär är att åldergruppen förändrades från 16-64 år 

till 15-75 år vilket också förändrade storleken på den totala arbetskraften. Vi kommer 

använda data från åren 1993-2013 och kommer därför använda både länkad data2 och 

sekundärdata som insamlats med nya definitionen för arbetslöshet.  

 

SCB har dock publicerat så kallad länkad data 1987-2005 som är korrigerad för den nya 

definitionen. Från 2005 är de första 3 månaderna länkad data och resterande del insamlat 

enligt den nya definitionen. På grund av det överensstämmer inte siffrorna 2005 med 

varandra (SCB a, 2013). För detta tidsseriebrott använder vi en dummyvariabel för att 

skillnaden i arbetslöshet innan och efter den nya definitionen införts inte ska fångas upp 

av någon annan variabel.  

 

Data har använts från 1993 till 2013. Anledningen till att vi valde att börja vår analys 

1993 beror på den stora förändringen i jämviktsarbetslösheten före och efter 90-talskrisen 

som kanske annars kan snedvrid resultaten. Då vi använder oss av en OLS-regression är 

                                                 

2 Länkad data innebär att data räknas om med avseende till vad som orsakade tidseriebrottet. I vårt fall 

Sveriges byte av definitionen för arbetslöshet. (SCB b, 2013) 
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stora förändringar såsom 90-talskrisens höga arbetslöshet problematisk. Detta på grund 

av att denna arbetslöshets procent blir outliers jämfört med resterande del av datan. Figur 

4.1 visar den problematik som användningen av data före 1993 kan innebära.  

 

Figur 4.1: Arbetslöshet i Sverige och Finland år 1985-2013 

Källa: Eurostat 

 

Den data vi använt som proxyvariabel för inflation är konsumentprisindex, KPI, som 

syftar till att mäta prisförändringen i den privata konsumtionen (SCB c, 2014). KPI för 

Sverige beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån. Vi har sedan beräknat 

medelvärdet kvartalsvis. Data för BNP är hämtat från statistiska centralbyråns 

kvartalsberäkningar och behövde därmed inte omräknas för att passa vår modell. Data 

över storleken på Sveriges statsskuld rapporterar Riksgälden om månadsvis. Vi har därför 

räknat ut medelvärdet kvartalsvis som för KPI. Data på arbetskraftsproduktivitet och 

växelkursfluktuationer kvartalsvis har hämtats från Eurostat då SCB inte rapporterar 

statistik gällande detta.  

 

4.3.2 Finland 

Arbetskraftsundersökningar i Finland har gjorts enligt ILO:s standard under hela perioden 

och data behövde därför inte omräknas för att passa vår modell. För data på BNP och 
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statsskuld gäller detsamma, att den rapporteras kvartalsvis och vi behöver således inte 

korrigera detta. 

 

För att mäta inflationstakt används KPI även för Finlands del. Även här beräknas KPI 

månadsvis och vi har därför omräknat till kvartalsvisa medelvärden. 

Arbetskraftsundersökning, BNP, statsskuld och KPI beräknas och rapporteras alla av 

Statistikcentralen, vilken är motsvarighet till statistiska centralbyrån i Sverige. Data på 

arbetskraftsproduktivitet och Finlands växelkursfluktuationer innan den finska marken 

byttes ut mot euron, har hämtats från Eurostat. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Den kvantitativa metod som vi valt att använda anser vi vara den mest lämpade med 

hänsyn till det data som finns att tillgå. Bästa metoden för en studie av detta slag anses 

vara en difference-in-differences analys som innebär att man använder en kontrollgrupp 

som inte är påverkad av EMU.  Vi anser dock att en sådan inte är möjligt att genomföra 

då Sverige inte kan användas som en kontrollgrupp när landet står så nära eurosamarbetet 

och har en stor export till länder med euron. 

 

De valda variablerna kan anses otillräckliga för att förklara arbetslöshet, vilket man bör 

ha i åtanke. Som nämnt påverkas arbetslöshet av många, inte bara makrovariabler utan 

också av politiska, sociala och kulturella aspekter vilka inte kan mätas och användas med 

vår metod. Det är ett problem i alla kvantitativa metoder då de fokuserar på att 

generalisera och inte se till de särpräglade.  De utvalda variablerna har dock en teoretisk 

anknytning och bör ändå ses som några av de viktigaste variablerna. 

 

Det är också viktigt att säga något om tidsintervallet som vi valt att använda (år 1993-

2013). Om vi till exempel valt att förlänga tidsintervallet till att inkludera 1980-tal skulle 

flera komplexa händelser tillkomma, så som 90-tals krisen och Sverige övergång till 

rörlig växelkurs.   
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KAPITEL 5  

RESULTAT & ANALYS 

 

 

 

 

Detta kapitel behandlar de resultat som framkommit av den empiriska studien. De 

empiriska resultat som kommer analyseras och visas separat då vi har två separata 

regressioner för Finland respektive Sverige med egna implikationer. Vi har valt att 

sammanställa resultaten i två olika tabeller, först en för Finland och sen en för Sverige.  

 

5.1 Finland 

Regressionen för arbetslösheten i Finland ger oss en hög signifikansnivå på flera av våra 

variabler och även en hög förklaringsgrad, R2 på 0.97. F-värdet på regressionen är högt, 

263.7, vilket är över det kritiska F-värdet 2.01. Det tyder på att åtminstone någon av de 

förklarande variablerna kan förklara variationen i den beroende variabeln, arbetslöshet. 

Tabell 5.1: Regressionsresultat Finland 

Variabel Koefficient/T-statistik 

Förändring i sysselsättningsgrad (PR) -0.64*** 

(-12.29) 

Förändring i arbetskraft (POP) 0.53*** 

(11.94) 

Inflation (KPI) -0.12* 

(-1.83) 

Statsskuld (DEBT) -.04*** 

(-3.74) 

Tillväxt och produktivitet (BNPPL) 0.09*** 

(5.84) 

Växelkursförändringar (EXC) -0.29 

(-0.25) 

Dummy för finanskrisen (DVKRIS) -0.38* 

(-1.76) 

Dummy för EMU inträde (DVEMU) -0.60** 

(-2.63) 

* indikerar signifikans nivå: *=10 %, **=5 %, ***=1 % 
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Dummyvariabeln (DVEMU) visar den skillnaden i arbetslöshet som uppstod i och med 

Finlands inträde i det monetära samarbetet som inte kan förklaras av de andra variablerna. 

Enligt våra resultat ska arbetslösheten i Finland ha sjunkit med 0.6 procentenheter sedan 

inträdet i de monetära samarbetet. Försiktighet ska dock iakttas eftersom 

dummyvariabeln med största sannolikhet har påverkats av ett flertal andra händelser, 

vilka vi inte ser eller kan inkludera i regressionen. Det kan till exempel vara reformer för 

vilka man inte kompenserar för i modellen. Som nämnt i avsnittet metodkritik, är det 

problematiskt att isolera effekten av något så stort och långsiktigt som det monetära 

samarbetet innebär och dummyvariabeln riskerar att fånga upp andra exogena händelser. 

 

Regressionsanalysen visar också hur de andra variablerna påverkat arbetslösheten. Vi ser 

att tillväxt och arbetskraftsproduktivitet är en statistiskt signifikant variabel. Den positiva 

koefficienten tyder på att den ekonomiska tillväxten som Finland haft till stor del beror 

på produktivitetsförbättringar. Koefficienten för befolkningstillväxt är positiv vilket är 

logiskt då en ökad befolkningsmängd i arbetsför ålder leder till att fler söker arbete. Alla 

nya arbetssökande får inte genast ett jobb och därmed ökar arbetslösheten. Koefficienten 

för sysselsättningsgrad är negativ vilket också är logiskt. En ökad sysselsättningsgrad 

innebär att en större del av den befolkning som finns tillgänglig för arbete antingen är 

anställd eller söker anställning.  

 

Phillips teori angående den negativa relationen mellan arbetslöshet och inflation verkar 

stämma. När inflationen stiger kan man se viss sjunkande effekt på arbetslösheten. 

Statsskuldvariabeln (DEBT) är negativ vilket överensstämmer med vår teori angående 

finanspolitik och fast växelkursregim. Den negativa koefficienten betyder att expansiv 

finanspolitik minskar arbetslösheten i landet. 

 

Dummyvariabeln för finanskrisen har låg signifikansnivå (10 %). Om man ska tolka 

något från denna variabel så är det riktningen på koefficienten. Den negativa koefficienten 

innebär att finanskrisen, även om den påverkat Finland negativt, inte påverkat 

arbetslösheten negativt. Finland har under finanskrisen haft en historiskt sett låg 
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arbetslöshet i jämförelse men den arbetslöshet som drabbade Finland under 90-talskrisen. 

Resultaten pekar på att Finlands medlemskap i den monetära unionen lett till skift i 

arbetslöshet i landet till en lägre nivå. Den monetära unionen har i det avseendet påverkat 

Finland positivt. 

 

5.2 Sverige 

Regressionen för arbetslösheten i Sverige gav också en hög förklaringsgrad, R2, på 0.85. 

F-värdet för regressionen är 46.4, vilket överstiger det kritiska F-värdet tidigare fastställt 

till 2.01. De tyder på att modellen förklarar den beroende variabeln arbetslöshet. 

Regressionen för Sverige skiljer sig från den som gjordes på Finland i det avseendet att 

det inte finns en dummyvariabel för inträdet i den monetära unionen. Regressionen för 

Sverige innehåller istället en dummyvariabel för att fånga effekten av övergången från 

länkad data till insamlad data med den nya definitionen för arbetslöshet (DV2005). 

Problematiken med länkad data tas upp i avsnitt 4.3.1 och åtgärdas i vår modell med hjälp 

av en dummyvariabel. 

Tabell 5.1: Regressionsresultat Sverige 

Variabel Koefficient/T-statistik 

Förändring i sysselsättningsgrad (PR) 0.35*** 

(5.39) 

Förändring i arbetskraft (POP) 0.45*** 

(6.70) 

Inflation (KPI) 0.02 

(0.35) 

Statsskuld (DEBT) 0.01 

(0.48) 

Tillväxt och produktivitet (BNPPL) -0.03*** 

(-2.77) 

Växelkursförändringar (EXC) -0.78** 

(-2.16) 

Dummy för finanskrisen (DVKRIS) -0.01 

(-0.04) 

Dummy för Länkad data (DV2005) -2.99*** 

(-4.03) 

* indikerar signifikans nivå: *=10 %, **=5 %, ***=1 % 
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Regressionen för Sverige har ingen dummyvariabel för inträde i EMU, utan vi är därför 

intresserad av den variabel som givet det monetära samarbetet skulle falla bort – 

växelkursvariabeln (EXC). Med en signifikansnivå på 5 procent finns det tecken på att 

förändringar i Sveriges växelkurs påverkar arbetslösheten i landet. Det överensstämmer 

med teorin; att växelkursen har betydelse för exporten i ett exportberoende land som 

Sverige, vilket i sin tur påverkar efterfrågan på arbetskraft. Vi ser att om valutan 

deprecieras blir det billigare för företag att importera från Sverige vilket leder till högre 

efterfrågan på svenska produkter och därmed högre efterfrågan på arbetskraft. 

 

Enligt regressionen på Sverige har både sysselsättning och total arbetskraft en positiv 

koefficient, vilket indikerar att både en ökning i total arbetskraft och sysselsättningsgrad 

leder till högre arbetslöshet. Detta är ett oväntat resultat då ökad sysselsättningsgrad i 

Finland lett till lägre arbetslöshet. En möjlig förklaring till detta kan vara svensk politik 

som jobbat för högre sysselsättning med till exempel sjukförsäkringsreformen och höga 

krav angående arbetslöshetsersättning.  

 

Regressionen gav inte en statistiskt signifikant statsskuldsvariabel (DEBT). Det är dock 

förväntat då det överensstämmer med Mundell-Flemmings teori som säger att 

förändringar i statliga investeringar inte påverkar arbetslösheten givet rörlig växelkurs, så 

som fallet i Sverige.  

 

5.3 Jämförande analys 

Att se till skillnader i värdet på de estimerade koefficienterna för de två ländernas 

regressioner är inte befogat, då dessa värden kan ha påverkats olika givet de skillnader 

som finns mellan länderna. Det intressanta är att se i vilken riktning de estimerade 

koefficienterna och dummyvariablerna påverkat den beroende variabeln arbetslöshet. En 

variabel som enligt teorin ska skilja sig åt mellan länderna är statsskuld, som inkluderats 

i regressionerna. Finland ska enligt teorin kunna bedriva expansiv finanspolitik för att 

minska arbetslöshet och någon nationell penningpolitik är inte möjlig. I regressionen 

överensstämmer detta med teorin där Finlands statsskuldsvariabel (DEBT) har en negativ 

koefficient medan den för Sverige inte är statistiskt signifikant och indikerar att expansiv 

finanspolitik inte är effektivt för att stimulera ekonomin. 
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Effekten av växelkursförändringar är statistisk signifikant i Sverige men inte i Finland. 

Det var förväntat då Finland i den monetära unionen haft liten inverkan på växelkursen 

då växelkursen är rörlig gentemot icke-euroländer och fast gentemot euroländerna. I 

Sverige har deprecieringar lett till en lägre arbetslöshet vilket överensstämmer med teorin 

som säger att efterfrågan på svenska produkter kommer öka vid en depreciering och 

därmed öka efterfrågan på arbetskraft i Sverige.  

 

5.4 Autokorrelation 

Ett Durbin-Watson-test för respektive modell visade att vår regression hade 

autokorrelation. För att åtgärda problemet infördes en laggad version av den beroende 

variabeln som en förklarande variabel i modellen. Lagget är en period då arbetslösheten 

direkt påverkas av nivån den hade under tidigare period och inte kan förändras mycket på 

tre månader. Vidare kallar vi denna variabel för LDV (lagged dependent variable). När 

man arbetar med en tidsserie vars beroende variabel beror på sitt tidigare värde är ett 

vanligt sätt att stärka modellen och minimera autokorrelation att använda sig av en LDV 

(Dougherty, 2007). Att introducera en LDV leder kan dock leda till snedvridning nedåt 

av andra variablers koefficienter (Wilkins, 2012). Då vi inte ser till storleken på 

koefficienterna utan endast riktningen så ser vi inte det som ett problem. 

 

I Durbin-Watson-testet fick vi en d-stat på 2.02842 för regressionen på Finland och 

2.25940 regressionen för Sverige. Som visas i Figur 5.1, kan vi inte förkasta nollhypotes 

(H0) för Finlands modell. Sveriges modell ligger i gråzonen för autokorrelation, vilket 

innebär att vi inte kan säga om det finns autokorrelation eller ej (Dougherty, 2007). 

Figur 5.1: Durbin-Watson-test för autokorrelation 
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KAPITEL  6 

DISKUSSION & SLUTSATSER 

 

 

 

 

I det här kapitlet kommer vi diskutera våra empiriska resultat mot de teorier som ställts 

upp, samt de slutsatser man funnit i tidigare studier. Syftet med uppsatsen var att se om 

EMU-samarbetet orsakat någon märkbar skillnad i arbetslöshet mellan Sverige som ett 

ickemedlemsland och Finland som ett medlemsland. Med andra ord om Sverige gynnats 

av att stå utanför EMU. Vi avände oss av OLS-regressioner på Sverige respektive Finland 

där en dummyvariabel introduceras från den tidpunkt när Finland införde Euron som 

officiell valuta. De slutsatser som vi kunnat dra i vår analys är att arbetslösheten i Finland 

inte påverkats negativt av EMU-medlemskapet. Tvärtom pekar resultaten på att det 

monetära samarbetet bidragit till en lägre arbetslöshet i landet. Det tyder på att Sveriges 

arbetslöshet inte skulle påverkats negativt av ett medlemskap.  

 

Finland har i eurosamarbetet inte drabbats av de negativa effekterna på arbetsmarknaden 

så som PIIGS-länderna. Det överensstämmer med Barbosas studie (2011) som säger att 

finanskrisen lett till skillnader och obalans mellan länderna i unionen. Finlands statsskuld 

har dock utvecklats i en oönskad riktning, vilket såklart ökar landets sårbarhet givet ännu 

en ekonomisk kris. På sikt kan detta också antas påverka arbetslösheten om landet tvingas 

till ytterligare åtstramningar i ekonomin. Men det lämnas till framtida forskning. 

 

Med avseende på arbetslösheten kan vi säga att Sverige hade gynnats av att vara med i 

eurosamarbetet. Sedan finns andra för samhällsekonomin viktiga faktorer som bör 

studeras. Sverige kanske i likhet med Finland skulle fått högt budgetunderskott och en 

högre statsskuld efter krisen givet ett medlemskap. Arbetslöshet är endast en viktig 

företeelse att utvärdera i krisens kölvatten. 
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För Sveriges del har valutafluktuationer spelat en stor roll för arbetslösheten på både gott 

och ont. Förtroende för den svenska ekonomin och svenska valutan har lett till en 

appreciering av den svenska kronan under krisen. Det har medfört att svenska företag 

tappat konkurrenskraft gentemot andra länder, vilket enligt vår analys har påverkat 

arbetslösheten i oönskad riktning. Om Sverige tagit del av eurosamarbetet före krisen 

skulle växelkursen varit fast gentemot landets största handelspartners och den negativa 

effekt på arbetslöshet som beror på växelkursapprecieringen skulle därmed uteblivit. 

 

Vi anser att den empiriska analysen tillsammans med vår teoretiska referensram för 

arbetslöshet och valutaunioners funktionssätt ger en bra bild av hur ett medlemskap i 

EMU påverkat Finland och hur Sveriges arbetslöshet utvecklats givet euromedlemskap. 

Så har Sverige gynnats av att stå utanför den monetära unionen? Med avseende på 

arbetslösheten och vår analys är svaret nej. Om Sverige hade varit med EU:s monetära 

union skulle arbetslösheten före, under och efter krisen förmodligen varit lägre givet de 

antagande som gjorts i denna studie. Det överensstämmer med de slutsatser som Flam 

(2011) kom fram till när han utvärderat om Sverige skulle vunnit eller förlorat på EU:s 

monetära samarbete. 
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