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1. Bakgrund och syfte  

 

Upprinnelsen till den här studien är den strukturanalytiska teorin om ett parallellt antal 

pågående ekonomiska cykler av olika karaktär med bestämda längder, så som den beskrivs i 

exempelvis Lennart Schöns bok Tankar om cykler (2013). Frågan, som många med mig ställt 

sig, är om det verkligen finns en sådan systematik och determinism i den makroekonomiska 

utvecklingen och om inte varje kris eller signifikant avvikelse från tillväxttrenden i själva 

verket har sin unika förklaring. Att försöka kategorisera eller förklara de olika kriserna eller 

förloppen, eller att vederlägga den strukturanalytiska teorin blir dock allt för ambitiöst och 

omfattande för denna uppsats, så fokus kommer att bli på att kartlägga makroekonomiska 

kriser i svensk ekonomi under de senaste 220 åren med hjälp av historiska BNP-data. 

 

En utgångspunkt för den här uppsatsen är att BNP-utvecklingen kan delas upp i en 

trendmässig utveckling och avvikelser från denna trend. Det är också i linje med synen i den 

strukturanalytiska skolan att det pågår fler cykler parallellt av olika längd och styrka. Syftet 

med denna uppsats är att med statistiska metoder systematiskt beskriva såväl kortsiktiga kriser 

som mer långsiktiga nedgångar i svensk ekonomi sedan 1800-talets början. Fokus är på att 

undersöka om de kortsiktiga och långsiktiga krisernas frekvens har ökat eller minskat med 

tiden och om de har blivit djupare eller mer utdragna, samt om det finns några mönster i 

utvecklingen. En annan viktig aspekt av undersökningen är om det finns någon samvariation 

eller samverkan mellan de kortsiktiga kriserna och de långsiktiga cyklerna.  

 

Det finns åtminstone två olika dataserier för BNP-utvecklingen sedan 1800. Jag kommer att 

använda bägge och jämföra vad de säger om utvecklingen, men också diskutera kring 

osäkerheten kring historiska data. Även när det gäller den statistiska metoden kan olika val 

göras. Jag kommer att använda det s.k. HP-filtret, en lätt tillgänglig metod för att separera 

trender från den cykliska utvecklingen. Den är inte utan kritiker, så jag kommer att göra 

jämförelser med andra metoder och med resultat från andra studier av svensk ekonomi. 

 

Uppsatsen är upplagd så att i nästa avsnitt görs en genomgång av tidigare studier som använt 

olika statistiska metoder för att analysera trender och kriser i svensk ekonomi. Sedan följer 
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dels en diskussion kring den valda metoden och andra metoder, dels en presentation av och 

diskussion kring dataserierna, innan själva undersökningen av materialet presenteras. 

Uppsatsen avslutas med uppslag till fördjupade studier och en avslutande sammanfattning. 
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2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning om svenska ekonomiska cykler och kriser i ett 

historiskt perspektiv. Fokus kommer att vara på hur ekonomiska kriser och cykler har 

definierats, vilka metoder som har använts och resultaten av dessa analyser. I viss mån 

kommer jag också att diskutera det datamaterial som har använts och om den kritik som har 

riktats mot tidigare forskning. 

 

2.1 Den strukturanalytiska traditionen 

Nästan all forskning och analyser av historiska ekonomiska cykler i Sverige förhåller sig på 

ett eller annat sätt till vad som benämns som den strukturanalytiska traditionen, med Lunds 

universitet som bas. Den här inriktningen går tillbaka dels till tidiga beräkningar av 

nationalinkomsten i Sverige från 1920-talet, och som från 1970-talet och framåt utvecklades 

till ett projekt att utarbeta historiska nationalräkenskaper (SHNA, Swedish Historical National 

Accounts), dels till strukturella teorier om ekonomins utvecklingscykler med namn som 

Schumpeter, Dahmén, Åkerman och Kuznets. (En utförlig genomgång av denna bakgrund 

finns bland annat i Krantz & Schön 2007).  

 

Enligt denna teori pågår ett antal cykler med olika fasta längder parallellt. Den viktigaste är 

strukturcykeln som har ett förlopp på 40–50 år och som avslutas med en strukturkris. Därefter 

startar en omvandlingsfas med hög tillväxt och investeringar i ny teknik som sedan utmynnar 

i en omvandlingskris mitt i strukturcykeln. Efter omvandlingskrisen startar en 

rationaliseringsfas med lägre tillväxt och med omfattande fokus på effektiviseringar som 

sedan avslutas i en strukturkris. Kriser växlar med andra ord med 20–25 års mellanrum mellan 

att vara strukturkris eller omvandlingskris. (De här förloppen finns beskrivna i många skrifter, 

men sammanfattas på ett pedagogiskt sätt i Schön 2013). 

 

I dessa analyser används sällan BNP som indikator på kriserna, utan istället ett antal variabler 

som antas utvecklas i takt med det tänkta krisförloppet. I Krantz & Schön (1983) analyseras 

exempelvis investeringskvotens avvikelse från trend, maskininvesteringarnas andel av totala 

investeringar och exporten som andel av total varuproduktion. I senare artiklar (exempelvis 

Schön 1993a) införs fler indikatorer på strukturcykelns existens så som lönernas andel av 
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industrins förädlingsvärde, arbetsproduktiviteten och exportens andel, men nu av industrins 

förädlingsvärde. 

 

Strukturanalysteorin har kritiserats för mycket, bland annat att teorin inte har testats empiriskt, 

annat än visuellt, samt att centrala begrepp som utvecklingsblock, omvandlingsfas och 

rationaliseringsfas inte är möjliga att bekräfta empiriskt (Lindmark & Vikström 2004, s. 566–

571). Implikationerna av detta visade sig när indikatorerna under 1970-talet inte följde de 

historiska mönstren från tidigare. Krantz och Schön drog olika slutsatser av detta. Den 

förstnämnde menade att visserligen skedde en djupgående förändring i svensk ekonomi under 

1970-talet, men de underliggande problemen doldes av en viss tillväxt, och att den under 

1970-talet oförlösta strukturkrisen istället bröt ut i början av 1990-talet (Krantz 1993, s. 549). 

Schön menade å sin sida att omvandlingen tog nya banor och att det inte går att vänta sig att 

indikatorerna ska uppföra sig som tidigare (Schön 1993b, s. 753). Synen var istället att 

Sverige, med snabba ekonomiska och politiska förändringar, klarade sig väl undan 1970-talets 

strukturkris.  

 

2.2 Andra studier och metoder 

Kritiken mot strukturanalysteorin gäller också den bestämda periodiciteten, bland annat i en 

avhandling från tidigt 2000-tal, med Krantz som handledare, (Vikström 2002). Ett av 

avhandlingens syften är att använda nyare metoder inom den ekonomisk-historiska 

forskningen (Vikström 2002, s. 3). Författaren använder BNP- och industridata från SHNA 

mellan 1870 och 1990 för att konstruera både ett mått på strukturell förändring och ett på 

långsiktig trendtillväxt, det senare med ett s.k. Kalman-filter (Vikström 2002, s. 114ff). 

Slutsatsen är att det inte går att finna de cykler med en periodicitet på runt 20 alternativt 40 år 

som borde finnas enligt den strukturanalytiska teorin, även om det finns vissa mönster i 

industrisektorn som stöder denna teori (Vikström 2002, s. 121ff). Studien finner två perioder 

under dessa 120 år med en fallande trendmässig tillväxt och svag strukturomvandling, dels 

från 1900 till 1920, dels från mitten av 1960-talet till 1990. Dessa föregås av perioder där 

strukturomvandling och stigande långsiktig tillväxt går hand i hand (Vikström 2002, s. 121ff). 
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Andra modellbaserade, statistiska filtreringsmetoder har använts tidigare av Hassler et al. 

(1992) och Englund et al. (1992). Bägge studierna utgår från data från Krantz & Nilsson 

(1975). Studiernas huvudsakliga syfte är att etablera grundläggande fakta om 

konjunkturcykler i Sverige mellan 1860 och 1990 (Hassler et al. 1992, s. 4), som till exempel 

volatilitet hos och samvariation mellan BNP och ett antal andra makroekonomiska variabler 

(Englund et al. 1992, s. 359). Ett problem här är att författarna a priori måste bestämma 

längden på cykeln som de vill studera. Ekonomisk teori ger ingen vägledning, utan de lutar 

sig mot uppfattningen att anta en längd som de flesta analytiker av konjunkturcykler uppfattar 

som rimlig och det blir då 5 år (Hassler et al. 1992, s. 10). Det motsvarar snarast det som i 

Schöns typologi kallas lagercykeln (Schön 2013, s. 34–5). 

 

Dessa studier är dock intressanta av andra skäl. Bägge artiklarna använder olika sätt att filtrera 

data, ett band-pass-filter och ett Whitaker Hendersson-filter (senare använt i ekonomisk 

analys under namnet Hodrick-Prescott-filter), vilka jämförs med årliga differenser av BNP. 

Studierna använder olika filtreringskoefficienter (mer om dessa senare), men slutsatsen är 

generellt att metoderna inte ger alltför olika resultat. Båda studierna finner att variationen i 

den cykliska komponenten har skiftat mellan olika perioder (Hassler et al. 1992, s. 19). I 

mellankrigsperioden var konjunkturcyklerna mer volatila än både före och efter krigen, 

medan de var mer stabila efter andra världskriget än före det första (Englund et al. 1992, s. 

366). Dessa studier filtrerar dock inte bort bruset från dataserierna, så både stora som små 

cykliska variationer kring trenden finns kvar. 

 

Edvinsson (2005) gör dock en sådan ansats, samt även att finna långsiktiga cykler, men utan 

att använda sofistikerade statistiska metoder. Till detta har han dessutom konstruerat en ny 

BNP-serie från 1800, med målsättningen att den ska vara metodmässig modern och konsistent 

över tiden (Edvinsson 2005, s. 2). En recession definieras här som en årlig förändring av BNP 

med mindre än 1% under ett eller flera år och en depression, som är en allvarligare störning, 

definieras som när BNP-nivån är lägre än två år tidigare (Edvinsson 2005, s. 237). Till 

skillnad från filtreringsmetoderna ovan baserar Edvinsson sina definitioner på absoluta 

avvikelser från föregående år och inte från en trendnivå. Perioden 1850–2000 innehöll med 

dessa definitioner 26 recessioner och 12 depressioner. En av slutsatserna är att identifieringen 

av kriserna inte avviker från tidigare studier, utan skillnaderna består främst i hur allvarliga 
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kriserna har varit (Edvinsson 2005, s. 238). Vidare konstateras att frekvensen av kriser har 

minskat, samtidigt som kriserna har blivit längre (Edvinsson 2005, s. 247f). Fördelningen av 

recessioner och depressioner över tiden ger inte stöd för tesen om regelbundna cykler i 

allmänhet. Snarare ger undersökningen stöd åt teorier som betonar kapitalismens 

oberäknelighet och att flertalet orsaker ligger bakom kriserna (Edvinsson 2005, s. 275). 

Edvinsson (2010) utvecklar analysen av de kortsiktiga fluktuationerna med samma 

definitioner, men med större fokus på vilka sektorer som bidrog till nedgångarna. 

 

En långsiktig nedgång definieras i Edvinsson (2005) som en period med en viss minsta längd 

som har en genomsnittlig BNP per capita-tillväxt under 1%. Övriga perioder är långsiktiga 

uppgångar. Definitionen kan tyckas godtycklig, vilket också medges i studien. Den har valts 

eftersom en BNP-tillväxt per capita på 1% är en rimlig skiljelinje mellan en, enligt 

kapitalistiska principer, fungerande ekonomi och en som är inne i en långsiktig eller 

strukturell kris (Edvinsson 2005, s. 166f). Resultatet av detta är fem långa nedgångsperioder 

sedan mitten av 1800-talet, med en längd på mellan 6 och 19 år, varav den sista är den långa 

nedgångsfasen 1974 och 1993. Inte heller på denna punkt anses studien ge stöd till teorin om 

långa, stabila cykliska mönster (Edvinsson 2005, s. 289). Senare har Edvinsson såväl 

uppdaterat och reviderat sina dataserier, som använt andra analysmetoder (Edvinsson 2013 

och Edvinsson 2014). I dessa används det tidigare nämnda HP-filtret på BNP per capita, dock 

i huvudsak för att jämföra trendtillväxten i den nya serien med tidigare dataserier (Edvinsson 

2014, s. 142f).  

 

Ytterligare en metod att filtrera data till en uppsättning korta och långa cykler är den s.k. 

wavelet-metoden, som ursprungligen utvecklades inom matematiken. I en huvudsakligen 

teknisk artikel betonas att fördelen med denna metod är att den låter cykler ändra fas och 

storlek över tiden (Andersson 2016, s. 34). Studien använder svenska BNP-data från Schön & 

Krantz (2012) för perioden 1902 till 2010. Även här görs vissa a priori antaganden om 

cyklernas längd, i det här fallet tre olika cykler: kort sikt (2–8 år), medellång sikt (8–32 år) 

och lång sikt (> 32 år), (Andersson 2016, s. 38). Ett resultat från studien är att de kortsiktiga 

fluktuationerna är 2 till 3 gånger större än de medel- och långsiktiga cyklerna, samt att 

ekonomin har blivit mer stabil över tiden, vilket också konstaterats i flera av studierna ovan. 

En annan kanske viktigare slutsats är att de långsiktiga cyklerna, som studien har funnit, 
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sammanfaller med de vågor som bland annat Schön har identifierat. Exempelvis är de 

strukturella kriserna under 1930 och 1970-talen tydliga (Andersson 2016, s. 43). 

 

2.3 Sammanfattning och frågeställningar 

De olika metoderna har fått stort utrymme i den här genomgången, men det avspeglar också 

tyngdpunkten i flesta av studierna. Några ekonomisk-historiska slutsatser har de dock 

gemensamt. Oavsett tidsperiod, metodologi eller datamaterial har konstaterats att frekvensen 

av större kortsiktiga kriser eller störningar minskat sedan 1800-talet. Några studier har också 

konstaterat att krisernas längd generellt sett har ökat sedan dess. Variationen, eller hur stora 

svängningar ekonomin har haft, har också minskat över tiden, med undantag för perioden 

under världskrigen. Detta gäller oavsett om man tittar på cyklerna som helhet eller filtrerar 

bort mindre svängningar i BNP. När det gäller de längre cyklerna råder dock ingen 

samstämmighet, varken om dess längd eller frekvens. Egentligen är det bara den sistnämnda 

studien, Andersson (2016), som ger stöd åt den strukturanalytiska teorin med regelbundna 

cykler, även om Vikström (2002) medger en viss liknande cyklikalitet för industrisektorn.  

 

Det bör noteras att de studier som refererats har haft delvis olika syften vilket också avspeglar 

de resultat som framkommit. Vissa letar efter långa eller korta regelbundna cykler, andra efter 

kriser och oregelbundenheter. Gemensamt för samtliga studier är att det inte finns någon 

gemensam konvention eller teoretisk definition för att definiera kriser eller cykler, utan 

oavsett metodik måste ett antal mer eller mindre godtyckliga antaganden göras på förhand.  

 

Mot denna bakgrund är utgångspunkten för den här uppsatsen att, med den valda metoden, 

undersöka den historiska utvecklingen av de kortsiktiga och långsiktiga kriserna. Det finns 

anledning att tro att de kortsiktiga kriserna har minskat i både frekvens och styrka, och att de 

inte visat något regelbundet mönster, medan det är mer en öppen fråga om hur regelbundna de 

långsiktiga cyklerna har varit. En viktig aspekt av undersökningen är om det funnits någon 

samvariation eller samverkan mellan de kortsiktiga kriserna och de långsiktiga cyklerna. Först 

kommer emellertid den metod som har valts i denna studie och kritiken mot den att 

diskuteras, och därefter behandlas det underliggande datamaterialet och dess problem. 
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3. Metoder 

För att analysera förekomsten av kriserna i svensk ekonomi, baserat på den historiska BNP-

utvecklingen sedan 1800, kommer jag att använda ett Hodrick-Prescott (HP)-filter. Det är en 

metod som använts flitigt i syfte separera cykliska variationer från mer långsiktiga trender. 

Den började användas i ekonomiska sammanhang i början av 1980-talet för att analysera 

amerikanska konjunkturcykler (Hodrick & Prescott 1981). 

 

Tekniskt innebär HP-filtret att man hittar en serie (trenden, τ i ekvationen nedan) som 

minimerar funktionen L, som består av två delar. Den första är den kvadrerade avvikelsen till 

den faktiska BNP-nivån (y) och den andra är förändringen av tillväxttakten mellan åren 

(andra-differensen). Den sista termen vägs med en parameter (λ).  

 

 

 

Ju högre λ, desto jämnare blir den beräknade trenden och ju lägre λ, desto mer följer trenden 

den faktiska dataserien (se exempelvis Jönsson (2010) för en beskrivning). Följaktligen blir 

den cykliska delen, som är skillnaden mellan den faktiska BNP-serien och den beräknade 

trenden, mer eller mindre variabel beroende på storleken på parametern λ.  

 

Användandet av HP-filtret som en metod att separera trender och cykler har dock fått kritik, 

kanske delvis på grund av sin popularitet (Jönsson 2010, s. 703). En typ av kritik riktar in sig 

på den ursprungliga dataseriens statistiska egenskaper och menar att HP-filtret i vissa fall kan 

skapa cykler trots att det inte finns några. Ett annat problem är att filtrerade data i början och 

slutet av dataserien är annorlunda än de i mitten. Det sistnämnda problemet är särskilt 

allvarligt för ekonomisk-politiska beslutsfattare som baserar beslut på aktuell information i 

förhållande till en icke-observerad trend. Den statistiskt baserade kritiken mot HP-filtret 

sammanfattas i en artikel med den slagkraftiga titeln ”Why you should never use the Hodrick-

Prescott-filter” (Hamilton, 2017). 
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En annan kritik riktar in sig på att HP-filtret är ad-hoc-mässigt och inte baserat på ekonomisk 

teori (Jönsson 2010, s. 703). Exempelvis implicerar HP-filtret att chocker som påverkar 

ekonomin får permanenta effekter på trendtillväxten trots att effekterna kan ha varit tillfälliga. 

Det blir särskilt problematiskt om HP-filtret används för att beräkna ett ekonomiskt 

jämviktsläge, där inflationstrycket är stabilt (se exempelvis Krugman (2012) och Williamson 

(2012)). 

 

Hodrick (2020) gör en jämförelse mellan olika filtreringstekniker, bland annat HP-filtret och 

en teknik som Hamilton (2017) föreslår och konstaterar att olika tekniker har olika för- och 

nackdelar beroende på de underliggande dataseriernas egenskaper. Vilken metodologi man 

använder beror på vad man anser om det senare (Hodrick 2020, s. 2). 

 

Det finns dock några, framför allt praktiska, anledningar till att använda HP-filtret i det här 

sammanhanget. För det första syftar studien till att beräkna en ”utjämnad ”, trendmässig BNP-

utveckling. I den bemärkelsen skulle man i princip kunna likna HP-filtret vid ett centrerat, 

glidande medelvärde. Den huvudsakliga skillnaden är att HP-filtret ”bestraffar” skillnader i 

tillväxttaktens förändring, medan medelvärdet väger alla observationer lika mycket. Som ett 

exempel, visas i Figur 1 dels ett centrerat, glidande medelvärde på 20 år, dels trenden med ett 

HP-filter (λ=100) för en av BNP-serierna. Som framgår av figuren följer medelvärdet och HP-

trenden varandra ”trendmässigt”, även om medelvärdet som väntat är taggigare. 
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Figur 1. BNP-tillväxt, centrerat, glidande medelvärde och trend med HP-filter (λ=100). 

Data från Schön & Krantz (2015). 

 

 

För det andra är syftet att kartlägga avvikelser eller kriser i svensk ekonomi sedan 1800, och 

framför allt att studera samverkan mellan långsiktiga och kortsiktiga förlopp. Under en så 

pass lång tid, under så olika ekonomiska förhållanden är det orimligt att inte den trendmässiga 

tillväxten skulle ha ändrats. I detta begränsade sammanhang skulle det dock vara alldeles för 

omfattande att göra en mer djuplodande studie med andra metoder. För det tredje är dessutom 

inte de ”sanna” cyklerna eller trenderna observerbara och som redan framgått har olika 

metoder givit olika resultat i den tidigare forskningen, genom såväl kvalitativ som kvantitativ 

analys av olika slag. Med dessa invändningar i bakgrunden kommer jag kommer både att 

laborera med olika värden på λ för att jämföra olika utfall, men framför allt jämföra resultaten 

med de studier som refererats ovan. Risken för att lägga för stor vikt vid resultat genererade 

av HP-filtret i sig bör därmed vara liten. 

 

Även i fortsättningen av uppsatsen kommer dock mer eller mindre godtyckliga beslut att 

behöva fattas, precis om vi har sett i tidigare studier. Det gäller bland annat hur mindre BNP-

rörelser eller trendavvikelser ska rensas bort för att kartlägga de större kortsiktiga 

avvikelserna eller kriserna. Jag återkommer löpande till dessa definitioner och prövar 

alternativa lösningar. Innan vi går in på resultaten av undersökningen måste några ord sägas 

om dataunderlaget och dess källor, ett område som är minst lika komplext som metodologin.  
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4. Data och källor 

De data som används i den här uppsatsen avser den årliga bruttonationalprodukten (BNP) för 

Sverige sedan 1800. BNP, dvs. värdet av de varor och tjänster som produceras, kan beräknas 

på tre sätt: baserat på produktion, användning eller inkomst, vilka i teorin ska ge samma 

resultat. Produktionen avser summan av förädlingsvärden för olika branscher eller sektorer, 

medan användningen syftar på hushållens och företagens konsumtion och bruttoinvesteringar, 

samt nettot av utrikeshandeln. BNP baserat på inkomster avser dess fördelning på i huvudsak 

löner, skatter och vinster. (Mer utförliga definitioner finns på Statistiska centralbyrån, SCB:s 

hemsida.) 

 

I Sverige inleddes arbetet med att kartlägga nationalinkomsten under 1930-talet, men mer 

regelbundna beräkningar började genomföras efter andra världskriget. På 1950-talet 

beräknades de första svenska egentliga nationalräkenskaperna och i början av 1960-talet 

flyttades ansvaret till SCB, (SOU 2002:118, s. 10). Under 1930-talet publicerades också 

räkenskaper för Sverige bakåt i tiden och detta arbete har pågått mer eller mindre 

kontinuerligt sedan dess. (En beskrivning finns bland annat i Krantz & Schön 2007.) I den 

senaste studien (Krantz 2017) går historiken så långt tillbaka som till 1300-talet. 

 

Det finns ett flertal utmaningar och val som måste göras när man ska beräkna 

nationalräkenskaper. Det gäller såväl för moderna beräkningar som konstruktioner av 

historiska data. För dagens nationalräkenskaper finns dock ett omfattande regelverk, som 

också är internationellt harmoniserat. Jag ska peka på några av dessa utmaningar, men det är 

på inget sätt någon uttömmande analys. 

 

För det första är det inte möjligt att bokföra alla transaktioner i ekonomin, och även om de 

vore tillgängliga skulle det vara ett alltför omfattande arbete. Nationalräkenskaper, både 

moderna och historiska, bygger därför till allra största delen på statistik som täcker delar av 

ekonomin. Dessa data har dessutom inte alltid lämpliga definitioner och avgränsningar utan 

måste ofta bearbetas. I vissa fall finns det områden som inte täcks av statistiken och då måste 

dessa beräknas eller modelleras med ledning av annan information (SOU 2002:118, s. 16). 

För historiska räkenskaper gäller i stort sett samma problematik, dvs. att hitta relevanta källor, 
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göra rimliga antaganden och väl avvägda beräkningar. Edvinsson (2014) är en bra illustration 

till hur arbetet går till i praktiken med att rekonstruera och revidera historiska 

nationalräkenskaper.  

 

För det andra framställs statistiken i nationalräkenskaperna huvudsakligen i löpande priser. 

För att beräkna volymutvecklingen måste därför den rena priseffekten rensas bort (SOU 

2002:118, s. 20). Denna s.k. deflatering har sedan implikationer för hur man ska kedja ihop 

BNP för olika år med varandra till en sammanhängande tidsserie. Deflateringen kan ge stora 

skillnader för en och samma variabel, och det finns ingen ”sann” metod (Krantz & Schön 

2007, s. 18–9). Edvinsson (2005) använder exempelvis en metod med årliga länkar beräknade 

med ett s.k. Fisherindex (Edvinsson 2005, s. 57 och SOU 2002:118, s. 135). Inom ramen för 

SHNA användes från början en mer tidsbesparande deflateringsteknik, men gick i och med 

Krantz & Schön (2007) över till årliga kedjelänkar (Krantz & Schön 2007, s. 20). Det finns 

också andra aspekter på deflateringsproblemet, exempelvis vilken typ av prisindex man ska 

använda och vad man ska göra om marknadspriser saknas (Edvinsson 2005, s. 48f). 

 

En tredje aspekt rör förändrade beräkningsmetoder. Inte ens för de data efter 1950 som har 

SCB som huvudsaklig källa har samtliga årsserier räknats om med gemensamma metoder. 

Eftersom de historiska dataserierna delvis använder ytterligare andra metoder så utgörs hela 

tidsserien från 1800-talets början av en mix av olika metoder. Ambitionen har i vissa fall varit 

att så långt möjligt konstruera en så konsistent tidsserie som möjligt (Edvinsson 2005, s. 44), 

medan andra har argumenterat för att inte anpassa de historiska tidsserierna fullt ut eftersom 

dagens metoder är anpassade till dagens ekonomi. Det gäller bland annat hur ekonomin ska 

delas in i olika sektorer (Krantz & Schön 2007, s. 16). 

 

Revideringar är ett vanligt inslag i all statistikproduktion eftersom underliggande data ändras, 

att mer tillförlitliga eller mer täckande data kommer fram, att nya källor eller nya metoder 

utvecklas, eller att klassifikationer ändras (SOU 2002:118, s. 21). Detta gäller både moderna 

och historiska nationalräkenskaper. Edvinsson (2014) gjorde exempelvis en revidering av data 

från Edvinsson (2005) inom flera viktiga sektorer, bland annat hade skördar kontinuerligt 
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underskattats och mycket av den proto-industriella tillverkningen utelämnats (Edvinsson 

2014, s. 104).  

 

Avslutningsvis är frågan om man ska använda BNP beräknad från produktionssidan eller från 

användningssidan. Edvinsson (2005), som konstruerat en egen serie från produktionssidan, 

menar att den är mer pålitlig vid analysen av kortsiktiga fluktuationer (Edvinsson 2005, s. 96), 

medan SNHA hävdar att användningssidan ska användas för analys av ekonomiska cykler 

(Krantz & Schön 2007, s. 10 och 15). Jag har inte hittat några mer grundläggande argument 

hos författarna, men min tolkning är att de underförstått menar att beräkningsmetodiken ger 

mer pålitliga resultat för den serie de förordar. 

 

Även om det verkar som om ambitionen är att olika beräkningar av de historiska 

nationalräkenskaperna ska konvergera, så kvarstår metodologiska skillnader (Edvinsson 2014, 

s. 140). I det följande kommer jag därför att använda både den uppdaterade serien i Edvinsson 

(2014) för produktionssidan och serien för användningssidan i Schön (2015). Jag har förlängt 

bägge serierna genom att länka de senaste årens BNP från SCB för produktions- respektive 

användningssidan. Det innebär möjligen ytterligare ett brott i tidsseriernas metodologi, 

eftersom jag inte har tagit hänsyn till de tidigare författarnas sätt att länka serierna. Detta 

faller dock utanför ramen för denna uppsats.  
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5. Undersökning 

5.1 Inledning 

Det först steget i undersökningen är att jämföra de båda dataserierna från Edvinsson 2014 och 

Schön & Krantz 2015. Därefter kommer jag att analysera de kortsiktiga avvikelserna från 

trenden, i vilken utsträckning de har ökat i antal, och om de har blivit djupare och mer 

utdragna. Nästa steg är att fokusera på de långsiktiga svängningarna, eller den trendmässiga 

tillväxten. Långvariga nedgångar i den trendmässiga tillväxten har minst lika betydande 

effekter på ekonomin som de kortsiktiga fluktuationerna. Jag kommer även att jämföra 

resultaten med tidigare studier och peka på några intressanta observationer. 

 

5.2 Jämförelse av dataserierna 

En första jämförelse mellan BNP-serierna från Edvinsson (2014) och Schön & Krantz (2015) 

visar att de på det hela taget ger en liknande bild av utvecklingen under de senaste 220 åren, 

som framgår av Figur 2. Några skillnader framträder dock. Edvinssons serie är framför allt 

mer volatil under 1800-talets första hälft samt visar en svagare utveckling under 

mellankrigstiden.  

 

Figur 2. BNP (volym) från Edvinsson (2014) och Schön & Krantz (2015). Logaritmer 

med basår 1800. 

 

Källor: Edvinsson (2014), Table A4.1, ss. 146–157, kolumn B. Schön & Krantz (2015), SHNA:s hemsida. Table 

VI, kolumn T. De år som saknas på 2010-talet har förlängts med SCB:s data fram till och med 2019.  
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En jämförelse av de årliga BNP-förändringana i serierna bekräftar skillnaderna under 1800-

talet. Tabell 1 visar att variationen eller standardavvikelsen var betydligt högre i Edvinssons 

serie än i Schön & Krantz under första hälften av 1800-talet, medan förhållandet var det 

omvända under den andra hälften. Därefter uppvisar serierna i stort sett samma volatilitet, 

vilket även gäller sammantaget över hela perioden 1800–2019. 

 

Tabell 1. Standardavvikelse. Årlig förändring av BNP från Edvinsson (2014) och Schön 

& Krantz (2015), (%). 

Period Edvinsson 

(2014) 

Schön & Krantz 

(2015) 

1801–1850 4,4 3,2 

1851–1900 2,3 3,7 

1901–1950 4,3 3,9 

1951–2019 2,2 2,2 

Total 3,4 3,3 
Källor: Se ovan. Egna beräkningar. 

 

Om vi jämför med Edvinsson (2005), så är korrelationen med Schön & Krantz (2015) 0,89 för 

hela perioden och 0,86 för 1800-talet, medan korrelationen mellan Edvinsson (2014) och 

Schön & Krantz (2015) är avsevärt lägre, 0,49 resp. 0,09. Revideringarna i Edvinsson 2014 

(som initialt gjordes i Edvinsson 2013), har således bidragit till att öka diskrepansen mellan 

serierna. De huvudsakliga revideringarna avser bland annat nya metoder att beräkna 

jordbruksproduktionen, inkludering av hemmabaserad produktion och kalkyler för 

fastighetssektorn (Edvinsson 2013, s. 1122). Som framgår av jämförelsen ovan är effekterna 

mest betydande under 1800-talet och det är framför allt de nya beräkningarna av 

jordbruksproduktionen som ändrat de årliga BNP-förändringarna (Edvinsson 2013, s. 1123). 

 

I Edvinsson (2013) jämförs trendtillväxten för olika BNP-serier med ett HP-filter. Slutsatsen 

är att effekterna av revideringarna på den lång- och medelsiktiga tillväxten är liten (Edvinsson 

2013, s. 1113). Detta är dock inte så förvånande med tanke på att HP-filtret ”bestraffar” stora 

förändringar i BNP-tillväxten. Däremot är effekterna på de kortsiktiga avvikelserna från 

trenden betydande, vilket framgår av nästa avsnitt. Hur volatil svensk ekonomi var under 

1800-talet, och om den blev mer eller mindre stabil i takt med att industrialiseringen, är 

således en öppen fråga beroende på vilken dataserie man anser vara mest pålitlig. I det 
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följande kommer vi dock att använda bägge serierna för analysen av de kortsiktiga 

avvikelserna. 

 

5.3 De kortsiktiga kriserna sedan 1800.  

När vi använder HP-filtret för att analyserna trendavvikelserna kvarstår förstås de här 

skillnaderna mellan dataserierna. I Figur 3 visas avvikelserna från BNP-trenden, skattade för 

de bägge BNP-serierna med λ=100, som är den nivå som ursprungligen rekommenderades av 

Hodrick & Prescott. Visuellt framgår att Edvinssons serie är mer volatil under första halvan 

av 1800-talet. Därefter är de mer samstämmiga. 

 

Figur 3. Avvikelser från BNP-trend (volym). Data från Edvinsson (2014) och Schön & 

Krantz (2015). HP filter (λ=100). 

 

Källor: Se ovan. Egna beräkningar. 

 

Efter att har rensat bort trenden från BNP-serierna, så återstår att ta bort ”bruset” så att de 

större, kortsiktiga avvikelserna eller kriserna i svensk ekonomi framträder. Vi kommer dock 

inte undan att, liksom i tidigare studier, göra det på mer eller mindre godtyckliga grunder. En 

kortsiktig kris definieras här som en negativ avvikelse av BNP från trenden som är större än 

en standardavvikelse (räknat på samtliga avvikelser både uppåt och nedåt under hela 

perioden). De större trendavvikelserna definierade på detta sätt visas i Figur 4. 
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Figur 4. Avvikelser från trend BNP> 1 standardavvikelse. Med data från Edvinsson 

(2014) och Schön & Krantz (2015). HP filter (λ=100). 

 

Källor: Se ovan. Egna beräkningar. 

 

Ett mönster som framträder är att det finns tre kluster av större avvikelser som avskiljs av 

perioder med få eller inga större avvikelser. Den första perioden är från 1800 fram till början 

av 1880-talet. Därefter kommer en lugnare period på 10–20 år som följs av en mer volatil 

period från förra sekelskiftet fram till efter andra världskriget. Den andra perioden utan större 

avvikelser följer sedan fram till mitten av 1980-talet, dvs. en period på drygt 30 år. Denna 

följs sedan av en period med några nya större avvikelser. Den exakta periodindelningen kan 

diskuteras, men i Tabell 2 redovisas ett förslag, samt standardavvikelsen för samtliga 

trendavvikelser (som i Figur 3), samt antalet kriser (större negativa avvikelser) för respektive 

period (som i Figur 4). 

 

Såväl standardavvikelsen som antalet kortsiktiga kriser varierar betydligt mellan de lugnare 

och de volatila perioderna. Som högst var variationen i BNP, mätt både som årliga 

förändringar i BNP och som avvikelser från trenden, under första hälften av 1900-talet, i 

samband med världskrigen. Därefter föll volatiliteten tillbaka till en lägre nivå än under större 

delen av 1800-talet, med undantag för de sista decennierna. Detta överensstämmer med 

resultaten i tidigare studier. (Slutsatserna gäller även med ett lägre värde på λ. Volatiliteten i 
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dessa skattningar blir dock generellt lägre eftersom trenden blir mer volatil och följaktligen 

blir avvikelserna från trenden desto mindre. Däremot påverkas inte jämförelsen av skillnaden 

i standardavvikelse eller antalet kriser i olika perioder av värdet på λ.) 

 

Tabell 2. Standardavvikelse från trend och antal större kriser (>1 standardavvikelse, 

λ=100) för olika perioder. Med data från Edvinsson (2014) och Schön & Krantz (2015). 

Period Edvinsson 

(2014) 

std avv 

Schön & Krantz 

(2015) 

std avv 

Edvinsson 

(2014) 

antal kriser 

Schön & Krantz 

(2015) 

antal kriser 

1800–1882 3,1% 2,9% 8 6 

1883–1899 1,8% 1,9% 1 1 

1900–1949 4,2% 4,0% 7 5 

1950–1985 1,6% 1,9% 0 1 

1986–2019 2,4% 2,3% 2 2 

Totalt 3,0% 2,9% 18 15 
Källor: Se ovan. Egna beräkningar. 

 

Det totala antalet större avvikelser eller kriser är något färre om man använder Schön & 

Krantz data, jämfört med Edvinssons, 15 resp. 18. Som en jämförelse kan noteras att 

Edvinsson (2005) definierade 12 större kriser, eller depressioner, under perioden 1850–2000. 

I denna studie är det tio under samma period med data från Edvinsson (2014) och elva med 

data från Schön & Krantz (2015). (Avvikelserna 1918 och 1920 räknas som två olika kriser 

eftersom det skedde en snabb återhämtning under 1919.) 

 

Krisernas fördelning över tiden följer samma mönster som variationen i BNP. Antalet större 

kriser i förhållande till längden på perioden var som störst under 1900-talets första hälft, 

medan antalet har varit som lägst under efterkrigsperioden. Mätt på detta sätt förefaller det 

alltså som om svensk ekonomi, efter instabila decennier under och mellan krigen, därefter har 

blivit mer stabil och mer sällan drabbats av allvarliga kriser. 

 

Trots att kriserna blivit färre och tillväxten generellt sett mer stabil, så skulle effekterna av 

kriserna ända kunna vara större och mer utdragna när de väl inträffar. För att undersöka detta 

har fyra mått beräknats för kriserna i de olika perioderna: 1) hur långt BNP i genomsnitt som 

mest avvek från trenden, 2) hur stor hela nedgången var från topp till botten, i genomsnitt (om 
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BNP var 5% högre än trenden när krisen inleddes och 5% lägre när den bottnade, blir alltså 

fallet sammanlagt 10%.), 3) hur många år nedgången tog från topp till botten genomsnittligt 

sett, och 4) hur många år det tog innan BNP var tillbaka över trenden. Dessa mått säger något 

om djupen i kriserna samt hur kraftigt och utdraget förloppet var.  

 

Tabell 3 innehåller de två första måtten och visar en tendens att djupet i kriserna blivit mindre 

för varje period. (Observera att de lugnare perioderna från Tabell 2 har införlivats i de andra 

så att det nu är tre ungefär lika långa perioder.) Antalet observationer är dock få, så 

skillnaderna är inte statistiskt signifikanta. Det kan också noteras att skillnaderna mellan 

BNP-serierna är liten. Det totala fallet från topp till botten visar inga tendenser att bli mindre 

och även här är variationen inom perioderna så stora att skillnaderna mellan perioderna inte är 

signifikanta.  

 

Tabell 3. Genomsnittlig avvikelse från trend och nedgång från topp till botten för större 

kortsiktiga kriser (>1 standardavvikelse, λ=100). Med data från Edvinsson (2014) och 

Schön & Krantz (2015). 

Period Edvinsson 

(2014) 

Avvikelse 

Schön & Krantz 

(2015) 

Avvikelse 

 Edvinsson 

(2014) 

Nedgång 

Schön & Krantz 

(2015) 

Nedgång 

1800–1882 -5,9% -6,1%  -9,2% -8,4% 

1883–1949 -5,7% -5,9%  -9,4% -9,8% 

1950–2019 -5,1% -4,3%  -9,7% -7,3% 

Totalt -5,7% -5,7%  -9,4% -8,7% 
Källor: Se ovan. Egna beräkningar. 

 

De två andra måtten, hur länge krisen pågick och hur många år återhämtningen tog redovisas i 

Tabell 4. Precis som i Tabell 3 är inte skillnaderna mellan perioderna statistiskt signifikanta, 

men om något finns det en tendens till att återhämtningarna successivt har tagit allt längre tid, 

som framgår av de två sista kolumnerna. 
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Tabell 4. Antal år för nedgång resp. återhämtning i förhållande till trend för större 

kriser (>1 standardavvikelse, λ=100). Med data från Edvinsson (2014) och Schön & 

Krantz (2015). 

Period Edvinsson 

(2014) 

Nedgång 

Schön & Krantz 

(2015) 

Nedgång 

 Edvinsson 

(2014) 

Återhämtning 

Schön & Krantz 

(2015) 

Återhämtning 

1800–1882 3,0 2,0  1,6 1,7  

1883–1949 2,8 2,3  2,3 3,2  

1950–2019 3,0 3,3  4,0 4,7  

Totalt 2,9 2,4  2,2 2,9 
Källor: Se ovan. Egna beräkningar. 

 

Sammantaget sticker kriserna i samband med de båda världskrigen ut som de svåraste i 

Sverige under de senaste dryga 200 åren. Även krisen i början av 1990-talet är allvarlig, 

framför allt på grund av sitt utdragna förlopp. Andra kriser som är signifikanta, framför allt i 

dataserien från Schön & Krantz, är krisperioden 1809–1812 under napoleonkrigen, samt åren 

1867–68 med missväxt och hungersnöd. 

 

Några sammanfattande observationer från det här avsnittet är att BNP-utvecklingen har blivit 

mer stabil under efterkrigstiden och att de allvarliga, kortsiktiga kriserna har blivit färre. Det 

finns dock inget som tyder på att kriserna har blivit mindre djupa eller mindre långdragna. 

Tvärtom finns det tendenser till att krisförloppen har blivit mer utdragna i tiden, men antalet 

observationer år få och variationen för stor för att kunna dra några säkra slutsatser. En annan 

observation är att två perioder har visat en betydligt lägre variation i BNP-utveckling och i 

stort sett varit befriade från djupare kortsiktiga kriser. Det är dels en period under de sista 

decennierna av 1800-talet, dels efterkrigsåren fram till mitten av 1980-talet. Mer om detta 

längre fram.  

 

5.4 Långsiktiga trender och kriser. 

Det är inte bara kortsiktiga avvikelser eller kriser som påverkar det ekonomiska välståndet 

negativt, utan det gör även varaktiga nedgångar i den trendmässiga tillväxten. Som vi har sett 

i det föregående har kortsiktiga nedgångar ofta följts av lika snabba återhämtningar. Mer 

långsiktiga fall i den trendmässiga tillväxten kan dock vara svårare att vända. I detta avsnitt 

behandlas den trendmässiga tillväxtens förlopp. Kritiken mot HP-filtret riktar in sig på att 
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metoden kan finna cykler som egentligen inte finns, bland annat därför att tillfälliga chocker 

mot ekonomin får större eller mindre permanenta effekter på trendtillväxten såsom den 

beräknas med HP-filtret. Hur de verkliga effekterna på ekonomins tillväxtförmåga ser ut av 

olika typer av kriser och störningar finns dock inga entydiga svar på. Dessutom är det möjligt 

att få fram i stort sett vilka resultat som helst, oavsett vilken metod som använts, så länge 

beräkningarna är beroende av ett antal på förhand gjorda antaganden. 

 

I Figur 5 visas trendtillväxten i Sverige, skattad med olika parametrar på λ, med data från 

Schön & Krantz (2015). De värden på λ som använts, utöver det tidigare av Hodrick och 

Prescott rekommenderade värdet på 100, är 6,25 (rekommenderades i Ravn and Uhlig 2002), 

400 som användes i Englund (1992), samt ett högt värde 2500 som valts godtyckligt. Ju högre 

värde på λ desto mer utjämnad blir trendtillväxten, samtidigt som antalet cykler blir färre och 

mindre accentuerade. (När det gäller trendtillväxten ger dataserien från Edvinsson (2014) i 

stort sett samma bild.)  

 

Figur 5. Trendtillväxt i BNP med olika värden på λ. Data från Schön (2015).

 

Källor: Se ovan. Egna beräkningar. 

 

För att fördjupa analysen av de mer långsiktiga cyklerna och krisförloppen jämförs 

nedgångsperioderna i trendtillväxt beräknade med HP-filtret, med några av studierna som 

refererades i avsnitt 2. En långsiktig kris definieras här som ett fall i trendtillväxten från 
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toppen till botten av cykeln. Om vi börjar med HP filtret (λ=100) så visar den 8 perioder då 

trendtillväxten faller i olika omfattning och med olika längd från år 1800. Det framgår av 

Figur 5 och i Tabell 5 är perioderna daterade. En första jämförelse är med Andersson (2016). 

Där analyseras data från 1902 och i tabellen visas de långsiktiga cykler som identifierades i 

den studien. (Årtalen är ungefärliga eftersom de har lästs av från figuren i Andersson 2016, s. 

39). De nedgångar som denna studie identifierar överensstämmer väl med HP-filtrets resultat 

(λ=100). Den största skillnaden är vid sekelskiftet 1900, där skiljer ungefär ett decennium i 

dateringen av nedgångens inledning. 

 

Tabell 5. Perioder med nedgång i trendmässig tillväxt enligt olika studier. 

HP-filter 

λ=100 

Andersson 

(2016) 

Wavelet 

HP-filter 

λ=2500 

Vikström 

(2002) 

Kalman-filter 

Edvinsson 

(2005) 

<1% 

1822–1839 ..  ..  

1855–1862 ..  .. 1860–1868 

1871–1883 .. 1870–1882  1876–1887 

1897–1917 1908–1917 1905–1917 1900–1920 1913–1921 

1925–1933 1928–1936   1939–1945 

1947–1954 1948–1956    

1963–1991 1963–1993 1958–1990 1965–1990 1974–1993 

2002–2010 2000–2010  .. .. 

.. Utanför studiens tidsperiod. 

Källor: Se ovan. Egna beräkningar. 

 

Med ett mycket högt värde på λ, exempelvis 2500, blir svängningarna färre och endast de 

kraftigaste nedgångarna i trendtillväxt identifierades av HP-filtret. I det här fallet är det tre 

nedgångar: under 1870-talet, decenniet innan första världskriget, samt den långa nedgången 

från slutet av 1950-talet. Vikström (2002) som undersökte perioden 1870–1990 identifierade 

också de två sistnämnda perioderna och karaktäriserade dem som perioder med fallande 

tillväxt och låg strukturell förändring (Vikström 2002, s. 218). 

 

Edvinsson (2005) identifierar i princip samma nedgångsperioder, men definitionen av en 

långsiktig nedgång som ett antal år med en genomsnittlig tillväxt under 1% gör att dessa 

perioder tenderar att hamna kring botten av nedgången eller början av återhämtningen och 

inte som i de andra studierna från det att nedgången inleds. (Det bör nämnas att Edvinsson 
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(2005) använder BNP per capita och bortser från hela perioden innan 1850, som har en 

genomsnittlig tillväxt under 1%.) 

 

Som framgår av Figur 5 varierar cyklerna i längd och styrka. För att få en överblick över hela 

perioden visas i Tabell 6 hur länge nedgången i trendtillväxt pågick och hur mycket den föll 

från toppen till botten, för HP-filtrets båda värden för λ. Den otvetydigt allvarligaste 

nedgången i trendtillväxt, både avseende längd och storlek är perioden från 1960-talet fram 

till 1990-talskrisen. De övriga större krisperioderna är perioden efter den första 

industrialiseringen på 1870-talet och decennierna innan första världskriget. Nedgångsperioden 

under första hälften av 1800-talet var också lång, även om inte den trendmässiga tillväxten 

föll lika mycket. Notera att den mer utslätade kurvan (λ=2500) inte ger så stora fall i 

trendtillväxt för de olika perioderna. 

 

Tabell 6. Längd och nedgång i trendtillväxt för olika perioder med data från Schön & 

Krantz (2015) 

HP-filter 

λ=100 

HP-filter 

λ=2500 

Längd 

År 

Nedgång i 

trendtillväxt 

%-enheter 

1822–1839  17 0,7 

1855–1862  7 0,5 

1871–1883 1870–1882 12 / 12 1,7 / 0,3 

1897–1917 1905–1917 20 / 12 1,4 / 0,2 

1925–1933  8 1,0 

1947–1954  7 0,7 

1963–1991 1958–1990 28 / 32 3,2 / 2,2 

2002–2010  8 0,8 
Källor: Se ovan. Egna beräkningar. 

 

De slutsatser vi kan dra av detta avsnitt är att HP-filtret må ha sina brister, men det kommer 

inte fram några andra cykler eller mönster här, än de som kommer fram i andra studier. 

Snarare verkar det vara så att beroende hur man definierar en strukturell cykel eller långsiktig 

nedgång så ges det olika svar. En annan kanske viktigare observation är att oavsett om man 

räknar startåren för nedgångarna eller för slutåren (i de två vänstra kolumnerna i Tabell 5), så 

får man ett mellanrum mellan cyklerna som är ungefär 20–30 år. Det är med andra ord den 

periodicitet som den strukturanalytiska ansatsen beskriver mellan struktur- och 
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omvandlingskriser. Ett antal förhållanden bör dock framhållas. Resultaten i Tabell 5 och 6 

överensstämmer inte helt med tidsbestämningen av strukturkriser och omvandlingskriser i 

exempelvis Lennart Schöns En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling 

under två sekel, (Schön 2000, s. 32–33). Dessutom skiljer sig cyklerna i den här studien 

avsevärt i både styrka och längd, trots en viss regelbundenhet. Den utdragna och kraftiga 

nedgången under de tre decennierna mellan 1960 och 1990 är det stora undantaget från 

regelbundenheten i cyklerna. Detta gav, som vi såg tidigare, också upphov till en splittrad syn 

inom den strukturanalytiska skolan. Slutligen kan noteras att den trendmässiga tillväxten 

sedan krisen på 1990-talet befunnit sig på ungefär samma nivå som under industrialismens 

barndom i slutet av 1800-talet. 

 

5.5 Samspelet mellan korta kriser och långa cykler 

För att kort sammanfatta resultaten så här långt så förefaller tillväxten ha blivit mer stabil 

under efterkrigstiden, samtidigt som frekvensen av kortsiktiga kriser har avtagit. Inget pekar 

dock på att kriserna har blivit mindre djupa eller långdragna, men det finns indikationer på att 

återhämtningen från kriserna tagit allt längre tid. Samtidigt med en ökad stabilitet under 

efterkrigsperioden har den trendmässiga tillväxttakten fallit dramatiskt från 1960-talets 

början. Det verkar också finnas ett cykliskt mönster i den trendmässiga tillväxten ända sedan 

tidigt 1800-tal, med en periodicitet kring 20–30 år. Cyklerna varierar dock i längd och styrka. 

Till sist har också observerats att två perioder har haft en lägre variation i BNP-tillväxten och 

varit i stort sett befriade från djupare kortsiktiga kriser. Det är en period i slutet av 1800-talet, 

samt decennierna efter andra världskriget till mitten av 1980-talet. 

 

De sistnämnda episoderna belyser några viktiga skeenden som det kanske finns anledning att 

utforska vidare, i ett annat sammanhang. De stabila faserna har följts av några av de mest 

dramatiska fallen i trendtillväxt sedan 1800-talets början. Om vi kombinerar resultaten av 

analysen av de kortsiktiga och långsiktiga kriserna får vi en ungefärlig periodisering som, 

utan att specificera exakta årtal, i grova drag innebär en stabil period mellan 1880 och 1900, 

som följdes av en kraftig nedgångsfas 1900–1920, som avslutades med det första världskriget. 

Efter andra världskriget inleddes en ny stabil fas under åren 1950–1985, under vilken en ny 

nedgångsfas i den trendmässiga tillväxten inleddes mellan 1965 och 1995. 
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Att gå djupare in på olika förklaringsfaktorer till de olika perioderna av stabilitet och 

kortsiktiga och långsiktiga kriser ligger definitivt utanför ramen för denna uppsats, men jag 

vill ändå peka på några möjliga aspekter som vore värda en fortsatt analys. Hur kommer det 

sig till exempel att en period som i slutet av 1800-talet, som karaktäriseras som 

industrialismens genombrott med ett högt strukturellt omvandlingstryck med liberalisering av 

handels- och kapitalströmmar, följs av årtionden med finansiella kriser, höjda industritullar, 

monopolisering och karteller. På samma sätt följs den snabba tillväxten och 

strukturomvandlingen under 1950- och 1960-talens ”rekordår” av kriser och industriell 

stagnation. Det finns säkert rimliga förklaringar till de olika faserna var för sig, men går det 

att hitta gemensamma förklaringar och mekanismer som kan förklara utvecklingen av 

stabilitet följd av fallande trendtillväxt? 

 

Den strukturanalytiska ansatsen, så som den exempelvis beskrivs i Schön (2000) och Schön 

(2013), försöker förklara de regelbundna cyklerna utifrån en uppsättning gemensamma 

faktorer och mekanismer, men har kritiserats för svårigheterna att vara empiriskt testbara. 

Sedan 1970-talet har dessutom indikatorerna som använts inte följt de väntade cykliska 

mönstren. Ett annat problem är att den regelbundna periodiseringen inte stämmer, vilket flera 

tidigare författare varit inne på, också denna studie. Som ett exempel beskrivs 1890-talet som 

en strukturkris (Schön 2013, s. 75), medan den perioden här och i andra studier, snarare 

framstår som en period av stabil tillväxt med en hög takt i strukturomvandlingen. Men ligger 

det ändå något i fokusering på teknik och innovationer och dess samband med strukturell 

förändring, som i exempelvis Schön (2013) och Vikström (2002), och som kan förklara dessa 

skiften mellan stabilitet och nedgång? Är stabilitet i ekonomin en förutsättning för strukturell 

förändring eller skapar den senare en stark och stabil tillväxt? 

 

Den stabila fasen och nedgångsfasen under efterkrigstiden överlappar varandra med ca 20 år, 

åren 1965–1985. I början av perioden var antalet anställda inom industrin (totalt inom 

verkstads- och byggindustrin) som högst (år 1966), samtidigt som sysselsättningen inom den 

offentliga sektorn började accelerera. Mellan 1965 och 1990 (det år då flest personer var 

offentligt anställda) ökade sysselsättningen med närmare 630 000 personer. 

(Sysselsättningsdata kommer från Schön (2012), tabell VIII.) Bidrog expansionen av den 

offentliga sektorn till att stabilisera ekonomin och ”skjuta upp” 1970-talskrisen till 1990-talet 

som Krantz hävdade, eller var det denna offentliga expansion som i förlängningen försvårade 
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den strukturell omvandlingen? Vikström (2002) förklarar exempelvis 1970-talets kris och 

bristande strukturella förändring med att skattesystemet och det statliga pensions- och 

socialförsäkringssystemet motverkade en effektiv kapitalallokering (Vikström 2002, s. 219). 

Eller är det till och med så att samma krafter som bidrar till stabilitet, strukturomvandling och 

tillväxt i ett senare skede är de faktorer som hindrar en fortsatt gynnsam utveckling? Finns det 

i så fall likheter mellan perioden runt 1880–1900 och efterkrigstiden, och 

stagnationsperioderna som följde därefter? Oavsett förklaringsmodell så bör den idealiskt sett 

också kunna förklara varför trendtillväxten inte accelererat nämnvärt efter 1990-talskrisen, 

utan befunnit sig på nästan för-industriell nivå. Eller var det kanske efterkrigstidens första 

decennier som var extrema i tillväxthänseende? 
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6. Sammanfattande slutsatser  
 

Syftet med denna uppsats är att med statistiska metoder försöka kartlägga såväl kortsiktiga 

kriser som mer långsiktiga nedgångar i svensk ekonomi sedan 1800-talets början. En poäng 

har varit att försöka separera de trendmässiga förändringarna från de kortsiktiga kriserna, med 

målsättningen att försöka urskilja mönster i den ekonomiska utvecklingen, men också att 

undersöka om det finns någon samvariation mellan de kortsiktiga kriserna och långsiktiga 

tillväxtcyklerna. 

 

I analysarbetet har noterats att de olika dataserier som finns över den historiska BNP-

utvecklingen visar påtagligt skilda resultat för utvecklingen under 1800-talet. Det har legat 

utanför denna studie att analysera orsakerna till detta, men det förefaller som att de 

revideringar som gjorts med början i Edvinsson (2013) ökat skillnaderna gentemot 

dataserierna från SHNA. Hur volatil svensk ekonomi var under 1800-talet, och om den blev 

mer eller mindre stabil i takt med industrialiseringen är därför en öppen fråga beroende på 

vilken dataserie man anser vara mest pålitlig. Detta är kanske värt en fortsatt undersökning. 

 

Den använda filtreringsmetoden, HP-filtret, verkar inte ha ställt till några större problem. 

Jämförelserna med resultaten från andra studier, som använt andra metoder, visar på en stor 

samstämmighet och det har även i tidigare studier framkommit att skillnaderna mellan olika 

filtreringsmetoder är begränsade. Det har också visat sig att resultaten i vissa fall är beroende 

av de mer eller mindre godtyckliga antaganden som måste göras. 

 

När det gäller studiens huvudsakliga syfte framkommer att BNP-tillväxten har blivit mer 

stabil under efterkrigstiden, efter att volatiliteten ökat under första hälften av 1900-talet. 

Samtidigt har frekvensen av kortsiktiga större kriser avtagit. Inget pekar dock på att dessa har 

blivit mindre djupa eller mindre långdragna med tiden. Det finns dessutom indikationer på att 

återhämtningen från de kortsiktiga kriserna tagit allt längre tid. Flera tidigare studier som 

refererats här har kommit fram till liknande resultat. Det är med andra ord svårt att finna 

cykliska regelbundna mönster i de kortsiktiga krisernas förlopp. 
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När det gäller de mer långsiktiga kriserna, eller nedgångarna i den trendmässiga tillväxten, går 

det att finna tendenser till ett cykliskt mönster sedan 1800-talets början, med en periodicitet 

kring 20–30 år. Cyklerna varierar dock avsevärt i längd och styrka, och dateringen 

överensstämmer inte helt med beskrivningen av strukturkriser och omvandlingskriser i 

exempelvis Schön (2000). Andra studier, framför allt Andersson (2016) har funnit långsiktiga 

cykler med denna periodicitet, med den sk. wavelet-metoden, medan Vikström (2002) medger 

en viss cyklikalitet för industrisektorn men inte för ekonomin som helhet. Edvinsson (2005) 

finner inte något stöd för den strukturanalytiska teorin om långa, stabila cykliska mönster i sin 

studie över kortsiktiga och långsiktiga kriser. 

 

Det går således inte att avfärda den strukturanalytiska hypotesen helt och hållet, åtminstone 

inte på basis av de regelbundna variationer i den trendmässiga tillväxten som ändå har 

observerats här och i andra studier. Däremot finns det anledning att återkomma till 

drivkrafterna bakom variationerna i tillväxt, vilket analysen av samspelet mellan kortsiktiga 

kriser och långa cykler visar. Det viktigaste resultatet i den här studien är att två av de mest 

signifikanta nedgångarna av den trendmässiga tillväxten har föregåtts av ovanligt stabila faser 

utan eller med få kortsiktiga kriser. En stabil period under de sista decennierna av 1800-talet 

följdes av en nedgångsfas under perioden 1900–1920. Efter andra världskriget inleddes en ny 

stabil fas som pågick under perioden 1950–1985, under vilken en ny nedgångsfas i den 

trendmässiga tillväxten inleddes kring mitten av 1960-talet och fortsatte till början av 1990-

talet. 

 

Jag har pekat på några spår som skulle vara intressanta att följa, i syfte att hitta gemensamma 

förklaringar och mekanismer som kan förklara utvecklingen av stabilitet följd av stagnation 

och fallande trendtillväxt. Det gäller bland annat om stabiliteten i ekonomin är en 

förutsättning för strukturell förändring eller om det är den senare som skapar en stark och 

stabil tillväxt. En annan aspekt värd att undersöka är om samma faktorer som bidrar till 

stabilitet och tillväxt i ett senare skede hindrar en fortsatt gynnsam utveckling och om det 

finns likheter mellan perioderna i slutet av 1800-talet och efterkrigstiden, och 

stagnationsperioderna som följde därefter. Förklaringsmodellen bör dessutom kunna förklara 

varför trendtillväxten inte accelererat nämnvärt efter 1990-talskrisen, utan befunnit sig på en 

för-industriell nivå.  



31 

 

7. Käll- och litteraturförteckning 

 

Datakällor 

www.scb.se 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NR__NR0103/ 

www.historia.se 

http://www.ekh.lu.se/en/research/economic-history-data/shna. Table VI, kolumn T. 

 

Elektroniska källor 

Krugman, P, 2012: ”Filters and Full Employment (Not Wonkish, Really)”, New York Times, 

11 juli 2012, https://krugman.blogs.nytimes.com/2012/07/11/filters-and-full-

employment-not-wonkish-really/ 

Williamson, S., 2012: ”HP-filters and Potential Output”, Blogg 12 juli 2012, 

https://newmonetarism.blogspot.com/2012/07/hp-filters-and-potential-output.html 

 

Litteratur 

Andersson, F.N.G., 2016: ”Identifying and modelling cycles and long waves in economic 

time series”, i Ljungberg, J. red. Structural Analysis and the Process of Economic 

Development: Essays in Memory of Lennart Schön. New York: Routledge. 

Edvinsson, R., 2005: ”Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for 

Sweden 1800–2000.” Almqvist & Wiksell International; Stockholm. 

Edvinsson, R., 2010: ”Major Recessions in Sweden 1850–2000: from pre-capitalist to modern 

types of crises”, Scandinavian Journal of History, 35:4, s. 403–426. 

Edvinsson, R., 2013: ”New annual estimates of Swedish GDP, 1800–2010”. The Economic 

History Review 66, s. 1101–1126. 

Edvinsson R., 2014: ”The Gross Domestic Product of Sweden within present borders, 1620–

2012”, i Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House 

Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–

2012 (eds. Rodney Edvinsson, Tor Jacobson and Daniel Waldenström), Sveriges 

Riksbank and Ekerlids. 

Englund, P., Persson, T., Svensson, L.E.O., 1992: ”Swedish business cycles: 1861–1988.” 

Journal of Monetary Economics 30, 343–371. https://doi.org/10.1016/0304-

3932(92)90002-J. 

Hamilton, J.D., 2017: ”Why You Should Never Use the Hodrick-Prescott Filter”, NBER 

Working Paper No. 23429, Issued in May 2017. 

Hassler, J., Lundvik, P., Persson, T., Söderlind, P., 1992: ”The Swedish business cycle: 

stylized facts over 130 years”, Discussion Paper No. 63, Institute for Empirical 

Macroeconomics. Federal Reserve Bank of Minneapolis. 

Hodrick R.J., Prescott E.C., 1981: ”Postwar US business cycles: an empirical investigation.” 

Discussion paper 451, Northwestern University. 

http://www.scb.se/
http://www.historia.se/
https://krugman.blogs.nytimes.com/2012/07/11/filters-and-full-employment-not-wonkish-really/
https://krugman.blogs.nytimes.com/2012/07/11/filters-and-full-employment-not-wonkish-really/
https://newmonetarism.blogspot.com/2012/07/hp-filters-and-potential-output.html


32 

 

Hodrick, R., 2020: ”An Exploration of Trend-Cycle Decomposition Methodologies in 

Simulated Data”. (No. w26750). National Bureau of Economic Research, Cambridge, 

MA. https://doi.org/10.3386/w26750. 

Jönsson, K., 2010: ”Trend Extraction with a Judgement-Augmented Hodrick-Prescott Filter.” 

Empirical Economics 39, s. 703–711. 

Krantz, O., 1993: ”Vad är det för sorts kris egentligen” i Ekonomisk Debatt, 1993, Vol, nr årg 

21, nr 6, s. 541–549. 

Krantz O., 2017: ”Swedish GDP 1300–1560: A Tentative Estimate. Lund Papers in Economic 

History 152, Lund University.  

Krantz, O., Nilsson, C-A., 1975: ”Swedish National Product 1861–1970. New Aspects on 

Methods and Measurement”, Liber Läromedel, Lund.  

Krantz, O., Schön, L., 1983: “Den svenska krisen i långsiktigt perspektiv” i Ekonomisk 

Debatt, Vol. 11, nr. 7, s. 478–486. 

Krantz, O., Schön, L., 2007. ”Swedish Historical National Accounts 1800–2000”, Lund 

studies in economic history. Almqvist & Wiksell. 

Lindmark, M., Vikström P., 2004: ”På cykeltur i svensk ekonomisk historia? 

Strukturförändring, tillväxt och teknisk förändring i svensk ekonomi 1870–1990”. 

Historisk Tidskrift 124, nr 4, s. 561–580. 

Ravn, M.O., Uhlig, H., 2002: ”On Adjusting the Hodrick-Prescott Filter for the Frequency of 

Observations”. The Review of Economics and Statistics 84, s. 371–376. 

Schön, L., 1993a: “40-årskriser, 20-årskriser och dagens ekonomiska politik” i Ekonomisk 

Debatt, Vol. 21, nr. 1, s. 7–18. 

Schön, L., 1993b: “Cykler om omvandling omigen. Replik till Krantz” i Ekonomisk Debatt, 

Vol. 21, nr. 8, s. 753–756. 

Schön, L., 2000: ”En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling under två 

sekel”. SNS Förlag; Stockholm. 

Schön, L., 2013: ”Tankar om cykler: perspektiv på ekonomin, historien och framtiden”, 2. 

uppl. ed. Studentlitteratur, Lund. 

Schön, L. & Krantz, O., 2012: “Swedish Historical National Accounts 1560–2010.” Lund 

Papers in Economic History 123, Lund University.  

Schön, L. & Krantz, O., 2015: ”New Swedish Historical National Accounts since the 16th 

Century in Constant and Current Prices”. Lund Papers in Economic History 140, Lund 

University. 

Statens offentliga utredningar, SOU 2002:118. ”Utveckling och förbättring av den 

ekonomiska statistiken”. Bilaga 3. 

Vikström, P., 2002: ”The Big Picture. A Historical National Accounts Approach to Growth, 

Structural Change and Income Distribution in Sweden 1870–1990”, Umeå Studies in 

Economic History Nr 26. 

https://lup.lub.lu.se/search/search/publication/51130cf2-885b-41d7-9dd2-1d2632288593
https://www.ekh.lu.se/media/ekh/legs/forskning/database/shna1300-2010/publications_shna/lup_123.pdf
https://www.ekh.lu.se/media/ekh/legs/forskning/database/shna1300-2010/publications_shna/lup140.pdf
https://www.ekh.lu.se/media/ekh/legs/forskning/database/shna1300-2010/publications_shna/lup140.pdf
https://www.regeringen.se/49bb43/contentassets/5f87eef94b724f70840e0fa2a89446e9/utveckling-och-forbattring-av-den-ekonomiska-statistiken-bilaga-3
https://www.regeringen.se/49bb43/contentassets/5f87eef94b724f70840e0fa2a89446e9/utveckling-och-forbattring-av-den-ekonomiska-statistiken-bilaga-3

