
	  
	  

NATIONALEKONOMISKA	  INSTITUTIONEN	  
Uppsala	  universitet	  
Examensarbete	  C	  	  
Författare:	  Jannike	  Hising,	  Benjamin	  Waye	  
Handledare:	  Helena	  Svaleryd	  
VT2013	  
	  
	  

	  
	  

Kronunionens	  återkomst	  

En	  empirisk	  undersökning	  av	  konjunkturscykler,	  

arbetskraftsrörlighet	  och	  handelsintegration	  för	  att	  avgöra	  

möjligheten	  att	  införa	  en	  gemensam	  valuta	  i	  Norden	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

Abstract	  
	  

This	  paper	  is	  an	  assessment	  of	  whether	  the	  Nordic	  countries	  constitute	  an	  optimum	  currency	  area	  (OCA)	  or	  not.	  

Hodrick	  Prescott-‐filtered	  data	  of	  real	  Gross	  Domestic	  Product	  (GDP)	  and	  rate	  of	  employment	  are	  used	  to	  investigate	  

the	  similarity	  of	  business	  cycles	  between	  the	  target	  countries	  through	  a	  series	  of	  correlation	  analysis	  with	  Sweden	  as	  

the	  base	  reference	  country	  and	  also	  by	  using	  a	  linear	  regression	  model.	  Additionally	  there	  is	  an	  evaluation	  of	  trade	  

volume	  and	  labour	  mobility	  between	  the	  countries.	  Our	  results	  indicate	  that	  Iceland	  had	  the	  least	  similar	  business	  

cycles	  within	  the	  Nordic	  countries	  and	  that	  the	  area	  should	  therefore	  possibly	  comprise	  Denmark,	  Finland,	  Norway	  and	  

Sweden.	  
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1 Inledning	  
	  
“.	  .	  .	  almost	  all	  independent	  countries	  choose	  to	  assert	  their	  nationality	  by	  having,	  to	  their	  own	  

inconvenience	  and	  that	  of	  their	  neighbours,	  a	  peculiar	  currency	  of	  their	  own.	  “	  -‐	  John	  Stuart	  Mill	  

	  

Brittiske	  filosofen	  och	  nationalekonomen	  John	  Stuart	  Mill	  argumenterade	  redan	  på	  1800-‐talet	  för	  

internationaliserande	  av	  ekonomin	  och	  att	  alla	  valutor	  skulle	  bli	  en	  gemensam.	  Han	  framhävde	  att	  det	  

största	  hotet	  mot	  hans	  teori	  var	  att	  länder	  kopplade	  sin	  självständighet	  till	  sin	  enskilda	  valuta.	  Det	  har	  gjorts	  

mycket	  forskning	  inom	  området	  sedan	  dess,	  mycket	  på	  grund	  av	  införandet	  av	  euron	  1993.	  Euron	  skulle	  bli	  

en	  framgångssaga,	  där	  den	  ekonomiska	  integrationen	  skulle	  binda	  nationerna	  närmare	  varandra,	  skapa	  

enighet,	  gynna	  ekonomierna	  och	  ge	  prisstabilitet.	  Men	  vad	  som	  istället	  skapades	  blev	  en	  union	  med	  djupa	  

ekonomiska	  kriser.	  Den	  stora	  frågan	  många	  ställer	  sig	  idag	  är,	  varför	  kunde	  ingen	  förutse	  detta?	  	  

Svaret	  är	  att	  många	  ekonomer	  borde	  och	  kunde	  ha	  förutsett	  eurons	  negativa	  effekter	  och	  några	  gjorde	  

det.	  Teorin	  om	  optimala	  valutaområden	  som	  formades	  långt	  innan	  eurons	  födelse	  visar	  på	  stora	  

motsättningar	  till	  att	  införa	  en	  gemensam	  valuta.	  Dessa	  teorier	  ansågs	  dock	  som	  felaktiga	  och	  blev	  därför	  

avfärdade.	  Men	  i	  och	  med	  valutaunionens	  senaste	  händelser,	  kan	  man	  se	  att	  mycket	  av	  problemen	  faktiskt	  

förutsågs	  av	  de	  klassiska	  teorierna	  om	  en	  optimal	  valutaunion	  och	  att	  de	  därför	  är	  viktigare	  än	  man	  tidigare	  

förstod.	  

Några	  av	  de	  tidigare	  bedömningsgrunder	  som	  pionjären	  Robert	  A.	  Mundell	  fastslog	  var	  att	  länderna	  

måste	  ha	  hög	  faktormobilitet	  och	  integrerade	  ekonomier	  för	  att	  kunna	  räknas	  som	  ett	  optimalt	  

valutaområde.	  Idag	  finns	  en	  rad	  studier	  på	  området	  och	  flertalet	  kriterier	  har	  tagits	  fram,	  med	  hjälp	  av	  dessa	  

kriterier	  kan	  man	  analysera	  om	  länderna	  är	  väl	  integrerade	  och	  anpassade	  för	  en	  valutaunion.	  	  	  

Många	  har	  ställt	  sig	  frågan	  om	  det	  finns	  andra	  potentiella	  optimala	  valutaunioner.	  En	  naturlig	  zon	  som	  vi	  

tror	  har	  stor	  potential	  är	  Norden,	  ett	  område	  där	  länderna	  har	  stora	  likheter	  i	  sina	  ekonomier,	  institutioner	  

och	  värderingar.	  Norden,	  bestående	  av	  Danmark,	  Finland,	  Island,	  Norge	  och	  Sverige	  anses	  vara	  en	  av	  

världens	  mest	  välmående	  regioner	  där	  alla	  länder	  är	  små,	  öppna	  ekonomier	  med	  stor	  konkurrenskraft	  och	  

social	  välfärd.	  Idén	  om	  gemensam	  valutaunion	  mellan	  de	  skandinaviska	  länderna	  är	  inte	  ny.	  Historien	  säger	  

oss	  att	  redan	  1873-‐1875	  infördes	  en	  myntunion	  mellan	  de	  tre	  skandinaviska	  länderna	  (Island	  var	  då	  en	  del	  

av	  Danmark),	  där	  den	  gemensamma	  skandinaviska	  kronan	  med	  fast	  växelkurs	  kopplades	  till	  guldet.	  

Kronunionen	  var	  välfungerande	  tills	  den	  strax	  innan	  första	  världskriget	  1914,	  brast,	  mycket	  på	  grund	  av	  

spänningarna	  i	  anknytning	  till	  penningpolitik	  nationerna	  emellan	  (Jonung,	  2003).	  Sedan	  dess	  har	  rikena	  haft	  

sina	  enskilda	  valutor.	  	  
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Idag	  finns	  ett	  flertal	  förespråkare	  för	  en	  gemensam	  valuta	  i	  Norden,	  där	  de	  fem	  nordiska	  länderna	  skulle	  

ingå.	  Många	  anser	  att	  ett	  ökat	  samarbete	  skulle	  gynna	  länderna	  och	  göra	  dem	  till	  en	  politisk	  stormakt	  som	  

världens	  tionde	  största	  ekonomi	  (Wetterberg	  2009).	  	  	  

Utifrån	  teorin	  om	  optimala	  valutazoner	  kan	  vi	  analysera	  huruvida	  fördelarna	  med	  att	  införa	  en	  

gemensam	  valuta	  i	  Norden	  är	  större	  än	  potentiella	  nackdelar.	  Det	  argumenteras	  av	  Masson	  och	  Taylor	  

(1993)	  att	  det	  viktigaste	  kriteriet	  är	  samvariation	  av	  konjunkturcykler	  och	  Krugman	  (2012)	  diskuterar	  att	  

enbart	  ekonomisk	  öppenhet	  och	  arbetskraftsrörlighet	  krävs	  för	  en	  optimal	  valutazon.	  Huvudsyftet	  blir	  alltså	  

att	  ta	  reda	  på	  om	  Norden	  är	  en	  optimal	  valutazon	  utifrån	  de	  tre	  ovanstående	  kriterierna	  med	  samvariation	  

av	  konjunkturcykler	  som	  huvudkriterie.	  Målet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  ge	  politiker	  underlag	  till	  att	  fatta	  ett	  mer	  

informerat	  beslut	  angående	  ett	  eventuellt	  samarbete	  inom	  Norden.	  

	  

De	  frågeställningar	  uppsatsen	  behandlar:	  

Hur	  väl	  samvarierar	  de	  nordiska	  ländernas	  konjunkturscykler?	  

Utgör	  de	  nordiska	  länderna	  ett	  optimalt	  valutaområde	  utifrån	  två	  ytterligare	  OCA-‐kriterier:	  

arbetskraftsrörlighet	  och	  handelsintegration?	  

	  

Redan	  här	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  medveten	  om	  att	  teorin	  om	  optimala	  valutaområden	  enbart	  behandlar	  

de	  ekonomiska	  aspekterna	  hos	  ett	  land.	  Det	  kan	  mycket	  väl	  finnas	  andra	  faktorer	  så	  som	  politiska,	  kulturella	  

och	  historiska	  som	  spelar	  en	  avgörande	  roll	  för	  om	  en	  grupp	  med	  länder	  rent	  praktiskt	  kan	  och	  vill	  binda	  sina	  

valutor	  till	  varandra.	  Den	  här	  uppsatsen	  är	  inte	  uttömmande	  och	  det	  kommer	  finnas	  flera	  aspekter	  som	  är	  

intressanta	  att	  titta	  på.	  Vi	  har	  dock	  valt	  att	  enbart	  fokusera	  på	  de	  ekonomiska	  som	  handelsintegration	  och	  

arbetskraftsrörlighet	  och	  fördjupa	  oss	  på	  hur	  väl	  ländernas	  konjunkturcykler	  samvarierar.	  Det	  sistnämnda	  

kriteriet	  anser	  vi	  vara	  avgörande	  för	  ett	  införande	  av	  valutaunion.	  

I	  första	  delen	  av	  avhandlingen	  redogörs	  för	  fördelar	  samt	  nackdelar	  med	  en	  gemensam	  valuta	  utifrån	  

Krugmans	  integrationsmodell	  (2012).	  Därefter	  presenteras	  de	  grundläggande	  teorierna	  kring	  en	  optimal	  

valutazon,	  där	  definition	  samt	  grundläggande	  kriterier	  tas	  fram.	  För	  att	  nå	  vårt	  resultat	  har	  vi	  utfört	  

korrelationsanalys	  av	  HP-‐filtrerad	  data	  av	  sysselsättning	  och	  BNP	  deflaterad	  med	  KPI	  för	  att	  få	  fram	  hur	  

korrelationen	  är	  mellan	  ländernas	  cykler.	  Dessutom	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  en	  panelregression	  för	  att	  hitta	  

mängden	  gemensamma	  chocker.	  Gällande	  handelsintegrationen	  tog	  vi	  fram	  ett	  index	  för	  att	  se	  hur	  stor	  

handeln	  var	  mellan	  länderna	  och	  likadant	  gjordes	  för	  arbetskraftsrörligheten	  för	  att	  bilda	  oss	  en	  uppfattning	  

om	  hur	  stor	  mobiliteten	  var	  mellan	  länderna.	  Resultatet	  redovisas	  först	  för	  konjunkturcykler	  och	  går	  sedan	  
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vidare	  in	  på	  de	  två	  andra	  kriterierna.	  Därefter	  behandlas	  uppsatsens	  slutsatser	  samt	  sammanfattning	  med	  

diskussion	  kring	  vidare	  implikationer	  av	  slutsatserna.	  	  	  	  	  	  	  

2 Teori	  
	  

2.1 Optimal	  valutazon	  
Teorin	  om	  optimala	  valutaområden	  grundades	  av	  den	  kanadensiske	  ekonomen	  Robert	  Mundell	  år	  1961.	  

Två	  definitioner	  växer	  fram	  i	  hans	  argument,	  en	  beskriver	  optimalitet	  och	  den	  andra	  definierar	  en	  

ekonomisk	  region.	  Den	  först	  nämnda,	  optimalitet,	  anges	  då	  en	  region	  med	  fast	  eller	  rörlig	  växelkurs	  kan	  

hålla	  en	  bra	  balans	  utan	  att	  det	  medför	  några	  negativa	  effekter	  på	  ekonomin,	  det	  vill	  säga	  hålla	  en	  låg	  

arbetslöshet	  utan	  att	  någon	  del	  av	  området	  behöver	  ta	  på	  sig	  inflation.	  En	  region	  definieras	  då	  de	  har	  

homogena	  marknader,	  liknande	  efterfrågekurvor	  och	  drabbas	  på	  likartade	  sätt	  av	  störningar.	  Det	  främsta	  

Mundell	  argumenterade	  för	  var	  att	  ett	  optimalt	  valutaområde	  är	  där	  marknaderna	  är	  väl	  integrerade	  samt	  

har	  god	  faktorrörlighet.	  I	  korthet	  är	  arbetskraftsmobilitet	  den	  viktigaste	  ingrediensen	  enligt	  Mundell	  för	  en	  

lyckad	  valutaunion(Mundell	  1961).	  Teorin	  har	  sedan	  byggts	  på	  av	  bland	  annat	  McKinnon	  (1963)	  och	  Kenen	  

(1994)	  där	  de	  försöker	  fastslå	  under	  vilka	  omständigheter	  självständiga	  länder	  borde	  bilda	  eller	  avstå	  en	  

valutaunion.	  

Definitionsmässigt	  innebär	  en	  valutaunion	  att	  nationer	  har	  en	  gemensam	  valuta	  och	  penningpolitik	  och	  

därmed	  inte	  kan	  anpassa	  den	  nationella	  växelkursen	  vid	  störningar,	  utan	  måste	  istället	  använda	  andra	  

anpassningsmekanismer	  för	  att	  hantera	  chocker	  (Jonung	  &	  Sjöholm	  1997).	  Varje	  kriterie	  i	  den	  optimala	  

valuta	  teorin	  utgör	  en	  sådan	  anpassningsmekanism	  t	  ex	  hög	  arbetskraftsrörlighet	  innebär	  att	  konjunkturella	  

skillnader	  mellan	  regioner	  löses	  automatiskt	  av	  att	  arbetskraften	  rör	  sig	  mellan	  regionerna.	  För	  att	  hantera	  

chocker	  borde	  därför	  ekonomierna	  vara	  väl	  integrerade.	  	  En	  optimal	  valutaunion	  är	  därför	  fastställd	  till	  en	  

grupp	  regioner	  med	  hög	  grad	  av	  rörlighet	  i	  produktionsfaktorer	  och	  handel	  inom	  unionen	  (Krugman	  2012).	  

Om	  ekonomierna	  har	  korrelerande	  konjunkturcyklar	  är	  de	  bättre	  anpassade	  till	  att	  ha	  en	  gemensam	  valuta	  

(Frankel	  &	  Rose	  1998).	  	  Det	  här	  förklaras	  närmare	  under	  rubriken	  konjunkturscykler.	  

2.2 Fördelar	  &	  Nackdelar	  
För	  att	  kunna	  avgöra	  om	  ett	  land	  bör	  ingå	  en	  valutazon	  måste	  fördelarna	  vägas	  mot	  nackdelarna.	  Detta	  

kan	  visas	  grafiskt	  i	  Krugmans	  GG-‐LL	  modell	  där	  de	  monetära	  effektivitetsvinsterna	  sammanställs	  med	  

ekonomiska	  stabilitetsförlusterna.	  	  Den	  uppåtriktade	  GG	  linjen	  visar	  på	  att	  landets	  positiva	  

effektivitetsvinster	  av	  att	  ingå	  en	  valutaunion	  ökar	  ju	  högre	  dess	  ekonomiska	  integration	  är	  med	  området.	  
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Den	  nedåtriktade	  LL	  linjen	  visar	  att	  landets	  ekonomiska	  förluster	  faller	  ju	  högre	  integration	  landet	  har	  med	  

valutaområdet	  (Krugman	  2012).	  	  

	  

Figur	  1	  -‐	  Krugmans	  GG	  LL	  modell	  som	  visar	  när	  det	  passar	  att	  ha	  en	  fast	  växelkurs	  där	  ϴ	  vid	  punkt	  1	  visar	  den	  kritiska	  nivån	  av	  

ekonomisk	  integration	  som	  behövs	  för	  att	  det	  ska	  vara	  lönsamt.	  	  

	  

2.2.1 Fördelar	  med	  gemensam	  valuta	  
Det	  första	  man	  kan	  tänka	  sig	  när	  det	  kommer	  till	  fördelar	  med	  en	  gemensam	  valuta	  är	  att	  slippa	  behöva	  

växla	  pengar.	  Det	  har	  visats,	  bl	  a	  av	  Eklund	  (1999),	  att	  växlingsutgifter	  gör	  att	  enbart	  80%	  av	  en	  tusenlapp	  

återstår	  efter	  att	  den	  växlats	  i	  Europas	  olika	  länder.1	  Sådana	  här	  valutaväxlingar	  i	  samband	  med	  turism	  utgör	  

dock	  en	  ytterst	  liten	  del	  av	  länders	  totala	  internationella	  handel	  och	  största	  fördelarna	  ligger	  främst	  i	  den	  

ökade	  effektiviteten	  gällande	  företags	  transaktionskostnader	  (Eklund	  1999).	  Kenen	  (1994)	  föreslår	  att	  

statliga	  verksamheter	  t	  ex	  centralbanken	  troligtvis	  skulle	  gynnas	  via	  skalfördelar	  eftersom	  länderna	  då	  har	  

en	  gemensam	  bank.	  Grauwe	  (1997)	  fortsätter	  att	  företag	  inom	  norden	  som	  handlar	  med	  andra	  länder	  i	  

norden	  skulle	  slippa	  den	  risken	  av	  osäkerhet	  som	  rörelser	  i	  växelkursen	  innebär.	  Det	  här	  leder	  till	  ökad	  

handel	  mellan	  länderna,	  vilket	  Flam	  &	  Nordström	  (2006)	  visar	  i	  sin	  undersökning	  på	  euroområdet.	  Calmfors	  

(1996)	  säger	  också	  att	  en	  gemensam	  valuta	  troligtvis	  leder	  till	  ökad	  konkurrens	  länderna	  emellan	  då	  priserna	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Inspirerade	  gjorde	  vi	  ett	  liknande	  test	  med	  Norden	  och	  gick	  in	  på	  de	  internetväxlingskontor	  som	  fanns	  och	  fick	  då	  

följande	  resultat	  efter	  att	  ha	  börjat	  med	  en	  svensk	  hundralapp:	  100	  sek	  >	  11,35	  euro	  forexbank.se	  2/4	  -‐2013	  
	  11,35	  >	  81,50	  dkk	  forexbank.fi	  2/4	  -‐	  2013	  81,50	  dkk	  >	  78,8	  nok	  forexbank.dk	  2/4	  2013	  78,8	  nok	  >	  1518,5	  isk	  
forexbank.no	  2/4-‐	  2013	  1518,5	  isk	  >	  79.51	  sek	  landsbankinn.com	  10:33	  AM	  2/4-‐2013	  
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blir	  lättare	  att	  jämföra.	  Det	  här	  skulle	  då	  leda	  till	  ökad	  produktivitet	  i	  regionen	  (Scitovsky	  1967).	  En	  fördel	  

som	  inte	  nödvändigtvis	  appliceras	  för	  Sverige	  är	  att	  en	  gemensam	  valuta	  stärker	  penningpolitikens	  

trovärdighet	  (Dupasquier	  och	  Jacob	  1997).	   	  	   	  	  

2.2.2 Nackdelar	  
Traditionellt	  sett	  har	  det	  största	  problemet	  med	  en	  gemensam	  valuta	  varit	  förlusten	  av	  möjligheten	  att	  

utföra	  individuell	  penningspolitik	  då	  allt	  istället	  hanteras	  av	  en	  stor	  gemensam	  centralbank.	  Det	  här	  innebär	  

att	  landet	  inte	  kan	  ha	  sin	  egen	  mix	  av	  inflation	  och	  arbetslöshet.	  Länder	  som	  ingår	  i	  en	  gemensam	  valutazon	  

tvingas	  alltså	  gå	  från	  optimala	  valet	  av	  inflation	  och	  arbetslöshet	  till	  ett	  val	  som	  ligger	  mellan	  de	  ingående	  

ländernas	  (Grauwe	  1997).	  Grauwe	  förklarar	  det	  genom	  att	  länder	  med	  flexibel	  växelkurs	  kan	  köpa	  sig	  till	  en	  

lägre	  arbetslöshet	  genom	  att	  ta	  på	  sig	  en	  högre	  inflation	  och	  devalvera.	  Det	  här	  motsägs	  dock	  av	  moderna	  

teorier	  om	  hur	  Philipskurvan	  fungerar	  när	  man	  tar	  i	  akt	  att	  förväntad	  inflation	  ökar	  med	  hög	  inflation	  

(Krugman	  2012).	  I	  det	  här	  fallet	  kan	  en	  gemensam	  centralbank	  hjälpa	  länder	  som	  har	  haft	  en	  historiskt	  hög	  

inflationstakt,	  genom	  att	  penningspolitiken	  får	  ökad	  trovärdighet	  (Mongelli	  2002).	  Det	  andra	  problemet	  med	  

en	  gemensam	  valuta	  är	  att	  man	  förlorar	  kontrollen	  över	  växelkursmekanismerna,	  som	  kan	  hjälpa	  landet	  

stabilisera	  sig	  efter	  chocker.	  Det	  har	  dock	  på	  senare	  tid	  visats	  att	  sådana	  förändringar	  i	  växelkursen	  har	  

begränsade	  fördelar	  och	  kan	  till	  och	  med	  vara	  skadande	  för	  mindre	  öppna	  ekonomier	  (Mckinnon	  1963).	  För	  

att	  kunna	  avhjälpa	  konjunkturella	  förändringar	  utan	  kontrollen	  över	  pennings-‐	  och	  växelkurspolitiken	  

behöver	  endast	  ett	  av	  optimala	  valutateorins	  kriterier	  vara	  uppfyllda	  det	  här	  är	  dock	  sällan	  fallet	  och	  oftast	  

försöker	  man	  istället	  uppfylla	  fler	  kriterier	  till	  en	  högre	  grad	  (Tavlas	  1993).	  	  

2.3 Kriterier	  

2.3.1 Liknande	  konjunkturmönster	  
En	  konjunkturcykel	  beskrivs	  som	  den	  period	  det	  tar	  för	  ekonomin	  att	  genomgå	  både	  en	  låg-‐	  och	  en	  

högkonjunktur.	  Konjunktursvängningar	  är	  ekonomins	  sätt	  att	  reagera	  på	  olika	  störningar,	  det	  kan	  förklaras	  

av	  en	  liknelse	  beskriven	  av	  Knut	  Wicksell;	  “En	  gunghäst	  som	  får	  en	  stöt	  då	  och	  då	  och	  gungar	  oregelbundet,	  

men	  konstruktionen	  av	  gunghästen	  gör	  att	  rörelsen	  blir	  förhållandevis	  likartad”.	  (Nationalencyklopedin	  

2013)	  

Cykeln	  beskriver	  de	  fluktuationer	  som	  uppstår	  kring	  en	  långsiktig	  trend.	  Vid	  toppen	  av	  en	  cykel	  befinner	  

man	  sig	  i	  en	  expansionsperiod	  som	  sedan	  avtar.	  Tillväxten	  och	  ekonomiska	  aktiviteten	  i	  ekonomin	  avtar	  till	  

dess	  att	  man	  når	  en	  bottennivå	  som	  utgör	  nästa	  vändpunkt	  och	  en	  ny	  expansionsperiod	  tar	  vid.	  (Scb	  2003)	  

Fluktuationerna	  kan	  bero	  på	  förändringar	  i	  efterfrågan	  eller	  utbud.	  Efter	  andra	  världskriget	  beräknas	  den	  

normala	  konjunkturcykeln	  ha	  en	  längd	  på	  ungefär	  fem	  år.	  (Nationalencyklopedin	  2013)	  
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Figur	  2	  -‐	  Beskrivning	  av	  konjunkturcykel	  (Fregert	  &	  Jonung	  2005).	  

Likheten	  i	  ekonomiska	  chocker	  är	  det	  sista	  kriteriet,	  men	  kanske	  också	  det	  viktigaste	  då	  dess	  effekter	  

“absorberas”	  av	  de	  traditionella	  kriterierna	  (Masson	  &	  Taylor	  1993).	  Lämpligheten	  av	  ett	  gemensamt	  

valutaområde	  grundar	  sig	  mycket	  i	  hur	  länderna	  i	  området	  drabbas	  och	  anpassar	  sig	  till	  chocker	  (Jansson	  

1996).	  	  På	  senare	  tid	  har	  man	  analyserat	  relationen	  mellan	  chocker	  och	  automatiska	  stabilisatorer,	  

arbetskraftsrörlighet,	  för	  att	  testa	  om	  en	  valutazon	  är	  optimal,	  det	  här	  kan	  ses	  i	  Grauwe	  (1997).	  Masson	  och	  

Taylor	  (1993)	  klassificerar	  landsgruppers	  chocker	  i	  chocker	  som	  påverkar	  alla	  länderna	  (symmetriska)	  och	  

chocker	  som	  enbart	  påverkar	  ett	  land	  (assymmetriska).	  De	  pekar	  på	  att	  grupper	  av	  länder	  med	  mer	  

symmetriska	  chocker	  har	  mindre	  behov	  av	  att	  de	  traditionella	  kriterierna	  ska	  vara	  uppfyllda.	  Det	  här	  

sammanfattas	  av	  Mongelli	  (2002)	  genom	  att	  ju	  mer	  symmetri	  det	  finns	  i	  chockerna	  desto	  mindre	  behov	  

finns	  det	  av	  en	  flexibel	  penningspolitik.	  Vidare	  har	  det	  visats	  att	  det	  finns	  olika	  längder	  på	  chocker,	  

temporära	  har	  större	  betydelse	  än	  de	  permanenta	  och	  asymmetriska	  inverkar	  mer	  negativt	  jämfört	  med	  

symmetriska.	  En	  temporär	  asymmetrisk	  chock	  vill	  man	  därför	  undvika	  så	  gott	  det	  går	  (Cohen	  &	  Wyplosz	  

1993).	  Asymmetriska	  störningar	  kan	  ofta	  kräva	  en	  landspecifik	  penning-‐	  eller	  valutapolitisk	  reaktion,	  vilket	  i	  

en	  valutaunion	  inte	  är	  möjligt(Jansson	  1996).	  	  

2.3.2 Faktorrörlighet	  
Mundell	  argumenterar	  att	  en	  essentiell	  ingrediens	  för	  en	  optimal	  valuta	  zon	  är	  faktorrörlighet.	  En	  fast	  

växelkurs	  innebär	  att	  man	  måste	  hitta	  andra	  mekanismer	  för	  att	  lösa	  ekonomiska	  chocker	  och	  en	  hög	  grad	  

av	  faktorrörlighet	  är	  en	  grundläggande	  metod	  (Mundell	  1961).	  När	  arbetskraften	  lätt	  rör	  sig	  mellan	  

regionerna	  i	  ett	  valutaområde	  så	  kan	  en	  recession	  som	  leder	  till	  hög	  arbetslöshet	  i	  en	  region	  mötas	  med	  

arbetskraftsinvandring	  från	  ett	  annat	  (Grauwe	  1997).	  Detsamma	  gäller	  för	  rörlighet	  av	  kapital	  från	  ett	  
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område	  med	  låg	  avkastning	  till	  ett	  med	  hög	  (Jonung	  &	  Sjöholm	  1997).	  Kapital	  blir	  dock	  naturligt	  rörligare	  av	  

en	  gemensam	  valutazon	  (Scitovsky	  1967).	  

2.3.3 Grad	  av	  ekonomisk	  öppenhet	  
McKinnon	  (1963)	  visar	  att	  en	  fast	  valutakurs	  är	  mer	  fördelaktig	  för	  ett	  land	  med	  hög	  öppenhet.	  En	  

förändring	  i	  växelkursen	  påverkar	  främst	  handeln	  och	  skapar	  därför	  större	  ekonomiska	  chocker	  i	  ett	  

exportberoende	  land.	  Förlusten	  av	  att	  gå	  med	  i	  ett	  optimalt	  valutaområde	  minskar	  därmed	  om	  länderna	  

som	  ska	  ingå	  union	  redan	  har	  en	  hög	  grad	  av	  handel	  sinsemellan.	  Detta	  eftersom	  ekonomiska	  obalanser	  kan	  

med	  mindre	  förlust	  rättas	  till	  via	  förändring	  i	  löner	  och	  nominella	  priser	  än	  förändringar	  i	  växelkursen	  även	  

utan	  en	  valutaunion(Calmfors	  1996).	  Alltså	  kan	  man	  säga	  att	  en	  hög	  grad	  av	  öppenhet	  är	  positivt	  för	  

ingående	  i	  en	  valutaunion	  (Krugman	  2012).	  Dock	  gäller	  inte	  den	  här	  hypotesen	  i	  alla	  tillfällen.	  	  Krugman	  

(1991)	  argumenterar	  för	  att	  en	  högre	  grad	  av	  öppenhet	  mellan	  länder	  i	  själva	  verket	  kan	  leda	  till	  att	  de	  

specialiserar	  sig	  på	  respektive	  områden	  och	  att	  uppkomsten	  av	  asymmetriska	  chocker	  ökar.	  Samtidigt	  har	  

Europakommissionen	  visat	  att	  en	  lägre	  öppenhet	  leder	  till	  större	  assymmetri	  i	  chockerna	  (EC	  1990)(se	  

Appendix	  A).	  Därmed	  skulle	  man	  kunna	  säga	  att	  effekten	  av	  ekonomisk	  öppenhet	  har	  en	  motsägelsefull	  

effekt	  på	  vinsten	  av	  att	  ingå	  i	  ett	  valutaområde.	  Dock	  är	  det	  troligtvis	  så	  som	  nämnt	  tidigare	  att	  även	  om	  

ökad	  öppenhet	  skulle	  leda	  till	  större	  assymmetri	  i	  chockerna,	  så	  skulle	  förlusten	  av	  att	  använda	  sig	  av	  

växelkurspolitik	  för	  ett	  öppet	  land	  vara	  större	  än	  att	  gå	  med	  i	  en	  fast	  växelkurs	  (McKinnon	  1963).	  Dessutom	  

kan	  tilläggas	  som	  Grauwe	  säger,	  att	  när	  ekonomiska	  integrationen	  ökar	  och	  gränserna	  mellan	  länderna	  

börjar	  försvinna	  kommer	  industrier	  inte	  längre	  vara	  koncentrerade	  i	  t	  ex	  Sverige,	  utan	  istället	  i	  

Öresundsregionen	  och	  därmed	  kommer	  assymmetriska	  chocker	  mellan	  Danmark	  och	  Sverige	  att	  försvinna	  

(Grauwe	  1997).	  

2.3.4 Löne-‐	  och	  pris-‐flexibilitet	  
Flexibilitet	  i	  lönerna	  och	  priserna	  är	  viktigt	  på	  kort	  sikt	  för	  att	  motverka	  effekterna	  av	  ekonomiska	  

chocker	  (Mongelli	  2002).	  Vid	  en	  eventuell	  recession	  i	  en	  ekonomi	  behöver	  relativpriserna	  falla	  för	  att	  deras	  

produkter	  och	  arbetskraft	  ska	  bli	  mer	  attraktiv	  på	  marknaden	  igen,	  vid	  fast	  växelkurs	  måste	  detta	  ske	  genom	  

att	  de	  nominella	  priserna	  stiger	  snabbare	  i	  omvärlden	  jämfört	  med	  i	  den	  regionen	  (Calmfors	  1996).	  En	  hög	  

löne-‐	  och	  pris-‐flexibilitet	  innebär	  alltså	  att	  det	  blir	  lättare	  för	  landet	  att	  hantera	  recessioner	  utan	  

växelkursförändringar.	  

2.3.5 Produktionsstruktur	  och	  diversifiering	  	  
En	  väldiversifierad	  ekonomi	  kommer	  inte	  ha	  ett	  lika	  stort	  behov	  av	  att	  förändra	  växelkursen.	  En	  

diversifierad	  struktur	  minskar	  effekten	  av	  en	  ekonomisk	  chock	  som	  drabbar	  en	  sektor	  (Kenen	  1994).	  Det	  här	  
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innebär	  att	  mer	  väldiversifierade	  ekonomier	  upplever	  mindre	  kostnader	  med	  att	  ge	  upp	  en	  rörlig	  växelkurs	  

(Mongelli	  2002).	  	  Dessutom	  kan	  graden	  av	  likhet	  av	  produktionsstruktur	  mellan	  länderna	  som	  ska	  ingå	  en	  

union	  också	  inverka	  positivt.	  Länder	  som	  har	  mer	  lika	  produktionsstrukturer	  är	  också	  troligare	  att	  drabbas	  av	  

symmetriska	  ekonomiska	  chocker	  (Calmfors	  1996).	  Effekten	  av	  likartad	  produktionsstruktur	  på	  ekonomiska	  

chocker	  är	  dock	  tvetydig	  då	  ekonomiska	  chocker	  som	  drabbar	  en	  sektor	  normalt	  inte	  leder	  till	  landspecifika	  

störningar	  (Calmfors	  1996).	  Det	  här	  motsäger	  dock	  inte	  fördelen	  med	  en	  väldiversifierad	  ekonomi	  gällande	  

ekonomiska	  chocker	  som	  enbart	  drabbar	  en	  sektor.	  Vid	  en	  fast	  växelkurs	  kommer	  alltså	  ett	  väldiversifierat	  

land	  ha	  ett	  mindre	  behov	  av	  finanspolitiken	  än	  ett	  land	  som	  har	  en	  industri	  som	  till	  stor	  del	  består	  av	  en	  

sektor.	  	  

2.3.6 Ekonomipolitiska	  preferenser	  gällande	  inflation	  och	  arbetslöshet	  
Fleming	  (1971)	  talar	  om	  likhet	  i	  inflationstakt,	  om	  stora	  skillnader	  existerar	  mellan	  länderna	  i	  den	  här	  

aspekten	  kan	  det	  leda	  till	  ökade	  övergångskostnader.	  Vidare	  beror	  skillnader	  i	  inflation	  främst	  på	  skillnader	  i	  

mål	  gällande	  arbetslösheten,	  produktivitetstillväxt	  och	  aggressivitet	  hos	  facken.	  Griesch	  (1997)	  förklarar	  att	  

kostnaden	  består	  i	  att	  länder	  med	  en	  relativt	  lägre	  inflationstakt	  tvingas	  höja	  sin	  sysselsättningsgrad	  och	  

därmed	  inflationstakten,	  medan	  länder	  med	  en	  relativt	  högre	  inflationstakt	  tvingas	  ta	  på	  sig	  mer	  

arbetslöshet	  för	  att	  sänka	  sin	  inflation.	  Grauwe	  (1997)	  argumenterar	  dock	  att	  det	  senare	  inte	  borde	  ses	  som	  

en	  kostnad	  av	  ingåendet	  i	  en	  union,	  då	  höga	  inflationstakter	  oavsett	  måste	  hanteras	  med	  högre	  

arbetslöshet.	  Dessutom	  kan	  ingående	  i	  en	  union	  med	  en	  lägre	  inflationstakt	  vara	  gynnsamt	  gällande	  

penningspolitikens	  trovärdighet	  (Grauwe	  1997).	  Mongelli	  (2002)	  argumenterar	  att	  skillnader	  i	  inflation	  inte	  

nödvändigtvis	  behöver	  vara	  ett	  problem	  för	  unionen	  då	  differensen	  jämnas	  ut	  med	  tiden.	  Vid	  fästandet	  av	  

sin	  växelkurs	  kommer	  alltså	  länderna	  tvingas	  ha	  samma	  inflation	  och	  det	  här	  kan	  vara	  ohållbart	  med	  tiden.	  

2.3.7 Centraliserad	  finanspolitik	  
Grauwe	  (1997)	  pekar	  logiskt	  på	  att	  mer	  centraliserade	  budgeterande	  funktioner	  hos	  länderna	  skulle	  

kunna	  underlätta	  ingåendet	  av	  en	  gemensam	  finanspolitik,	  då	  det	  skulle	  innebära	  mindre	  “politiskt	  

skvabbel”.	  Flera	  författare	  är	  överens	  om	  att	  en	  centraliserad	  alternativt	  starkt	  integrerad	  skattepolitik	  med	  

skatteöverföringar	  är	  gynnsamt	  för	  en	  valutaunion,	  först	  visat	  av	  Mckinnon	  (2002).	  Det	  skulle	  möjligöra	  

transaktioner	  till	  de	  regioner	  som	  är	  negativt	  påverkade	  av	  assymmetriska	  chocker,	  vilket	  då	  skulle	  minska	  

behovet	  av	  en	  rörlig	  växelkurs	  (Krugman	  2012).	  Tvärtemot	  pekar	  dock	  Mankiw	  (2010)	  på	  att	  USA	  klarade	  sig	  

fint	  under	  1900-‐talet	  utan	  en	  gemensam	  skattepolitik.	  Det	  här	  säger	  dock	  inte	  att	  en	  integrerad	  skattepolitik	  

inte	  är	  till	  gagn	  för	  valutaunionen	  i	  sin	  helhet.	  Desto	  mer	  centraliserad	  finanspolitiken	  är	  innan	  ingåendet	  

desto	  lättare	  blir	  det	  senare	  att	  skapa	  en	  gemensam	  finanspolitik.	  
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3 Data	  och	  metod	  
För	  att	  undersöka	  våra	  frågeställningar	  och	  syfte	  består	  vår	  metod	  huvudsakligen	  i	  att	  se	  likheterna	  i	  

de	  nordiska	  ländernas	  konjunkturmönster.	  Detta	  görs	  via	  analys	  av	  tidserieregressioner,	  korrelationer	  

mellan	  tidserierna	  utifrån	  tidigare	  teorier	  och	  korrelationer	  med	  ett	  nordiskt	  aggregat.	  	  Sedan	  följer	  en	  

mindre	  djupgående	  analys	  av	  ländernas	  ekonomiska	  öppenhet	  och	  arbetskraftsmobilitet.	  Detta	  analyseras	  

grafiskt	  och	  via	  en	  metod	  applicerad	  av	  Ozer,	  Ozkan	  &	  Aktan	  (2007).	  

3.1 Konjunkturcykler	  
	  	  	  	  	  	  	  En	  lämplig	  proxy	  för	  analysera	  konjunkturscykler	  diskuteras	  fortfarande,	  den	  mest	  vanliga	  är	  real	  

BNP	  som	  används	  dels	  av	  Frankel	  &	  Rose	  (1998)	  dessutom	  av	  Cohen	  och	  Wyplosz	  (1989).	  Därför	  känns	  det	  

logiskt	  också	  för	  oss	  att	  använda	  oss	  av	  denna	  variabel.	  Hassler	  (1996)	  visar	  dock	  på	  att	  graden	  av	  

sysselsättning	  också	  kan	  användas	  som	  en	  indikator	  av	  konjunkturscykler	  där	  en	  låg	  sysselsättning	  tyder	  på	  

en	  lågkonjunktur.	  Därför	  kommer	  vi	  även	  göra	  korrelationsanalyser	  med	  grad	  av	  sysselsättning	  som	  

beroende	  variabel.	  Vidare	  använder	  Anderson,	  Kwark	  och	  Vahid	  (1999)	  sig	  av	  kvartalsdata	  av	  industriell	  

produktion	  för	  att	  identifiera	  konjunkturscykler.	  Detta	  kan	  vi	  tyvärr	  inte	  använda	  oss	  av	  i	  vår	  rapport	  då	  data	  

för	  Island	  inte	  är	  tillgängligt.	  Abbott,	  Easaw	  och	  Xing	  (2007)	  argumenterar	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  bred	  bas	  

av	  indikatorer	  används	  då	  de	  ofta	  inte	  korrelerar	  med	  varandra	  och	  därför	  kan	  ge	  vitt	  skilda	  bilder.	  	  

Kvartalsvis	  data	  för	  real	  BNP	  och	  arbetslöshet	  för	  länderna	  Danmark,	  Finland,	  Island,	  Norge	  och	  Sverige	  

är	  hämtad	  från	  OECD.stat	  och	  berör	  åren	  1966-‐2012	  för	  arbetslöshet	  och	  1997-‐2012	  för	  real	  BNP,	  då	  det	  

saknades	  data	  för	  samtliga	  länder	  innan	  1997.	  Från	  samma	  källor	  har	  vi	  även	  hämtat	  data	  för	  tre	  “jämförelse	  

länder”	  deskriptiv	  statistik	  för	  samtliga	  variabler	  presenteras	  i	  Appendix	  B.	  

Vid	  jämförelse	  av	  konjunkturscykler	  använder	  vi	  oss	  av	  real	  BNP	  deflaterad	  med	  

Konsumentprisindex	  (Domenico,	  Michele	  &	  Lucrezia	  2008).	  I	  frågan	  om	  man	  ska	  låta	  länderna	  ha	  sin	  BNP	  i	  

termer	  av	  nationell	  valuta	  eller	  i	  termer	  av	  dollar	  finns	  det	  för	  och	  nackdelar.	  Vårt	  val	  av	  BNP	  deflaterad	  med	  

KPI	  i	  termer	  av	  dollar	  baserades	  på	  att	  göra	  data	  så	  jämförbar	  som	  möjligt	  mellan	  länderna.	  Detta	  är	  inget	  

som	  är	  strikt	  nödvändigt	  när	  man	  enbart	  tittar	  på	  cykler,	  med	  däremot	  nödvändigt	  för	  att	  se	  hur	  väl	  

länderna	  korrelerar	  med	  den	  aggregerade	  BNP:n	  i	  Norden.	  Det	  finns	  dock	  nackdelar	  med	  KPI,	  måttet	  tar	  

endast	  hänsyn	  till	  utvalda	  varor	  och	  tjänster	  vilka	  ska	  spegla	  konsumtionsmönstret	  i	  landet.	  Detta	  skulle	  

kunna	  vara	  problematiskt	  om	  konsumtionsmönstret	  skiljer	  sig	  mellan	  länderna.	  Vi	  antar	  dock	  i	  den	  här	  

uppsatsen	  att	  konsumtionsmönstret	  är	  relativt	  lika	  och	  inte	  skiljer	  sig	  tillräckligt	  för	  att	  påverka	  resultatet.	  

Nedan	  beskrivs	  antaganden	  och	  egenskaper	  som	  måste	  gälla	  för	  analys	  samt	  beskrivning	  av	  vår	  

paneldatamodell.	  	  
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Vid	  analys	  av	  tidserier	  måste	  man	  kontrollera	  för	  om	  serien	  är	  stationär.	  En	  tidsserie	  är	  stationär	  om	  

dess	  väntevärde	  och	  varians	  är	  konstant	  över	  tiden	  och	  värdet	  av	  kovariansen	  (alltså	  hur	  väl	  två	  variabler	  

samvarierar)	  mellan	  två	  tidsperioder	  endast	  beror	  på	  lagg2	  mellan	  perioderna	  och	  inte	  förändras	  med	  tiden	  

(Gujarati	  2003).	  Om	  en	  tidsserie	  är	  icke-‐stationär	  kan	  man	  bara	  studera	  dess	  beteende	  under	  en	  specifik	  

tidsperiod	  vilket	  gör	  att	  man	  inte	  kan	  generalisera	  det	  till	  andra	  tidsperioder	  då	  det	  skulle	  ge	  missvisande	  

resultat	  eftersom	  det	  finns	  en	  trend	  (Hloušek	  2008).	  Stationäritet	  är	  alltså	  essentiellt	  för	  oss	  i	  analysen	  och	  

för	  att	  kunna	  anta	  detta	  kriterium	  kommer	  vi	  att	  utföra	  Hodrick	  Prescott	  filtret	  som	  trend	  rensar,	  samt	  

logaritmera	  vår	  data.	  

3.1.1 HP-‐filter	  
HP-‐filtret	  av	  Hodrick	  och	  Prescott	  (1997)	  har	  sedan	  dess	  uppkomst	  varit	  ett	  standardverktyg	  i	  

makroekonomiska	  analyser.	  Trots	  en	  del	  kritik	  mot	  metoden	  och	  utveckling	  av	  andra	  filter3	  anses	  filtret	  vara	  

ett	  mycket	  grundligt	  och	  bra	  sätt	  att	  trendrensa	  data.(The	  World	  Bank	  2006)	  	  	  

Hodrick-‐Prescott	  (1997)	  filtret	  är	  baserat	  på	  ett	  ramverk	  där	  tid	  serien	  t	  ex	  real	  BNP	  y!,	  är	  uppdelad	  i	  två	  

komponenter,	  en	  cyklisk	  komponent	  c!,	  och	  en	  tillväxtdel(logaritmerad	  BNP)	  g!.	  Faktum	  är	  att	  det	  finns	  4	  

komponenter	  i	  tidsserier(Asteriou	  &	  Hall	  2011):	  

1.	  Trend	  (långsiktigt	  jämn	  rörelse)	  

2.	  Cykel	  (upp	  och	  nedgångar/	  fluktuationer	  kring	  trenden)	  

3.	  Säsong	  (mönster	  inom	  ett	  år,	  BNPs	  fluktuationer	  vid	  en	  viss	  tidpunkt	  på	  året)	  

4.	  Irregularitet	  (avvikande	  värden,	  residual)	   	  	  

	  	  vår	  data	  är	  dock	  säsongsjusterad	  och	  irregularitet	  har	  vi	  kontrollerat	  för	  grafiskt.	  Själva	  syftet	  med	  

filtret	  är	  att	  separera	  trend	  och	  cykel	  i	  datamaterialet.	  	  

y!          !                    !"            !            !"	  	   	   	   	   (Formel	  1)	  
Observerade	  serier	  =	  Tillväxtdel(trend)	  +	  Cykel	  

Trenden	  är	  den	  del	  av	  tidsserien	  som	  beskriver	  variationen	  av	  låg	  frekvens	  när	  den	  höga-‐	  och	  medel-‐

frekvensen	  har	  filtrerats	  bort.	  Cykeln	  är	  den	  komponent	  som	  avspeglar	  konjunkturerna	  det	  vill	  säga	  

fluktuationerna	  kring	  trenden.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  En	  lagg	  är	  värdet	  av	  en	  variabel	  en	  tidsperiod	  bak	  (t-‐1)	  och	  en	  lagg	  används	  i	  tidserie	  regressioner	  för	  att	  plocka	  

bort	  effekten	  på	  variabeln	  av	  tidigare	  värden	  av	  den	  variabeln	  (Enders	  1995).	  
3	  Ett	  annat	  filter	  som	  också	  diskuteras	  och	  används	  i	  litteraturen	  är	  Band	  Pass	  filtret,	  som	  tar	  bort	  trend	  

komponenter	  och	  irregulära	  komponenter	  medan	  den	  behåller	  konjunkturscykels	  komponenten	  som	  beskrivs	  av	  Baxter	  
och	  King	  (1995).	  Detta	  filter	  har	  dock	  visat	  sig	  ge	  liknande	  resultat	  som	  HP-‐filtret	  i	  studier	  kring	  europeiska	  regioner	  
(Larsson,	  2002).	  



11	  
	  

	  Rent	  tekniskt	  jämnar	  HP-‐filtret	  ut	  tidserien	  genom	  att	  minimera	  variansen	  av	  den	  cykliska	  komponenten	  

(yt	  -‐	  gt)	  och	  minimera	  variansen	  i	  andra	  termen	  tillväxt	  komponenten	  med	  hjälp	  av	  parametern	  λ.	  När	  λ = ∞	  

blir  tillväxtkomponenten  en  linjär  trend(Ozer	  et	  al.	  2007).  Följande	  metod	  beskriver	  hodrick-‐prescott	  

filtret	  vid	  minimering	  med	  avseende	  på	  g:	  

(y! − g!)! + λ
!

!!!

[(g! − g!!!)   − (g!!! − g!!!)]!
!

!!!

                                                                                                                                              (Formel  2)	  

En	  viktig	  faktor	  man	  måste	  ta	  hänsyn	  till	  vid	  användande	  av	  HP	  filtret	  är	  vilken	  summa	  

utjämningsparametern	  (λ)	  ska	  anta.	  Vid	  kvartalsdata	  är	  dock	  de	  flesta	  användare	  eniga,	  precis	  som	  Hodrick	  

och	  Prescott	  (1997)	  föreslog,	  används	  värdet	  1600.	  

3.1.2 Korrelationsanalys	  
För	  att	  mäta	  hur	  väl	  ländernas	  konjunkturcykler	  är	  synkroniserade	  tittar	  vi	  på	  korrelationskoefficienten	  

mellan	  tidserierna	  (Ben	  2009).	  Koefficienten	  varierar	  mellan	  -‐1	  till	  +1.	  Om	  koefficienten	  är	  noll	  är	  tidserierna	  

helt	  okorrelerade	  och	  närmare	  ett	  innebär	  att	  de	  är	  perfekt	  korrelerade.	  Vid	  minus	  ett	  innebär	  det	  att	  det	  

finns	  ett	  stark	  negativt	  samband,	  detta	  innebär	  alltså	  att	  tidserierna	  är	  perfekt	  negativt	  korrelerade,	  det	  vill	  

säga	  att	  tidserien	  går	  spegelvänt	  mot	  den	  andra.	  	  

Vi	  jämför	  länderna	  grafiskt	  och	  genom	  analys	  av	  korrelationer	  med	  den	  aggregerade	  variabeln	  “norden”,	  

som	  skapats	  genom	  att	  addera	  Danmarks,	  Finlands,	  Islands,	  Norges	  och	  Sveriges	  reala	  BNP.	  Då	  Sverige	  har	  

högst	  BNP	  kommer	  det	  naturligt	  korrelera	  med	  det	  nordiska	  aggregatet	  mest.	  	  Det	  är	  också	  troligt	  att	  

centralbanken	  kommer	  titta	  på	  Sveriges	  konjunkturcykel	  mest	  då	  det	  landet	  har	  högst	  population	  och	  BNP,	  

därför	  är	  det	  också	  naturligt	  att	  de	  ska	  utgöra	  en	  större	  del.	  För	  arbetslösheten	  skapades	  aggregatet	  

däremot	  genom	  att	  addera	  ländernas	  grad	  av	  sysselsättning	  och	  dela	  på	  antalet	  länder	  därmed	  visar	  en	  

korrelation	  med	  norden	  där	  faktiskt	  hur	  väl	  länderna	  är	  korrelerade	  oavsett	  av	  storlek.	  Därefter	  studerar	  vi	  

sambandet	  mellan	  Sverige	  och	  respektive	  medlemsland	  genom	  att	  beräkna	  korskorrelationer.	  I	  uppsatsen	  

har	  vi	  valt	  att	  använda	  Sverige	  som	  ett	  index	  likt	  Ozer	  et	  al.	  (2007)	  då	  vi	  på	  samma	  grunder	  

populationsstorlek	  och	  BNP	  baserar	  att	  Sverige	  antagligen	  skulle	  spela	  en	  styrande	  roll	  i	  valet	  av	  styrränta	  i	  

Norden.	  	  

Korskorrelation	  används	  för	  att	  se	  hur	  väl	  två	  tidserier	  samvarierar	  vid	  olika	  tidpunkter.	  Det	  här	  görs	  

genom	  att	  hålla	  ena	  tidsserierien,	  yt	  konstant	  och	  låta	  xt	  tidserien	  variera	  med	  tid	  och	  titta	  på	  korrelationen	  

vid	  de	  här	  tidpunkterna.	  Viktigast	  är	  korrelationen	  vid	  tidpunkten	  0	  som	  visar	  exakt	  hur	  väl	  de	  samvarierar	  

när	  de	  båda	  är	  vid	  samma	  tidpunkt.	  Genom	  korskorrelations	  diagram	  kan	  man	  dessutom	  se	  var	  de	  korrelerar	  

som	  mest.	  Korrelationsmax	  berättar	  om	  en	  tidserie	  laggar	  eller	  leder,	  om	  maxkorrelationsvärdet	  befinner	  sig	  
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vid	  0	  laggar	  så	  innebär	  det	  att	  yt	  påverkas	  direkt	  av	  en	  förändring	  i	  xt.	  Med	  andra	  ord	  att	  de	  två	  tidserierna	  

följer	  varandra	  väl.	  	  

Detta	  visas	  i	  figur	  3	  nedan.	  Där	  k>0	  (lag)	  är	  en	  indikation	  på	  att	  y-‐värdet	  är	  relaterat	  till	  de	  tidigare	  

värdena	  av	  den	  förklarande	  variabeln	  x.	  Samt	  att	  k<0	  (lead)	  är	  en	  indikation	  på	  att	  y	  är	  den	  ledande	  

variabeln.	  (Vandaele	  1983)	  

 	  

Figur	  3	  -‐	  Beskrivande	  figur	  av	  korskorrelation	  (Vandaele	  1983,	  s269).	  

Då	  koefficienten	  kan	  anta	  negativa	  värden	  följer	  vi	  Ozer	  et	  al.	  (2007)	  exempel	  för	  att	  kunna	  analysera	  

synkroniseringsvärdena.	  Istället	  för	  -‐1	  till	  +1,	  används	  det	  nya	  värdena	  0	  till	  2.	  Där	  noll	  visar	  på	  perfekt	  

positiv	  korrelation	  och	  två	  representerar	  perfekt	  negativ	  korrelation.	  	  

3.1.3 Panelmodell	  
Utöver	  enkla	  korrelationsanalyser	  vill	  vi	  även	  estimera	  likheten	  i	  ländernas	  konjunkturscykler	  genom	  att	  

ta	  reda	  på	  andelen	  av	  de	  gemensamma	  ekonomiska	  chockerna	  (tidsdummies)	  som	  är	  signifikanta	  alltså	  

andelen	  ekonomiska	  chocker	  som	  är	  symmetrisk	  mellan	  länderna.	  Det	  här	  görs	  med	  hjälp	  av	  en	  

paneldatamodell.	  Panel	  eller	  longitudinal	  data	  visar	  flera	  observationer	  över	  flera	  tidsperioder.	  Vid	  

konstruktion	  av	  vår	  Paneldatamodell4,	  togs	  inspiration	  från	  Janssons	  modell	  som	  sönderdelar	  variansen	  i	  

landspecifika	  (asymmetriska)	  -‐och	  gemensamma	  (symmetriska)	  chocker.	  Modellen	  sammanfattas	  nedan:	  

	  

BNP!,!   =   c + αBNP!,!!! +   βBNP!,!!! + γ!TID!+. . .+γ!TID!   + δ!LAND!+. . .+δ!LAND!   +   ε!,!  (Formel  3)  
	  

där	  produktion	  för	  land	  i	  vid	  tid	  t	  förklaras	  av	  dess	  laggar	  BNP	  för	  land	  i	  vid	  tid	  minus	  1	  och	  BNP	  för	  land	  i	  

vid	  tid	  minus	  2.	  Dessutom	  hålls	  tidsspecifika	  chocker	  och	  landspecifika	  chocker	  konstanta	  med	  hjälp	  av	  

dummy	  variabler	  för	  tid	  γ!TID!,	  och	  land	  δ!LAND!.	  Tidsvariabeln	  ska	  fånga	  upp	  de	  gemensamma	  chockerna	  

och	  kommer	  identifieras	  genom	  andelen	  med	  ett	  p-‐värde	  lägre	  än	  0.1.	  Om	  en	  tidsdummy	  har	  en	  hög	  

förklaringsgrad	  alltså	  lågt	  p	  kan	  vi	  tänka	  oss	  att	  chockerna	  är	  gemensamma	  för	  det	  kvartalet.	  Sedan	  räknas	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Tack	  Mikael	  Carlsson	  (docent	  vid	  Uppsala	  universitet)	  för	  kloka	  råd	  och	  hjälp	  med	  modellen.	  
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andelen	  signifikanta	  tidsdummies	  vid	  olika	  regressioner	  för	  att	  jämföra	  hur	  det	  påverkas	  med	  eller	  utan	  vissa	  

länder.	  

	  För	  att	  testa	  modellen	  genomförs	  ett	  test	  av	  två	  länder,	  Tyskland	  och	  Österrike	  som	  tidigare	  visats	  både	  

av	  Fenz	  och	  Schneider	  (2007)	  och	  Ozer	  et	  al.	  (2007)	  att	  vara	  väldigt	  synkroniserade	  gällande	  

konjunkturscykler.	  Dessutom	  ska	  den	  asymmetriska	  komponenten	  vara	  liten	  enligt	  Janson	  (1997).	  

Slutligen	  för	  att	  vidare	  stödja	  modellen	  testar	  vi	  för	  länderna	  Tyskland	  och	  Irland.	  Jansson	  (1997)	  visar	  

att	  Irland	  ska	  ha	  en	  stor	  del	  asymmetri	  gentemot	  euroområdet	  som	  i	  det	  här	  fallet	  representeras	  av	  

Tyskland.	  Dessutom	  visar	  Ozer	  et	  al	  (2007)	  på	  att	  länderna	  inte	  är	  särskilt	  väl	  synkroniserade.	  Vår	  modell	  

bekräftar	  att	  Tyskland	  och	  Österrike	  har	  fler	  gemensamma	  chocker	  och	  att	  Irland	  och	  Tyskland	  har	  färre	  

gemensamma	  chocker.	  Resultatet	  presenteras	  i	  Appendix	  C4.	  Det	  här	  ger	  alltså	  stöd	  till	  modellen.	  	  

Vid	  utförandet	  av	  en	  tidserieranalys	  är	  en	  av	  de	  förklarande	  variablerna	  det	  laggade	  värdet	  av	  den	  

beroende	  variabeln.	  Utan	  det	  här	  laggade	  värdet	  skulle	  feltermen	  plocka	  upp	  en	  systematisk	  påverkan	  av	  

tidigare	  t	  ex	  BNP	  på	  nuvarande	  BNP.	  Antalet	  laggar	  att	  ta	  med	  är	  ett	  känsligt	  ämne	  och	  det	  finns	  en	  drös	  

med	  olika	  tester	  för	  att	  bestämma	  det	  optimala	  värdet	  av	  laggar,	  p	  (Enders	  1995).	  Ett	  sådant	  som	  vi	  valt	  är	  

Aikaike	  Information	  Criteria,	  AIC,	  detta	  på	  grund	  av	  lättillgängligheten	  i	  Eviews.	  Desto	  lägre	  AIC	  värde	  man	  

får	  desto	  bättre	  är	  modellen.	  AIC	  bestäms	  av	  följande	  funktion:	  

    AICp =  –   2T  [ln(σˆ  2  )]   +   2p                            (Formel  4)	  
	  

där	  T	  är	  antalet	  observationer,	  σˆ	  är	  estimerad	  standardavvikelse	  och	  antalet	  laggar	  är	  p	  (Liew	  2004).	  

När	  vi	  applicerade	  AIC	  på	  vår	  panelmodell	  visade	  det	  sig	  att	  två	  laggar	  var	  det	  optimala.	  

3.2 Grad	  av	  ekonomisk	  öppenhet	  
För	  att	  undersöka	  graden	  av	  öppenhet	  mellan	  länderna	  finns	  flera	  empiriska	  metoder	  som	  är	  lämpliga.	  

För	  att	  beräkna	  handeln	  kommer	  vi	  att	  mäta	  skillnaderna	  beträffande	  två	  avseenden;	  Graden	  av	  handel	  

mellan	  länderna,	  vilket	  är	  det	  viktigaste	  kriteriet	  för	  en	  optimal	  valutazon	  enligt	  McKinnon	  (1963),	  samt	  

andelen	  av	  ett	  lands	  BNP	  som	  består	  av	  export,	  vilket	  kan	  vara	  vägvisande	  för	  graden	  av	  öppenhet	  hos	  ett	  

land	  (Grauwe	  1997).	  För	  att	  sätta	  resultaten	  i	  ett	  perspektiv	  beräknas	  även	  resultat	  för	  länderna	  Frankrike,	  

Tyskland	  och	  England.	  	  

Vidare	  använder	  vi	  oss	  av	  en	  metod	  utifrån	  Ozer	  et	  al.	  (2007)	  där	  graden	  av	  handelsintegration	  beräknas	  

genom;	  

(x!!"#$%! +m!
!"#$%!)/(x! +m!)	  	  	   	   	   	   	   	   (Formel	  5)	  

där	  x!är	  total	  export	  och	  m!	  total	  import	  i	  land	  i.	  Och	  x!!"#$%!	  samt	  m!
!"#$%!är	  export	  och	  import	  i	  land	  i	  

till	  och	  från	  norden.	  Alla	  värden	  är	  baserade	  på	  handel	  av	  varor	  och	  anges	  i	  miljoner	  US	  dollar.	  	  
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Resultatet	  kommer	  läggas	  fram	  som	  tabeller,	  stapeldiagram	  samt	  cirkeldiagram	  där	  man	  tydligt	  kan	  se	  

hur	  öppenheten	  skiljer	  sig	  mellan	  länderna.	  

Data	  hämtas	  ifrån	  Nordiskt	  statistisk	  årsbok	  2012,	  The	  World	  bank	  2011	  samt	  OECD	  2009.	  

3.3 Arbetskraftsmobilitet	  
Teorin	  om	  ett	  optimalt	  valutaområde	  säger	  oss	  att	  graden	  av	  arbetskraftsrörlighet	  är	  en	  viktig	  faktor	  för	  

att	  bestämma	  hur	  asymmetriska	  chocker	  kan	  hanteras	  i	  regioner	  och	  länder,	  om	  rörligheten	  av	  arbetare	  är	  

stor	  nog	  kan	  den	  påverka	  lönegap	  och	  arbetslöshet(Puhani	  2001).	  Graden	  av	  extern	  och	  intern	  

faktormobilitet	  är	  avgörande	  för	  ett	  område	  med	  gemensam	  valuta,	  där	  en	  flytande	  växelkurs	  fungerar	  bäst	  

då	  mobiliteten	  är	  hög	  inom	  området,	  men	  låg	  till	  andra	  områden	  (Mundell	  1961).	  	  

För	  att	  identifiera	  graden	  av	  arbetskraftsmobilitet	  kommer	  vi	  att	  titta	  på	  flödet	  av	  migration.	  Tre	  

analyser	  genomförs	  varav	  den	  första	  grafiskt	  visar	  på	  emigration	  mellan	  de	  nordiska	  länderna,	  den	  andra	  

sätter	  Norden	  i	  ett	  världsperspektiv	  och	  i	  den	  tredje	  analysen	  görs	  en	  beräkning	  utifrån	  Ozer	  et	  al.(2007)	  där	  

ett	  index	  tas	  fram	  för	  graden	  av	  mobilitet	  i	  de	  nordiska	  länderna.	  Beräkningen	  ser	  ut	  som	  följer:	  	  

	  

!"!
!"#$%!!!!!

!"#$%!

!"!!!!!
                            (Formel  6)  

	  
	  Där	  em!

!"#$%!	  är	  emigrationen	  från	  land	  i	  till	  de	  nordiska	  länderna.	  	  im!
!"#$%!	  är	  immigration	  till	  land	  i	  

från	  de	  nordiska	  länderna	  samt	  em! + im!	  är	  den	  totala	  emigrationen	  och	  immigrationen	  för	  land	  i.	  	  

Data	  hämtas	  ifrån	  Nordiska	  ministerrådets	  databas.	  	  Tyvärr	  var	  det	  inte	  möjligt	  att	  hitta	  data	  ifrån	  de	  tre	  

jämförelseländerna	  vilket	  gör	  att	  denna	  analys	  endast	  utförts	  med	  de	  nordiska	  länderna.	  	  

4 Resultat	  

	  

Resultatet	  börjar	  med	  vårat	  huvudkriterie,	  synkronisering	  av	  konjunkturcykler,	  där	  vi	  först	  tittar	  på	  

korrelationsanalys	  av	  BNP	  för	  att	  sedan	  gå	  vidare	  på	  korrelationsanalys	  av	  sysselsättning	  för	  att	  se	  om	  det	  

gör	  någon	  skillnad	  vilken	  variabel	  man	  använder	  sig	  av.	  Vidare	  kommer	  vi	  titta	  på	  korrelogram	  mellan	  

Sverige	  och	  de	  övriga	  nordiska	  länderna.	  Vi	  kommer	  sedan	  plocka	  korrelationskoefficienten	  vid	  noll	  laggar	  

för	  att	  skapa	  ett	  index	  över	  hur	  väl	  synkroniserade	  länderna	  är	  med	  varandra.	  Slutligen	  ska	  vi	  titta	  på	  hur	  

stor	  andel	  av	  kvartalen	  där	  länderna	  har	  gemensamma	  chocker	  med	  hjälp	  av	  vår	  paneldata	  modell.	  	  

Vi	  går	  sedan	  vidare	  in	  på	  kriteriet	  handelsintegration	  och	  tar	  då	  fram	  ett	  index	  för	  graden	  av	  handel	  

mellan	  länderna.	  Det	  sista	  kriteriet	  vi	  går	  in	  på	  är	  graden	  av	  arbetskraftsrörlighet	  och	  presenterar	  då	  ett	  
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liknande	  index	  över	  ländernas	  synkronisering.	  Avslutningsvis	  sammanfattas	  resultatet	  i	  två	  grafer	  som	  

försöker	  hämta	  in	  resultatet	  från	  alla	  de	  kriterier	  vi	  tittat	  på,	  för	  att	  skapa	  en	  övergripande	  analys.	  

	  

4.1 Synkroniserade	  konjunkturcykler	  

4.1.1 Korrelationsanalys	  med	  real	  BNP	  
Vi	  börjar	  korrelationen	  med	  att	  titta	  grafiskt	  hur	  väl	  korrelerade	  de	  nordiska	  länderna	  är	  med	  ett	  

nordiskt	  aggregat.	  På	  grund	  av	  aggregatets	  konstruktion	  kommer	  det	  vara	  naturligt	  närmare	  Sveriges	  cykel,	  

dock	  känns	  det	  enbart	  naturligt	  med	  tanke	  på	  Sveriges	  större	  population	  och	  BNP	  i	  den	  tänkta	  zonen:	  

	  

	  

Analyserar	  vi	  korrelationen	  mellan	  respektive	  land	  och	  det	  aggregerade	  norden	  grafiskt,	  ser	  vi	  med	  

blotta	  ögat	  att	  länderna	  är	  relativt	  samvarierade.	  Vi	  ser	  kanske	  direkt	  att	  Island	  sticker	  ut	  mest	  och	  är	  på	  

några	  ställen	  direkt	  negativt	  korrelerat	  med	  resten	  av	  norden.	  
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Nedan	  tittar	  vi	  närmre	  på	  korrelationskoefficienter	  för	  de	  nordiska	  länderna	  och	  tre	  jämförelseländer,	  

Tyskland,	  Frankrike	  och	  England,	  och	  granskar	  senare	  om	  de	  nordiska	  länderna	  blivit	  mer	  eller	  mindre	  

korrelerade	  på	  senare	  tid:	  

Tabell	  1	  -‐	  korrelationskoefficienter	  mellan	  alla	  nordiska	  länders	  och	  jämföresleländers	  BNP	  för	  åren	  1997-‐2012.	  
             |  Danmark  Finland   Island    Norge  Sverige   Nordic Tyskland Frankrike  England	  
-------------+------------------------------------------------------------------------------------	  
     Danmark |   1.0000	  
     Finland |   0.7519   1.0000	  
      Island |   0.3526   0.6124   1.0000	  
       Norge |   0.6604   0.6521   0.2987   1.0000	  
     Sverige |   0.7080   0.8178   0.3257   0.6542   1.0000	  
      Nordic |   0.8383   0.8854   0.4404   0.8891   0.8950   1.0000	  
    Tyskland |   0.7147   0.7832   0.3498   0.6641   0.8531   0.8521   1.0000	  
   Frankrike |   0.7546   0.7495   0.4134   0.6360   0.5433   0.7334   0.6770   1.0000	  
     England |   0.6637   0.6257   0.2528   0.7218   0.7154   0.7877   0.8386   0.6059   1.0000	  

	  

Vi	  ser	  att	  Island	  har	  lägst	  korrelation(nästan	  noll)	  bland	  länderna	  både	  med	  Norden	  och	  Sverige.	  

Dessutom	  märker	  vi	  att	  Norge	  är	  sämre	  korrelerat	  med	  Sverige	  än	  övriga	  länder	  men	  däremot	  väl	  korrelerat	  

med	  Norden,	  vilket	  kanske	  inte	  är	  konstigt	  med	  tanke	  på	  att	  de	  har	  Nordens	  andra	  högsta	  BNP.	  Länderna	  

förutom	  Island	  har	  en	  hög	  korrelation(över	  0.65	  med	  Sverige)	  vilket	  kan	  betraktas	  som	  hög.	  	  

	  Islands	  korrelation	  är	  nästan	  noll	  med	  Sveriges,	  det	  kan	  därför	  vara	  intressant	  att	  undersöka	  vad	  som	  

ligger	  bakom	  den	  sämre	  korrelationen	  som	  Island	  står	  för.	  	  Finanskrisen	  2008	  drabbade	  Island	  hårdare	  än	  de	  

övriga	  nordiska	  länderna,	  i	  förhållande	  till	  BNP	  är	  den	  isländska	  kraschen	  den	  största	  genom	  tiderna.	  Banker	  

kollapsade	  och	  Island	  var	  tvungna	  att	  ta	  hjälp	  av	  bland	  annat	  IMF	  för	  att	  ta	  sig	  ur	  krisen	  (Pettersson	  2012).	  

Den	  isländska	  konjunkturcykeln	  skiljer	  sig	  dessutom	  från	  de	  övriga	  ländernas	  då	  de	  har	  en	  mer	  volatil	  cykel,	  

detta	  skulle	  kunna	  förklaras	  av	  deras	  varuexport	  som	  främst	  består	  av	  naturtillgångar	  i	  form	  av	  fiskeindustri.	  

Detta	  gör	  att	  ekonomin	  är	  mycket	  känslig	  för	  förändringar	  i	  efterfrågan	  och	  utbud	  av	  just	  fisk	  (Ministry	  of	  

fisheries	  and	  agriculture,	  2013).	  	  

För	  att	  undersöka	  i	  vilken	  riktning	  korrelationen	  är	  på	  väg	  jämför	  vi	  åren	  1997-‐2004(2004)	  och	  2005-‐

2012(2012),	  vi	  har	  då	  tagit	  ett	  minus	  korrelationskoefficienten	  vilket	  gör	  att	  korrelationskoefficienten	  

pendlar	  mellan	  0	  och	  2	  där	  0	  visar	  perfekt	  positiv	  korrelation	  och	  2	  visar	  perfekt	  negativ	  korrelation,	  det	  här	  

presenteras	  i	  ett	  diagram	  nedan(i	  diagrammet	  visas	  enbart	  0-‐1	  på	  axlarna	  då	  inga	  av	  länderna	  hade	  en	  

negativ	  korrelation):	  
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Figur	  5	  -‐	  visar	  ländernas	  konjunkturscykelskorrelation	  med	  Sverige	  för	  åren	  2004	  och	  2012	  med	  en	  linje	  för	  att	  visa	  länderna	  

med	  högre	  korrelation	  2012	  än	  2004,	  data	  hämtad	  från	  Appendix	  D.	  
	  
Länderna	  under	  den	  45	  gradiga	  linjen	  konvergerar	  mot	  en	  högre	  korrelation	  och	  större	  synkronisering	  av	  

konjunkturscyklerna.	  Vi	  ser	  här	  att	  länderna	  är	  på	  väg	  mot	  större	  korrelation	  i	  konjunkturscyklerna,	  då	  

samtliga	  länder	  har	  ett	  värde	  närmare	  noll	  i	  period	  2	  (2012).	  Intressant	  är	  också	  att	  Norge	  konvergerar	  

mindre	  mot	  Sveriges	  konjunkturcykel	  än	  övriga	  länder,	  vilket	  man	  ser	  då	  de	  är	  närmare	  den	  45	  gradiga	  

linjen.	  

En	  trolig	  förklaring	  till	  varför	  Norge	  inte	  konvergerar	  lika	  snabbt	  som	  de	  övriga	  länderna	  kan	  förklaras	  av	  

att	  en	  stor	  del	  av	  deras	  ekonomi	  är	  byggd	  på	  oljeexport	  och	  därför	  skiljer	  sig	  i	  konjunkturcykler	  jämfört	  med	  

övriga	  norden	  (Medlingsinstitutet	  2012).	  Både	  Sverige	  och	  Norge	  är	  två	  väldigt	  nära	  besläktade	  länder	  och	  

att	  Sverige	  och	  Norge	  ändå	  har	  sämre	  konvergens	  skulle	  då	  kunna	  tyda	  på	  att	  Krugmans	  syn	  på	  ekonomisk	  

integration	  dominerar.	  	  Det	  vill	  säga	  att	  andelen	  av	  assymmetriska	  chocker	  ökar	  på	  grund	  av	  specialisering	  

på	  respektive	  område.	  Det	  här	  skulle	  dock	  samtidigt	  kunna	  förklaras	  av	  att	  Norge	  liksom	  Island	  särskiljer	  sig	  

från	  övriga	  nordiska	  länder	  genom	  att	  inte	  vara	  del	  av	  EU	  utan	  enbart	  EES.	  Det	  är	  dessutom	  intressant	  att	  

Finland	  har	  en	  hög	  grad	  av	  korrelation	  med	  Sverige.	  Eftersom	  de	  är	  en	  del	  av	  EMU	  kan	  man	  tänka	  sig	  att	  de	  

skulle	  skilja	  sig	  från	  Sverige	  och	  övriga	  Norden	  men	  det	  verkar	  i	  den	  här	  analysen	  inte	  haft	  någon	  större	  

effekt.	  

	  

Det	  här	  resultatet	  har	  visat	  att	  Island	  skiljer	  sig	  mest	  från	  övriga	  länder,	  antagligen	  på	  grund	  av	  kriteriet	  om	  

produktionsstruktur	  och	  diversifiering.	  Island	  har	  inte	  så	  diversifierad	  produktionsstruktur	  utan	  den	  kretsar	  

mycket	  kring	  fiske	  och	  det	  här	  leder	  till	  att	  kriteriet	  om	  konjunkturcykler	  blir	  sämre	  då	  det	  fångar	  upp	  

effekten	  av	  samtliga	  OCA	  kriterier.	  Dessutom	  har	  vi	  sett	  att	  Norge	  har	  en	  sämre	  korrelation,	  vilket	  här	  också	  

skulle	  kunna	  bero	  på	  att	  deras	  produktionsstruktur	  skiljer	  sig	  från	  övriga	  Norden	  genom	  att	  de	  har	  tillgång	  

0	  
0.1	  
0.2	  
0.3	  
0.4	  
0.5	  
0.6	  
0.7	  
0.8	  
0.9	  
1	  

0	   0.2	   0.4	   0.6	   0.8	   1	  

20
12
	  

2004	  

Danmark	  

Finland	  

Island	  

Norge	  



18	  
	  

till	  olja.	  De	  mest	  korrelerade	  länderna	  med	  Sverige	  i	  den	  här	  analysen	  har	  visat	  sig	  vara	  Danmark	  och	  

Finland.	  	  

4.1.2 Korrelationsanalys	  med	  grad	  av	  sysselsättning	  
Nedan	  hämtas	  korrelationskoefficienter	  för	  samtliga	  länders	  grad	  av	  sysselsättning	  för	  kvartalsvis	  data	  

hämtad	  från	  1966	  till	  2012,	  det	  viktigaste	  här	  är	  att	  landet	  ska	  korrelera	  med	  Sveriges	  och	  Nordens	  

sysselsättning	  över	  tid.	  Här	  är	  det	  viktigt	  att	  belysa	  att	  det	  nordiska	  aggregatet	  inte	  längre	  är	  viktat	  på	  

Sverige	  på	  grund	  av	  att	  det	  är	  större,	  utan	  aggregatet	  är	  nu	  istället	  ett	  medelvärde	  av	  ländernas	  grad	  av	  

sysselsättning.	  

Tabell	  2	  -‐	  korrelationskoefficienter	  mellan	  alla	  nordiska	  länders	  och	  nordiska	  aggregatets	  cykliska	  komponent	  av	  sysselsättning	  

för	  åren	  1966-‐2012.	  
             |  Danmark  Finland   Island    Norge  Sverige   Norden	  
-------------+------------------------------------------------------	  
     Danmark |   1.0000	  
     Finland |   0.3582   1.0000	  
      Island |   0.4932   0.4105   1.0000	  
       Norge |   0.6509   0.1260   0.4091   1.0000	  
     Sverige |   0.3745   0.7073   0.4311   0.2203   1.0000	  
      Norden |   0.7230   0.8198   0.7160   0.5267   0.8020   1.0000	  
	  
Vi	  får	  nu	  en	  annorlunda	  bild	  jämfört	  med	  när	  vi	  använde	  oss	  av	  real	  BNP.	  Nu	  ser	  vi	  istället	  att	  Island	  är	  

mer	  korrelerat	  med	  Sverige	  än	  både	  Norge	  och	  Danmark.	  Det	  här	  kan	  bero	  på	  att	  data	  ändå	  dateras	  bak	  till	  

1966.	  Därför	  görs	  en	  korrelationsanalys	  med	  åren	  1997-‐2012	  nedan:	  

	  

Tabell	  3	  -‐	  korrelationskoefficienter	  mellan	  alla	  nordiska	  länders	  och	  nordiska	  aggregatets	  cykliska	  komponent	  av	  sysselsättning	  

för	  åren	  1997-‐2012.	  
             |  Danmark  Finland   Island    Norge  Sverige   Norden	  
-------------+------------------------------------------------------	  
     Danmark |   1.0000	  
     Finland |   0.7249   1.0000	  
      Island |   0.6355   0.5994   1.0000	  
       Norge |   0.6940   0.7335   0.5288   1.0000	  
     Sverige |   0.5352   0.4199   0.5361   0.5738   1.0000	  
      Norden |   0.8636   0.8213   0.8463   0.8045   0.7551   1.0000	  
	  
bilden	  visar	  fortfarande	  en	  sämre	  korrelation	  med	  Sverige	  än	  den	  vi	  fick	  när	  vi	  använde	  oss	  av	  real	  BNP.	  

Alla	  länder	  har	  en	  låg	  korrelation	  med	  Sverige	  och	  Sverige	  är	  det	  land	  som	  korrelerar	  minst	  med	  övriga	  

nordiska	  länder.	  Dessutom	  ser	  vi	  att	  Finland	  har	  näst	  lägst	  korrelation	  med	  Sverige.	  Vilket	  går	  emot	  vad	  

tidigare	  undersökningar	  visat	  och	  vad	  vår	  data	  visat	  på	  tidigare.	  Data	  behåller	  dock	  det	  generella	  mönstret	  

när	  vi	  tittar	  på	  enbart	  årtalen	  1997-‐2012,	  Island	  korrelerar	  minst	  av	  nordiska	  länderna	  med	  Sverige.	  Vi	  kan	  

sedan	  titta	  på	  1997-‐2004	  (2004)	  och	  2005-‐2012	  (2012),	  för	  att	  få	  en	  bild	  av	  var	  det	  är	  på	  väg,	  det	  här	  

presenteras	  nedan:	  
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Figur	  6	  -‐	  diagram	  över	  korrelationkoefficienter	  med	  Sveriges	  sysselsättning	  för	  respektive	  land	  subtraherade	  från	  1	  för	  åren	  

2004	  och	  2012.	  

Här	  får	  vi	  bilden	  som	  vi	  har	  sett	  tidigare.	  I	  diagrammet	  har	  korrelationskoefficienten	  subtraherats	  från	  1	  

för	  att	  få	  en	  hög	  synkronisering	  att	  hamna	  nära	  origo	  och	  en	  låg	  synkronisering	  att	  hamna	  längre	  bort.	  En	  45	  

gradig	  linje	  har	  dragits	  för	  att	  visa	  de	  länder	  som	  konvergerar	  alltså	  befinner	  sig	  under	  linjen.	  	  Där	  Finland	  är	  

mest	  korrelerad	  med	  Sverige	  2012	  och	  Island	  minst	  korrelerad.	  Däremot	  tar	  Norge	  Danmarks	  tredje	  plats	  

med	  en	  marginellt	  högre	  korrelation	  i	  2012.	  Vid	  korrelation	  med	  Norden	  ser	  vi	  dock	  att	  Norge	  hamnar	  sist	  

för	  2012	  med	  lägst	  korrelation	  och	  Island	  näst	  lägst(se	  Appendix	  E).	  

Här	  ser	  vi	  alltså	  att	  vid	  användning	  av	  en	  annan	  variabel	  för	  att	  mäta	  konjunkturcykler	  får	  vi	  en	  

annorlunda	  bild,	  vilket	  stöds	  av	  Xing	  (2007).	  Den	  skiljer	  sig	  dock	  inte	  helt	  och	  hållet	  och	  vi	  ser	  fortfarande	  att	  

Island	  inte	  är	  lika	  väl	  korrelerat	  med	  de	  övriga	  nordiska	  länderna.	  Dock	  är	  skillnaden	  mycket	  mindre	  nu	  än	  

tidigare.	  Det	  här	  skulle	  alltså	  tyda	  på	  att	  Islands	  arbetslöshet	  inte	  påverkades	  lika	  hårt	  av	  bankkraschen	  som	  

dess	  BNP.	  Vilket	  kan	  förklaras	  av	  Islands	  höga	  emigration(se	  figur	  11).	  

Vi	  har	  nu	  också	  sett	  att	  både	  när	  vi	  testar	  för	  sysselsättning	  och	  för	  BNP	  att	  Finlands	  och	  Sveriges	  cykler	  

konvergerar	  trots	  att	  Finland	  är	  en	  del	  av	  EMU.	  

Sammanfattningsvis	  visar	  det	  här	  på	  att	  olika	  variabler	  ger	  olika	  resultat	  gällande	  samvariationen	  i	  BNP.	  

Genom	  resten	  av	  arbetet	  kommer	  dock	  inte	  graden	  av	  sysselsättning	  användas.	  

4.1.3 Korskorrelation	  
Ett	  ytterligare	  sätt	  att	  titta	  på	  likheten	  mellan	  de	  nordiska	  ländernas	  konjunkturscykler	  är	  

korskorrelogram	  med	  Sverige	  som	  ett	  index	  vilket	  illustreras	  nedan:	  
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Figur	  7	  -‐	  visar	  de	  fyra	  länderna	  Danmark,	  Finland,	  Island	  och	  Norges	  korrskorrelation	  med	  Sverige	  som	  ett	  index.	  

	  

Vi	  får	  då	  en	  positiv	  bild	  av	  konjunkturscyklerna	  i	  Norden.	  Alla	  länderna	  förutom	  Island	  och	  Finland	  är	  

som	  mest	  korrelerade	  vid	  0	  laggar.	  Alltså	  att	  BNP	  i	  t	  ex	  Danmark	  påverkas	  direkt	  när	  Sveriges	  BNP	  påverkas.	  I	  

fallet	  för	  Island	  leder	  Sveriges	  BNP	  Sveriges	  med	  4	  kvartal,	  alltså	  tar	  det	  4	  kvartal	  innan	  Islands	  konjunktur	  

kommer	  ikapp	  Sveriges.	  Likadant	  ser	  vi	  i	  Finlands	  fall	  där	  Sverige	  leder	  med	  1	  kvartal.	  

Detta	  innebär	  alltså	  att	  en	  gemensam	  politik	  skulle	  vara	  svår	  att	  föra	  med	  Island	  som	  medlemsland	  då	  

de	  är	  osynkade	  med	  ett	  helt	  år.	  Penningpolitiska	  åtgärder	  tar	  runt	  ett	  till	  två	  år	  för	  att	  få	  full	  effekt	  i	  

ekonomin.	  Med	  en	  gemensam	  valuta	  med	  Sverige	  som	  centralbank	  skulle	  ränteförändringarna	  påverka	  

Island	  i	  fel	  riktning	  och	  leda	  till	  hyperinflation	  alternativt	  hög	  arbetslöshet	  (Riksbanken	  2012).	  I	  Finlands	  fall	  

rör	  det	  sig	  endast	  om	  ett	  kvartal	  och	  fördröjningen	  är	  därför	  inte	  lika	  allvarlig	  i	  deras	  fall.	  Det	  skulle	  dock	  

kunna	  tyda	  på	  att	  Finlands	  konjunkturcykler	  påverkas	  av	  samarbetet	  med	  EMU.	  

Nästa	  steg	  i	  analysen	  hämtas	  en	  korrelationskoefficient	  från	  korrelogrammen	  vid	  0	  laggar.	  Den	  här	  

korrelationskoefficienten	  subtraheras	  sedan	  från	  ett	  så	  att	  den	  istället	  går	  från	  0	  till	  2,	  där	  0	  innebär	  väldigt	  

hög	  synkronisation	  av	  konjunkturscykler	  och	  2	  är	  väldigt	  dålig	  synkronisation	  av	  konjunkturscykler.	  Följande	  

resultat	  erhålls:	  

	  



21	  
	  

Tabell	  4	  -‐	  Graden	  av	  synkronisering	  mellan	  konjunkturcyklerna	  med	  BNP.	  

Länder	   Graden	  av	  synkronisering	  
mellan	  konjunkturscyklerna	  

Danmark	   0.2920	  

Finland	   0.1822	  

Island	   0.6743	  

Norge	   0.3458	  

Sverige	   0	  

England	   0.2703	  

Frankrike	   0.4428	  

Tyskland	   0.1469	  

	  

Det	  här	  visar	  att	  Finland	  är	  mest	  synkroniserat	  med	  Sverige	  av	  alla	  nordiska	  länder,	  sedan	  kommer	  

Danmark	  och	  på	  sista	  plats	  kommer	  Island.	  Siffrorna	  i	  resultatet	  kan	  också	  jämföras	  med	  Ozer	  et	  al.	  (2007)	  

som	  använt	  en	  identisk	  metod,	  där	  testar	  han	  bland	  annat	  hur	  väl	  synkroniserade	  Frankrike	  och	  Tyskland	  	  är,	  

och	  får	  resultatet	  	  0.4427.	  Frankrike	  och	  Tysklands	  korrelationskoefficient	  är	  alltså	  högre	  än	  samtliga	  

nordiska	  länders	  synkronisering	  med	  Sverige	  förutom	  Island.	  Vilket	  tyder	  på	  att	  Norden	  har	  en	  högre	  

korrelation	  än	  de	  två	  största	  ekonomierna	  i	  Euroområdet.	  Detta	  borde	  dock	  endast	  ses	  som	  en	  vägvisare	  då	  

data	  som	  använts	  av	  Ozer	  et	  al.(2007)	  är	  mätt	  i	  industriellt	  produktionsindex	  och	  därför	  ger	  andra	  värden.	  

För	  att	  jämföra	  de	  nordiska	  ländernas	  synkronisering	  har	  vi	  inkluderat	  tre	  stora	  närliggande	  länder.	  Vi	  ser	  då	  

kanske	  föga	  förvånande	  att	  Tysklands	  och	  Sveriges	  cykler	  är	  väldigt	  synkroniserade.	  Vi	  ser	  också	  att	  

Frankrike	  som	  utgör	  en	  stor	  del	  av	  euro-‐området	  inte	  är	  lika	  väl	  synkroniserad	  med	  Sverige	  som	  Danmark	  

och	  Norge.	  	  

	  

Här	  visar	  resultatet	  än	  en	  gång	  stöd	  för	  att	  Island	  inte	  samvarierar	  särskilt	  väl	  med	  Sverige,	  vad	  som	  

däremot	  är	  annorlunda	  är	  att	  Finland	  skiljer	  sig	  från	  Sverige	  med	  ett	  kvartal.	  Synkroniseringsindex	  visar	  dock	  

på	  att	  Finland	  är	  mest	  synkroniserat	  med	  Sverige	  av	  de	  länder	  vi	  tittat	  på.	  	  

4.1.4 Paneldata-‐modell	  
För	  att	  titta	  vidare	  på	  konjunkturcyklerna	  med	  BNP	  som	  variabel,	  ska	  vi	  använda	  oss	  av	  

paneldatamodellen	  förklarad	  i	  metod-‐delen:	  

BNP!,!   =   c + αBNP!,!!! +   βBNP!,!!! + γ!TID!+. . .+γ!TID!   + δ!LAND!+. . .+δ!LAND!   +   ε!,!	  
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panelmodellen	  estimeras	  med	  hjälp	  av	  en	  linjär	  regression	  och	  resultatet	  presenteras	  i	  Appendix	  F.	  	  

Det	  som	  är	  intressant	  att	  titta	  på	  i	  den	  här	  regressionen	  är	  andelen	  tidsdummyvariabler	  som	  är	  

signifikanta	  alltså	  har	  ett	  p-‐värde	  lägre	  än	  0.1.	  Det	  här	  redovisas	  nedan	  i	  figur	  8.	  	  

	  
Figur	  8	  -‐	  visar	  andelen	  signifikanta	  chocker(blått)	  först	  med	  alla	  länder,	  i	  de	  efterföljande	  kolumnerna	  har	  vissa	  

länder	  exkluderats.	  

Vi	  ser	  att	  exkluderandet	  av	  Island	  ökar	  andelen	  signifikanta	  gemensamma	  chocker	  mest	  av	  alla	  länder.	  

Det	  är	  intressant	  att	  den	  här	  modellen	  visar	  att	  inkluderandet	  eller	  exkluderandet	  Norge	  inte	  har	  en	  synbar	  

påverkan	  resultatet.	  Samtidigt	  som	  exkluderandet	  av	  Danmark	  och	  Finland	  höjer	  andelen	  gemensamma	  

chocker.	  Även	  om	  skillnaden	  är	  väldigt	  liten	  är	  det	  ändå	  intressant	  att	  den	  här	  modellen	  går	  emot	  några	  av	  

de	  tidigare	  mönstren	  vi	  såg	  i	  korrelationsanalysen.	  Island	  visar	  fortfarande	  på	  avvikelser	  från	  de	  andra	  

länderna.	  Däremot	  visar	  Norge	  en	  mer	  positiv	  bild	  nu	  än	  tidigare	  på	  ett	  unionsingående.	  

Dessutom	  genom	  att	  titta	  på	  hur	  de	  här	  gemensamma	  chockerna	  är	  fördelade	  över	  kvartalen	  (se	  

Appendix	  F5)	  ser	  vi	  att	  exkluderandet	  av	  Island	  ledde	  till	  fler	  gemensamma	  chocker	  åren	  2006-‐2007.	  

Dessutom	  ser	  vi	  att	  det	  faktiskt	  blir	  en	  skillnad	  av	  att	  exkludera	  Norge	  i	  distributionen	  av	  chockerna	  och	  att	  

det	  blir	  fler	  gemensamma	  chocker	  åren	  2003	  till	  2004	  men	  färre	  vid	  andra	  tidpunkter.	  Utan	  Finland	  får	  vi	  fler	  

gemensamma	  chocker	  under	  1998.	  	  

Det	  finns	  flera	  förklaringar	  till	  varför	  Island	  2006-‐2007,	  skilde	  sig	  mer	  från	  det	  övriga	  Norden.	  En	  trolig	  

förklaring	  ges	  av	  Karl	  Henrik	  Pettersson	  (2012),	  2006	  skedde	  en	  liten	  valutakris	  i	  Island	  på	  grund	  av	  att	  

analytiker	  började	  tvivla	  på	  Islands	  ekonomiska	  stabilitet.	  Landet	  hade	  från	  2004	  haft	  en	  negativ	  

bytesbalans.	  Det	  här	  ledde	  till	  att	  folk	  sålde	  isländska	  kronan	  och	  för	  ett	  land	  med	  en	  stor	  del	  import	  ledde	  

det	  till	  att	  bytesbalansen	  blev	  ännu	  mer	  negativ	  och	  landet	  fick	  en	  minikris.	  Några	  månader	  därpå	  

återhämtade	  sig	  dock	  kronan,	  detta	  ses	  idag	  som	  en	  tidig	  varning	  på	  den	  ekonomiska	  kollaps	  som	  stundade.	  	  	  
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Även	  med	  samtliga	  nordiska	  länder	  inkluderade	  visade	  dock	  resultatet	  på	  nästan	  lika	  hög	  symmetri	  i	  

chocker	  som	  för	  Tyskland	  och	  Österrike	  (se	  Appendix	  C4).	  Om	  vi	  endast	  förlitar	  oss	  på	  den	  här	  modellen	  

skulle	  den	  därmed	  peka	  på	  att	  fördelarna	  för	  Norden	  att	  ingå	  en	  gemensam	  valutazon	  är	  nästan	  lika	  

fördelaktiga	  som	  för	  att	  Tyskland	  och	  Österrike	  att	  fortsätta	  vara	  det.	  Vilket	  är	  betydande	  då	  de	  här	  länderna	  

har	  visats	  ha	  väldigt	  synkroniserade	  cykler.	  	  

	  

Den	  här	  resultatdelen	  har	  visat	  oss	  att	  Island	  har	  flest	  asymmetriska	  chocker	  med	  övriga	  norden	  och	  att	  

Norge	  har	  minst	  asymmetriska	  chocker.	  Vilket	  skulle	  kunna	  peka	  på	  att	  Norge	  och	  övriga	  Norden	  har	  mer	  

samvarierade	  konjunkturcykler.	  

4.2 Grad	  av	  ekonomisk	  öppenhet	  
Nedan	  presenteras	  resultatet	  för	  de	  nordiska	  ländernas	  export	  som	  andel	  av	  BNP:	  

	  
Figur	  9	  -‐	  visar	  export	  som	  andel	  av	  BNP	  för	  de	  nordiska	  länderna	  i	  blått	  och	  för	  världen	  i	  grönt	  för	  2011.	  

	  

Diagrammet	  visar	  oss	  att	  alla	  de	  nordiska	  länderna	  har	  en	  stor	  andel	  export,	  störst	  export	  har	  Island	  med	  

59	  %.	  Jämför	  vi	  detta	  med	  världens	  andel	  export	  av	  världens	  BNP	  ser	  vi	  att	  den	  är	  betydligt	  lägre,	  28%.	  Detta	  

påvisar	  att	  de	  nordiska	  länderna	  är	  relativt	  öppna	  och	  kan	  anses	  ha	  hög	  grad	  av	  ekonomisk	  öppenhet,	  vilket	  

styrks	  av	  Sieps	  (2009).	  Det	  här	  resultatet	  pekar	  på	  att	  länderna	  skulle	  tjäna	  på	  att	  ingå	  en	  valutaunion	  men	  

inte	  nödvändigtvis	  med	  varandra.	  Teorin	  säger	  oss	  att	  handeln	  ökar	  vid	  ingående	  i	  valutaunion,	  men	  

samtidigt	  kan	  man	  fråga	  sig	  hur	  mycket	  handeln	  skulle	  kunna	  öka	  när	  länderna	  redan	  är	  så	  pass	  öppna.	  Det	  

här	  skulle	  kunna	  innebära	  att	  en	  viktig	  fördel	  med	  en	  valutaunion	  nu	  inte	  har	  någon	  större	  påverkan	  på	  

handeln.	  Det	  är	  därför	  intressant	  att	  se	  hur	  mycket	  av	  handeln	  som	  sker	  till	  Norden	  för	  det	  är	  den	  som	  skulle	  

kunna	  växa	  av	  en	  valutaunion.	  
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Därför	  utfördes	  en	  beräkning	  på	  andel	  export	  samt	  import	  som	  sker	  till	  de	  nordiska	  länderna	  från	  

respektive	  land.	  Resultatet	  visas	  nedan:	  

	   	  
Figur	  10	  -‐	  Ett	  stolpdiagram	  där	  den	  blåa	  delen	  av	  stolpen	  är	  export	  och	  den	  röda	  import	  i	  procent.	  

	  

	  Detta	  diagram	  visar	  tydligt	  på	  att	  de	  nordiska	  länderna	  har	  hög	  andel	  handel	  sinsemellan,	  både	  vad	  

gäller	  export	  och	  import.	  Island	  importerar	  hela	  34	  %	  av	  sin	  totala	  import	  från	  de	  nordiska	  länderna	  och	  

Sverige	  exporterar	  24	  %	  av	  sin	  totala	  export	  till	  de	  nordiska	  länderna.	  De	  icke-‐nordiska	  länderna	  har	  låg	  

andel	  export	  och	  import	  till	  och	  från	  norden	  och	  kan	  därför	  anses	  vara	  olämpliga	  för	  en	  nordisk	  valutazon.	  	  

Nästa	  steg	  är	  att	  använda	  oss	  av	  metoden	  utifrån	  Ozer	  et	  al.	  (2007)	  där	  graden	  av	  synkronisering	  i	  

handel	  med	  Norden	  (2009)	  visas.	  	  

Tabell	  5	  -‐	  grad	  av	  handelsintegration	  med	  Norden	  för	  respektive	  land,	  med	  Frankrike,	  England	  och	  Tyskland	  som	  

jämförelseländer.	  

Länder	   Grad	  av	  handelsintegration	  
med	  Norden	  

Danmark	   0,2118	  

Finland	   0,1492	  	  

Island	   0,2064	  

Norge	   0,1548	  

Sverige	   0,2391	  

Frankrike	   0,0317	  

England	   0,0712	  

Tyskland	   0,0581	  
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Resultatet	  visar	  att	  störst	  grad	  av	  handelsintegration	  med	  Norden	  har	  Sverige,	  därefter	  följer	  Danmark,	  

Island,	  Norge	  och	  sist	  Finland.	  I	  jämförelse	  har	  vi	  de	  tre	  övriga	  icke-‐nordiska	  länderna	  som	  visar	  på	  en	  lägre	  

integration	  och	  därför	  enligt	  det	  här	  kriteriet	  olämpliga	  för	  en	  valutaunion	  med	  Norden.	  Det	  främsta	  som	  

skiljer	  detta	  resultat	  från	  tidigare	  är	  att	  Finland	  har	  en	  relativt	  låg	  integration	  med	  Norden.	  Detta	  kan	  

förklaras	  av	  att	  två	  av	  Finlands	  viktigaste	  handelspartner	  är	  Tyskland	  och	  Ryssland	  (Sveriges	  Ambassad	  

Helsingfors	  2012).	  Även	  om	  Finlands	  handel	  inte	  är	  lika	  välintegrerad	  med	  Norden	  är	  den	  det	  med	  Sverige	  

som	  Finlands	  tredje	  största	  handelspartner	  vilket	  är	  positivt	  då	  Sverige	  är	  det	  största	  landet	  i	  Norden.	  

	  

Sammanfattningsvis	  visar	  vårt	  resultat	  på	  kriteriet	  ekonomisk	  öppenhet	  att	  de	  nordiska	  länderna	  har	  väl	  

integrerad	  handel	  och	  att	  de	  alla	  är	  öppna	  ekonomier	  med	  hög	  andel	  export	  av	  BNP.	  	  En	  gemensam	  valuta	  

skulle	  därför	  gynna	  länderna	  då	  transaktionskostaderna	  skulle	  minska	  och	  dessutom	  troligtvis	  öka	  handeln	  

och	  produktiviteten	  i	  regionerna.	  	  

4.3 Arbetskraftsrörlighet	  
Arbetskraftsrörligheten	  är	  ytterligare	  ett	  kriterium	  som	  vi	  analyserar	  lite	  närmare.	  Genom	  att	  studera	  

migrationen	  inom	  Norden	  kan	  vi	  se	  hur	  stor	  graden	  av	  mobilitet	  är	  mellan	  länderna.	  Nedan	  tittar	  vi	  

emigrationen	  inom	  Norden	  för	  2012:	  

	  

	  

	  

Figur	  11	  -‐	  vänstra	  axeln	  visar	  vilket	  land	  som	  befolkningen	  emigrerar	  från,	  liggstaplarna	  visar	  till	  vilket	  land	  de	  emigrerar.	  (Data	  

från	  Nordic	  Council	  of	  Ministers	  2012).	  
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Figur	  11	  visar	  andelen	  emigranter	  från	  respektive	  land	  till	  respektive	  land	  (olika	  färger).	  Det	  vill	  säga	  från	  

Sverige	  emigrerar	  8,6%	  av	  landets	  totala	  emigranter	  till	  Danmark.	  Man	  kan	  utläsa	  att	  mer	  än	  hälften	  av	  

Islands	  emigranter	  flyttar	  till	  de	  nordiska	  länderna.	  Man	  ser	  även	  att	  Sverige	  och	  Norge	  har	  hög	  rörlighet	  

mellan	  sig	  samt	  att	  många	  finnar	  emigrerar	  till	  Sverige.	  Den	  nation	  som	  vi	  ser	  har	  minst	  emigration	  till	  

Norden	  är	  Danmark,	  men	  det	  land	  som	  minst	  antal	  emigrerar	  till	  är	  Finland.	  En	  annan	  intressant	  aspekt	  är	  

att	  nästan	  all	  Finsk	  emigration	  inom	  Norden	  går	  till	  Sverige	  vilket	  skulle	  tyda	  på	  att	  Finland	  har	  det	  minst	  

mobila	  folket.	  Det	  sker	  dock	  en	  väldigt	  stor	  grad	  av	  migration	  mellan	  länderna.	  Anledningen	  bakom	  den	  

migration	  vi	  ser	  kan	  troligen	  relateras	  till	  barriärer	  så	  som	  språk,	  kultur	  och	  distans	  mellan	  länderna.	  I	  det	  här	  

avseendet	  skiljer	  sig	  Island	  som	  har	  hög	  emigration	  till	  alla	  nordiska	  länder	  förutom	  Finland	  trots	  distansen.	  

Det	  här	  resultatet	  tyder	  på	  att	  språkbarriärer	  utgör	  det	  största	  hindret	  för	  migration,	  i	  Island	  lär	  man	  sig	  

danska	  och	  engelska	  som	  fungerar	  i	  både	  Norge	  och	  Sverige.	  I	  Finlands	  fall	  är	  svenska	  obligatoriskt	  i	  

grundskolan,	  vilket	  troligen	  varit	  en	  bidragande	  faktor	  till	  den	  höga	  graden	  av	  mobilitet	  till	  Sverige.	  	  

	  

För	  att	  sätta	  Norden	  i	  ett	  perspektiv	  med	  övriga	  världen	  har	  data	  tagits	  fram	  i	  ett	  cirkeldiagram	  där	  vi	  ser	  

hur	  många	  som	  immigrerar	  till	  Norden	  från	  de	  olika	  världsdelarna	  samt	  inom	  Norden.	  	  

	  
Figur	  12	  -‐	  Diagrammet	  visar	  andel	  immigranter	  till	  Norden	  från	  respektive	  världsdel.	  (Nordic	  database	  2010).	  

	  

I	  diagrammet	  ser	  vi	  att	  största	  andelen	  immigranter	  kommer	  från	  Europa,	  följt	  av	  Asien	  och	  sedan	  

Norden.	  Vi	  kan	  dock	  konstatera	  att	  den	  inom	  nordiska	  immigrationen	  är	  relativt	  hög	  med	  sina	  17%	  och	  detta	  

troligtvis	  beror	  på	  fria	  rörligheten	  av	  arbetskraft	  samt	  möjligheter	  till	  studentutbyte	  (Nordisk	  statistisk	  

årsbok	  2012).	  Sedan	  ska	  man	  inte	  glömma	  att	  den	  nordiska	  populationen	  utgör	  mindre	  än	  4%	  av	  den	  

europeiska	  totalen	  (OECD	  2012).	  Det	  är	  därför	  intressant	  att	  Norden	  med	  dess	  lilla	  befolkning	  ändå	  utgör	  en	  

sådan	  stor	  del	  av	  immigration	  till	  Norden.	  
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Vidare	  beräknades	  ett	  index	  för	  graden	  av	  migration	  inom	  Norden.	  I	  tabellen	  nedan	  ses	  resultatet:	  	  

	  

Tabell	  6	  -‐	  Index	  för	  graden	  av	  mobilitet	  inom	  Norden.	  (Data	  hämtad	  ifrån	  Nordic	  Council	  of	  Ministers,	  2012).	  

	  
Länder	  

Grad	  av	  
mobilitet	  inom	  
Norden	  

Danmark	   0,1491	  

Finland	   0,1632	  

Island	   0,4785	  

Norge	   0,2179	  

Sverige	   0,1886	  

	  

Resultatet	  säger	  oss	  att	  Island	  har	  störst	  grad	  av	  mobilitet	  med	  Norden,	  därefter	  Norge,	  Sverige,	  Finland	  

och	  sist	  Danmark.	  Vad	  detta	  beror	  på	  är	  intressant	  att	  undersöka.	  Det	  visar	  sig	  nämligen	  att	  många	  

islänningar	  har	  sedan	  bank	  och	  finanskrisen	  2008,	  valt	  att	  flytta	  ifrån	  landet	  till	  de	  nordiska	  länderna	  och	  då	  

främst	  Norge.	  Detta	  mycket	  på	  grund	  av	  möjligheterna	  till	  arbete	  och	  det	  bättre	  ekonomiska	  läget	  i	  Norge	  

(Encinas	  2012).	  Samtidigt	  ser	  vi	  att	  Danmark	  har	  lägst	  grad	  av	  mobilitet	  inom	  Norden	  vilket	  kan	  tyda	  på	  att	  

de	  flesta	  danskar	  väljer	  att	  pendla	  istället	  för	  att	  migrera	  till	  Sverige.	  

	  

Resultatet	  av	  vår	  analys	  av	  kriteriet	  faktorsrörlighet	  sammanfattas	  genom	  att	  vi	  kan	  konstatera	  att	  det	  

råder	  en	  relativt	  hög	  grad	  av	  rörlighet	  mellan	  de	  nordiska	  länderna.	  Frågan	  är	  dock	  om	  

arbetskraftsrörligheten	  skulle	  kunna	  vara	  en	  metod	  för	  att	  hantera	  chocker	  det	  vill	  säga	  om	  hög	  arbetslöshet	  

i	  ett	  land	  skulle	  kunna	  mötas	  med	  arbetskraftinvandring	  från	  ett	  annat.	  De	  största	  hindren	  för	  

arbetskraftsrörlighet	  tros	  dock	  vara	  språkbarriärer	  och	  distans.	  

4.4 Sammanfattande	  analys	  
För	  att	  sammanfatta	  resultatet	  har	  vi	  tagit	  in	  alla	  tre	  variabler	  samtidigt	  och	  försökt	  att	  visa	  grafiskt	  den	  

gruppering	  vi	  ser,	  det	  här	  presenteras	  nedan:	  
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Figur	  13	  -‐	  visar	  graden	  av	  cyklisk	  synkronisering	  jämfört	  med	  graden	  av	  handelsintergration	  och	  högst	  synkronisering	  ges	  vid	  

origo.	  

Vi	  ser	  nu	  att	  de	  nordiska	  länderna	  hamnar	  i	  en	  sorts	  gruppering,	  på	  grund	  av	  deras	  högre	  grad	  av	  

handelsintergration.	  Island	  har	  en	  hög	  grad	  av	  handelsintegration	  dock	  har	  den	  inte	  en	  lika	  hög	  grad	  av	  

konjunkturscyklisk	  synkronisering	  som	  de	  andra	  nordiska	  länderna	  eller	  ens	  de	  närliggande	  europeiska.	  

Viktigt	  att	  poängtera	  är	  att	  grafen	  inte	  visar	  hur	  lika	  länderna	  är	  efter	  hur	  nära	  de	  ligger	  varandra	  i	  

diagrammet	  utan	  hur	  nära	  länderna	  ligger	  i	  förhållande	  till	  origo,	  det	  vill	  säga	  där	  axlarna	  skär	  varandra.	  

Alltså	  även	  om	  Frankrike	  och	  Tyskland	  är	  nära	  varandra	  i	  diagrammet	  innebär	  det	  inte	  att	  de	  är	  lika	  

varandra.	  	  

Resultatet	  i	  det	  här	  diagrammet	  stödjer	  Europakommissionens	  teori	  om	  att	  högre	  öppenhet	  leder	  till	  

större	  synkronisering	  av	  konjunkturscyklerna.	  Det	  här	  ses	  genom	  att	  Danmark	  har	  en	  högre	  öppenhet	  och	  en	  

högre	  synkronisering	  med	  Sverige.	  Vilket	  troligen	  beror	  på	  att	  det	  bildas	  gemensamma	  handelsregioner	  

mellan	  Sverige	  och	  Danmark	  (Öresundsregionen)	  som	  följer	  Grauwes	  (1993)	  resonemang.	  
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Figur	  14	  -‐	  visar	  graden	  av	  cyklisk	  synkronisering	  jämfört	  med	  graden	  av	  mobilitet	  mellan	  nordiska	  länderna	  och	  högst	  

synkronisering	  ges	  vid	  origo.	  

	  

Om	  vi	  nu	  istället	  använder	  Faktorsmobilitet	  som	  vårt	  andra	  kriterie	  ser	  vi	  att	  Island	  får	  högst	  grad	  av	  

synkronisering	  på	  det	  kriteriet.	  	  

Vår	  data	  tyder	  alltså	  på	  att	  faktorrörlighet	  därmed	  inte	  spelar	  en	  större	  roll	  för	  symmetrin	  i	  

konjunkturscyklerna	  det	  här	  ses	  både	  genom	  att	  Finland	  som	  har	  högst	  synkronisering	  med	  Sverige	  ändå	  

nästan	  har	  lägst	  faktorsrörlighet	  med	  Norden;	  och	  Island	  har	  låg	  synkronisering	  men	  hög	  faktorsrörlighet.	  

Det	  här	  kan	  bero	  på	  Islands	  relativt	  lilla	  population	  men	  också	  att	  det	  kanske	  tar	  tid	  innan	  faktorrörligheten	  

börjar	  få	  en	  effekt	  på	  konjunkturerna	  mellan	  länderna.	  Som	  diskuterat	  tidigare	  är	  det	  endast	  på	  senare	  tid	  

som	  Island	  har	  ökat	  sin	  emigration	  till	  Norden.	  	  

Om	  vi	  däremot	  tittade	  på	  enbart	  graden	  av	  mobilitet	  och	  graden	  av	  handelsintegration	  mellan	  de	  

nordiska	  länderna	  hade	  vi	  funnit	  att	  Island	  är	  det	  mest	  korrelerade	  landet.	  Vilket	  pekar	  på	  vikten	  i	  att	  välja	  

lämpliga	  kriterier	  vid	  analysen	  av	  ett	  optimalt	  valutaområde.	  

Det	  här	  borde	  dock	  betraktas	  med	  varsamhet	  då	  även	  om	  nästan	  50%	  av	  Islands	  emigration	  sker	  till	  

Norden	  är	  det	  ändå	  bara	  3000	  personer,	  vilket	  jämfört	  med	  andelen	  som	  pendlar	  mellan	  regioner	  inom	  

enbart	  Sverige	  är	  cirka	  200,000	  (Finansdepartementet	  2007),	  är	  en	  väldigt	  liten	  andel.	  Det	  är	  inte	  troligt	  att	  

en	  sådan	  liten	  andel	  av	  människor	  kan	  göra	  något	  större	  inflytande	  på	  Svenska	  arbetsmarknaden.	  Dock	  sett	  

till	  Islands	  population	  på	  runt	  300	  000	  är	  3000	  en	  mer	  betydande	  andel.	  	   	  
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5 Diskussion	  
Resultaten	  här	  måste	  dock	  tolkas	  med	  viss	  försiktighet.	  Det	  finns	  hot	  mot	  den	  interna	  validiteten,	  det	  vill	  

säga	  om	  slutsatserna	  är	  trovärdiga	  eller	  inte.	  De	  metoder	  och	  data	  vi	  använt	  i	  uppsatsen	  kan	  ge	  missvisande	  

resultat.	  Data	  är	  tagen	  ifrån	  andrahandskällor	  vilka	  kan	  påverkats	  av	  inmatningsfel	  eller	  andra	  fel	  i	  data,	  dock	  

tror	  vi	  inte	  att	  detta	  är	  ett	  stort	  hot	  mot	  validiteten	  i	  arbetet	  då	  de	  andrahandskällor	  vi	  valt,	  främst	  OECD	  

och	  Nordic	  Council	  of	  Ministers	  har	  många	  års	  erfarenhet	  av	  datainsamling	  och	  är	  pålitliga	  källor.	  Däremot	  

är	  det	  svårt	  att	  kontrollera	  för	  eventuella	  egna	  inmatningsfel	  och	  feltolkningar	  av	  data	  och	  resultat.	  

Dessutom	  kan	  resultaten	  bli	  missvisande	  på	  grund	  av	  de	  stickprov	  vi	  valt,	  det	  vill	  säga	  vilka	  år	  som	  

inkluderats	  samt	  de	  jämförande	  länder	  som	  innefattas.	  Vi	  kunde	  bara	  titta	  på	  de	  nordiska	  ländernas	  BNP	  

1997	  till	  2012,	  resultatet	  vi	  skulle	  fått	  om	  vi	  hade	  tittat	  på	  tidigare	  årtal	  hade	  kunnat	  ge	  helt	  annorlunda	  

resultat.	  Det	  här	  sågs	  till	  exempel	  i	  data	  över	  sysselsättning	  som	  sträckte	  sig	  ända	  bak	  till	  1966.	  

Vi	  har	  sett	  i	  vårt	  resultat	  att	  t	  ex	  Finland	  och	  Sverige	  har	  fått	  större	  korrelationskoefficienter	  än	  andra	  

länder	  och	  tolkat	  detta	  som	  att	  de	  skulle	  vara	  bättre	  lämpade	  för	  en	  valutaunion	  än	  de	  andra.	  Ett	  av	  hoten	  

vid	  en	  korrelationsanalys	  är	  att	  korrelation	  inte	  nödvändigtvis	  innebär	  kausalitet.	  Det	  kan	  finnas	  många	  

anledningar	  bakom	  varför	  Finland	  och	  Sverige	  har	  hög	  korrelation	  annat	  än	  att	  de	  påverkas	  lika	  av	  

ekonomiska	  chocker.	  Det	  finns	  dessutom	  hotet	  om	  autokorrelation	  när	  tidserien	  korrelerar	  med	  sig	  själv	  

som	  kan	  påverka	  resultaten.	  Sedan	  har	  tidigare	  studier	  visat	  att	  valet	  av	  variabler	  spelar	  roll	  för	  resultatet	  

som	  vårt	  resultat	  också	  visat	  när	  vi	  tittade	  på	  korrelationsanalyser	  med	  graden	  av	  sysselsättning.	  En	  av	  

korrelationsanalysens	  svagheter	  gällande	  tidserier	  har	  vi	  försökt	  kontrollera	  för	  och	  en	  sådan	  är	  icke-‐

stationäritet	  som	  vi	  åtgärdade	  med	  hjälp	  av	  HP-‐filtret.	  

Syftet	  med	  vår	  paneldatamodell	  var	  att	  kontrollera	  för	  några	  av	  dessa	  svagheter	  som	  man	  finner	  i	  en	  

korrelationsanalys,	  genom	  att	  ta	  med	  tidslaggar	  i	  en	  linjär	  regression.	  Även	  i	  den	  här	  modellen	  ryms	  dock	  

svagheter.	  Vi	  har	  inga	  tidigare	  studier	  som	  använt	  sig	  av	  en	  liknande	  modell	  och	  vi	  kan	  därför	  endast	  förlita	  

oss	  på	  vår	  egen	  kontroll	  av	  modellen	  som	  ändå	  har	  visat	  ett	  rimligt	  resultat.	  I	  modellen	  försökte	  vi	  

kontrollera	  för	  landspecifika	  andelen	  av	  chocker	  via	  dummyvariabler	  för	  länderna,	  det	  skulle	  dock	  finnas	  

andra	  variabler	  man	  hade	  kunnat	  kontrollera	  för.	  

Man	  måste	  även	  ta	  hänsyn	  till	  att	  denna	  typ	  av	  analys	  inte	  är	  oberoende	  av	  den	  metod	  man	  använder,	  

olika	  metoder	  kan	  ge	  olika	  resultat.	  Ozer	  et	  al.	  (2007)	  visar	  till	  exempel	  på	  att	  det	  blir	  skillnad	  i	  resultat	  

beroende	  på	  vilket	  filter	  som	  används	  för	  att	  trendrensa.	  Dessutom	  finns	  analyser	  som	  på	  ett	  mer	  

uttömmande	  sätt	  skulle	  kunna	  beskriva	  sambanden.	  Cohen	  och	  Wyplosh	  (1993)	  genomför	  en	  filtrering	  för	  

att	  få	  fram	  temporära	  och	  permanenta	  chocker	  och	  Ben	  (2009)	  utför	  en	  strukturell	  vektorautoregression	  för	  
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att	  skilja	  på	  efterfråge-‐	  och	  utbudschocker.	  Sådana	  analyser	  har	  dock	  inte	  varit	  möjliga	  att	  utföra	  i	  denna	  

studie	  främst	  på	  grund	  av	  tidsbrist.	  Därav	  borde	  resultaten	  här	  tolkas	  med	  viss	  aktsamhet.	  	  

Sedan	  har	  vi	  i	  vår	  teori	  givit	  en	  så	  fullständig	  beskrivning	  av	  OCA-‐teorin	  som	  är	  möjligt	  och	  man	  ser	  då	  att	  

det	  finns	  många	  fler	  kriterier	  att	  titta	  på.	  Dessa	  har	  vi	  valt	  att	  ej	  analysera	  på	  grund	  av	  tids	  och	  platsbrist.	  

Dessutom	  som	  nämndes	  i	  introduktionen	  finns	  det	  även	  andra	  icke-‐ekonomiska	  variabler	  vilka	  är	  intressanta	  

att	  titta	  på	  när	  det	  gäller	  ett	  optimalt	  valuta	  område.	  

Ytterligare	  studier	  på	  arbetskraftsrörligheten	  skulle	  man	  även	  kunna	  inkludera	  analys	  på	  flödet	  av	  

pendling	  mellan	  länderna.	  En	  djupare	  analys	  skulle	  även	  kunna	  göras	  genom	  att	  titta	  på	  statistik	  utifrån	  

löneskillnader,	  prisindex	  samt	  arbetslöshet.	  Detta	  fanns	  det	  tyvärr	  inte	  utrymme	  till	  i	  denna	  studie.	  	  

Vidare	  hade	  det	  varit	  intressant	  att	  titta	  på	  hur	  migrationen	  påverkas	  över	  tid	  mellan	  länderna	  av	  

varierande	  konjunkturlägen	  för	  att	  se	  om	  den	  faktiskt	  ökar	  när	  konjunkturen	  är	  hög	  i	  ett	  land	  och	  låg	  i	  ett	  

annat.	  Likadant	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  se	  hur	  ekonomisk	  öppenhet	  mellan	  länderna	  påverkar	  

ländernas	  konjunkturcykler	  över	  tid.	  De	  här	  två	  vidare	  undersökningarna	  hade	  gett	  en	  djupare	  förståelse	  för	  

de	  nordiska	  ländernas	  konvergens.	  

När	  vi	  undersöker	  tidigare	  studier,	  finns	  det	  få	  som	  använder	  sig	  av	  samtliga	  nordiska	  länder.	  Jonung	  och	  

Sjöholm	  (1997)	  använder	  Sverige	  som	  ett	  index	  och	  tittar	  på	  nordiska	  länderna	  förutom	  Island	  och	  några	  

andra	  europeiska	  länder.	  Där	  rangordnar	  de	  länderna	  efter	  likhet	  i	  konjunkturcykler	  med	  följande	  ordning;	  

Finland,	  Frankrike,	  Tyskland,	  Danmark	  och	  Norge.	  Deras	  data	  skiljer	  sig	  dock	  från	  vår	  tidsmässigt	  och	  därav	  

kan	  man	  ifrågasätta	  jämförbarheten.	  Dessutom	  är	  det	  oklart	  hur	  stor	  skillnad	  det	  rör	  sig	  om	  mellan	  

länderna.	  En	  rapport	  från	  Sieps	  (2009)	  undersöker	  regionala	  och	  aggregerade	  konjunktursymmetrin	  i	  

Danmark,	  Finland,	  Norge	  och	  Sverige	  där	  man	  främst	  undersöker	  korrelationen	  med	  Euroområdet.	  Dock	  

finns	  resultat	  gällande	  arbetskraftsrörlighet	  mellan	  länderna	  vilket	  stämmer	  överens	  med	  vårt	  resultat.	  	  
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6 Slutord	  
Syftet	  med	  uppsatsen	  var	  att	  titta	  på	  tre	  OCA-‐kriterier;	  arbetskraftsmobilitet,	  handelsintegration	  och	  

likheten	  mellan	  konjunkturcykler	  som	  huvudkriterie.	  I	  vår	  metod	  har	  vi	  använt	  korrelationsanalys,	  en	  

paneldatamodell	  på	  HP-‐filtrerad	  data	  av	  sysselsättning	  och	  real	  BNP.	  Dessutom	  har	  vi	  använt	  metoder	  

applicerade	  av	  Ozer	  et	  al	  (2007)	  vid	  skapandet	  av	  ett	  index	  för	  handelsintegration	  och	  arbetskraftsmobilitet.	  	  

Vårt	  huvudresultat	  för	  konjunkturscykler	  kan	  sammanfattas	  i	  att	  Island	  möjligtvis	  skiljer	  sig	  mest	  från	  de	  

övriga	  nordiska	  länderna.	  Samtidigt	  som	  de	  nordiska	  länderna	  i	  helhet	  har	  visats	  vara	  närmare	  varandra	  än	  

andra	  länder	  i	  paneldatamodellen.	  I	  samtliga	  modeller	  har	  Finland	  visat	  sig	  ha	  hög	  korrelation	  med	  Sverige,	  

dock	  visade	  paneldatamodellen	  och	  korskorrelogrammet	  på	  avvikande	  resultat	  där	  Norge	  visades	  vara	  

bättre	  korrelerat.	  Här	  ser	  vi	  att	  val	  av	  metod	  spelar	  roll	  och	  att	  skillnaderna	  mellan	  länderna	  Norge,	  

Danmark,	  Finland	  och	  Sverige	  kanske	  inte	  är	  särskilt	  stora.	  	  

När	  vi	  tittade	  på	  graden	  av	  handelsintegration	  fann	  vi	  klara	  resultat	  på	  att	  de	  nordiska	  länderna	  är	  väl	  

integrerade	  gällande	  handeln.	  Vi	  kan	  dock	  inte	  säga	  någonting	  om	  var	  detta	  är	  på	  väg.	  Däremot	  fann	  vi	  en	  

korrelation	  mellan	  graden	  av	  handel	  och	  synkroniseringen	  av	  konjunkturscyklerna.	  

Graden	  av	  arbetskraftmobilitet	  visade	  att	  det	  nordiska	  landet	  med	  mest	  mobil	  befolkning	  till	  Norden	  var	  

Island.	  Dessutom	  såg	  vi	  de	  nordiska	  länderna	  i	  allmänhet	  har	  en	  hög	  emigration	  till	  Norden.	  Samtidigt	  visade	  

vårt	  resultat	  att	  arbetskraftmobilitet	  möjligen	  har	  en	  större	  påverkan	  på	  konjunkturscyklernas	  likhet.	  

Resultatet	  utifrån	  de	  tre	  kriterierna	  visar	  att	  den	  ekonomiska	  integrationen	  mellan	  länderna	  Danmark,	  

Finland,	  Norge	  och	  Sverige	  är	  relativt	  hög.	  Dock	  har	  vårt	  resultat	  för	  Island	  varit	  mindre	  tydligt.	  Om	  vi	  tittar	  

på	  Krugmans	  GG-‐LL	  modell,	  där	  ett	  lands	  effektivitetsvinster	  ökar	  ju	  högre	  dess	  ekonomiska	  integration	  med	  

valutaområdet	  är,	  har	  vi	  fem	  väldigt	  öppna	  ekonomier	  som	  alltså	  skulle	  tjäna	  på	  att	  binda	  sina	  valutor.	  

Samtidigt	  finner	  vi	  att	  fyra	  av	  dessa	  länder	  har	  korrelerade	  konjunkturscykler.	  En	  tredje	  faktor	  att	  samtliga	  

länderna	  har	  hög	  arbetskraftsmobilitet	  tyder	  på	  att	  det	  finns	  fördelar	  med	  att	  bilda	  en	  union.	  Om	  de	  här	  

fördelarna	  överväger	  nackdelarna	  är	  oklart	  och	  skulle	  kräva	  en	  mer	  genomgående	  analys	  av	  samtliga	  

variabler.	  Utifrån	  vårt	  resultat	  skulle	  vi	  dock	  säga	  att	  fördelarna	  överväger	  nackdelarna	  gällande	  Danmark,	  

Finland,	  Norge	  och	  Sverige.	  Tidigare	  studier	  har	  dock	  visat	  på	  att	  synkroniseringen	  i	  konjunkturcykler	  ökar	  

vid	  införandet	  av	  gemensam	  valuta	  (Sieps	  2009).	  Det	  skulle	  i	  så	  fall	  innebära	  att	  Island	  skulle	  kunna	  räknas	  in	  

i	  ett	  optimalt	  valuta	  område	  speciellt	  med	  tanke	  på	  hur	  väl	  de	  uppfyller	  de	  övriga	  kriterierna.	  	  

För	  att	  skapa	  ett	  OCA	  krävs	  att	  andra	  faktorer	  vägs	  in,	  både	  fler	  OCA	  kriterier	  skulle	  behöva	  undersökas	  

men	  också	  icke-‐ekonomiska	  så	  som	  politik,	  kultur,	  religion	  och	  språk.	  Ett	  exempel	  att	  Finland	  i	  dagsläget	  är	  

del	  av	  euro-‐området	  och	  ett	  utgående	  ur	  den	  zonen	  ses	  som	  avlägset.	  Därför	  kan	  man	  inte	  dra	  en	  slutsats	  
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om	  ländernas	  lämplighet	  enbart	  utifrån	  den	  här	  undersökningen,	  utan	  det	  är	  vår	  förhoppning	  att	  vår	  

uppsats	  ska	  utgöra	  en	  del	  av	  flera	  studier	  för	  att	  fastställa	  om	  länderna	  borde	  skapa,	  en	  gemensam	  Krona.	  
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7 Efterord	  
	  

Vi	  vill	  ta	  tillfället	  i	  akt	  och	  tacka	  de	  personer	  som	  bidragit	  till	  genomförandet	  av	  detta	  examensarbete.	  

Ett	  särskilt	  tack	  till	  vår	  handledare	  Helena	  Svaleryd	  som	  från	  början	  till	  slut	  har	  bistått	  oss	  med	  värdefull	  

respons	  och	  stöd	  samt	  trevliga	  möten.	  Vi	  vill	  även	  tacka	  Johannes	  Hagen,	  doktorand	  vid	  institutionen,	  för	  

goda	  råd	  och	  tips.	  Vi	  vill	  även	  rikta	  vår	  tacksamhet	  till	  Mikael	  Carlsson	  för	  uppskattade	  diskussioner.	  Slutligen	  

vill	  vi	  tacka	  våra	  opponenter,	  familj	  och	  vänner	  för	  konstruktiv	  kritik	  och	  upplyftande	  kommentarer.	  	  
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9 Appendix	  

Appendix	  A	  -‐	  Visar	  att	  symmetrin	  mellan	  länders	  chocker	  ökar	  desto	  lägre	  andel	  handelsbarriärer	  
som	  existerar	  mellan	  länderna	  

	  
	  

Appendix	  B	  -‐	  Deskriptiv	  statistik	  över	  ländernas	  reala	  BNP-‐tillväxt	  och	  grad	  av	  sysselsättning	  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-> country = Danmark 

	  
Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 
-----------------+--------------------------------------------+---------------- 
pct_GDP  overall |  .9323651    1.54876  -2.386152    4.25839 |     N =      63 
        between |                    .   .9323651   .9323651 |     n =       1 
        within  |              1.54876  -2.386152    4.25839 |     T =      63 

	  
pct_Syss overall |  .9503351   .0235026       .901       .993 |     N =     188 
        between |                    .   .9503351   .9503351 |     n =       1 
        within  |             .0235026       .901       .993 |     T =     188 

	  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
-> country = Finland 

	  
Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 
-----------------+--------------------------------------------+---------------- 
pct_GDP  overall |    1.1265   1.537979  -5.949402   4.516408 |     N =      63 
        between |                    .     1.1265     1.1265 |     n =       1 
        within  |             1.537979  -5.949402   4.516408 |     T =      63 

	  
pct_Syss overall |  .9292819   .0418538       .811       .986 |     N =     188 
        between |                    .   .9292819   .9292819 |     n =       1 



39	  
	  

        within  |             .0418538       .811       .986 |     T =     188 
	  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
-> country = Island 

	  
Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 
-----------------+--------------------------------------------+---------------- 
pct_GDP  overall |  .9727016   3.808582  -9.608665   10.00685 |     N =      63 
        between |                    .   .9727016   .9727016 |     n =       1 
        within  |             3.808582  -9.608665   10.00685 |     T =      63 

	  
pct_Syss overall |  .9731968   .0175185       .917       .991 |     N =     188 
        between |                    .   .9731968   .9731968 |     n =       1 
        within  |             .0175185       .917       .991 |     T =     188 

	  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
-> country = Norge 

	  
Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 
-----------------+--------------------------------------------+---------------- 
pct_GDP  overall |  1.580623   2.502594  -7.579976   7.899474 |     N =      63 
        between |                    .   1.580623   1.580623 |     n =       1 
        within  |             2.502594  -7.579976   7.899474 |     T =      63 

	  
pct_Syss overall |  .9702128   .0132688       .941       .989 |     N =     188 
        between |                    .   .9702128   .9702128 |     n =       1 
        within  |             .0132688       .941       .989 |     T =     188 

	  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
-> country = Sverige 

	  
Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 
-----------------+--------------------------------------------+---------------- 
pct_GDP  overall |  1.090645   1.287066  -3.516301   3.434104 |     N =      63 
        between |                    .   1.090645   1.090645 |     n =       1 
        within  |             1.287066  -3.516301   3.434104 |     T =      63 

	  
pct_Syss overall |   .947516   .0297904       .878       .982 |     N =     188 
        between |                    .    .947516    .947516 |     n =       1 
        within  |             .0297904       .878       .982 |     T =     188 

	  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
-> country = Nordic 

	  
Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 
-----------------+--------------------------------------------+---------------- 
pct_GDP  overall |  1.173597   1.391089  -4.662427   3.997112 |     N =      63 
        between |                    .   1.173597   1.173597 |     n =       1 
        within  |             1.391089  -4.662427   3.997112 |     T =      63 

	  
pct_Syss overall |   .954117   .0216256       .899       .988 |     N =     188 
        between |                    .    .954117    .954117 |     n =       1 
        within  |             .0216256       .899       .988 |     T =     188 
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Appendix	  C	  -‐	  Test	  av	  paneldatamodell	  genom	  att	  utföra	  en	  linjär	  regression	  med	  Irland,	  Tyskland	  
och	  Österrike	  och	  sedan	  räkna	  antalet	  gemensamma	  chocker	  

	  
C1	  -‐	  Regression	  med	  Irland,	  Tyskland	  och	  Österrike	  

	  
Linear regression                                      Number of obs =     186 
                                                      F( 65,   120) =   89.53 
                                                      Prob > F      =  0.0000 
                                                      R-squared     =  0.8562 
                                                      Root MSE      =  .01057 

	  
------------------------------------------------------------------------------ 
            |               Robust 
    lnBNPhp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   lnBNPhp1 |   .5445365   .1016666     5.36   0.000     .3432437    .7458292 
   lnBNPhp2 |   .0914615    .116216     0.79   0.433    -.1386381    .3215612 
         t4 |   .0107506    .008077     1.33   0.186    -.0052412    .0267424 
         t5 |   .0163025    .009509     1.71   0.089    -.0025246    .0351297 
         t6 |   .0100932    .009662     1.04   0.298    -.0090368    .0292233 
         t7 |   .0089284   .0087402     1.02   0.309    -.0083766    .0262335 
         t8 |  -.0130732   .0168353    -0.78   0.439     -.046406    .0202596 
         t9 |   .0128476   .0106495     1.21   0.230    -.0082376    .0339328 
        t10 |  -.0006208   .0102299    -0.06   0.952    -.0208752    .0196336 
        t11 |   .0136651   .0084422     1.62   0.108    -.0030498      .03038 
        t12 |   .0103933   .0085309     1.22   0.225    -.0064973    .0272839 
        t13 |   .0152665   .0088939     1.72   0.089    -.0023428    .0328758 
        t14 |   .0171089   .0086138     1.99   0.049     .0000541    .0341637 
        t15 |   .0121947   .0092887     1.31   0.192    -.0061962    .0305857 
        t16 |   .0126621   .0108181     1.17   0.244     -.008757    .0340812 
        t17 |   .0083548   .0103609     0.81   0.422     -.012159    .0288687 
        t18 |   .0001839   .0106751     0.02   0.986    -.0209521      .02132 
        t19 |  -.0020398   .0087995    -0.23   0.817    -.0194623    .0153826 
        t20 |   .0025723   .0085108     0.30   0.763    -.0142786    .0194231 
        t21 |   .0106815   .0092218     1.16   0.249     -.007577    .0289399 
        t22 |   .0114985   .0084007     1.37   0.174    -.0051342    .0281313 
        t23 |   .0118506   .0089217     1.33   0.187    -.0058138     .029515 
        t24 |   .0058102   .0080597     0.72   0.472    -.0101475    .0217678 
        t25 |  -.0010757   .0092024    -0.12   0.907    -.0192958    .0171444 
        t26 |   -.001771   .0083811    -0.21   0.833    -.0183649    .0148229 
        t27 |  -.0043134   .0104569    -0.41   0.681    -.0250173    .0163905 
        t28 |   .0130047   .0138765     0.94   0.351    -.0144698    .0404793 
        t29 |   .0008434   .0098934     0.09   0.932    -.0187449    .0204317 
        t30 |   .0039965   .0096947     0.41   0.681    -.0151982    .0231913 
        t31 |  -.0015911   .0098776    -0.16   0.872    -.0211481    .0179658 
        t32 |   .0006518   .0087788     0.07   0.941    -.0167296    .0180332 
        t33 |  -.0065755   .0087033    -0.76   0.451    -.0238074    .0106564 
        t34 |   .0029179   .0094681     0.31   0.758    -.0158284    .0216641 
        t35 |   .0017076   .0097914     0.17   0.862    -.0176786    .0210938 
        t36 |   .0137684    .009603     1.43   0.154    -.0052448    .0327816 
        t37 |   .0225697   .0098233     2.30   0.023     .0031203    .0420191 
        t38 |   .0204889   .0082122     2.49   0.014     .0042293    .0367486 
        t39 |   .0262458   .0104201     2.52   0.013     .0056147    .0468769 
        t40 |   .0198114   .0085584     2.31   0.022     .0028663    .0367565 
        t41 |   .0390156   .0218007     1.79   0.076    -.0041483    .0821794 
        t42 |   .0187464    .010458     1.79   0.076    -.0019597    .0394525 
        t43 |   .0143721   .0107654     1.34   0.184    -.0069427     .035687 
        t44 |   .0287925   .0121761     2.36   0.020     .0046847    .0529003 
        t45 |   .0213172    .012492     1.71   0.091     -.003416    .0460504 
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        t46 |    .012651   .0135116     0.94   0.351    -.0141011     .039403 
        t47 |   .0125889   .0100193     1.26   0.211    -.0072487    .0324265 
        t48 |  -.0128204   .0117205    -1.09   0.276    -.0360261    .0103854 
        t49 |  -.0187254   .0129222    -1.45   0.150    -.0443104    .0068597 
        t50 |  -.0155342   .0083931    -1.85   0.067    -.0321519    .0010835 
        t51 |  -.0097166   .0104689    -0.93   0.355    -.0304442     .011011 
        t52 |  -.0044725   .0108165    -0.41   0.680    -.0258885    .0169434 
        t53 |   .0004949   .0091255     0.05   0.957    -.0175731    .0185628 
        t54 |   .0070261   .0099871     0.70   0.483    -.0127477    .0267999 
        t55 |   .0102755    .008832     1.16   0.247    -.0072113    .0277623 
        t56 |   .0051793   .0108826     0.48   0.635    -.0163675     .026726 
        t57 |   .0098053   .0088931     1.10   0.272    -.0078023     .027413 
        t58 |   .0143807   .0086569     1.66   0.099    -.0027594    .0315208 
        t59 |   .0099937   .0082795     1.21   0.230    -.0063991    .0263865 
        t60 |   .0064736   .0088921     0.73   0.468    -.0111321    .0240793 
        t61 |   .0113693   .0080808     1.41   0.162    -.0046301    .0273686 
        t62 |   .0127054   .0090885     1.40   0.165    -.0052892    .0306999 
        t63 |   .0086925   .0082509     1.05   0.294    -.0076437    .0250288 
        t64 |    .003349   .0085377     0.39   0.696    -.0135551    .0202531 
         c1 |   .0002708   .0015288     0.18   0.860     -.002756    .0032977 
         c3 |   .0003216   .0020788     0.15   0.877    -.0037942    .0044375 
      _cons |  -.0077973   .0080071    -0.97   0.332    -.0236507    .0080562 
------------------------------------------------------------------------------ 

	  
C2	  -‐	  Regression	  utan	  Irland	  

	  
Linear regression                                      Number of obs =     124 
                                                      F( 64,    59) = 1019.15 
                                                      Prob > F      =  0.0000 
                                                      R-squared     =  0.9597 
                                                      Root MSE      =  .00489 

	  
------------------------------------------------------------------------------ 
            |               Robust 
    lnBNPhp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   lnBNPhp1 |   .9638889   .1203288     8.01   0.000     .7231116    1.204666 
   lnBNPhp2 |  -.4632875   .1253427    -3.70   0.000    -.7140977   -.2124772 
         t4 |    .003565   .0023532     1.51   0.135    -.0011437    .0082738 
         t5 |   .0029739    .001687     1.76   0.083    -.0004018    .0063496 
         t6 |  -.0020903   .0041199    -0.51   0.614    -.0103342    .0061536 
         t7 |   .0010446    .002854     0.37   0.716    -.0046663    .0067555 
         t8 |  -.0046035   .0015976    -2.88   0.006    -.0078003   -.0014067 
         t9 |   .0016136   .0048832     0.33   0.742    -.0081577    .0113848 
        t10 |   -.003292   .0032884    -1.00   0.321    -.0098721     .003288 
        t11 |   .0037083   .0018444     2.01   0.049     .0000176     .007399 
        t12 |   .0019251   .0028992     0.66   0.509    -.0038761    .0077263 
        t13 |   .0077375    .004999     1.55   0.127    -.0022654    .0177404 
        t14 |   .0059898   .0032636     1.84   0.071    -.0005406    .0125202 
        t15 |   .0031161   .0076767     0.41   0.686    -.0122449    .0184771 
        t16 |   .0022594      .0046     0.49   0.625    -.0069451     .011464 
        t17 |   .0051779    .009269     0.56   0.579    -.0133693    .0237252 
        t18 |  -.0035523   .0033209    -1.07   0.289    -.0101974    .0030928 
        t19 |  -.0046399   .0030929    -1.50   0.139    -.0108288    .0015491 
        t20 |   .0008261   .0033438     0.25   0.806    -.0058647     .007517 
        t21 |  -.0003851   .0043253    -0.09   0.929      -.00904    .0082698 
        t22 |     .00092   .0023166     0.40   0.693    -.0037156    .0055555 
        t23 |  -.0013848   .0024105    -0.57   0.568    -.0062083    .0034387 
        t24 |  -.0016133   .0017882    -0.90   0.371    -.0051914    .0019648 
        t25 |  -.0030969   .0029945    -1.03   0.305     -.009089    .0028951 
        t26 |   -.005491   .0016258    -3.38   0.001    -.0087443   -.0022378 
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        t27 |  -.0039341    .003274    -1.20   0.234    -.0104854    .0026173 
        t28 |  -.0062318   .0020357    -3.06   0.003    -.0103052   -.0021583 
        t29 |  -.0023791   .0047249    -0.50   0.616    -.0118336    .0070754 
        t30 |  -.0016228   .0027376    -0.59   0.556    -.0071008    .0038552 
        t31 |   -.006957    .003561    -1.95   0.055    -.0140826    .0001687 
        t32 |  -.0093583   .0025796    -3.63   0.001    -.0145201   -.0041965 
        t33 |  -.0110604   .0029035    -3.81   0.000    -.0168703   -.0052505 
        t34 |  -.0070773   .0033452    -2.12   0.039    -.0137711   -.0003835 
        t35 |   -.004027   .0039538    -1.02   0.313    -.0119385    .0038845 
        t36 |  -.0036712   .0038768    -0.95   0.348    -.0114287    .0040862 
        t37 |   .0060513   .0027015     2.24   0.029     .0006456    .0114569 
        t38 |   .0074436   .0027633     2.69   0.009     .0019142    .0129731 
        t39 |   .0087105   .0027751     3.14   0.003     .0031575    .0142634 
        t40 |   .0114861   .0027832     4.13   0.000      .005917    .0170553 
        t41 |    .012758   .0035847     3.56   0.001     .0055852    .0199309 
        t42 |   .0098839   .0050256     1.97   0.054    -.0001723      .01994 
        t43 |   .0117988   .0066145     1.78   0.080    -.0014368    .0250345 
        t44 |   .0163862     .00322     5.09   0.000      .009943    .0228293 
        t45 |   .0247248   .0045174     5.47   0.000     .0156855    .0337641 
        t46 |   .0141005   .0044865     3.14   0.003     .0051231     .023078 
        t47 |   .0138942   .0085729     1.62   0.110    -.0032601    .0310486 
        t48 |  -.0046649   .0049401    -0.94   0.349    -.0145499    .0052202 
        t49 |  -.0176427    .011532    -1.53   0.131    -.0407183    .0054328 
        t50 |   -.007123   .0066599    -1.07   0.289    -.0204495    .0062035 
        t51 |  -.0102031   .0065314    -1.56   0.124    -.0232724    .0028662 
        t52 |  -.0116274   .0056078    -2.07   0.043    -.0228486   -.0004062 
        t53 |  -.0150693   .0040836    -3.69   0.000    -.0232405   -.0068981 
        t54 |  -.0015966   .0057104    -0.28   0.781    -.0130232    .0098299 
        t55 |  -.0039097    .007083    -0.55   0.583    -.0180828    .0102635 
        t56 |  -.0009296   .0025825    -0.36   0.720    -.0060971    .0042379 
        t57 |   .0029453    .002918     1.01   0.317    -.0028937    .0087842 
        t58 |   .0018205   .0017122     1.06   0.292    -.0016056    .0052466 
        t59 |   .0033942   .0029238     1.16   0.250    -.0024564    .0092447 
        t60 |  -.0037431   .0021024    -1.78   0.080      -.00795    .0004637 
        t61 |   .0081962   .0028608     2.86   0.006     .0024717    .0139206 
        t62 |  -.0005992    .001805    -0.33   0.741     -.004211    .0030125 
        t63 |   .0008947   .0019863     0.45   0.654    -.0030799    .0048693 
        t64 |  -.0049129   .0030217    -1.63   0.109    -.0109592    .0011334 
         c1 |   .0002717   .0008782     0.31   0.758    -.0014855    .0020289 
      _cons |  -.0006266   .0015438    -0.41   0.686    -.0037157    .0024624 
------------------------------------------------------------------------------ 

	  
C3	  -‐	  Regression	  utan	  Österrike	  

	  
Linear regression                                      Number of obs =     124 
                                                      F( 64,    59) =   71.89 
                                                      Prob > F      =  0.0000 
                                                      R-squared     =  0.8840 
                                                      Root MSE      =  .01239 

	  
------------------------------------------------------------------------------ 
            |               Robust 
    lnBNPhp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   lnBNPhp1 |   .4839015   .1202532     4.02   0.000     .2432753    .7245276 
   lnBNPhp2 |   .1201306   .1406819     0.85   0.397    -.1613733    .4016345 
         t4 |   .0132449   .0124148     1.07   0.290     -.011597    .0380869 
         t5 |   .0221198   .0143302     1.54   0.128    -.0065548    .0507945 
         t6 |   .0140718   .0154066     0.91   0.365    -.0167568    .0449003 
         t7 |   .0141327   .0134069     1.05   0.296    -.0126943    .0409597 
         t8 |  -.0163678    .025617    -0.64   0.525    -.0676274    .0348917 
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         t9 |   .0203959   .0141061     1.45   0.153    -.0078304    .0486222 
        t10 |   .0000662    .014977     0.00   0.996    -.0299027    .0300351 
        t11 |   .0169809   .0128402     1.32   0.191    -.0087123     .042674 
        t12 |   .0116117   .0120777     0.96   0.340    -.0125558    .0357792 
        t13 |   .0148805   .0121519     1.22   0.226    -.0094354    .0391964 
        t14 |   .0193554   .0129249     1.50   0.140    -.0065072     .045218 
        t15 |   .0137993    .013887     0.99   0.324    -.0139886    .0415872 
        t16 |   .0173844   .0174441     1.00   0.323    -.0175212      .05229 
        t17 |   .0173991   .0131959     1.32   0.192    -.0090058    .0438041 
        t18 |   .0081346   .0153319     0.53   0.598    -.0225445    .0388136 
        t19 |   .0034841   .0131916     0.26   0.793    -.0229123    .0298805 
        t20 |   .0050331   .0131758     0.38   0.704    -.0213317    .0313979 
        t21 |   .0113879   .0136352     0.84   0.407    -.0158961    .0386719 
        t22 |   .0134351   .0125409     1.07   0.288    -.0116591    .0385293 
        t23 |   .0176387   .0132342     1.33   0.188     -.008843    .0441203 
        t24 |   .0099043   .0120589     0.82   0.415    -.0142255     .034034 
        t25 |  -.0009567   .0133228    -0.07   0.943    -.0276156    .0257022 
        t26 |  -.0004917   .0127811    -0.04   0.969    -.0260666    .0250833 
        t27 |  -.0031869   .0168097    -0.19   0.850     -.036823    .0304492 
        t28 |   .0222063   .0198162     1.12   0.267    -.0174458    .0618583 
        t29 |   .0003631   .0130779     0.03   0.978    -.0258057     .026532 
        t30 |   .0020486   .0134488     0.15   0.879    -.0248624    .0289597 
        t31 |  -.0033447    .013638    -0.25   0.807    -.0306342    .0239449 
        t32 |    .005475   .0129497     0.42   0.674    -.0204373    .0313874 
        t33 |  -.0017795    .012934    -0.14   0.891    -.0276603    .0241013 
        t34 |   .0093679   .0129357     0.72   0.472    -.0165163    .0352522 
        t35 |   .0041787   .0150088     0.28   0.782    -.0258538    .0342112 
        t36 |   .0173021   .0146101     1.18   0.241    -.0119325    .0465368 
        t37 |   .0260559    .015569     1.67   0.100    -.0050976    .0572094 
        t38 |   .0241613   .0120321     2.01   0.049     .0000851    .0482374 
        t39 |   .0332887   .0158612     2.10   0.040     .0015506    .0650268 
        t40 |   .0254179   .0126791     2.00   0.050     .0000471    .0507887 
        t41 |   .0549337   .0331465     1.66   0.103    -.0113924    .1212598 
        t42 |   .0294856   .0151928     1.94   0.057    -.0009151    .0598862 
        t43 |    .022542   .0155976     1.45   0.154    -.0086688    .0537527 
        t44 |   .0384391   .0196664     1.95   0.055    -.0009133    .0777915 
        t45 |   .0222093   .0198002     1.12   0.267    -.0174108    .0618294 
        t46 |     .01093   .0218947     0.50   0.619    -.0328811    .0547411 
        t47 |   .0170785   .0159521     1.07   0.289    -.0148416    .0489986 
        t48 |   -.012016   .0177862    -0.68   0.502    -.0476061    .0235742 
        t49 |  -.0192697   .0202533    -0.95   0.345    -.0597965    .0212571 
        t50 |  -.0144917   .0128539    -1.13   0.264    -.0402124     .011229 
        t51 |   -.011895   .0152425    -0.78   0.438    -.0423951    .0186052 
        t52 |   -.007014   .0158266    -0.44   0.659     -.038683    .0246551 
        t53 |   .0033249   .0138216     0.24   0.811     -.024332    .0309818 
        t54 |   .0113585   .0153077     0.74   0.461    -.0192721    .0419891 
        t55 |   .0112658   .0128209     0.88   0.383    -.0143888    .0369205 
        t56 |   .0030165    .014935     0.20   0.841    -.0268683    .0329013 
        t57 |   .0113122   .0140522     0.81   0.424    -.0168061    .0394305 
        t58 |   .0196949   .0126798     1.55   0.126    -.0056773    .0450672 
        t59 |   .0149897   .0122292     1.23   0.225    -.0094809    .0394603 
        t60 |   .0118592   .0132597     0.89   0.375    -.0146735    .0383918 
        t61 |   .0154066    .012135     1.27   0.209    -.0088754    .0396886 
        t62 |   .0189385   .0133751     1.42   0.162    -.0078251    .0457021 
        t63 |   .0138006   .0123463     1.12   0.268    -.0109043    .0385055 
        t64 |   .0065873   .0132082     0.50   0.620    -.0198422    .0330168 
         c3 |   .0003347   .0022498     0.15   0.882    -.0041672    .0048365 
      _cons |  -.0111578   .0121048    -0.92   0.360    -.0353794    .0130638 
------------------------------------------------------------------------------ 
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C4	  -‐	  Sammanställning	  av	  antal	  gemensamma	  chocker	  i	  tabell	  visar	  att	  flest	  gemensamma	  chocker	  
fås	  utan	  Irland	  

	  

	   Alla länder utan Irland utan Österrike 

p < 0.1 13 24 5 

% 21%	   39%	   8%	  

	  
	  

Appendix	  D	  -‐	  Korrelationskoefficienter	  över	  tid	  real	  bnp	  hp-‐filtrerad	  2004	  och	  2012	  

	  
           |  Danmark  Finland   Island    Norge  Sverige   Nordic 
-------------+------------------------------------------------------ 
   Danmark |   1.0000 
   Finland |   0.7670   1.0000 
    Island |   0.3082   0.4768   1.0000 
     Norge |   0.6425   0.5665  -0.0190   1.0000 
   Sverige |   0.4614   0.5235   0.0646   0.6778   1.0000 
    Nordic |   0.7950   0.7728   0.1701   0.9389   0.7909   1.0000 

	  
           |  Danmark  Finland   Island    Norge  Sverige   Nordic 
-------------+------------------------------------------------------ 
   Danmark |   1.0000 
   Finland |   0.7502   1.0000 
    Island |   0.3702   0.6722   1.0000 
     Norge |   0.7142   0.7845   0.5777   1.0000 
   Sverige |   0.8105   0.8990   0.4202   0.7776   1.0000 
    Nordic |   0.8596   0.9318   0.5664   0.9166   0.9506   1.0000 

	  
Appendix	  E	  -‐	  Korrelationskoefficienter	  över	  tid	  sysselsättning	  2004	  och	  2012	  

	  
            |  Danmark  Finland   Island    Norge  Sverige   Norden 
-------------+------------------------------------------------------ 
    Danmark |   1.0000 
    Finland |   0.6681   1.0000 
     Island |   0.3088   0.5723   1.0000 
      Norge |   0.6109   0.7848   0.6185   1.0000 
    Sverige |   0.2246  -0.0716   0.3718   0.2301   1.0000 
     Norden |   0.7602   0.7456   0.7667   0.8299   0.5581   1.0000 

	  
            |  Danmark  Finland   Island    Norge  Sverige   Norden 
-------------+------------------------------------------------------ 
    Danmark |   1.0000 
    Finland |   0.8900   1.0000 
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     Island |   0.7397   0.7616   1.0000 
      Norge |   0.7498   0.7397   0.5322   1.0000 
    Sverige |   0.7991   0.9277   0.6944   0.8345   1.0000 
     Norden |   0.9212   0.9512   0.8836   0.7981   0.9196   1.0000 

	  
Appendix	  F	  -‐	  Regressionsresultatet	  för	  paneldatamodellen	  

	  
F1	  -‐	  Regression	  med	  alla	  länder	  

Linear regression                                      Number of obs =     310 
                                                      F( 67,   242) =   22.33 
                                                      Prob > F      =  0.0000 
                                                      R-squared     =  0.7798 
                                                      Root MSE      =  .01757 
	  
------------------------------------------------------------------------------ 
            |               Robust 
  lnGDPPPhp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
 lnGDPPPhp1 |   .5954863   .0846559     7.03   0.000     .4287299    .7622428 
 lnGDPPPhp2 |   .1000001   .0778555     1.28   0.200    -.0533609    .2533611 
         t4 |   .0089911   .0055735     1.61   0.108    -.0019878    .0199699 
         t5 |  -.0146695   .0113644    -1.29   0.198    -.0370553    .0077163 
         t6 |   .0081556   .0158946     0.51   0.608    -.0231538     .039465 
         t7 |    .000626   .0098596     0.06   0.949    -.0187957    .0200477 
         t8 |   .0008937   .0099609     0.09   0.929    -.0187274    .0205147 
         t9 |  -.0020838   .0078675    -0.26   0.791    -.0175813    .0134137 
        t10 |  -.0067069   .0052518    -1.28   0.203    -.0170519    .0036381 
        t11 |    .005142   .0072285     0.71   0.478    -.0090967    .0193807 
        t12 |   .0189046   .0065573     2.88   0.004     .0059879    .0318213 
        t13 |   .0250692   .0146539     1.71   0.088    -.0037962    .0539345 
        t14 |   .0129042   .0081442     1.58   0.114    -.0031383    .0289467 
        t15 |   .0258746   .0062083     4.17   0.000     .0136454    .0381037 
        t16 |    .010074   .0073829     1.36   0.174    -.0044689    .0246169 
        t17 |  -.0001275   .0058351    -0.02   0.983    -.0116215    .0113665 
        t18 |    .005385    .008493     0.63   0.527    -.0113447    .0221147 
        t19 |   .0010311   .0055629     0.19   0.853    -.0099267    .0119889 
        t20 |   .0121399   .0135229     0.90   0.370    -.0144977    .0387775 
        t21 |  -.0113456   .0120148    -0.94   0.346    -.0350126    .0123214 
        t22 |   .0153289   .0049104     3.12   0.002     .0056564    .0250014 
        t23 |  -.0052242   .0052516    -0.99   0.321    -.0155688    .0051204 
        t24 |  -.0038992   .0056241    -0.69   0.489    -.0149777    .0071793 
        t25 |  -.0074532   .0048895    -1.52   0.129    -.0170845    .0021782 
        t26 |  -.0322553   .0089491    -3.60   0.000    -.0498834   -.0146272 
        t27 |   -.013075   .0079446    -1.65   0.101    -.0287244    .0025743 
        t28 |  -.0020666   .0064467    -0.32   0.749    -.0147653    .0106322 
        t29 |   .0202168   .0071691     2.82   0.005      .006095    .0343386 
        t30 |   .0058877   .0047501     1.24   0.216    -.0034691    .0152445 
        t31 |   .0033251   .0040184     0.83   0.409    -.0045905    .0112406 
        t32 |   .0050928    .005159     0.99   0.325    -.0050694    .0152551 
        t33 |  -.0206596   .0066433    -3.11   0.002    -.0337457   -.0075735 
        t34 |   .0040035   .0095483     0.42   0.675    -.0148049    .0228119 
        t35 |   .0002843   .0056811     0.05   0.960    -.0109064     .011475 
        t36 |   .0057076   .0063295     0.90   0.368    -.0067605    .0181756 
        t37 |   .0122727    .009889     1.24   0.216    -.0072068    .0317523 
        t38 |   .0212985   .0052785     4.03   0.000     .0109009    .0316961 
        t39 |   .0105263   .0055519     1.90   0.059    -.0004099    .0214625 
        t40 |   .0079152   .0032439     2.44   0.015     .0015253    .0143051 
        t41 |   .0045288   .0106646     0.42   0.671    -.0164786    .0255361 
        t42 |   .0155066   .0070463     2.20   0.029     .0016266    .0293866 
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        t43 |   .0196006    .003674     5.33   0.000     .0123636    .0268377 
        t44 |   .0379105   .0050638     7.49   0.000     .0279358    .0478853 
        t45 |   .0212036   .0080884     2.62   0.009      .005271    .0371362 
        t46 |   .0402013   .0080823     4.97   0.000     .0242806     .056122 
        t47 |   .0203592   .0058518     3.48   0.001     .0088323    .0318862 
        t48 |   .0066519   .0177617     0.37   0.708    -.0283353    .0416391 
        t49 |  -.0483163   .0097119    -4.97   0.000     -.067447   -.0291855 
        t50 |   -.022668   .0083344    -2.72   0.007    -.0390852   -.0062508 
        t51 |  -.0132873    .006069    -2.19   0.030    -.0252421   -.0013326 
        t52 |  -.0045716   .0082038    -0.56   0.578    -.0207315    .0115884 
        t53 |  -.0107737   .0143125    -0.75   0.452    -.0389667    .0174194 
        t54 |   .0031662    .010381     0.31   0.761    -.0172825    .0236149 
        t55 |  -.0033529   .0087487    -0.38   0.702    -.0205862    .0138803 
        t56 |   .0190588   .0071715     2.66   0.008     .0049322    .0331854 
        t57 |   .0027023   .0034448     0.78   0.434    -.0040833    .0094878 
        t58 |  -.0016348   .0103175    -0.16   0.874    -.0219584    .0186888 
        t59 |   .0122091    .004753     2.57   0.011     .0028464    .0215717 
        t60 |   .0101093   .0082134     1.23   0.220    -.0060696    .0262883 
        t61 |   .0124247   .0048201     2.58   0.011     .0029301    .0219194 
        t62 |  -.0105032   .0113662    -0.92   0.356    -.0328925    .0118861 
        t63 |   .0112968   .0118297     0.95   0.341    -.0120054    .0345991 
        t64 |  -.0009537   .0032854    -0.29   0.772    -.0074253    .0055178 
  d_Denmark |  -.0001631   .0021916    -0.07   0.941    -.0044801    .0041538 
  d_Finland |   .0005722   .0019007     0.30   0.764    -.0031718    .0043163 
  d_Iceland |   .0006997   .0038481     0.18   0.856    -.0068803    .0082797 
   d_Norway |  -.0009269   .0028033    -0.33   0.741    -.0064489     .004595 
      _cons |  -.0041499   .0027551    -1.51   0.133    -.0095768    .0012771 
------------------------------------------------------------------------------ 
	  

F2	  -‐	  Regression	  utan	  Island	  kvartalsvis	  data	  

	  
Linear regression                                      Number of obs =     248 
                                                      F( 66,   181) =   69.64 
                                                      Prob > F      =  0.0000 
                                                      R-squared     =  0.9132 
                                                      Root MSE      =  .01114 

	  
------------------------------------------------------------------------------ 
            |               Robust 
  lnGDPPPhp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
 lnGDPPPhp1 |   1.039808   .0768151    13.54   0.000     .8882396    1.191376 
 lnGDPPPhp2 |  -.2578888   .0798349    -3.23   0.001    -.4154157   -.1003619 
         t4 |   .0110829      .0045     2.46   0.015     .0022037    .0199622 
         t5 |  -.0043403   .0107548    -0.40   0.687    -.0255613    .0168807 
         t6 |   .0020502   .0094486     0.22   0.828    -.0165935    .0206938 
         t7 |   .0059998   .0117966     0.51   0.612    -.0172769    .0292764 
         t8 |  -.0025772   .0047893    -0.54   0.591    -.0120272    .0068729 
         t9 |   .0017784     .00744     0.24   0.811     -.012902    .0164587 
        t10 |   .0039267    .004088     0.96   0.338    -.0041397     .011993 
        t11 |    .014139   .0074728     1.89   0.060     -.000606    .0288841 
        t12 |   .0188665   .0056923     3.31   0.001     .0076347    .0300984 
        t13 |   .0333118   .0092815     3.59   0.000      .014998    .0516257 
        t14 |   .0087368   .0071182     1.23   0.221    -.0053086    .0227821 
        t15 |   .0259965   .0077932     3.34   0.001     .0106193    .0413737 
        t16 |   .0094551   .0057648     1.64   0.103    -.0019198      .02083 
        t17 |   .0045203   .0053287     0.85   0.397     -.005994    .0150346 
        t18 |   .0040992      .0049     0.84   0.404    -.0055693    .0137677 
        t19 |   .0108999   .0066994     1.63   0.105     -.002319    .0241189 
        t20 |    .002876   .0042615     0.67   0.501    -.0055327    .0112847 
        t21 |   .0046702   .0070713     0.66   0.510    -.0092826    .0186231 
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        t22 |   .0183497    .003609     5.08   0.000     .0112285    .0254709 
        t23 |  -.0055341   .0062334    -0.89   0.376    -.0178335    .0067654 
        t24 |   .0002991   .0044575     0.07   0.947    -.0084963    .0090944 
        t25 |  -.0001612   .0057161    -0.03   0.978    -.0114401    .0111176 
        t26 |  -.0178151   .0077364    -2.30   0.022    -.0330803   -.0025498 
        t27 |   .0083927   .0049716     1.69   0.093    -.0014171    .0182025 
        t28 |   .0018494   .0077083     0.24   0.811    -.0133603    .0170591 
        t29 |   .0193201   .0054637     3.54   0.001     .0085392    .0301009 
        t30 |   .0056644   .0052855     1.07   0.285    -.0047646    .0160935 
        t31 |   .0028064   .0035479     0.79   0.430    -.0041941     .009807 
        t32 |   .0061727   .0048594     1.27   0.206    -.0034156     .015761 
        t33 |  -.0128755   .0062772    -2.05   0.042    -.0252615   -.0004895 
        t34 |    .010902   .0092867     1.17   0.242    -.0074221     .029226 
        t35 |    .003596    .007313     0.49   0.624    -.0108337    .0180257 
        t36 |   .0088373   .0063352     1.39   0.165    -.0036631    .0213377 
        t37 |   .0224624   .0056254     3.99   0.000     .0113626    .0335623 
        t38 |   .0164824   .0070248     2.35   0.020     .0026213    .0303435 
        t39 |   .0117101   .0062744     1.87   0.064    -.0006703    .0240905 
        t40 |   .0095327   .0032654     2.92   0.004     .0030895    .0159758 
        t41 |   .0148364   .0087369     1.70   0.091     -.002403    .0320757 
        t42 |    .012063   .0051092     2.36   0.019     .0019817    .0221443 
        t43 |   .0187312   .0033537     5.59   0.000     .0121137    .0253486 
        t44 |   .0345679   .0058665     5.89   0.000     .0229924    .0461434 
        t45 |   .0169259   .0062294     2.72   0.007     .0046344    .0292175 
        t46 |    .033046   .0063397     5.21   0.000     .0205367    .0455553 
        t47 |   .0150277   .0060953     2.47   0.015     .0030006    .0270547 
        t48 |  -.0106072   .0074225    -1.43   0.155    -.0252529    .0040386 
        t49 |  -.0325407    .012198    -2.67   0.008    -.0566093   -.0084721 
        t50 |  -.0030198   .0070904    -0.43   0.671    -.0170102    .0109706 
        t51 |   .0017869   .0074258     0.24   0.810    -.0128654    .0164391 
        t52 |  -.0030205   .0067662    -0.45   0.656    -.0163712    .0103303 
        t53 |   .0093037   .0066772     1.39   0.165    -.0038716    .0224789 
        t54 |   .0138196   .0086104     1.60   0.110    -.0031701    .0308094 
        t55 |   .0000252   .0077282     0.00   0.997    -.0152238    .0152742 
        t56 |    .018678   .0082004     2.28   0.024     .0024973    .0348587 
        t57 |   .0014305   .0035934     0.40   0.691    -.0056599    .0085209 
        t58 |    .012633   .0036053     3.50   0.001     .0055192    .0197468 
        t59 |   .0126006   .0052496     2.40   0.017     .0022424    .0229589 
        t60 |   .0030845   .0033377     0.92   0.357    -.0035014    .0096704 
        t61 |   .0159277   .0060289     2.64   0.009     .0040317    .0278236 
        t62 |   .0007101   .0044159     0.16   0.872    -.0080031    .0094232 
        t63 |   .0057729   .0057329     1.01   0.315    -.0055391    .0170849 
        t64 |   .0030375   .0056341     0.54   0.590    -.0080795    .0141546 
  d_Denmark |  -.0002129   .0019188    -0.11   0.912     -.003999    .0035731 
  d_Finland |   .0003432   .0015641     0.22   0.827     -.002743    .0034295 
   d_Norway |  -.0006191   .0020906    -0.30   0.767    -.0047441     .003506 
      _cons |  -.0075706   .0034113    -2.22   0.028    -.0143016   -.0008395 
------------------------------------------------------------------------------ 

	  
F3	  -‐	  Regression	  utan	  Norge	  

	  
Linear regression                                      Number of obs =     248 
                                                      F( 66,   181) =   33.14 
                                                      Prob > F      =  0.0000 
                                                      R-squared     =  0.7365 
                                                      Root MSE      =  .01658 

	  
------------------------------------------------------------------------------ 
            |               Robust 
  lnGDPPPhp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
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 lnGDPPPhp1 |   .3533732    .092603     3.82   0.000      .170653    .5360935 
 lnGDPPPhp2 |   .2090623    .088938     2.35   0.020     .0335736     .384551 
         t4 |   .0093249   .0063243     1.47   0.142    -.0031539    .0218037 
         t5 |  -.0087749   .0123518    -0.71   0.478     -.033147    .0155971 
         t6 |   .0118703   .0155153     0.77   0.445    -.0187438    .0424844 
         t7 |   .0117005   .0059012     1.98   0.049     .0000566    .0233444 
         t8 |   .0083569   .0095834     0.87   0.384    -.0105527    .0272665 
         t9 |   .0053817   .0073019     0.74   0.462    -.0090261    .0197896 
        t10 |  -.0066108   .0058166    -1.14   0.257     -.018088    .0048663 
        t11 |  -.0029273   .0062537    -0.47   0.640    -.0152668    .0094121 
        t12 |   .0118093   .0045889     2.57   0.011     .0027546     .020864 
        t13 |    .015517   .0117168     1.32   0.187     -.007602     .038636 
        t14 |   .0098353   .0101434     0.97   0.334    -.0101791    .0298498 
        t15 |   .0214989   .0036635     5.87   0.000     .0142703    .0287275 
        t16 |   .0078837   .0053219     1.48   0.140    -.0026173    .0183846 
        t17 |  -.0026867   .0071476    -0.38   0.707      -.01679    .0114165 
        t18 |   .0036726    .009975     0.37   0.713    -.0160097    .0233549 
        t19 |   .0023654   .0058814     0.40   0.688    -.0092395    .0139704 
        t20 |   .0178671   .0145819     1.23   0.222    -.0109054    .0466396 
        t21 |  -.0053857   .0115217    -0.47   0.641    -.0281197    .0173484 
        t22 |    .014917   .0055326     2.70   0.008     .0040003    .0258336 
        t23 |   .0019731   .0048818     0.40   0.687    -.0076595    .0116058 
        t24 |  -.0021868   .0056801    -0.39   0.701    -.0133945    .0090209 
        t25 |  -.0084904   .0067826    -1.25   0.212    -.0218734    .0048927 
        t26 |  -.0334656   .0110065    -3.04   0.003    -.0551832    -.011748 
        t27 |  -.0230958   .0116431    -1.98   0.049    -.0460694   -.0001221 
        t28 |  -.0038863   .0057985    -0.67   0.504    -.0153276    .0075551 
        t29 |   .0186823   .0083913     2.23   0.027      .002125    .0352397 
        t30 |   .0095107   .0048121     1.98   0.050     .0000156    .0190058 
        t31 |   .0053889   .0037379     1.44   0.151    -.0019866    .0127643 
        t32 |    .004392   .0069871     0.63   0.530    -.0093947    .0181787 
        t33 |  -.0262841    .004627    -5.68   0.000    -.0354139   -.0171542 
        t34 |  -.0058699    .011164    -0.53   0.600    -.0278981    .0161584 
        t35 |  -.0062226   .0056614    -1.10   0.273    -.0173935    .0049483 
        t36 |  -.0028808   .0057825    -0.50   0.619    -.0142907    .0085291 
        t37 |   .0029662   .0077196     0.38   0.701    -.0122657    .0181981 
        t38 |   .0193569   .0068162     2.84   0.005     .0059074    .0328064 
        t39 |   .0108258   .0060587     1.79   0.076     -.001129    .0227805 
        t40 |   .0074407   .0048861     1.52   0.130    -.0022004    .0170817 
        t41 |   .0090407    .013414     0.67   0.501    -.0174273    .0355086 
        t42 |   .0205843   .0071455     2.88   0.004     .0064851    .0346834 
        t43 |   .0246923    .005965     4.14   0.000     .0129223    .0364622 
        t44 |   .0397907   .0064958     6.13   0.000     .0269736    .0526079 
        t45 |   .0235834     .00661     3.57   0.000     .0105409    .0366259 
        t46 |   .0416395   .0092419     4.51   0.000     .0234037    .0598753 
        t47 |   .0279153   .0069065     4.04   0.000     .0142877     .041543 
        t48 |   .0168793   .0219733     0.77   0.443    -.0264775    .0602361 
        t49 |  -.0376123   .0079064    -4.76   0.000     -.053213   -.0220117 
        t50 |  -.0267702   .0080523    -3.32   0.001    -.0426587   -.0108817 
        t51 |   -.015798   .0066258    -2.38   0.018    -.0288717   -.0027244 
        t52 |  -.0065299   .0094218    -0.69   0.489    -.0251207    .0120608 
        t53 |  -.0195956   .0147324    -1.33   0.185     -.048665    .0094738 
        t54 |  -.0025701   .0159191    -0.16   0.872     -.033981    .0288408 
        t55 |  -.0026416    .013055    -0.20   0.840    -.0284012    .0231179 
        t56 |   .0151568   .0070629     2.15   0.033     .0012206     .029093 
        t57 |   .0040912   .0046601     0.88   0.381    -.0051038    .0132863 
        t58 |   -.006576   .0131839    -0.50   0.619      -.03259    .0194379 
        t59 |   .0072457   .0052697     1.37   0.171    -.0031523    .0176437 
        t60 |   .0114998   .0108106     1.06   0.289    -.0098312    .0328307 
        t61 |   .0103089   .0061194     1.68   0.094    -.0017656    .0223834 
        t62 |  -.0124852   .0134564    -0.93   0.355    -.0390368    .0140664 
        t63 |    .012862   .0107791     1.19   0.234    -.0084068    .0341309 
        t64 |   .0002213   .0060978     0.04   0.971    -.0118107    .0122533 
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  d_Denmark |  -.0001247   .0023242    -0.05   0.957    -.0047108    .0044613 
  d_Finland |   .0006857   .0020538     0.33   0.739    -.0033667    .0047381 
  d_Iceland |   .0007799    .003659     0.21   0.831    -.0064399    .0079998 
      _cons |  -.0038174   .0034908    -1.09   0.276    -.0107054    .0030705 
------------------------------------------------------------------------------ 
	  
F4	  -‐	  Sammanställning	  av	  resultatet	  från	  regressionerna	  med	  antal	  tidsdummies	  som	  är	  signifikanta	  
på	  olika	  värden	  av	  p	  	  

	  

	   Alla 
länder 

utan 
Danmark 

utan 
Finland 

utan 
Island 

utan 
Norge 

utan Danmark, Finland 
och Island 

p < 
0.1 

22 23 23 26 22 25 

p < 
0.05 

20 19 21 22 19 19 

p < 
0.01 

15 14 12 14 13 13 

p < 
0.1 

34% 36% 36% 41% 34% 39% 

p < 
0.05 

31% 30% 33% 34% 30% 30% 

p < 
0.01 

23% 22% 19% 22% 20% 20% 
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F5	  -‐	  Visar	  hur	  de	  gemensamma	  chockerna	  från	  paneldatamodellen	  är	  fördelade	  över	  kvartalen.	  

 
	  

	  


