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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker den automatiska stabilisatorn och faktorerna bakom dess funktion. 

Uppsatsen omfattar dels en litteraturstudie, dels en empirisk analys. I litteraturstudien behandlas IS-

LM och Mundell-Fleming modellerna samt frågan om hur man kan kvantifiera den automatiska 

stabilisatorn. Med teorin som utgångspunkt analyserar vi sedan sambandet mellan volatiliteten i 

BNP och den automatiska stabilisatorns storlek med hjälp av regressioner. Huvudresultatet visar på 

ett negativt samband mellan dessa variabler. Effekten förefaller dock vara avtagande över tiden, 

vilket kan bero på att graden av öppenhet har ökat. Om detta är en långsiktig utveckling eller bara 

ett resultat av finanskrisen är dock svårt att dra säkra slutsatser om. 

Nyckelord: Automatiska stabilisatorer, stabiliseringspolitik, öppenhet, skattekvot, volatilitet i BNP 

 

 

Abstract 

This paper investigates the automatic stabilizer and the underlying factors behind its function. The 

paper includes both a literature review and an empirical analysis. The literature review discusses the 

IS-LM and Mundell-Fleming models and different ways to quantify the automatic stabilizer. Based 

on the theory, the relationship between volatility in GDP and the size of the automatic stabilizers is 

then analyzed with the help of regressions. Our main result shows a negative relation between these 

two variables. This effect seems to be decreasing over time, which may be explained by an 

increased openness. However, it is hard to tell if the decreasing effect is a long-term development or 

just a result of the most recent financial crisis. 

Keywords: Automatic stabilizers, stabilization policy, openness, tax ratio, volatility in GDP 	   	  
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1. Inledning 
 

Diskussioner kring stabiliseringspolitikens utformning är ett ständigt aktuellt ämne hos våra 

politiker. Tillväxten i ekonomin är sällan speciellt jämn. Det sker hela tiden förändringar i utbud 

och efterfrågan. Stabiliseringspolitikens uppgift är att möta dessa förändringar på ett sätt så att 

produktion och konsumtion påverkas så lite som möjligt. Detta gör man genom att bedriva en 

expansiv penning- och finanspolitik under en lågkonjunktur och en kontraktiv penning- och 

finanspolitik under en högkonjunktur. Det finns sällan något exakt svar på vilken typ av 

stabiliseringspolitik som är den rätta. Ländernas förutsättningar och krisens omfattning är två saker 

som påverkar valet av stabiliseringspolitiska åtgärder. 

Vi har i vår uppsats valt att fokusera på de automatiska stabilisatorerna. De automatiska 

stabilisatorerna är en del av den keynesianska stabiliseringspolitiken. Till skillnad från den aktiva 

finanspolitiken så verkar de automatiska stabilisatorerna per automatik. Under en högkonjunktur 

ökar BNP och skatteintäkterna i takt med att fler människor får jobb, samtidigt som till exempel 

arbetslöshetsunderstöd och socialbidrag minskar. Därmed ökar det offentliga sparandet vilket man 

sedan kan dra nytta av under en eventuell framtida lågkonjunktur. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den automatiska stabilisatorns funktion och vilka faktorer 

som påverkar hur väl den fungerar. Mindre länder tenderar att ha större automatiska stabilisatorer, i 

form av till exempel högre skatter samtidigt som de tenderar att ha högre volatilitet i BNP när 

ekonomin går in i en hög- eller lågkonjunktur. Detta är något motsägelsefullt, då syftet med de 

automatiska stabilisatorerna är att stabilisera ekonomin såväl under en högkonjunktur som under en 

lågkonjunktur. En anledning till detta skulle kunna vara att små länder är mer exportberoende och 

därmed mer utsatta under ekonomiska kriser. Vår hypotes är att den automatiska stabilisatorn 

stabiliserar konjunktursvängningarna i en ekonomi men att dess effekt har avtagit över tiden i takt 

med att graden av öppenhet har ökat. 

Uppsatsen är uppdelad i två delar. Den första består av en teoridel med tillhörande genomgång av 

tidigare studier medan den andra består av en empirisk undersökning. Vi börjar med att beskriva vår 

teoretiska utgångspunkt. Vi har valt att använda oss av IS-LM modellen för en sluten ekonomi och 

Mundell-Fleming modellen för en liten öppen ekonomi där man genomför en finanspolitisk eller 

penningpolitisk expansion under fast respektive rörlig växelkurs. Resultatet av den teoretiska 

analysen är att finanspolitik kan förväntas vara kraftfullare under fast växelkurs än vad den är under 

rörlig växelkurs. Detta skulle då kunna ställas i relation till valet av att gå med i en valutaunion eller 

att stå utanför och bedriva en självständig penningpolitik.  
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Därefter genomför vi en empirisk undersökning. För att testa våra hypoteser använder vi paneldata 

för 18 OECD- länder under en 16 årsperiod. Vi väljer att låta skattekvoten representera den 

automatiska stabilisatorn. För att mäta effekten av den automatiska stabilisatorn använder vi 

volatiliteten i BNP-tillväxten som den beroende variabeln eftersom den är ett bra mått på om ett 

land har haft en ostabil tillväxttakt. Vi undersöker även öppenhetens effekt på den automatiska 

stabilisatorn och volatiliteten. 

De som skiljer vår studie från andras är den valda tidsperioden som inkluderar den senaste 

finanskrisen. Vi undersöker även om öppenhet har en effekt på den automatiska stabilisatorn. Detta 

gör vi genom att använda oss av en interaktionsvariabel i vår regressionsanalys.  

Våra empiriska resultat visar att den automatiska stabilisatorn har en motverkande effekt på 

volatiliteten och att den därmed stabiliserar BNP-tillväxten, dock är effekten avtagande över tiden. 

Denna effekt kan bero på att graden av öppenhet har ökat vilket också stärks av resultatet; länder 

med en högre grad av öppenhet har en högre volatilitet i BNP.  

Resten av uppsatsen är disponerad enligt följande; I kapitel 2 redogör vi för vår teoretiska 

utgångspunkt. I kapitel 3 för vi en diskussion kring hur man kan kvantifiera den automatiska 

stabilisatorn. I kapitel 4 tar vi upp de viktigaste studierna på området. I kapitel 5 redogör vi för val 

av metod, förklarar och motiverar våra variabler, presenterar resultaten från vår empiriska 

undersökning, samt redovisar resultateten av vår känslighetsanalys. I kapitel 6 knyter vi ihop teori 

med empiri och för en avslutande diskussion utifrån vårt resultat.  
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2. Teori 
 

I detta avsnitt beskriver vi vad den automatiska stabilisatorn är och hur den kan användas för att 

stabilisera en ekonomi. Därefter presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt med hjälp av IS-LM 

modellen och Mundell-Fleming modellen. 

2.1 Stabiliseringspolitik med fokus på den automatiska stabilisatorn 

När man diskuterar hur man ska uppnå makroekonomisk stabilitet så är det främst aktiv och passiv 

stabiliseringspolitik som nämns. Automatiska stabilisatorer är en del av stabiliseringspolitiken som 

agerar som stötdämpare i ekonomin för att hålla konjunktursvängningarna under såväl en 

lågkonjunktur som en högkonjunktur så stabila som möjligt. Automatiska stabilisatorer innebär, 

precis som namnet antyder, att svängningarna i ekonomin hålls i schack per automatik utan några 

aktiva statliga ingripanden. Under en högkonjunktur ökar BNP och skatteintäkterna och i takt med att 

arbetslösa får jobb och lönerna stiger minskar till exempel arbetslöshetsunderstöd och socialbidrag. 

Det offentliga sparandet stiger därmed och kan användas vid en eventuell senare lågkonjunktur. De 

automatiska stabilisatorerna innebär att konsumtionen, trots en lågkonjunktur, kan hållas uppe. Den 

aktiva finanspolitiken är den politik som regering och riksdag kan påverka genom aktiva beslut. Även 

denna typ av stabiliseringspolitik har som syfte att dämpa konjunktursvängningarna i ekonomin. 

Slutligen kan förändringar i storleken på de offentliga transfereringarna, som inte beror på inkomst, 

användas för att stabilisera ekonomin. Exempel på offentliga transfereringar är barnbidrag och 

garantipension. Genom att höja barnbidraget eller garantipensionen så får mottagaren en ökad 

disponibel inkomst, vilket i sin tur bidrar till att stabilisera ekonomin.  

Storleken på den automatiska stabilisatorn är dock inte lika vid alla typer av efterfrågestörningar. Om 

BNP ökar på grund av att invånarna konsumerar mer så kommer det att påverka de offentliga 

finanserna annorlunda än om vi får en ökning i BNP som beror på ökad export. Detta beror bland 

annat på att inhemsk konsumtion skapar momsintäkter. En annan stabiliserande faktor är 

inkomstskatten som vid en konjunkturnedgång stabiliserar ekonomin. Om det sker en skattesänkning 

idag så kan det innebära en ökad statsskuld som i sin tur genererar framtida stigande räntor. Eftersom 

kostnaderna i framtiden kommer att öka så kommer även skatten att höjas, vilket innebär att det inte 

sker någon förändring i individernas livstidsinkomst. För att ovanstående teori ska hålla så förutsätter 

det att hushållen är framåtblickande. Detta resonemang kallas Ricardianska ekvivalens och innebär att 

om en skattesänkning finansieras med lån kommer inte individen att öka sin konsumtion utan istället 

sitt eget sparande. Detta eftersom individen inser att hen i framtiden kommer att behöva betala 

tillbaka i form av exempelvis höjda skatter (Fregert & Jonung 2005). 
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2.2 IS-LM-modellen för en sluten ekonomi 

IS-LM-modellen, som formulerades av John Hicks (1937), är en formalisering av Keynes teorier. 

Modellen består av två marknader; dels en varumarknad (IS), dels en penningmarknad (LM). Vi utgår 

från en sluten ekonomi, vilket innebär att efterfrågan endast består av konsumtion, investeringar och 

offentlig konsumtion. Modellens syfte är att, utifrån dessa förutsättningar, ge oss ett grundläggande 

analysverktyg för en kortsiktig makroekonomisk jämvikt, dvs. hur produktionen och den nominella 

räntan bestäms vid en given prisnivå. 

IS-kurvan 

IS kurvan beskriver de kombinationer mellan nominell ränta och BNP där varumarknaden är i jämvikt. 

Ekvation 1 visar vilka variabler som IS-kurvan bestäms av. I nedre delen av figur 1 och 2 har vi 

räntan på den vertikala axeln och BNP på den horisontella axeln. Relationen mellan ränta och BNP är 

således negativ. När räntan faller ökar efterfrågan på investeringar och konsumtion, vilket ökar den 

aggregerade efterfrågan. I figur 1 illustreras detta genom att investeringarna och konsumtionen ökar 

när räntan sjunker. Vilket innebär att efterfrågan på varor ökar och konsumtionen stiger via 

multiplikatoreffekten. Vi får således en ökning i produktionsnivån. Figur 2 illustrerar en störning i 

efterfrågan som beror på en finanspolitisk expansion, exempelvis ökade offentliga utgifter. Vi får ett 

skift i IS-kurvan som motsvarar ökningen i efterfrågan vid varje given räntenivå, vars storlek är 

multiplikatorn gånger förändringen i efterfrågan (Romer 2000).  

IS ! = ! ! − !,!!   − !! , ! − !! ,! + ! ! − !! ,!! ,! + !   (1) 

där Y är produktionen, !!  är förväntad framtida inkomst, i är nominell ränta, !!  är förväntad 

inflation nästa år, A är tillgångar, K är den reala kapitalstocken, G är offentliga utgifter och T är 

skatter. 

Figur 1: Härledning av IS-kurvan             Figur 2: Skift i IS- kurvan 
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LM-kurvan 

LM kurvan beskriver de kombinationer mellan nominell ränta och BNP där det råder jämvikt på 

penningmarknaden. Ekvation 2 visar vilka variabler som LM-kurvan bestäms av. Det finns en 

positiv relation mellan ränta och BNP. Denna positiva relation illustreras i figur 3, där vi kan se att 

en inkomstökning leder till en ökad efterfrågan på pengar. Denna efterfrågan tas i beaktning när 

centralbanken ska bestämma hur mycket pengar som ska finnas i omlopp. När efterfrågan på pengar 

ökar så stiger räntan och vi når ett nytt jämviktsläge. Figur 4 visar hur ett skift i LM-kurvan uppstår. 

En ökning av penningmängden leder till att LM-kurvan skiftar ned och vi når en lägre räntenivå.  

LM  !
!
= ! !,!       (2) 

där M är penningmängden, P är prisnivån och L(i,Y) är efterfrågan på pengar. 

Figur 3: Härledning av LM-kurvan 
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Figur 4: Skift i LM-kurvan 
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IS-LM-modellen 

Vi har i de senaste två avsnitten förklarat de två delkomponenterna av IS-LM-modellen. Vi kopplar 

nu ihop IS-kurvan (ekvation 3) och LM-kurvan (ekvation 4) med varandra. Där kurvorna skär 

varandra är kombinationen av ränta och produktion sådana att både varumarknaden och 

penningmarknaden är i balans. 

IS ! = ! ! − !,!!   − !! , ! − !! ,! + ! ! − !! ,!! ,! + !   (3) 

LM  !
!
= ! !,!            (4) 

Figur 5: Jämvikt på varu- och penningmarknaden: IS = LM 
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Figur 5 visar att penning- och varumarknaden är i jämvikt vid räntenivån i* och produktionsnivån 

Y*. En ökning av offentliga utgifter eller en minskning av skattesatsen skiftar IS-kurvan till höger, 

Produktionsnivån stiger till !! och räntenivån till !! då ekonomin rör sig uppåt längs med LM-

kurvan. Om vi vänder på det och föreställer oss en negativ efterfrågestörning där IS-kurvan skiftar 

nedåt leder det till att räntan faller till !! och produktionen minskar till !!. En expansiv finanspolitik 

kan i detta fall stabilisera ekonomin genom att skifta tillbaka IS-kurvan. Högre offentliga utgifter 

eller en lägre skattesats ger ökad produktion och räntan stiger. Ekonomin är åter i balans. 

	  

2.3 Mundell-Fleming modellen 

Mundell- Flemming modellen utvecklades av Robert Mundell och Ian Fleming under tidigt 1960- tal 

(Mundell 1963 och Fleming 1962). Med hjälp av modellen kan vi analysera en liten öppen ekonomi. 

Precis som i IS-LM modellen använder vi oss av varu- och penningmarknaden men nu lägger vi även 

till den internationella valutamarknaden.  
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Modellen består av tre ekvationer:  

IS* ! = ! ! − !,!!   − !!  , ! − !! ,! + ! ! − !! ,!! ,! + ! + !"(!"/!∗,!∗,!)  (5) 

LM !
!
= !(!,!)      (6) 

IP 1 + !∗ = 1 + ! !!/!     (7) 

där e är den nominella växelkursen, P är prisnivån på varor som produceras i en liten öppen ekonomi, 

!∗ är prisnivån på varor som produceras utomlands, !∗ är den utländska produktionen, i* är den 

nominella räntan i utlandet och !! är den förväntade framtida växelkursen. 

Figur 6: Mundell-Fleming modellen 

                 IP                                                           i                                                       LM 
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Variabeln Y är endogen. Huruvida M (penningmängden), i (räntan) eller e (växelkursen) är endogena 

bestäms av landets val av växelkurssystem.  

Ekvation 6, som beskriver LM-kurvan i den öppna ekonomin, är densamma som ekvation 2 i den 

slutna ekonomin. Ekvation 5, som beskriver IS-kurvan i den öppna ekonomin, är nästintill identisk 

med ekvation 1 i den slutna ekonomin. Skillnaden mellan ekvationerna är att nettoexporten har blivit 

tillagd på höger sida av IS-kurvan i den öppna ekonomin. Eftersom nettoexporten påverkas av den 

reala växelkursen behöver vi en ekvation för växelkursen och det är ränteparitetsvillkoret (IP), som 

säger att den förväntade avkastningen på lån i utländsk valuta och i inhemsk valuta måste vara lika. 

Ekvation 7 visar IP sambandet. Vi har bytt ut den vanliga IS-kurvan mot IS*. Den vanliga IS-kurvan 

är baserad på en given växelkurs medan IS* tar hänsyn till att räntan påverkar växelkursen via IP. I 

figur 6 ser vi att IP- kurvan lutar uppåt. Detta beror på att en högre ränta innebär en högre växelkurs 

och ju längre vi rör oss mot vänster desto mer stiger räntan (Gottfries 2013). 
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2.3.1 Expansiv penning- och finanspolitik under rörlig växelkurs  

Under en rörlig växelkurs ingriper inte centralbanken på valutamarknaden för att påverka 

växelkursrörelsen. Centralbanken sätter räntan, men låter växelkursen bestämmas på marknaden. 

En ökning av de offentliga utgifterna (som illustreras av skiftet i IS*-kurvan i figur 7) leder till ökad 

produktion som i sin tur leder till högre inkomst och ökad konsumtion. Som vi förklarade i IS-LM 

modellen så leder en ökning i BNP till att penningefterfrågan ökar vilket i sin tur genererar en 

räntehöjning. Eftersom både inkomsten och räntan stiger så blir effekten på konsumtionen något 

dubbeltydig. Om konsumtionen inte påverkas så mycket av att själva räntan stiger så kommer 

konsumtionen att öka. Investeringarna minskar och den inhemska valutan apprecierar. Landet blir 

mindre konkurrenskraftigt och exporten faller. Ökade inkomster leder till ökad import, vilket 

resulterar i att nettoexporten minskar. Slutresultatet av en expansiv finanspolitik under rörlig 

växelkurs leder till ett större underskott (eller ett mindre överskott) i bytesbalansen (Gottfries 2013). 

Figur 7: Effekten av en ökning i offentliga utgifter i Mundell-Fleming (rörlig växelkurs)  

                   IP                                                           i                                               LM 

        

 

                                                                                                                        

 

 

                                   

I figur 8 ser vi hur en expansiv penningpolitik (LM-kurvan skiftar ut) leder till att räntan faller, 

produktionen ökar och valutan deprecierar. Detta leder till en ökad nettoexport då inhemska varor 

nu är relativt sett billigare än utländska. En svagare valuta stimulerar exporten men ökad efterfrågan 

ökar importen. Nettoexportens slutresultat är därför något tvetydigt, men i en expansiv 

penningpolitik under en rörlig växelkurs leder det till att konsumtionen och investeringarna ökar. 
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Figur 8: Effekten av en ökning i penningmängden i Mundell-Fleming (rörlig växelkurs) 
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2.3.2 Expansiv penning- och finanspolitik under fast växelkurs 

Under en fast växelkurs är det centralbanken som bestämmer nivån på växelkursen, vilket innebär 

att det då inte är möjligt för valutan att appreciera eller depreciera för att möta 

produktionsförändringar. Istället måste centralbanken, när värdet på den inhemska valutan tenderar 

att sjunka, köpa upp sin egen valuta för att höja dess värde. Det motsatta sker när värdet på den 

inhemska valutan tenderar att stiga, dvs. man säljer den inhemska valutan i syfte att minska dess 

värde. Centralbanken måste under fast växelkurs även ha en valutareserv bestående av utländsk 

valuta för att kunna försvara valutan (Gottfries 2013).  

Om staten väljer att genomföra en finanspolitisk expansion genom en ökning av de offentliga 

utgifterna eller en sänkning av skatten blir initialt effekten densamma som i fallet med rörlig 

växelkurs. Produktionen ökar, vilket resulterar i högre inkomst och ökad konsumtion (illustreras i 

figur 9 med ett skift i IS-kurvan). Som vi såg tidigare, så möts en expansiv finanspolitik under rörlig 

växelkurs av att valutan apprecierar. Detta är dock inte möjligt under fast växelkurs. För att 

centralbanken ska hålla växelkursen och räntan konstant måste de öka penningmängden (illustreras 

i Figur 9 med ett skift i LM-kurvan). Vi når således en högre BNP-nivå.  

Om vi istället föreställer oss en negativ efterfrågestörning, där IS-kurvan skiftar nedåt, får vi stället 

en tendens till en fallande ränta och en minskad produktion. En expansiv finanspolitik kan i detta 

fall stabilisera ekonomin genom att minska penningmängden. 

 

 

e Y 
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Figur 9: Effekten av en ökning i offentliga utgifter i Mundell-Fleming (fast växelkurs) 
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Antag nu att centralbanken vill öka penningmängden. För att göra det köper centralbanken upp 

obligationer, vilket driver upp obligationspriset (illustreras i figur 10 med ett skift nedåt i LM-

kurvan) som i sin tur leder till en räntesänkning. Obligationsinnehavarna i Sverige vill nu lösa in 

sina svenska obligationer för att istället köpa utländska, vilket genererar en högre ränta. I och med 

att centralbankens uppgift är att upprätthålla en fast nivå på växelkursen så tvingas de att lösa in 

obligationerna (LM-kurvan skiftar tillbaka till ursprungsläget). Slutresultatet av en penningpolitisk 

expansion blir en mindre valutareserv. 

Figur 10: Effekten av en ökning i penningmängden i Mundell-Fleming (fast växelkurs) 
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Under de	   senaste	   två	   decennierna har det skett	   en	   mängd	   avregleringar	   på de finansiella	  

marknaderna.	   Det är därför rimligt att anta att dessa avregleringar har påverkat volatiliteten i 

konjunkturcykeln.	   Mundell (1963) och Fleming (1962) konstaterar att den alltmer ökande 

finansiella integrationen och öppenheten kan leda till konsekvenser för volatiliteten i 

konjunkturcykeln. Dessa teorier går i linje med vad vi har diskuterat ovan. Finanspolitiken är som 

effektivast under fast växelkurs, då det blir landets enda redskap att möta ekonomiska störningar 

med, medan penningpolitiken fungerar bäst under rörlig växelkurs. 

Utifrån dessa teorier är det rimligt att anta att den automatiska stabilisatorn skulle få större effekt 

om ett land gick med i EMU. Idag har många länder en rörlig växelkurs som påverkas via 

penningpolitiken, vilket gör att dessa länder inte är lika beroende av den automatiska stabilisatorn 

som de skulle vara om de var en del av en valutaunion. Trots Mundell och Flemings modells 

prediktioner så kan vi dock inte uttala oss om hur stor effekt den automatiska stabilisatorn skulle få 

om ett land anslöt sig till EMU då det finns andra variabler som också skulle kunna påverka utfallet. 

En av variablerna är öppenhet och är något som vi kommer att undersöka i vår empiriska del.  

Innan vi går in på vår egna empiriska undersökning kommer vi i de nästkommande två avsnitten 

föra en diskussion av de vanligaste kvantifieringsmåtten för den automatiska stabilisatorn samt 

redogöra för de viktigaste studierna som skett på området. 
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3. Kvantifiering av den automatiska stabilisatorn 
	  

Av teoridiskussionen följer att den automatiska stabilisatorn är ett viktigt finanspolitiskt verktyg för 

att stabilisera ekonomin, men det är inte lika självklart hur man ska kvantifiera den. Vilka mått man 

använder sig av för att kvantifiera den automatiska stabilisatorn skiljer sig åt mellan olika nationella 

regeringar och internationella institutioner men även mellan de främsta forskarna på området. I 

detta avsnitt diskuterar vi de tre vanligaste måtten som man kan använda sig av för att kvantifiera 

den automatiska stabilisatorn och deras för- och nackdelar.  

 

Skattekvoten 

 

I många läroböcker, bland annat Fregert & Jonung (2005), beskriver man den automatiska 

stabilisatorn utifrån skattekvoten. Detta är ett av de vanligaste måtten att kvantifiera den 

automatiska stabilisatorn med. Anledningen är att skattekvoten vanligtvis ger ett bra och stabilt 

resultat. I och med att man fångar upp skatteintäkterna, och att en del av dem används för att 

finansiera de offentliga utgifterna, så fångar måttet upp både skattesidan och en del av utgiftssidan. 

När man tar fram datamaterial för skattekvoten så sker det på ett transparant sätt. Detta för att måttet 

och tillvägagångssättet för att få fram statistik för skattekvoten oftast är densamma i olika länder 

och databaser. I förhållande till vissa andra mått, som exempelvis elasticitetmåtten (som beskrivs 

nedan), är skattekvotens reliabilitet relativt hög. En annan fördel är att data för skattekvoten är 

relativt lättillgänglig och att informationen uppdateras kontinuerligt, så att det alltid finns aktuell 

data. Ett problem med att använda skattekvoten som mått på den automatiska stabilisatorn är att det 

finns en risk för att länder använder skattekvoten i den aktiva finanspolitiken. Ett exempel är om ett 

land förutspår en konjunkturnedgång och regeringen genom aktiva beslut ändrar skattekvoten. Om 

skattekvoten används i den aktiva finanspolitiken blir den inte ett bra mått på den automatiska 

stabilisatorn.  

 

Offentliga utgifter i procent av BNP 

 

Ett annat sätt att mäta de automatiska stabilisatorerna är att mäta förhållandet mellan offentliga 

utgifter och BNP, vilket exempelvis är något som Debrun & Kapoor (2010) gör i sin studie. Precis 

som skattekvoten är offentliga utgifter i procent av BNP som mått på den automatiska stabilisatorn 

transparant och tillvägagångsättet för att få fram data lika mellan olika länder. Detta gör det möjligt 

att jämföra sina egna empiriska resultat med liknande studier eftersom måttet är detsamma för alla 

länder. Därmed kan man minimera risken att olika resultat beror på kvantifieringsmåttet. Precis som 
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för skattekvoten så finns det relativt lättillgänglig data att hitta för de offentliga utgifterna. Väljer 

man att mäta den automatiska stabilisatorn genom offentliga utgifter så fångas dock hela 

utgiftssidan av stabilisatorn, vilket inkluderar offentlig konsumtion. Detta innebär en risk för att 

man får med en del av den aktiva finanspolitiken. Ett problem med detta är att aktiv finanspolitik 

verkar med en viss tidsfördröjning, vilket i den empiriska undersökningen kan skapa en felaktig bild 

av förhållandet mellan den automatiska stabilisatorn och volatiliteten i BNP. 

 

Elasticitetsmått 

 

I Flodén (2009) används samma mätinstrument som OECD använder sig av för att beräkna den 

automatiska stabilisatorns storlek. Den automatiska stabilisatorn kvantifieras där genom tre 

komponenter i budgetelasticiteten; den genomsnittliga inkomstskatten, progressiviteten i 

personbeskattningen och arbetslöshetsersättningen. Van den Noord (2000) kvantifierar den 

automatiska stabilisatorn på samma sätt, men inkluderar även kostnaderna för 

arbetsmarknadspolitiska program. I regeringens vårproposition (2008), använder den svenska 

regeringen sig av ett liknande mått. Deras mått räknas ut genom att addera landets BNP-gap, under 

ett visst antal år, och sedan multiplicera det med landets budgetelasticitet för att räkna ut storleken 

på den automatiska stabilisatorn. Dessa mått är mer avancerade än de tidigare nämnda och kan 

därmed ge ett bättre mått på stabilisatorn. En nackdel med måtten är att det inte finns tidseriedata 

tillgängligt för budgetelasticiteten eftersom att det är ett mått som räknas fram av enskilda forskare. 

Om måttet på budgetelasticiteten vore konstant genom åren skulle det inte vara ett så stort problem. 

De senaste studierna indikerar dock att detta dessvärre inte verkar vara fallet. Ett exempel är Van 

den Noords (2000) studie där han med hjälp av data från 1999 får fram att Sveriges budgetelasticitet 

då låg på 0.79. En annan studie, av Girouard & André (2005), visar dock att budgetelasticiteten för 

Sverige fyra år senare var 0.55. 

 

Som framgår av diskussionen finns det både för- och nackdelar med alla ovanstående mått. Vi 

väljer dock att använda oss av skattekvoten som mått på den automatiska stabilisatorn i vår 

empiriska studie (se kapitel 5). Vi anser att skattekvoten är det bästa måttet för att undvika risken att 

den aktiva finanspolitiken påverkar resultaten samt att data är mest lättillgänglig för detta mått. 
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4. Tidigare empiriska studier 
 

Vi fokuserar i vår uppsats på den automatiska stabilisatorns funktion och på vilka faktorer som 

påverkar hur väl den fungerar. Ett lands öppenhet och storleken på den offentliga sektorn är två 

faktorer som återkommer i de allra flesta studier på området. Som vi har nämnt ovan är den 

traditionella synen att de automatiska stabilisatorerna har förmågan att genom skatter och 

transfereringar stabilisera den disponibla inkomsten. Diskussionen kring den automatiska stabilisatorn 

slutar dock inte där. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste studierna inom området. 

De automatiska stabilisatorerna behöver inte enbart ha en effekt på den disponibla inkomsten utan 

kan även påverka BNP. Den teoretiska och empiriska studien av Galí (1994) blev ett nytänkande 

bidrag till den annars så snäva bilden av de automatiska stabilisatorernas funktion. I studien 

introducerade Galí konjunkturcykelmodellen som ett alternativ till den keynesianska modellen. 

Empiriskt var rapporten den första att systematiskt studera vilka effekter som den offentliga 

sektorns storlek har på volatiliteten i BNP. Den empiriska undersökningen består av 22 OECD- 

länder under perioden 1960 till 1990 där han undersöker hur väl inkomstskatter och offentlig 

konsumtion fungerar som automatiska stabilisatorer. Galís resultat tyder på att det finns en negativ 

korrelation mellan den offentliga sektorns storlek och volatiliteten i BNP, dvs. att ju större ett lands 

offentliga sektor är desto mindre är volatiliteten i BNP. Länder med stor offentlig sektor (t.ex. 

Nederländerna, Norge och Sverige) upplever mindre konjunktursvängningar än ekonomier med 

mindre offentlig sektor (t.ex. Japan, Portugal och Spanien). Efter Galís studie så har ett antal 

liknande studier gjorts som visar snarlika resultat. Fatás & Mihov (2001) är en av dem och är en 

nyckelstudie på området. Deras data består även den av ett tjugotal OECD- länder men också ett 

antal amerikanska delstater. De undersöker förhållandet mellan den genomsnittliga storleken på den 

offentliga sektorn, mätt som de offentliga utgifterna som andel av BNP eller skattekvoten, och 

volatiliteten i konjunkturcykeln. De finner starka bevis som tyder på att ett lands storlek på den 

offentliga sektorn är starkt korrelerad med regler som rör de automatiska stabilisatorerna. Ett 

exempel på dessa är regleringar i skattesystemet. Deras resultat visar också på att en stor offentlig 

sektor är förknippad med en minskning i volatiliteten av BNP, både för OECD-länder och för de 

amerikanska delstaterna. En av de studier som kanske mest förstärker tron på den automatiska 

stabilisatorns kraft presenteras i en rapport från Debrun & Kapoor (2010). Även här är den 

automatiska stabilisatorn kvantifierad som förhållandet mellan offentliga utgifter och BNP. Urvalet 

av länder skiljer sig dock markant från Galís och Fatás & Mihovs. De har förutom ett antal OECD- 

länder även inkluderat ett antal utvecklingsländer. Även deras resultat ger ett starkt stöd för 

hypotesen att finanspolitisk stabilisering verkar genom de automatiska stabilisatorerna. Det faktum 
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att tre olika undersökningar med så pass skilda urval av länder ändå får så likartade resultat stärker 

hypotesen att den automatiska stabilisatorn fungerar.  

Det finns dock studier som kritiserar Galís analys, t.ex. Rodrik (1998). Rodriks studie går ut på att 

fastställa hur öppenhet påverkar den offentliga sektorns storlek. En av Rodriks huvudhypoteser är 

att den offentliga konsumtionen tenderar att vara systematiskt högre i länder som utsätts för 

störningar. Rodrik menar att det finns en endogenitetseffekt mellan volatiliteten i ekonomin och 

storleken på den offentliga sektorn, exempelvis när volatiliteten ökar så ökar även den offentliga 

konsumtionen. Den ”naturliga” volatiliteten, dvs. den volatilitet som förekommer på grund av att 

BNP-tillväxten skiljer sig mellan åren, stabiliseras av den offentliga sektorn. Öppenhet är en del av 

den ”naturliga” volatiliteten, vilket leder till att länder med en högre grad av öppenhet kommer att 

behöva en större offentlig sektor för att stabilisera volatiliteten. Rodriks teori går alltså tvärtemot 

Galís och Fatás & Mihovs teorier då de anser att större offentliga sektorer leder till lägre volatilitet i 

BNP. Rodrik har dock fått kritik för att göra en alldeles för snäv tolkning då han ignorerar 

eventuella effekter av finanspolitik och den offentliga sektorns volatilitet på den privata 

konsumtionen (Fatás & Mihov 2001).  

Buch, Doepke & Pierdzioch (2005) undersöker i sin empiriska studie hur OECD-länderna under de 

senaste 40 åren har påverkats av den internationella integrationen och hur det i sin tur har påverkat 

konjunkturcykeln. Denna studie kan inte hitta något konsekvent samband mellan graden av 

ekonomisk öppenhet och svängningarna i konjunkturcykeln över tiden. Resultaten tyder snarare på att 

andra bakomliggande faktorer har varierat över tiden. Studien visar på att graden av finansiell 

öppenhet påverkade volatiliteten i BNP under 1990-talet, men inte under 1970 och 1980-talen. De 

empiriska resultaten för 1990-talet tyder på att den ekonomiska öppenheten förstärker 

penningpolitikens effekt på volatiliteten och dämpar effekterna av finanspolitiken. Utifrån teori och 

resultat kan man dra slutsatsen att konsekvenserna av finansiell öppenhet för konjunkturcykelns 

volatilitet beror på vad de underliggande chockerna beror på och att sambandet mellan den 

makroekonomiska politiken, finansiell öppenhet, och konjunkturcykelns volatilitet kan ha genomgått 

förändringar över tiden.  

Vi har ovan redogjort för de viktigaste studierna på området. Dessa studier ligger till grund för vilka 

variabler vi använder oss av i vår empiriska undersökning.  I nästa avsnitt kommer vi att presentera 

vår egen undersökning, redogöra för vårt val av metod, förklara våra variabler och varför vi har valt 

att ta med just dessa, samt presentera resultaten från vår empiriska undersökning. 
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5. Empirisk undersökning  
 

I litteraturstudien diskuterade vi hur länder kan hantera en ekonomisk störning i en sluten ekonomi 

samt i en öppen ekonomi med hjälp av IS-LM och Mundell-Fleming modellen. När ett land går med i 

en valutaunion får de automatiska stabilisatorerna en mer central roll som ett verktyg i 

stabiliseringspolitiken. En faktor som kan påverka den automatiska stabilisatorn negativt är graden av 

ett lands öppenhet. Därför ska vi i vår analys undersöka den automatiska stabilisatorns effekt och om 

denna effekt har avtagit med åren, samt om detta beror på en ökad öppenhet bland länderna. 

 

5.1 Data och metod 
För att testa våra hypoteser kommer vi att ta hjälp av paneldata för ett antal länder under en längre 

tidsperiod. Vi kommer även att undersöka sambandet mellan volatiliteten i BNP-tillväxten, den 

beroende variabeln, och våra oberoende variabler; de automatiska stabilisatorerna och öppenhet. Ett 

flertal kontrollvariabler kommer att inkluderas; medlemskap i EMU, BNP per capita, inflation, BNP 

och statsskulden. Vi har även skapat en interaktionsvariabel som är konstruerad av variablerna 

automatiska stabilisatorer och öppenhet. För att lättare kunna jämföra vår analys med tidigare studier, 

väljer vi att ha likartade variabler som de tidigare undersökningarna. Det som skiljer vår studie från 

andras är vår tidsperiod som inkluderar den senaste finanskrisen, samt att vi undersöker om den 

automatiska stabilisatorns funktion förändrats över tid på grund av ökad öppenhet. 

 

Eftersom vi har data som inkluderar ett flertal länder under en 16-årig tidsperiod, blir valet att 

använda panelregressioner en självklarhet. Vi använder oss av paneldata som är en kombination 

mellan tvärsnittsdata och tidseriedata. Vi har valt att använda fixa effekter, då det rensar bort 

tidsoberoende effekter som är specifika för varje land, då detta annars skulle kunna påverka 

regressionsresultaten. Detta hjälper oss att hantera problemen med utelämnade variabler (Stock & 

Watson, 2012). En alternativ metod som man kan använda sig av är en vanlig OLS regression, där 

man kontrollerar för tidseffekterna genom att inkludera dummyvariabler för varje period. Denna 

metod fungerar bättre när man har färre observationer. Debrun & Kapoor (2010) använde sig av 

denna metod i sin undersökning då de saknade observationer i vissa perioder. Problemet med metoden 

är dock att den inte tar hänsyn till de tidsoberoende effekterna.  
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I analysen inkluderas data för 18 OECD-länder1. På grund av Islands och Luxemburgs speciella 

förhållanden så anser vi att det skulle kunna skapa en snedvridning i resultaten om dessa länder togs 

med i undersökningen. Vi väljer att inte ta med USA i analysen på grund av landets dominanta 

ställning på världsmarknaden och unika inhemska förhållanden. Resterande OECD-länder inkluderas 

inte på grund av ofullständig data. Anledningen till att vi väljer OECD-länder är dels för att data är 

lättillgänglig, dels för att länderna har påverkats i hög utsträckning av den senaste krisen samt att de 

har relativt lika ekonomiska förutsättningar.  

 

I vår analys använder vi oss av ett dataset med en 16-årig tidsperiod, som sträcker sig över åren 1995-

2010. Vi väljer att dela upp åren i fem perioder, där den första perioden inkluderar fyra år och 

resterande perioder inkluderar tre år. En anledning till att vi delar upp tidsperioden i dessa perioder är 

att det ger oss fler observationer att analysera än om perioderna delas in om fyra eller fem år. 

Samtidigt finns det tillräckligt många år i varje period för att räkna ut ett standardavvikelsemått för 

den beroende variabeln. En annan fördel att dela upp perioderna om 3 år, är att den sista perioden 

fångar upp åren under finanskrisen. Det skulle vara önskvärt att ha en längre tidsperiod än dessa 16 år 

för att kunna undersöka både den automatiska stabilisatorns och öppenhetens utveckling och deras 

effekt på volatiliteten i BNP över en längre tid. Tidsperiodens begränsning orsakas av ofullständiga 

data för de viktigaste variablerna och länderna för tidsperioden före 1995. 

 

Många tidigare analyser, bl.a. Debrun och Kapoor (2010), som har undersökt de automatiska 

stabilisatorernas effekt, har använt volatiliteten i BNP som den beroende variabeln. Detta blir även ett 

rimligt val för oss. Variabeln är även passande att använda i undersökningen eftersom den visar om 

ett land har haft en ostabil tillväxttakt, vilket den automatiska stabilisatorn är ämnad att motverka. Vi 

beräknar variabeln genom att ta standardavvikelsen av BNP-tillväxten för varje period. Om ett lands 

BNP-tillväxt har skiftat mycket under en period så kommer volatiliteten i BNP att vara hög i den 

perioden.  

 

Som vi nämnt tidigare, så har vi valt att använda skattekvoten för att kvantifiera de automatiska 

stabilisatorerna i analysen. Motiveringen för valet av skattekvoten har diskuterats tidigare. Den mäter 

vi som skattekvoten (totala skatteintäkterna i procent av BNP) för varje land, för varje år.  Eftersom vi 

har delat upp vår tidsperiod i 5 perioder med 3 år i varje (4 år i första perioden) beräknar vi 

genomsnittet av dessa för varje period. Detta görs för alla variabler, förutom den beroende variabeln. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Länderna är Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, 

Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. 
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En av våra hypoteser är att öppenhet har påverkat den automatiska stabilisatorns effekt och att 

öppenhet påverkar volatiliteten i BNP. För att kunna undersöka detta har vi tagit med ett mått för 

länders öppenhet. Öppnare länder är mer beroende av sin export och import, vilket då även betyder att 

öppnare länder blir mer påverkade av andra länders ekonomiska situation. Vi räknar ut vårt mått för 

öppenhet genom att addera importen och exporten och sedan dividera med BNP.  

 

Det kan tänkas att länder som är med i en valutaunion skiljer sig åt i förhållande till icke 

medlemsländer vad gäller sambandet mellan volatilitet i BNP och den automatiska stabilisatorn. Vi 

väljer att testa detta genom att göra en EMU-dummy. Dummyvariabeln antar värdet 1 om landet är 

med i valutaunionen och annars 0. Under period 1, alltså mellan åren 1995-1998, antar alla länder 

värdet 0 eftersom medlemsländerna går med i unionen tidigast år 1999. Med denna variabel 

kommer vi att kunna kontrollera om ett medlemskap i en valutaunion påverkar volatiliteten i BNP 

och den automatiska stabilisatorn.  

 

Vi använder oss av en kontrollvariabel för inflation för att kontrollera för effekter som kan uppstå 

om ett land har en hög inflationsnivå. Länder med en hög inflation skulle exempelvis kunna reagera 

annorlunda på den automatiska stabilisatorns effekter på volatiliteten i BNP. Hög inflation skapar 

osäkerhet om hur priserna kommer att utvecklas i landet vilket påverkar investeringar och sparande 

negativt. För att undersöka detta använder vi oss av en variabel som mäter hur hög inflationen har 

varit i varje land för varje år.  

 

BNP per capita anser vi vara ett bra mått för att kontrollera om länder med rika eller fattiga invånare 

reagerar olika på den automatiska stabilisatorns effekter på volatiliteten i BNP. Det kan tänkas att 

länder med större BNP per capita har mer utrymme för privat sparande än länder med lägre BNP 

per capita. Detta leder till att länder med mer privat sparande kan ha en mer jämn konsumtionsnivå 

under hög- och lågkonjunkturer. Undersökningar som Debrun och Kapoor (2010), Galí (1994) och 

Fatás & Mihov (2001) använder sig av BNP per capita som en kontrollvariabel, och det blir då 

rimligt att även vi använder variabeln. BNP per capita är alltså ett lands BNP dividerat med antalet 

invånare som landet har.  

 

En fjärde kontrollvariabel som vi väljer att inkludera är statsskulden. Vi tror att länder med en högre 

statsskuld kan reagera annorlunda på den automatiska stabilisatorns effekter på volatiliteten i BNP 

än länder med en lägre statsskuld. Länder med en hög statsskuld kan tänkas ha lånat pengar för att 

finansiera sina offentliga utgifter istället för att höja skatterna. Statsskulden mäter vi som 

statsskulden i procent av BNP.  
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Vi väljer att använda BNP som vår femte kontrollvariabel. Anledningen är att vi vill kontrollera för 

att små och stora ekonomier kan reagera olika på den automatiska stabilisatorn. För att undersöka 

detta använder vi oss av en variabel som ett mått på BNP i varje land för varje år. Vi använder data 

där BNP-variabeln mäts i miljoner US dollar, i löpande priser, beräknade med hänsyn tagen till 

köpkraftsparitet, där data är uttryckt i absoluta termer för en given tidsperiod (i vårt fall årligt) och 

datamaterialet är modifierat för att eliminera effekter som skapas av säsongsbetonad variation.2 

  

Vår sista förklarande variabel är en interaktionsvariabel som vi skapar genom att multiplicera värdet 

för den automatiska stabilisatorn med öppenhetsvärdet för varje period. Vi skapar variabeln för att 

undersöka om den automatiska stabilisatorns effekter mattas av med tiden, orsakat av öppenhet. 

	  

Paneldata kommer från OECD, Penn World Tables (PWT) och Världsbanken (WB). Vi utgår från 

OECD data, men kompletterar med data från andra källor när data från OECD fattas eller är 

ofullständig. Trovärdigheten hos data från OECD, PWT och WB uppskattas vara tillfredställande då 

de är frekvent förekommande i annan forskning inom ämnet; exempelvis Rodrik (1998), Darby & 

Melitz (2008) och Van den Noord (2000) . Dessa organisationer rapporterar även sin data enligt väl 

uppställda principer. 

 

Sambandet mellan volatiliteten i BNP (Y) och de förklarande variablerna kan formas i nedanstående 

regressionsekvation:     

                      Y = α + β1*skattekvoten + β2*öppenhet + β3*EMU-dummy 

                           + β4*inflation + β5* BNP per capita + β6*statsskuld                (8) 

                           + β7*BNP + β8*ÖppenAuto 

	  

5.2 Deskriptiv statistik 

För att illustrera relationen mellan volatiliteten i BNP och de automatiska stabilisatorerna, och 

hur den har förändrats över tiden, har vi valt att göra två spridningsdiagram. Figur 11 och 12 visar 

förändringen av förhållandet mellan variablerna i period 1 och 5. Period 1 innehåller åren 1995-

1998 och period 5 innehåller åren 2008-2010, dvs. finanskrisen. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Datamaterialet för variabeln är från OECD och där uttrycks måttet som; ”millions of US dollars, current prices, current PPPs, annual levels, 

seasonally adjusted ”  
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Figur 11: Förhållandet mellan volatiliteten i BNP och skattekvoten under period 1 (1995-1998) 

 

Källa: OECD och egna beräkningar. 

 

I figur 11 ser vi att det finns en svag negativ relation mellan variablerna. Debrun & Kapoor (2010) 

konstaterade att den negativa korrelationen mellan automatiska stabilisatorer och volatiliteten är ett 

“stylized facts”. Detta hävdar också bland annat Galì (1994) och Fatás & Mihov (2001). Man kan 

dock även i deras diagram se att relationen blir svagare med tiden, vilket stärker en av våra 

hypoteser. En skillnad kan dock uppstå då de använder de offentliga utgifterna som mått på den 

automatiska stabilisatorn. 
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Figur 12: Förhållandet mellan volatiliteten i BNP och skattekvoten under period 5 (2008-2010) 

 

Källa: OECD och egna beräkningar. 

 

I figur 12 illustreras den förändring som verkar ha skett i sambandet mellan variablerna över tiden. 

Under finanskrisen får vi ett svagt positivt samband mellan variablerna. Debrun & Kapoor (2010) 

diskuterade att ett sådant positivt samband även förekom i deras undersökning, dock endast för 

utvecklingsländerna. Här ser vi att detta kanske inte alltid är fallet, då stabilisatorernas samband 

med volatiliteten var svagt positiv under finanskrisen. Då vår sista period i undersökningen 

inkluderar finanskrisen är det svårt att säga om förändringen i sambandet är permanent eller om det 

endast är positivt på grund av finanskrisen. Det positiva sambandet mellan skattekvoten och 

volatiliteten i BNP kan även bero på en utelämnad variabel. Vi antar i vår hypotes att ett lands grad 

av öppenhet påverkar den automatiska stabilisatorn, och att orsaken till att den automatiska 

stabilisatorns effekt på volatiliteten i BNP har avtagit kan bero på ökad öppenhet. För att kontrollera 

för detta undersöker vi nedan sambandet mellan skattekvoten och graden av öppenhet.   

 

I figur 13 illustreras relationen mellan de inkluderade ländernas skattekvot och deras grad av 

öppenhet i ett spridningsdiagram. För att få en överblick över relationen mellan dessa variabler 

visas förhållandet mellan variablerna i genomsnitt. Vi kan se i vår studie att skattekvoten inte ändras 
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drastiskt inom respektive land utan att det snarare finns en skillnad i skattekvoten och i öppenheten 

mellan länderna. När man tar variablerna i genomsnitt bör det inte snedvrida resultatet3. 

 

Figur 13: Förhållandet mellan skattekvoten och graden av öppenhet i genomsnitt under tidsperioden 

1995-2010 

 

 
Källor: OECD, PWT och egna beräkningar. 

 

 

I figur 13 ser vi ett relativt starkt positivt samband mellan skattekvoten och graden av öppenhet. 

Länder som är mer öppna tenderar att ha en större skattekvot. Vi tror inte att skattekvoten påverkar 

ett lands grad av öppenhet utan snarare tvärtom. Det är möjligt att länder som är väldigt öppna och 

beroende av sin export och import, behöver en större skattekvot för att stabilisera den inhemska 

ekonomin, då dessa länder påverkas mer av ekonomiska störningar i andra länder. Detta skulle 

stödja våra antaganden att en större grad av öppenhet skapar mer volatilitet i BNP-tillväxten. 

 

Tabell 1 visar hur de olika variablerna korrelerar med varandra. Vi har valt att inkludera alla de 

oberoende variablerna, för att få en fullständig överblick, då graden av korrelation mellan 

variablerna kan påverka utfallet av regressionsanalyserna. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Se	  Appendix	  för	  utvecklingen	  av	  graden	  av	  ländernas	  öppenhet.	  
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Tabell 1: Korrelationsmatris 

 

 

 

Korrelationen mellan våra två viktigaste oberoende variabler, skattekvoten och öppenhet, ligger på 

0,45 i korrelationsmatrisen. En sådan positiv korrelation var väntad, då länder med en större grad av 

öppenhet i regel har ett större behov av en kontracyklisk stabilisering vilket skattekvoten kan 

erbjuda. De variabler som korrelerar mest med varandra är BNP och statsskuld. Korrelationsnivån 

ligger på ungefär 0,5. Den positiva korrelationen säger oss att stora länder, alltså länder med ett 

högt BNP, har en större statsskuld (i procent av BNP). Vi kan dock se i tabell 1 att inga 

korrelationer är uppseendeväckande stora; dvs. att multikollinearitet inte bör vara ett problem i 

undersökningen. 

 

5.3 Resultat 
I regressionsmodellerna (1), (2) och (3) i tabell 2 presenteras resultatet av att estimera delar av 

specifikationen i ekvation 8. Regressionsmodell (4) redovisar resultatet av att estimera hela 

specifikationen i ekvation 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 Automatiska 

Stabilisatorer 

 Öppenhet   EMU  Inflation BNP per Capita Statsskuld    BNP 

Automatiska 

stabilisatorer 

 

1,0000 

      

Öppenhet 0,4517 1,0000      

EMU 0,1996 0,3101 1,0000     

Inflation 0,0817 0,0667 0,1519 1,0000    

BNP per Capita 0,0554 0,2563 -0.0502 -0,1324 1,0000   

Statsskuld 0,0549 -0,0282 0,1675 -0,3583 -0,2460 1,0000  

BNP -0,3499 -0,4937 0,0609 -0,4305 -0,0397 0,5129 1,0000 
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Tabell 2: Regressionsanalyser med paneldata och volatilitet i BNP som beroende variabel, fixa effekter 

      Standardfelet visas inom parantes. *** signifikant på enprocentsnivå, ** signifikant på femprocentsnivå, * signifikant på tioprocentsnivå 

 

I regressionsmodell (1) i tabell 2 undersöker vi endast den automatiska stabilisatorns effekt på 

volatiliteten i BNP. Vi får en statistiskt signifikant koefficient på -0,198, vilken är signifikant på 

tioprocentsnivån. Detta betyder att om skattekvoten, som vi använder som mått på den automatiska 

stabilisatorn, ökar med en procentenhet minskar volatiliteten i BNP med 0,198 procentenheter. Det 

verkar finnas ett negativt samband mellan skattekvoten och volatiliteten i BNP. Detta är vad vi 

förväntade oss, eftersom den automatiska stabilisatorn ska ha en stabiliserande effekt på BNP-

tillväxten. Den negativa koefficienten visar alltså att en högre skattekvot motverkar volatiliteten i 

BNP.  

 

 
Variabel       (1)      (2)     (3)     (4) 
 
Automatiska 
stabilisatorer 

	  
- 0,198* 
   (0,099)	  

	  
-0,179*  
   (0,086)	  

	  
-0,169* 
   (0,089) 

	  
-0,218** 
   (0,099) 

 
Öppenhet	  

	  	   	  
0.045*** 
 (0,010)	  

 
0.034**                  -0,001 
   (0,012)                   (0,047) 

	  
EMU 

	   	   	  
-0,218                     -0,217 
   (0,219)                   (0,217)	  

 
Inflation 

   
-0,146                    -0,143 
   (0,148)                   (0,147) 

 
BNP per Capita 

   
0,000                      0,000 
   (0,000)                   (0,000) 

 
Statsskuld 

   
0,003                      0,005 
   (0,006)                   (0,007) 

 
BNP 
 

   
0,000**                   0,000** 
   (0,000)                   (0,000) 

 
ÖppenAuto                                                                                                           0,001 
                                                                                                                                (0,001) 
 
R2                         0,0535                        0,1785                    0,2507                      0,2523 
Antal                       90                              90                            90                              90     
Observationer 
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I regressionsmodell (2) så väljer vi att även inkludera graden av öppenhet, då den variabeln och den 

automatiska stabilisatorn är de två oberoende variablerna som vi är mest intresserade av. Även här 

är alla inkluderade variablerna statistiskt signifikanta. Den automatiska stabilisatorn är fortfarande 

signifikant på tioprocentsnivån. Vi ser dock att den automatiska stabilisatorns effekt på volatiliteten 

har blivit mindre negativ. Koefficientens värde är nu -0,179. Vi ser att öppenhet är signifikant på 

enprocentsnivå och värdet på koefficienten är 0,045. Det betyder att om man ökar öppenheten med 

en enhet så ökar volatiliteten i BNP med 0,045 procentenheter. Att sambandet mellan öppenhet och 

volatiliteten är positiv är väntat då vi antar i en av våra hypoteser att öppenheten skulle ha denna 

effekt. Vi kan nu konstatera att öppenhet tenderar att öka volatiliteten i ländernas BNP-tillväxt.  

 

I regressionsmodell (3) inkluderas alla variablerna, förutom interaktionsvariabeln, som ingår i 

denna analys. Den automatiska stabilisatorn förblir negativt korrelerad med volatiliteten och 

fortsätter att motverka den. Öppenhetens effekt är fortfarande positiv. Alla nya variabler som 

inkluderades, förutom BNP, är ej statistiskt signifikanta, dock så har de ändå påverkat våra variabler 

av intresse och minskat deras effekter något på den beroende variabeln. BNP-variabeln har en 

positiv koefficient och är signifikant på femprocentsnivå. Effekten är dock så pass liten att i 

presentationen av tabell 2 så visas inte BNP-variabelns faktiska värde. Detta på grund av att 

variablerna endast antar tre decimaler. Att sambandet är positivt är oväntat eftersom vi innan 

förväntade oss att stora ekonomier skulle ha lägre volatilitet i BNP, dock indikerar våra resultat att 

så är inte fallet. Även om effekten är liten, så kommer en ökning i BNP att leda till en ökning i 

volatiliteten.  

 

I regressionsmodell (4) inkluderas slutligen interaktionsvariabeln som vi kallar för ”ÖppenAuto”. 

Den är ej statistiskt signifikant, dock så påverkar den de andra variablerna. Den automatiska 

stabilisatorns koefficient har nu en större effekt och den är nu signifikant på femprocentsnivån. 

Dock är inte längre öppenhetsvariabeln signifikant, orsaken till detta kan vara att 

interaktionsvariabeln och öppenhetsvariabeln är så högt korrelerade med varandra att det uppstår 

problem i regressionen. Det är svårt veta om man verkligen ska tolka öppenhetsvariabeln som ej 

signifikant när vi har sett en stabil signifikansnivå för variabeln tidigare. Man kan hävda att 

interaktionsvariabeln inte ska inkluderas när den är så långt från att vara signifikant. I princip 

indikerar det faktum att ”ÖppenAuto” är noll, vilket innebär att öppenhet och den automatiska 

stabilisatorn inte påverkar varandra. De andra variablerna påverkas inte anmärkningsvärt. 
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5.4 Känslighetsanalys 

För att undersöka om våra resultat är stabila, gör vi en känslighetsanalys där vi testar ett alternativt 

mått på automatiska stabilisatorer och diskuterar endogenitetsproblemet. 

Tabell 3: Regressionsanalyser med paneldata och volatilitet i BNP som beroende variabel, fixa effekter 

Standardfelet visas inom parantes. *** signifikant på enprocentsnivå, ** signifikant på femprocentsnivå, * signifikant på tioprocentsnivå 
 

Vi börjar med att undersöka ett alternativt mått på den automatiska stabilisatorn. I tabell 3 gör vi 

liknande regressioner som i tabell 2 fast vi byter ut skattekvoten mot offentliga utgifter i procent av 

BNP som mått på den automatiska stabilisatorn. Resultaten i tabell 3 visar ett positivt samband. 

Resultatet är både väntat och oväntat. Ur en ekonomisk ståndpunkt borde inte ett mått på den 

automatiska stabilisatorn öka volatiliteten i BNP eftersom att den ska stabilisera ekonomin. 

Samtidigt så diskuterade vi tidigare att när man använder de offentliga utgifterna som procent av 

BNP som mått för att kvantifiera den automatiska stabilisatorn så inkluderas även en del av den 

Variabel       (1)      (2)     (3)     (4) 
 
Automatiska 
stabilisatorer 

	  
  0,083 
   (0,049)	  

	  
  0,159***  
   (0,036)	  

	  
  0,175*** 
   (0,044) 

	  
 0,065 
   (0,106) 

 
Öppenhet	  

	  	   	  
0.065*** 
 (0,014)	  

 
0.044***                 -0,026 
   (0,015)                   (0,067) 

	  
EMU 

	   	   	  
-0,058                     -0,086 
   (0,331)                   (0,334)	  

 
Inflation 

   
-0,029                     -0,018 
   (0,152)                   (0,146) 

 
BNP per Capita 

   
 0,000                      0,000 
   (0,000)                   (0,000) 

 
Statsskuld 

   
 -0,011                     -0,009 
   (0,007)                    (0,007) 

 
BNP 
 

   
 0,000                       0,000 
   (0,000)                   (0,000) 

 
ÖppenOff                                                                                                              0,002 
                                                                                                                                (0,001) 
 
R2                         0,0416                        0,2682                    0,3391                      0,3480 
Antal                       90                              90                            90                              90     
Observationer 
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aktiva stabiliseringspolitiken. När den aktiva stabiliseringspolitiken inkluderas så tar den med 

offentlig konsumtion som kan tänkas öka under en lågkonjunktur när staten vill öka konsumtionen.  

Effekten av de resterande variablerna skiljer sig inte mycket från regressionerna i tabell 2, förutom 

att öppenhet är statistiskt signifikant på enprocentsnivån och att BNP ej är signifikant. 

 

Ett problem med regressionerna i tabell 2, och med tolkningarna av dem, är att vi inte har kunnat ta 

hänsyn till simultanitet. Problemet med simultanitet har att göra med att vi har antagit att den 

automatiska stabilisatorn påverkar volatiliteten i BNP. I verkligheten kan det dock finnas en 

kausalitet i den andra riktningen, det vill säga att volatiliteten påverkar de förklarande variablerna. 

Om regeringen i ett land ser att BNP-tillväxten har fluktuerat de senaste åren kan de välja att höja 

skattekvoten för att motverka volatiliteten i BNP-tillväxten. Ett annat möjligt scenario är att ett land 

väljer att förbereda sig inför en lågkonjunktur eller finanskris genom att höja skattesatsen. Ett sätt 

att lösa detta problem är att använda ett genomsnitt för skattekvoten för en tidsperiod, med 

volatiliteten i BNP endast för det sista året för tidsperioden. Skälet till att detta fungerar är att ett 

senare år inte har möjligheten att påverka den förklarande variabeln för tidigare år. Med en sådan 

analys blir dock antalet observationer väldigt få, vilket i sin tur försvårar regressionsanalysen. En 

annan möjlig lösning är att använda sig av en instrumentvariabel, vilket Debrun & Kapoor (2010) 

gör. Det är dock svårt att hitta en lämplig instrumentvariabel. I vårt fall skulle det bästa vara att hitta 

ett mått på den aktiva stabiliseringspolitiken och använda det måttet som en kontrollvariabel, dock 

är det mycket svårt att hitta nödvändiga data för att göra detta. 
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6. Avslutande diskussion 
 

I vår teoridel visade vi hur ett land kan återhämta sig efter en ekonomisk störning i en sluten samt 

en öppen ekonomi. Vi illustrerade detta med hjälp av IS-LM och Mundell-Fleming modellerna. 

Dessa modeller visar att effekten på BNP av en penningpolitisk åtgärd blir kraftigare ju öppnare en 

ekonomi är, medan finanspolitikens påverkan blir svagare ju öppnare en ekonomi är. 

 

I vår empiriska undersökning testas dessa teorier med insamlade data. Vi finner ett negativt 

samband mellan den automatiska stabilisatorn och volatiliteten i BNP, när vi använder skattekvoten 

som mått på den automatiska stabilisatorn. Ett flertal länder avviker dock från detta samband, då det 

ofta förekom i datamaterialet att de länder med de största automatiska stabilisatorerna tenderade att 

ha en relativt hög volatilitet i BNP-tillväxten.  

 

En annan sak som vår empiriska undersökning visar är att mer öppenhet i ett land leder till ökad 

volatilitet i BNP-tillväxten. Åtminstone i de tre första regressionerna i tabell 2. Man kan även se en 

trend i datamaterialet; länder som har en högre öppenhetsgrad tenderar att både ha mer volatilitet i 

BNP och en större skattekvot. Att utfallet blir sådant kan ha en rimlig förklaring. Eftersom 

öppenheten ökar volatiliteten i BNP och den automatiska stabilisatorn minskar den så motverkar de 

varandras effekter på volatiliteten. En av effekterna kommer oftast vara starkare, så om vi tänker 

oss ett land som är både väldigt öppet och har en hög skattekvot så kommer den automatiska 

stabilisatorn inte bara behöva stabilisera den ”naturliga volatiliteten i BNP” utan även stabilisera 

den effekt som öppenheten har på volatiliteten. Man skulle kunna tolka detta som att väldigt öppna 

länder behöver ha större automatiska stabilisatorer för att kunna kompensera för den ”skada” som 

öppenheten skapar genom att öka volatiliteten.  

 

Om detta resonemang skulle stämma skulle det även kunna förklara varför länder som Sverige, 

Danmark och Finland, dvs. länder med relativt höga skattekvoter ändå har en benägenhet att ha en 

hög volatilitet i BNP, speciellt i samband med ekonomiska störningar. Eftersom den automatiska 

stabilisatorn, under en ekonomisk störning (som exempelvis finanskrisen 2008), måste stabilisera 

både för effekterna från störningen, samt effekterna från öppenheten. Detta skulle även kunna 

förklara varför exempelvis Australien som både har en relativt låg öppenhet och en relativt låg 

skattekvot ändå har en väldigt låg volatilitet i BNP-tillväxten. Självklart finns det även andra 

faktorer som påverkar volatiliteten i BNP.  
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Vi såg även i den deskriptiva statistikdelen att länder som har en större grad av öppenhet tenderar 

att ha en högre skattekvot. Detta kan stödja vår diskussion om att länders automatiska stabilisatorer 

måste stabilisera både en ekonomisk störningseffekt på BNP-tillväxten och öppenhetens påverkan 

på volatiliteten i BNP. Det kan möjligtvis förklara det positiva sambandet mellan volatiliteten i 

BNP och skattekvoten i period 5 i figur 12. Om länder som har en större skattekvot även har en 

högre grad av öppenhet så kommer rimligtvis dessa länder at ha mer volatilitet i BNP-tillväxten, 

speciellt under en ekonomisk störning, eftersom att de automatiska stabilisatorerna då inte klarar av 

att stabilisera alla dessa effekter på BNP-tillväxten.    

 

Om Sverige håller en jämn nivå på sin automatiska stabilisator och samtidigt blir mer och mer öppet, 

skulle det då till en viss del kunna förklara den automatiska stabilisatorns avtagande effekt. Det 

skulle då även visa att när man tittar på ett lands automatiska stabilisator, så måste man även titta på 

landets öppenhetsnivå för att kunna förespå om stabilisatorn är tillräckligt stor för att stabilisera 

landet under lågkonjunkturer och ekonomiska störningar.  

 

Det är dock svårt att dra säkra slutsatser om hur den automatiska stabilisatorns funktion har 

förändrats över tiden på grund av att vår sista period i undersökningen utgörs av finanskrisen. Det 

gör det svårt att säga om det positiva förhållandet mellan den automatiska stabilisatorn och 

volatiliteten i BNP är en trend eller om detta endast är en effekt av finanskrisen. Eftersom det inte 

finns ett direkt mått på den automatiska stabilisatorn så är det svårt att jämföra resultaten med andra 

undersökningar där man har använt sig av andra mått. Ett annat problem är att vi har använt oss av 

en tämligen enkel regressionsanalys i vår undersökning, vilket kan leda till något bristfälliga resultat. 

För att åtgärda dessa problem, kan man i vidare forskning i ämnet även inkludera senare 

tidsperioder för att se utvecklingen mellan volatiliteten i BNP och de automatiska stabilisatorerna 

efter finanskrisen. Om man skulle kunna hitta ett mått på den aktiva stabiliseringspolitiken så skulle 

man även kunna använda sig av det som en kontrollvariabel.    

 

Teorierna visar även att länder som är med i en valutaunion bör reagera annorlunda under en 

ekonomisk störning i en öppen ekonomi än länder som inte är med i en valutaunion. Detta gick 

dock inte att se i våra regressionsanalyser där EMU-dummyn ej var statistiskt signifikant, vilket 

indikerar att det inte finns någon skillnad mellan medlems- och ickemedlemsländer. Man skulle 

istället kunna tänka sig att det inte har gått tillräckligt lång tid sedan EMU implementerades och att 

det därför kan vara svårt att urskilja skillnaderna mellan medlems- och ickemedlemsländer.  
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Det är viktigt för länder som är med i en valutaunion att ha en välfungerande nationell finanspolitik, 

eftersom länder som går med i EMU ger upp sin självständiga penningpolitik. Det innebär att ett 

medlemsland utsätts för en ekonomisk störning, så har det landet endast finanspolitiken att skydda 

sig med. I en sådan situation blir den automatiska stabilisatorn ännu mer väsentlig.  

 

Uppsatsen övergripande syfte har varit att undersöka den automatiska stabilisatorns funktion och 

vilka faktorer som påverkar hur väl den fungerar. Den viktigaste utgångspunkten från vår teoridel är 

att belysa finanspolitikens styrka under fast växelkurs och att den alltmer ökande finansiella 

integrationen och öppenheten kan leda till konsekvenser för volatiliteten i konjunkturcykeln. Vi har 

sett att det finns ett antal olika sätt att kvantifiera den automatiska stabilisatorn. Trots att det inte 

finns ett allmänt vedertaget mått på stabilisatorn verkar de flesta studierna vara enhälliga om att det 

bör finnas en negativ korrelation mellan storleken på den automatiska stabilisatorn och volatiliteten 

i BNP. Även vår empiriska undersökning pekar på ett negativt samband mellan den automatiska 

stabilisatorn och volatiliteten i BNP. Att öppenhet påverkar volatiliteten i BNP har vi också kunnat 

se i vår undersökning, men den är långt ifrån den enda påverkande faktorn. Vi kan därmed 

konstatera att den automatiska stabilisatorn verkar fungera men att den är något avtagande över tid, 

vilket delvis (men inte uteslutande) skulle kunna förklaras av att länder blivit alltmer öppna.  
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Appendix 
 

 
Figur A1: Utvecklingen av graden av öppenhet mellan åren 1995-2010 

 

 
 

Källa: PWT och egna beräkningar. 
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