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Författare: Emma Magnusson & Jonathan Hillgren 
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Examinator: Andreas Stephan  

Titel: For better or for worse – A study on the impact of exchange rate volatility on trade  

 

Bakgrund: Växelkurssvängningar har studerats av flertalet forskare då detta anses vara en 

osäkerhet vars effekt inte är säkerställd. Då internationell handel är en viktig faktor för tillväxt 

och välstånd i en nation är dess samband med volatiliteten betydelsefullt att fastställa för att 

identifiera huruvida inverkan på landet är positiv eller negativ.  

 

Problemformulering: Har volatiliteten i eurons växelkurs mot rörliga valutor någon 

påverkan på den bilaterala handeln mellan eurozonen och andra europeiska länder?  

 

Syfte: Att kunna urskilja effekten av växelkursvolatilitetens påverkan på export och import 

vilket kan gynna företag i dess handelsbeslut, strategier och framtidprognostisering.   

 

Metod: Undersökningens tillvägagångssätt grundar sig i en tidsserieanalys där beräkningar 

för volatiliteten ligger som grund till förklaringsvariabeln i modellen för att studera dess 

effekt på handeln, vilket skattas genom en noga utvald ARDL-metod. Regressionerna ger 

både ett lång- och kortsiktigt samband för att visa skillnader i influenser från volatiliteten på 

export och import för Sverige och Norge som studeras i rapporten.  

 

Slutsatser: De erhållna resultaten för både Sveriges och Norges export visar att ingen 

påverkan alls kan urskiljas från växelkurssvängningar vilket innebär att exporten fortskrider 

oavsett grad av volatilitet vilket kan förklaras genom dess förmodade likheter i 

handelsmönster, varukategorier och exponering mot euroländerna. En möjlig slutsats är även 

att det inte är volatiliteten i sig som påverkar handeln, utan underliggande faktorer som inte 

kontrollerats för, vilket åskådliggjordes när oljeprisindex inkluderandes och eliminerade 

volatilitetens effekt på Norges export. Importen visade en långsiktig negativ effekt av 

volatiliteten för Norge och en kortsiktig positiv påverkan för Sverige. Skillnader i importen 

antas bero på olikheter i valutasäkring, trögheter i ekonomin och relationen till EU. 
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Abstract  
 

Master Thesis in finance, Business and Administration 

School of Business and Economics at Linnaeus University, VT-2017 

Authors: Emma Magnusson & Jonathan Hillgren 

Advisor: Håkan Locking 

Examiner: Andreas Stephan 

Title: For better or for worse – A study on the impact of exchange rate volatility on trade 

 

Background: Exchange rate fluctuations have been studied by numerous researchers, since it 

is thought of as an uncertainty whose effect is not guaranteed. Because international trade is 

an important factor to growth and wealth for a country, its connection to volatility is 

important to establish in order to identify whether the influence on the nation is positive or 

negative. 

 

Problem: Does the volatility in the exchange rate between the euro and floating currencies 

affect bilateral trade between the euro area and other European countries? 

 

Purpose: The purpose of the study is to distinguish the effect of the exchange rate volatility 

on export and import, which can favor companies in their trade decisions and strategies. 

 

Method: The approach of the study is built on a time series analysis where estimates of 

volatility are underlying the explanatory variable to find its effect on trade, which is 

calculated by a carefully selected ARDL method. The regressions obtain both long-term and 

short-term relationships to show differences in the effect from the volatility on export and 

import for Sweden and Norway, the studied countries in this report. 

 

Conclusions: The results for the export of both Sweden and Norway do not show any impact 

from the exchange rate fluctuations, which means the export continues regardless of the level 

of volatility. This can be explained by their similarities in the pattern of trade, products and 

exposure to the euro countries. Another possible conclusion is that the volatility itself is not 

affecting trade but that the underlying factors not being controlled for are, which was shown 

when the oil price index was included and eliminated the effect of the volatility on Norwegian 

exports. The import exposed a long-term negative effect of the volatility for Norway and a 

short-term positive effect for Sweden. The disparities are assumed to be due to differences in 

the use of hedging, inertia in the economy and the relationship with the European Union.  
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1. Inledning 

Inledningskapitlet tar sin utgångspunkt i växelkursvolatilitetens ursprung och dess effekter på 

den internationella handeln för att sedan mynna ut i en problemdiskussion där komplexiteten 

diskuteras utifrån tidigare forskning och teorier. Avsnittet leder fram till studiens syfte, 

frågeställningar och bidrag för att avslutas med dess avgränsningar.  

 

1.1. Problembakgrund 
 

Har osäkerheten som uppstår av svängningar i växelkurser någon påverkan på handeln mellan 

länder? Denna fråga har försökt besvaras i en mängd tidigare litteratur och är av 

samhällsmässigt intresse för företag, policyskapare och ekonomer (Arize, 1995; Benita & 

Lauterbach, 2004). Ämnet är relevant även idag, och som generalsekreterare Pascal Lamy för 

World Trade Organization nyligen uttryckt:  

 

‘Exchange rates are, and have always been, a highly sensitive subject in the WTO’ 

– Lamy, 2012 

 

Den stora depressionen under 1930-talet medförde att handeln sjönk kraftigt i hela Europa 

(Madsen, 2001). Minskad handel mellan länder anses hämma dess ekonomiska tillväxt, som i 

sin tur kan få stora konsekvenser som berör både samhället i stort och har påverkan ända ner 

på individnivå (Frankel & Romer, 1999). Hög internationell handel är därför eftersträvansvärt 

vilket beror på att den ökar konkurrensen i världen vilket pressar priser och resultatet blir 

ökad köpkraft för konsumenters inkomst. På lång sikt kan i sin tur ekonomisk tillväxt bidra 

till minskad fattigdom genom en högre välfärd i nationen (Clift & Diehl, 2007).  För att dra 

lärdom av tidigare misstag och förhindra ytterligare en finansiell kris beslutade 44 länder att 

införa ett nytt monetärt system år 1944. Detta system skulle vara en stark grund till att 

återuppbygga världsekonomin efter kriget. Beslutet innebar att respektive lands växelkurs 

skulle vara fast mot den amerikanska dollarn, som i sin tur var fast mot guldet. Visionen med 

det nya monetära systemet, som senare blev tilldelat namnet Bretton Woodssystemet, var att 

säkra växelkursstabilitet, förhindra devalveringar och främja ekonomisk tillväxt. Denna 

växelkurskonstellation föll år 1971 när dollarn ansågs vara för starkt övervärderad och många 

länder bytte då till rörlig växelkurs (Bordo och Eichengreen, 2007). 
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Detta introducerade ett nytt ekonomiskt problem; huruvida rörliga växelkurser kan påverka 

handeln mellan länder och om osäkerheten som uppstår i svängningarna i växelkursen, vilket 

benämns växelkursvolatilitet, influerar export och import på den globala marknaden. För att 

främja handeln skapades gynnsamma avtal gällande tullunioner och frihandel för länderna i 

Europa genom bildandet av Europeiska Unionen år 1993 (NE, 2017a). Därefter skapades 

Europeiska Monetära Systemet vars syfte grundade sig i att minska svängningar i de 

europeiska valutakurserna. Ett växelkurssamarbete, Europeiska Växelkursmekanismen 

(ERM), införlivades och innebar ett system med justerbara, fasta växelkurser för att minska 

den risk som rörliga växelkurser medför. Under 1990-talet togs detta samarbete steget längre 

och bildandet av Europeiska Monetära Unionen (EMU) påbörjades. Nästan tio år senare 

infördes euron som gemensam valuta för många av medlemsländerna i Europeiska Unionen 

(Eu-upplysningen, 2017a). En annan faktor som har underlättat för internationell handel är 

valutaavregleringar. Detta innebär minskad kontroll och begränsning för att flytta valutor och 

kapital mellan länder (NE, 2017b). EMU-samarbetet och valutaavregleringar tillsammans 

med globaliseringen har medfört ökad internationell handel med bland annat ökad rörlighet 

mellan gränserna och teknologisk utveckling. Trots de gynnsamma handelsförhållanden som 

eurosamarbetet innebär har några europeiska länder valt att stå utanför valutaunionen och den 

gemensamma valutan. Detta innebär en växelkursrisk mot euroländerna, som dessa inte har 

mot varandra på grund av den gemensamma valutan. Länder med rörlig valuta har dock andra 

fördelar då de kan föra sin egen penningpolitik vilket bland annat kan vara fördelaktigt vid 

kriser (Fregert & Jonung, 2014).  

 

Handeln mellan länder har konstant ökat de senaste decennierna och ett samhällsmässigt 

intresse har därför skapats för att hitta förklaringar till vilka ytterligare faktorer som påverkar 

handeln utöver de vedertagna ingående parametrarna i export- och importfunktionen1. Det har 

därför gjorts mycket forskning i ämnet. Resultaten från tidigare undersökningar är tvetydiga 

angående vilken effekt växelkursvolatilitet har på den internationella handeln. Många forskare 

har kommit fram till att det finns ett svagt negativt samband mellan växelkursvolatilitet och 

handeln mellan länder (Ethier, 1973; Arize, 1997; McKenzie, 1999; Obstfeld & Rogoff, 2005; 

Bahmani-Oskooee & Wang, 2007). Detta då det har påvisats att osäkerheten i växelkurser är 

skadligt för internationell handel (Akhtar & Hilton, 1984). Enligt Mckenzie (1999) har 

växelkursvariationer utsatt företag för en hög grad av osäkerhet kring handelsvolymer och 

                                                 
1 Se tidigare forskning, avsnitt 3.3.1  
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vinstmarginaler. Denna osäkerhet som volatiliteten medför har också visat sig öka den 

internationella handeln. Franke (1991) visar att under väldigt generella förhållanden kan ett 

företag gynnas av ökad växelkursvolatilitet och därmed öka exportvolymen. Det finns även 

tidigare forskning som stödjer hypotesen om att volatilitet ökar handeln på grund av att det 

ökar möjligheten för högre intäkter (Sercu, 1992). Sercu och Vanhulle (1992) har föreslagit 

att ökad volatilitet ökar värdet på exportföretag vilket ger ett incitament till att exportera då 

möjligheten till att erhålla ett högre pris för varorna stiger.  

 

“Although exporters are universally made unhappy by the volatility of exchange rates, some 

may decide that they will be better off by exporting more.” – De Grauwe (1988) 

 

Samtidigt visar viss forskning (Sercu och Uppal, 2003) att förhållandet kan vara både positivt 

och negativt beroende på den underliggande källan till förändringen i växelkursen. I vissa 

studier har inget samband alls kunnat påvisas mellan volatilitet och handel vilket visar på att 

osäkerheten inte är en orsak till förändrade handelsmönster (Arize, 1999). De stora 

motsättningarna och tvetydigheten i forskningen avseende växelkursvolatilitet och dess 

påverkan på export och import har därför kommit att bli ett av de mest omdiskuterade ämnena 

inom internationell handel (Bahmani-Oskooee & Hagerty, 2007). 

 

1.2. Problemdiskussion 

 

Sedan kollapsen av Bretton Woodssystemet och dess medföljande övergång till rörliga 

växelkurser har många internationella export- och importberoende företag utsatts för en ny 

utmaning, växelkursrisker.  

 

Det finns olika växelkursregimer ett land kan välja mellan vilka innefattar olika för- och 

nackdelar. Fasta växelkurser kan gynna handeln på grund av exempelvis minskad volatilitet, 

transaktionskostnader och prisstabilitet. Det skapar också mer säkerhet för importörer och 

exportörer och kan användas som hjälpmedel för att uppfylla målet om en låg inflation vilket 

på sikt ska hålla räntan nere och stimulera handel och investeringar. Nackdelen med en fast 

växelkurs är att ingen egen penningpolitik kan bedrivas i landet då växelkursen inte kan 

påverkas. Det har påståtts att rörliga växelkurser skapar instabilitet i världsekonomin på grund 
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av dess höga variabilitet, men det har också visat sig vara ett effektivt sätt att minimera 

effekten av finansiella kriser (Mundell, 1963).   

 

Det är dock inte den förväntade förändringen i växelkursen som utgör risken vid handeln då 

denna kan elimineras med hjälp av valutasäkring. Det är den oförutsägbara risken, den 

oväntade volatiliteten, som kan ställa till bekymmer för företag och därmed påverka handeln. 

På kort sikt är alla kostnader och priser kända vid tillfället för handeln, förutom den nominella 

växelkursen. Det är därför fluktuationer i denna innebär osäkerhet (IMF, 2004). Eftersom 

rörelser i växelkursen innebär volatilitet har det uppstått ett intresse för att se hur mycket 

denna rörlighet påverkar handeln oavsett åt vilken riktning förändringen i växelkursen sker.  

 

Osäkerheten kan tänkas innebära en negativ påverkan på handelsflöden mellan länder. Studier 

har gjorts med utgångspunkt att växelkursvolatilitet påverkar handeln negativt på grund av 

riskaversion (se förklaring av ord och begrepp, appendix A1.1) hos importörer och exportörer. 

Canzoneri, Clark, Glaessner och Leahy (1984) skriver att vid stor riskaversion skapas en 

osäkerhet i företagens avkastning på grund av svängningar i växelkursen, vilket påverkar 

riskaverta exportörer som i sin tur avstår ifrån- eller reducerar handeln. En riskavert exportör 

kommer tolka osäkerheten i vinstmarginalen som en nackdel vilket kommer påverka handeln 

negativt (Obstfeld & Rogoff, 2005). I dagens samhälle med välutvecklade terminsmarknader 

kan det dock tänkas att ett omvänt förhållande kan gälla mellan risken i växelkursen och 

handeln. Köpmän kan dra nytta av risken och försöka göra högre vinster om 

växelkursvariansen vänds till deras fördel. Dellas & Zilfarb (1993) argumenterar för att låg 

riskaversion innebär möjlighet för större vinster vid volatila växelkurser vilket kan överväga 

nackdelarna med svängningarna. Huruvida risken i växelkursen påverkar handeln positivt 

eller negativt kan därför tänkas bero på riskaversionen hos deltagare på den internationella 

marknaden. Därför kan studier av volatilitetens påverkan på handeln motiveras genom ett 

intresse att undersöka vilken av krafterna som dominerar på marknaden när det dessutom 

finns möjlighet att säkra sina betalningsflöden mot risken i växelkursen. Det finns dock en 

kostnad för denna hedging och det är inte självklart om exportörer och importörer anser 

nyttan av valutasäkringen överstiga denna kostnad.  

 

Svängningar i valutakursen kan ses som ett tecken på obalanser i utrikeshandeln och att 

korrigeringar behöver göras (Riksbank, 2017). Osäkerheten och risken i växelkurser var en av 

orsakerna till bildandet av Europeiska Monetära Unionen, där många av medlemsländerna i 
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EU skapade en gemensam valuta, euron (Eu-upplysningen, 2017a). Det har gjorts flertalet 

studier om huruvida handeln inom Europa har gynnats av denna valutaunion. En av studierna 

visar att den bilaterala handeln mellan länderna i unionen har ökat med mellan 4-10% och 

även medlemsländernas handel med länder utanför EMU har ökat med 8-16% vilket visar att 

valutaunionen medfört ökad handel även med övriga världen (Micco, Stein & Ordonez, 

2003). Det finns även negativa aspekter med en valutaunion, då ett rörligt växelkurssystem 

istället hade varit mer fördelaktigt. Framförallt kan det vara gynnsamt vid kriser då 

växelkursen genom dess depreciering kan fungera som en stötdämpare2, vilket möjliggörs av 

en rörlig valuta (Fregert & Jonung, 2014).  

 

Att fixera växelkursen reducerar valutarisken och anses därför öka handelsvolymen mellan 

länder. Med en gemensam valuta blir växelkursen stabil och detta minskar 

transaktionskostnader som annars skapar barriärer för handeln (De Nardis & Vicarelli, 2003). 

En studie av Rose (2000) analyserade effekterna av en gemensam valuta, skild från 

växelkursvariabilitet, och fann ett positivt samband mellan handeln och valutaunionen. 

Resultaten visade att länder med gemensam valuta handlar tre gånger så mycket med varandra 

än vad de skulle gjort med olika valutor. Volatiliteten står för en extra risk vid internationell 

handel som eliminerats för medlemsländerna i EMU genom den fasta växelkursen. Det är 

därför av intresse att studera länder i Europa som står utanför eurosamarbetet för att se om 

dess handel påverkas av volatiliteten mot euron. Att komma fram till om handeln blir 

påverkad av volatiliteten kan ligga som argument för eller emot ett medlemskap i 

valutaunionen.  

 

Trots många av fördelarna som påvisats med en valutaunion (Micco et al, 2003) finns det 

länder inom EU som inte är en del av EMU och därmed har egna valutor. För att skapa en ny 

infallsvinkel från tidigare forskning har denna rapport valt att fokusera på hur handeln för 

eurozonen mot industrialiserade länder i Europa med egen valuta3 påverkas av volatiliteten i 

växelkursen, utöver den effekt som avkastningen i en rörlig växelkurs innebär. För att försöka 

hitta endast volatilitetseffekten har rapporten försökt eliminera andra faktorer som kan 

påverka handeln och därför valt länder som liknar varandra4.  

 

                                                 
2 Se förklaring av ord och begrepp, appendix A1.1 
3 Se val av länder, avsnitt 4.1.3 
4 Se val av kontrollvariabler, avsnitt 4.3.3 
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Vad som skiljer denna rapport från tidigare undersökningar är att studien av 

växelkursvolatilitetens påverkan är riktad mot handeln med hela eurozonen, vars valuta inte 

studerats i stor omfattning då tidsperioden för eurons existens är relativt kort. Eftersom euron 

ingår i en valutaunion, vars totala handel undersöks, skapar detta en ny vinkel i 

forskningsområdet som inte påträffats i någon tidigare litteratur. Dessutom kommer rapporten 

även att använda mer aktuell data från 2000-talet och under en tidsperiod då 

valutaterminsmarknaden är välutvecklad. Åren som denna rapport kommer att behandla 

inkluderar den finansiella krisen 2008. Denna kris skapade abnormaliteter på marknaden och 

exporten minskade med nästan 25% för de europeiska länderna (IMF, 2010) och orsakade 

höga volatilitetschocker över alla ekonomiska marknader, inklusive valutamarknaden 

(Fratzcher, 2009; Melvin & Taylor, 2009). Detta betyder att data för 2008-2009 är en outlier 

och att inkludera dessa år kommer därför bidra till att effekter finanskrisen och 

växelkursvolatiliteten hade på handeln kommer att kunna undersökas. Att inkludera krisen i 

rapporten, för att kunna särskilja effekter från volatilitetens och finanskrisens påverkan på 

handeln, skiljer sig också från tidigare forskning. Då det finns väldigt lite undersökningar 

inom detta område bidrar rapporten med ytterligare resultat till ämnesområdet.   

 

Det är blandade resultat och slutsatser från tidigare forskning angående vilken effekt 

växelkursvolatilitet har på handelsflöden. Eftersom tidigare forskning genererat olika resultat 

kan man inte dra generella slutsatser om vad som stämmer gällande växelkursvolatilitetens 

påverkan på handeln mellan länder. Skillnader i resultaten beror främst på skillnader i urval, 

valutor, länder, samt vilka statistiska metoder som används. Det rapporten ämnar komma 

fram till är huruvida volatiliteten påverkar handeln mellan eurozonen och dess 

handelspartners utanför eurosamarbetet. Detta leder fram till studiens slutliga 

problemformulering.    

 

1.3. Problemformulering  

 

Har volatiliteten i eurons växelkurs mot rörliga valutor någon påverkan på den bilaterala 

handeln mellan eurozonen och andra europeiska länder? 
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1.4. Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka huruvida volatiliteten i växelkurser för små och snarlika 

industrialiserade europeiska länder utanför eurosamarbetet påverkar dess bilaterala handel 

med euroländerna.  Studien avser även att ta reda på om effekten av volatiliteten skiljer sig för 

länder som utöver eurosamarbetet även står utanför Europeiska Unionen, mot länder som 

besitter ett medlemskap i EU. Rapporten syftar även till att finna huruvida eventuella 

samband är lång- eller kortsiktiga och om effekter skiljer sig mellan import- och exportflödet. 

Dessutom vill undersökningen urskilja influenser från finanskrisen och även ge ett bidrag till 

argumentationen kring volatilitetens betydelse för företag och ekonomin i stort. Både som en 

bidragande del i debatten kring ett valutasamarbete och även för att underlätta handelspartners 

planeringshorisont gällande volatilitetens effekt på handelsmönster och således även dess 

intäkter och kostnader. 

 

1.5. Studiens bidrag 
 

Varför detta ämne är viktigt att studera ur ett samhällsperspektiv är bland annat på grund av 

effekterna av förändrad handel mellan länder. Oavsett om volatiliteten har positiv eller 

negativ påverkan på handeln är detta något som berör hela samhället. Internationell handel 

anses vara en bidragande faktor till ekonomisk tillväxt (Frankel & Romer, 1999). Om en 

förändring av denna sker kan det ha stora konsekvenser som berör både samhället i stort och 

har påverkan ända ner på individnivå. Om utfallet är känt angående hur en volatil växelkurs 

påverkar handeln, blir det också lättare att göra framtidsprognoser och för politiker att kunna 

skapa bättre lagar och policyer för att främja handeln. Även på företagsnivå kan det vara 

tillämpbart då exempelvis prissättning eller förväntad omsättning kan variera med en volatil 

växelkurs och därför kan strategier skapas gällande valutasäkring och budgetplanering. Därför 

är det viktigt att studera vad som kan tänkas påverka handeln mellan länder, varav 

växelkursvolatiliteten är en möjlig faktor. Resultatet av undersökningen, oavsett utfall, kan ha 

en bidragande del i argumentationen kring medlemskap i valutaunionen. Detta eftersom 

undersökningens syfte är att komma fram till om växelkursvolatilitet har ett signifikant 

samband med handeln mot euroländerna, och huruvida detta i sådana fall är positivt eller 

negativt. 
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1.6. Avgränsningar  

 

Undersökningen har vissa begränsningar som främst beror på tids- och resursbrist men även 

för att studien inte ska utvecklas till ett oöverskådligt projekt med ohanterbart många 

observationer. Antal länder som studeras har begränsats till att innefatta endast europeiska 

länder och vid jämförelse med en valutaunion är det endast euron som studeras då detta är det 

mest omfattande och utvecklade valutasamarbetet i världen. Endast två stycken av länderna i 

Europa som står utanför eurosamarbetet har inkluderats5. Andra länder i Europa med rörlig 

växelkurs som skiljer sig från de två utvalda länderna hade också kunnat studeras, men då 

hade fler faktorer haft inverkan och varit relevanta i analysen av resultatet och det hade 

behövt göras en mer omfattande studie. Tidsperioden för observationerna har förkortats till att 

inte inkludera samtliga år sedan euron infördes, då en studie över tolv år anses vara tillräcklig 

för att kunna finna ett statistiskt samband om detta existerar6.   

 

Då riskaversion är en väsentlig del i hur exportörer och importörer reagerar vid 

valutakursförändringar och volatilitet kunde eventuellt detta varit en berättigad faktor att ta 

hänsyn till i undersökningen. Det är dock problematiskt att sätta ett mått på riskaversion 

varför detta sträcker sig utanför denna rapport. En koppling till riskaversion kan vara handeln 

med valutaderivat som skydd mot osäkra betalningsflöden. Denna variabel kommer inte att 

inkluderas i modellen, trots att den kan antas ha påverkan på handeln. Detta beror på att 

intresset främst ligger i att studera om handeln påverkas trots möjligheter till handel med 

valutaderivat. Rapporten har även uteslutit sektoriell handel och hur volatilitet och handel kan 

skilja inom olika branscher. Detta beror delvis på tidsbrist men även på att fokus ligger på hur 

en hel nation påverkas av fluktuationer i en rörlig växelkurs. Det finns ytterligare faktorer 

som kan tänkas ha inverkan på handelsförändringar utöver faktorerna som kontrolleras för i 

regressionen, exempelvis tredjelandseffekten. Sådana yttre faktorer har exkluderats då 

ekvationerna skulle bli svårarbetade. Även skillnader i räntenivåer och inflation mellan 

länderna är något som kan ha påverkan på handeln men inte har beräknats i modellen. Dessa 

tänkbara effekter kommer därför istället att fångas upp i regressionernas feltermer, alternativt 

av andra variabler i skattningen om dessa är korrelerade.  

   

                                                 
5 Se val av länder, avsnitt 4.1.3 
6 Se val av tidsperiod, avsnitt 4.1.1 
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1.7. Disposition 

 

Denna studie är indelad i ett flertal kapitel vars uppbyggnad och innehåll beskrivs kortfattat i 

detta avsnitt.   

 

Kapitel 1 - Inledning 

Inledningen tar sin utgångspunkt i bakgrunden kring växelkursvolatilitetens ursprung och 

effekter för att sedan mynna ut i en problemdiskussion där problematiken diskuteras utifrån 

tidigare forskning. I detta avsnitt diskuteras konkreta och vetenskapligt förankrade problem 

med volatilitet. Avsnittet leder fram till studiens syfte och frågeställningar och avslutas med 

dess avgränsningar.  

 

Kapitel 2 - Teoretisk Metod 

Detta avsnitt behandlar de teoretiska utgångspunkterna och tillvägagångssättet för studien. 

Grundläggande teorier som köpkraftsparitet, riskaversion och J-kurvan, samt hur dessa 

teoretiskt sammanhänger med hur volatiliteten påverkar handeln, är utgångspunkt för studien. 

Forskningsansatsen presenteras och tar upp bakgrunden till hypotesgenereringen. Avsnittet 

avslutas med studiens kunskapssyn.  

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med grundläggande teorier och begrepp för att sedan 

mynna ut i en tidigare litteraturdiskussion. Utifrån tidigare forskning framställs olika 

problematiska områden för rapporten; vilka variabler som ska ingå i regressionen, hur man 

beräknar volatilitet samt vilken metod som ska användas för beräkningarna. Samtliga av dessa 

är av central del för att besvara frågeställningen. Dessa kopplas sedan samman och leder till 

studiens fyra hypoteser.    

 

Kapitel 4 - Empirisk metod 

Den empiriska metoden beskriver studiens undersökningsdesign samt det grundläggande 

tillvägagångssättet för beräkningarna. Avsnittet presenterar datainsamling för variablerna 

samt vilka metoder som valts för volatilitetsberäkningen och den slutliga regressionen. 

Kapitlet innefattar även en operationalisering av regressionens ingående variabler.  
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Kapitel 5 - Empiriska resultat 

Empiriska resultat presenterar erhållna värden från alla uträkningar som gjorts i studien. 

Dessa presenteras genom grafer, tabeller och modeller samt beskrivningar av dess värden. 

Resultaten ligger till grund för den empiriska analysen. 

 

Kapitel 6 – Empirisk analys 

Den empiriska analysen avser att studera och diskutera de erhållna empiriska resultaten som 

redovisats i föregående avsnitt. Möjliga orsaker och förklaringar till de erhållna resultaten 

presenteras samt ett försök att hitta samband mellan dessa. Utfallet av studien kopplas till 

teorier och jämförs med tidigare forskning för att finna likheter och skillnader.    

 

Kapitel 7 – Slutsats 

Slutsatsen syftar till att koppla samman studiens resultat och relevanta upptäckter som kan 

bidra till forskningen inom ämnesområdet. De främsta sambanden och förklaringarna från 

analysen sammanfattas och förslag till framtida forskning ges som kan utveckla studien och 

ge vetenskapliga förklaringar på de möjliga orsakssambanden som diskuterats men inte 

bevisats.  

 

2. Teoretisk metod  

Kapitlet avser förtydliga utgångspunkten i rapporten avseende metodologiska 

ställningstaganden som undersökningen byggs på. Dessa berör studiens teoretiska 

utgångspunkt, forskningsansats samt kunskapssyn vilket ligger till grund för undersökningens 

tillvägagångssätt. 

 

2.1. Teoretisk utgångspunkt   

 

För att fullfölja studiens syfte används en kvantitativ metod som grund för att undersöka 

huruvida volatiliteten i växelkursen för Norge och Sverige mot euron har någon påverkan på 

handeln mellan dessa länder. Volatilitet innebär i detta arbete de svängningar som sker i 

växelkursen mellan SEK/EUR eller NOK/EUR. Undersökningsmaterialet kommer att 

analyseras över en tolvårsperiod mellan åren 2004-2015 vilket ger möjlighet att fånga 

månadseffekter över en längre period och kunna hitta tidsförskjutna samband. Detta tidsspann 
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ger även möjlighet att upptäcka effekter av finanskrisen. Det har inte påträffats någon tidigare 

svensk rapport i detta ämne och därför kommer utländsk forskning att användas som grund 

för arbetet. För att utforma studiens hypoteser behöver också tidigare undersökningar beaktas. 

Rapportens utgångspunkt grundas på ett antal antaganden om hur volatilitet påverkar företag 

och dess handels- och produktionsbeslut 7 . Antagandena är förankrade i teorier om 

växelkursers egenskaper och handelsmäns riskbeteende. Teorierna ligger till grund för 

studiens hypotesformulering och som argument för undersökningens utgångsläge. Dessa är 

direkt eller indirekt kopplade till volatiliteten och har främst sitt ursprung i grundläggande 

nationalekonomiska teorier om rörliga växelkurser. Även samband med 

köpkraftsparitetsteorin (PPP), reala optioner, sticky prices och teorin om J-kurvan ligger som 

förklaring till empiriska resultat. Teorierna har valts ut för att kunna skapa en uppfattning som 

förklarar resultaten från studiens hypoteser, om växelkursvolatilitet har någon effekt på 

handeln mellan länder. Som stöd till vedertagna teorier ligger även tidigare forskning 

tillsammans med dess erhållna resultat och teoretiska utgångspunkter. 

 

2.2. Forskningsansats 
 

Hypoteserna i rapporten baseras på tidigare forskning, och för att uppnå syftet med rapporten 

används ett deduktivt tillvägagångssätt. Forskning som redan existerar inom ämnesområdet 

kommer att hjälpa till att utforma rapportens specifika metod som sedan kommer att användas 

på det empiriska materialet för att undersöka studiens frågeställningar. Då hypoteserna i 

studien har formats utifrån existerande teori innebär detta en deduktiv forskningsansats 

(Bryman & Bell, 2013). Ett problem med den tidigare forskningen är att det inte påvisats 

något enhälligt samband och att resultaten är tvetydiga. Då det är brist på teorier som stödjer 

ett specifikt samband inom forskningsområdet hade ett induktivt tillvägagångsätt även kunnat 

vara lämpligt. Det induktiva tillvägagångssättet innebär att olika observationer skapar 

generaliserbara slutsatser (Bryman & Bell, 2013), vilket betyder att empirin samlas in innan 

teorier utvecklas. Skillnaderna i tidigare forskningsresultat anses främst beror på att olika 

modeller och urval har använts vilket gör att specificering av metoden blir viktigt för 

resultatet. Detta kräver en utgångspunkt i tidigare forskning och teori vilket innebär att en 

deduktiv ansats är mest lämpad för studien.  

                                                 
7 Se teoretiska antaganden, avsnitt 3.1 
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2.3. Kunskapssyn  

 

För att säkerställa att de vetenskapliga artiklarna, litteraturen och även data som används 

håller tillräckligt hög kvalitét har informationen som rapporten grundas på jämförts med andra 

källor. Teorier från vedertagen litteratur skrivet av professorer med god insikt i ämnet har 

också använts samt att många av forskarna bakom rapporterna även är upphovsmännen 

bakom metoderna som genomgås. Även dataunderlaget har jämförts med motsvarande siffror 

från ytterligare källor för att bekräfta reliabiliteten i värdena. Majoriteten av de vetenskapliga 

artiklarna är kollegialt granskade och välciterade vilket tyder på relevans och trovärdighet. Att 

använda vetenskapliga artiklar ska ge rapporten en indikator på att det teoretiska avsnittet 

håller hög kvalitét och kan användas som grund att bygga modell- och metodvalet på. De 

vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för den empiriska teorin har hämtats 

från Linnéuniversitets sökmotor OneSearch samt från Google Scholar. Sökord som använts är 

relaterade till volatilitet, växelkurser, handel samt analysmetoder (se appendix A2.1). Dessa 

har använts i flera olika kombinationer för att generera resultat som är applicerbara på 

studien. Forskningsartiklarna avser att bidra till en större förståelse för faktorer som påverkar 

handel och hur växelkursvolatilitet beräknas i en regression på denna. Genom att använda 

specifika sökord och utforska refererade källor från relevanta artiklar har användbara 

rapporter identifierats för undersökningen. Att studien och dess resultat grundas på teorier och 

skattningar för att förstå verkligheten utifrån detta innebär en positivistisk syn för rapporten.  

 

3. Teori 

 

För att kunna besvara och bestyrka resultat utifrån valda metoder och modeller behöver 

dessa grundas på vedertagen teori och forskning. Detta avsnitt syftar även till att öka 

förståelsen för växelkursens och handelns egenskaper och hur dessa förhåller sig till 

varandra. Denna kunskap måste besittas för att vetenskapliga val ska kunna göras i studien 

och för att resultat ska kunna tolkas på korrekta grunder. 
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3.1. Teoretiska antaganden 
 

Vissa teoretiska antagandena måste göras för att kunna förklara hur växelkursvolatilitet kan 

påverka handeln. 

 

Tabell 1. Teoretiska antaganden som grund för att förklara hur volatilitet påverkar handel 

Teoretiska antaganden 

1 Riskaversion existerar 

2 Valutasäkringsmöjligheter finns 

3 Anpassningar i ekonomin är trögrörliga 

4 Långsiktig marknadsjämvikt 

5 Volatilitet innebär både risk och möjligheter 

 

3.1.1. Riskaversion  

 

Riskaversion är graden av risk en exportör eller importör är villig att ta. Riskaverta har en 

motvilja att ta risker vilket gör att de hellre väljer ett säkert alternativ trots att mer riskfyllda 

kan ge högre vinst. Om risk ska tas krävs då ofta även en ersättning för osäkerheten. Detta 

innebär att när handelsmän är riskaverta minskar de handeln desto högre volatiliteten är. Om 

agenten istället är riskneutral har volatiliteten inte någon påverkan på företagsbeslut. 

Motsatsen till riskaversion är risktagande vilket innebär en vilja att ta ytterligare risk trots att 

behållningen kan bli lägre (Côté, 1994). 

 

3.1.2. Valutasäkring  

 

Möjligheten till valutasäkring minskar den oförutsedda effekten av växelkursvolatilitet men 

det finns flera anledningar till att ett företag inte kan eller inte vill säkra alla betalningsflöden. 

För utvecklingsländer kan det vara på grund av att utvecklade terminsmarknader inte existerar 

och för industrialiserade länder kan man endast skydda sig med derivat mot växelkursrisken 

på kort sikt. På lång sikt är det svårare samt att hedgingkontrakt oftast endast är tillgängliga 

på kort sikt. För vissa företag kan det vara väldigt effektivt att skydda sig mot 

växelkursvolatilitet men för tillverkningsföretag som har långa handelskontrakt är det svårt att 

säkra dessa risker. Därför varierar möjligheten att säkra betalningsflöden vilket beror på 

företagets natur. Hedgingen innebär dessutom en kostnad för att eliminera risken från 

volatiliteten (Côté, 1994).   
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3.1.3. Trögheter i ekonomin 

 

Utgångspunkten i att priser inte ändras omedelbart grundar sig i att många priser i ekonomin 

är trögrörliga. Detta beror på företags ovilja att justera priser när avvikelser från jämvikt 

uppstår. De underliggande faktorerna till detta är relaterade till kunderna som uppskattar 

stabila priser och är framförallt motvilliga till prishöjningar. Det är även förankrat i redan 

ingångna avtal för längre perioder, mycket för att undvika förhandlingskostnader för 

företagen. Även produktionsbeslut tar tid att genomföra. Dessutom grundar det sig i 

administrativa kostnader, såsom att uppdatera prislistor men även prisomräkningar. Därför 

kan volatiliteten få olika effekt beroende på hur prisanpassningen ser ut och i vilken hastighet 

denna sker. På lång sikt kommer priserna dock justeras efter utbud och efterfrågan och nå ett 

jämviktsläge (Konj, 2009).  

 

3.1.4. Långsiktig marknadsjämvikt  

 

Antagandet att marknaden återgår till jämvikt på lång sikt grundas i teorin om att företag då 

kan förändra alla produktionsfaktorer. På kort sikt är inte detta möjligt varför avvikelser från 

jämviktsläget innebär att företag kan göra vinster eller förluster på förändringar i utbud och 

efterfrågan samt producera till en kostnad som inte är optimal. Växelkursvolatilitet kan enligt 

köpkraftsparitetsteorin (se avsnitt 3.2.2) ses som en avvikelse från jämvikt (IMF, 2004). 

 

3.1.5. Volatilitet innebär både risk och möjligheter 

 

Rörelser i växelkursen kan generera både risker och möjligheter. En orsak till att volatiliteten 

kan ha både en negativ och positiv effekt på handeln är att den framtida växelkursen är okänd 

för företagen vilket gör att produktions- och exportbeslut tas innan växelkursvärdet är 

definitivt. Detta innebär att risken inte endast är negativ utan det kan också vara en möjlighet 

att göra vinster. Detta hör ihop med att prisosäkerhet kan öka den genomsnittliga behållningen 

för företaget. Om inköps- och försäljningspriser är satta kan den förväntade vinsten både öka 

och minska på grund av växelkursrisken. Anledningen är att vid hög volatilitet ökar 

anpassningsbara företags incitament till att utöka exporten under vissa perioder och minska 

sin utländska försäljning under perioder av låg lönsamhet. Genomsnittet för alla perioder kan 

därför genom hög volatilitet totalt sett innebära högre vinst för ett flexibelt företag i 

förhållande till situationer av låg volatilitet och konstant export (Côté, 1994). 
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3.2. Grundläggande teori  

 

3.2.1. Växelkurser 

 

En omvandlingsbar valuta kan bytas mot en annan konvertibel valuta och förhållandet mellan 

dessa valutor är växelkursen. Volatilitet är svängningar i växelkursen, vilket motsvarar risken 

(eller möjligheten) i kursen då denna är oförutsägbar. Om växelkursen stärks eller försvagas 

mot en annan valuta har även avkastningen förändrats, men det är rörelserna som innebär 

volatilitet. Den nominella växelkursen bestäms av den öppna marknaden och motsvarar det 

pris som betalas med en valuta för att köpa en annan valuta. Den reala växelkursen mäts som 

den nominella växelkursen men inkluderar även prisnivåskillnad mellan länderna (Mussa, 

1986). 

 

Fast och rörlig växelkurs  

Det finns olika former av växelkursregimer ett land kan välja mellan. En fast växelkurs 

innebär att centralbanken har bundit växelkursen mot en annan valuta, alternativt guld, och 

köper/säljer utländsk valuta till en förutbestämd kurs. En rörlig växelkurs innebär att kursen 

kan fluktuera och denna bestäms av utbud- och efterfrågan på valutamarknaden (Fregert & 

Jonung, 2014). En rörlig växelkurs innebär att centralbanken kan påverka kursen genom att 

köpa och sälja den inhemska valutan, exempelvis för stabiliserande effekt på inflation, ränta 

och priser (Riksbank, 2017). Penningpolitiken fungerar bra som styrmedel under rörlig 

växelkurs då riksbanken kan öka (minska) den monetära basen vilket sänker räntan (ökar) 

som därmed ökar efterfrågan på utländsk valuta då den ger högre avkastning. Detta leder till 

en depreciering (appreciering) av den inhemska valutan med medförande ökad export och 

minskad import samt att efterfrågan ökar. Dessa ränteskillnader som förändras och anpassas 

för att nå jämvikt skapar således svängningar i växelkursen varför volatilitet uppstår på sikt 

(Fregert & Jonung, 2014). 

 

3.2.2. Köpkraftsparitet 

 

Teorin om köpkraftsparitet (PPP) säger att en likadan varukorg i ett land ska säljas för samma 

pris i ett annat land när man beräknar priset i en gemensam valuta. Växelkursen tenderar att 

anpassa sig efter den relativa prisnivån enligt PPP-teorin. Detta betyder att om ett litet land 

har fast växelkurs mot en stor valuta så kommer det lilla landets prisnivå helt baseras på det 
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andra landets prisnivå då växelkursen inte har möjlighet att justera för skillnader i prisnivåer, 

vilket den kan vid rörlig växelkurs (Hallwood & MacDonald, 1994). 

 

Fast växelkurs 

𝑃 = 𝑃∗ 

 

Rörlig växelkurs 

𝑉𝐾 =
𝑃

𝑃∗
 

 

P = Inhemsk prisnivå, P* = Utländsk prisnivå, VK = Växelkursen 

 

Det finns dock handelshinder och transportkostnader som gör att priserna inte helt utjämnas 

(Fregert och Jonung, 2014). På grund av sticky-price-modeller håller endast 

köpkraftspariteten på lång sikt enligt Dornbusch (1976) eftersom varupriser ofta är trögrörliga 

och inte anpassas direkt då prisnivåer avviker från jämvikt. 

 

Växelkursens köpkraftsparitetsteori  

Köpkraftsparitetsteorin leder till att växelkursen anpassas efter den relativa prisnivån på lång 

sikt. För att ta hänsyn till transaktionskostnader och handelshinder används ofta den relativa 

köpkraftsparitetsteorin för växelkursen istället. Då anpassas den relativa förändringen i 

växelkursen till förändringen i kvoten mellan prisnivåer. Det betyder att deprecieringstakten i 

en valuta avgörs av förhållandet mellan inhemsk och utländsk inflation och det är därför 

möjligt med olika prisnivåer i länderna (Fregert & Jonung, 2014). Variation i den reala 

växelkursen måste därför indikera en avvikelse från PPP. Det har visat sig tydligt att 

kontinuerlig PPP inte kan hålla då nominella växelkurser är mycket mer volatila relativt 

inhemska prisnivåer. Man kan alltså se volatilitet i växelkurser som en avvikelse från 

jämvikten och även ett brott mot PPP och då även lagen om ett pris (Taylor & Taylor, 1995). 

 

3.2.3. Sticky Prices 

 

Resistansen mot förändringar i den nominella prisnivån, trots marknadens indikation på att en 

annan mer effektiv och optimal prisnivå borde gälla, benämns stickiness. Denna term är en 

generell ekonomisk benämning och går att applicera på alla marknadspriser som är 

motståndskraftiga mot prisförändringar. När detta existerar innebär det att prisnivån för vissa 

varor inte justeras trots att det sker förändringar i insatspriser eller efterfrågan. Detta fungerar 
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åt två håll, “sticky-up” som innebär att prisnivån förändras relativt enkelt uppåt men har det 

svårare att röra sig nedåt, och “sticky-down” som är det motsatta (Blinder, Canetti, Lebow & 

Rudd, 1998). Förklaringen till varför stickiness uppstår är att kostnaden för att uppdatera 

priser inkluderar kostnaden för att marknadsföra varan som krävs när prisnivån förändras. 

Den är också beroende av den imperfekta informationen på marknaden samt möjligtvis icke-

rationella beslut av företagsledningar. Det finns företag som försöker hålla sina priser 

konstanta trots att inköpskostnader, löner eller efterfrågan förändras (Hallwood & 

MacDonald, 1994). Tanken är att växelkurser justeras snabbare till nya förhållanden i 

ekonomin än vad priser gör, varför graden av stickiness ökar volatiliteten i växelkursen 

(Centralbank, 2017). 

 

3.2.4. Reala Optionsteorin  

 

Irreversibel option  

Från optionsteorin är det funnet att volatilitet har en indirekt inverkan på handeln. Strategin 

gällande företagets export kan ses som en option genom att den inhemska behållningen är 

känd i förväg oavsett hur växelkursen förändras. Därför kan inhemskt pris ses som lösenpriset 

av den reala exportoptionen. Osäkerheten består utav graden av initiala sunk costs (se avsnitt 

3.2.5) som är oåterkalleliga vilket jämförs med prognostiserad avkastning om exportåtagandet 

genomförs. Köptillfället inträffar när det är möjligt att exportera till fördelaktig växelkurs, 

vilket blir en alternativ vinstmöjlighet för ett anpassningsbart exportföretag. Därför finns det 

även ett väntevärde i att avvakta tills kursen når en tillfredsställande nivå. När 

växelkursvolatiliteten ökar gör även optionens värde att exportera likadant. Högre volatilitet 

ökar den möjliga förtjänsten genom att öka sannolikheten för hög avkastning från den 

utländska avistaväxelkursen vilket stimulerar både produktion och export. På motsvarande 

sätt ökar samtidigt risken för lägre behållning från växelkursen, men detta ersätter inte 

vinsterna då valet att utöva exportoptionen kan avslås. Därför kan förluster med detta synsätt 

verkningsfullt minskas. Om den ökade risken påverkar volymen av internationell handel 

positivt eller negativ är kopplat till företags riskaversion (Broll & Eckwert, 1999).   

 

Tillväxtoption 

I motsats till den irreversibla optionen som utgår ifrån sunk costs finns även en option som 

grundar sig på det underliggande värdet av framtida möjligheter, en tillväxtoption. Teorin 
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bakom optionen att expandera utgår ifrån att företaget har ett val i huruvida en nuvarande 

investering ska genomföras eller avstås ifrån vilket grundar sig i det framtida värdet denna 

möjlighet kan generera (Myers, 1977), vilket kan ses som företagets tillfälle att utöka sin 

internationella handel. Att expandera idag kan bidra till att framtida följdexporter kan göras 

som baseras på den nuvarande optionens utnyttjande, vilket därmed kan medföra en högre 

framtida avkastning (Kogut, 1991). Huruvida optionen utövas eller ej beror på vilka framtida 

möjligheter och vinster dagens investering kan mynna ut i (Myers, 1977). Trots att dagens 

värde kan vara negativt för exportinvesteringen kan det vara en god investering om framtiden 

ger kompensation för detta i form av tillväxt (Damodaran, 2002). Genom detta synsätt ses 

osäkerheten som en tillgång som ökar värdet på optionen då vinstchanserna ökar. Vid volatila 

förhållanden ökar optionen i värde då osäkerheten om framtida värde på den underliggande 

tillgången (exporten) ökar, men även på grund av att det inte finns någon skyldighet att 

utnyttja optionen, bara möjligheten till det. Om det är betydande osäkerhet angående 

tillväxtmöjligheten, exempelvis i form av oviss efterfrågan (Kogut, 1991), är nuvärdet av 

exporten sannolikt volatilt vilket kan grunda sig i växelkursrisken. Valet att expandera är mer 

värdefullt för företag som möter högre volatilitet (Damodaran, 2002). 

 

3.2.5. Sunk costs 

 

Den internationella handeln består av väldigt differentierad handel med olika produkter och 

varor. För företagen kräver detta ofta stora investeringar för att anpassa produkterna till den 

utländska marknaden, såsom kostnader för att skapa distributionskanaler, produktionsfabriker 

och marknadsföring. Dessa “sunk costs” innebär ofta att företag reagerar mindre på 

kortsiktiga rörelser i växelkursen då de istället avvaktar och väljer att stanna på den utländska 

marknaden så länge de kan återhämta kostnaden då växelkursen vänder. Sunk costs förklaras 

även utifrån ovan nämnda optionsteori där en option innebär möjligheten att stanna på den 

utländska marknaden, och för företag som ännu inte trätt in på den utländska marknaden 

innebär optionen tillfället att avstå ifrån inträde idag och möjligheten till framtida inträde. 

Beslutet att behålla optionen beror på olika kostnader. Volatilitet i växelkursen innebär en 

möjlighet till framtida intäkter och när denna stiger ökar optionen i värde.  Detta innebär att 

företag som redan har investerat på den internationella marknaden och har uppburit sunk costs 

stannar för att kunna återhämta kostnaden, och företag som funderar på att gå in på 

marknaden väljer att avstå. Detta innebär att hög volatilitet i växelkursen påverkar beslut om 
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inträde och utträde från den internationella marknaden för företag (IMF, 2004). 

 

3.2.6. Overshooting 

 

För att förklara varför växelkurser är mer volatila än förväntat har en teori skapats som 

benämns “Overshooting” (Dornbusch, 1976). Tidigare förklaringar till detta var att 

volatiliteten uppstod som ett resultat av spekulationer och ineffektivitet på marknaden. Teorin 

visade att på kort sikt kunde nominella växelkurser överskrida det nominella värdet på lång 

sikt (Grossman & Rogoff, 1995).  För att forma en modell för detta användes variabler för 

valutamarknaden, kapitalrörlighet och förväntningar. Den dynamiska aspekten för att 

bestämma växelkursen uppkom från teorin att växelkurser och tillgångsmarknader anpassas 

snabbt jämfört med varumarknaden. Teorin om overshooting antar att växelkursen kortsiktigt 

kommer att överreagera på förändringar i prisnivåer som avviker från jämvikt för att 

kompensera för “sticky prices” i ekonomin. Detta beror på att varupriser anses trögrörliga 

varför växelkursen som är mer snabbföränderlig istället justerar för den imperfekta prisnivån 

(Dornbusch, 1976). Därför är overshooting anledningen till att växelkurser är mer volatila än 

förväntat (Hallwood & MacDonald, 1994). 

 

3.2.7. J-kurvan 

 

J-kurvan är en mer detaljerad metod för att analysera hur handeln påverkas av 

växelkursförändringar. Denna teori tar hänsyn till tidsaspekten vilket innebär att om en direkt 

förändring i växelkursen sker kan det ta tid innan denna effekt förändrar efterfrågan på varor 

eftersom kontrakt redan skrivits och varor köpts, vilket motsvarar förhållandet på kort sikt. 

Vid en försvagning av växelkursen blir import dyrare vilket leder till att handelsbalansen i 

landet minskar då handelsvolymen antas vara oförändrad på kort sikt. Över tid kommer 

exporten att öka på grund av att landet har mer konkurrenskraftiga priser för utländska 

konsumenter och genom att elasticiteter hinner anpassas. Detta leder till en förbättrad nivå av 

handelsbalansen gentemot ursprungsnivån innan försvagningen i valutan (Krueger, 1983).  
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3.3. Tidigare litteraturgenomgång 

 

För att kunna besvara rapportens frågeställning är det av vikt att utforma den mest lämpade 

och trovärdiga modellen för beräkning av volatilitetens påverkan på handeln. En genomgång 

över vilka förklaringsvariabler som tidigare litteratur inkluderat i sin modell för att förklara 

förändringar i handeln utöver volatiliteten kommer att presenteras. Det är även av vikt att 

undersöka utgångspunkten i tidigare studiers metodval samt hur utvecklingen av metoderna 

har förändrats över tid. Detta för att hitta för- och nackdelar med respektive metod, samt 

vilka resultat som erhållits genom dessa. 

 

3.3.1. Utvecklingen av förklaringsvariabler i regressionen 

 

För att kunna hitta om volatilitet har någon effekt på handeln behöver en korrekt modell 

specificeras som förklarar förändringar i export och import. Då det inte enbart är 

volatiliteten som kan tänkas ha påverkan på handeln behöver fler variabler inkluderas i 

regressionen för att ta hänsyn till detta. Dessa ska fånga upp och kontrollera för de 

ytterligare effekter som kan tänkas ha inverkan på handeln. Tillsammans ska variablerna som 

ingår i modellen förklara så mycket som möjligt av den beroende variabeln, handeln. 

Majoriteten av tidigare undersökningar mäter handel som antingen export, import, 

handelsflöden eller en kombination av dessa. Det skiljer även i huruvida det är aggregerad, 

bilateral eller sektoriell handel som studeras (Bahmani-Oskooee & Hegerty, 2007). 

Aggregerad handel mäter alla handelsflöden för en nation mot resten av världen, bilateral 

handel är utbytet av varor och tjänster mellan endast två länder och sektoriell handel är köp 

och försäljning uppdelat efter olika sektorer beroende på vilken typ av vara eller tjänst som 

produceras (Byrne, Darby & MacDonald, 2008).  

 

Det vanligaste sättet för att mäta handeln mellan länder är genom att sätta exporten eller 

importen som en funktion av bruttonationalprodukten (BNP), relativpriser och växelkurser 

(McKenzie, 1998; Kumar & Dhawan, 1991; Peree & Steinherr 1989). Detta eftersom 

efterfrågan på export och import beror på dessa faktorer enligt export- och 

importfunktionen.  I exportfunktionen har den nominella växelkursen, vilket är priset på 

utländsk valuta, påverkan genom att när denna stiger blir det billigare att importera för 

utlandet, vilket ökar den inhemska exporten då inhemsk växelkurs deprecieras. Den andra 
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faktorn är den relativa prisnivån mellan länder, som i sin tur är relaterad till växelkursen 

genom PPP-teorin. När den utländska prisnivån stiger relativt den inhemska, så ökar den 

inhemska exporten. Den tredje faktorn som påverkar efterfrågan på export är utlandets nivå av 

bruttonationalprodukten. När andra länders BNP-nivå ökar leder det till högre ekonomisk 

aktivitet som ökar dess import och således bidrar till en ökad inhemsk export (Fregert & 

Jonung, 2014). 

Exportfunktionen 

𝑋𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑁𝑃𝑢 + 𝛽2𝑅𝑃𝑢 + 𝛽3𝑉𝐾𝑢 

 

X = Export, BNP = Utlandets bruttonationalprodukt, RP = Relativpriser, utländsk i förhållande till inhemsk,  

VK = Växelkursen, priset för utländsk valuta 

 

Samma faktorer påverkar importen fast på omvänt sätt. Den nominella växelkursen påverkar 

importen genom att en prisminskning av utländsk valuta gör importen billigare vilken därmed 

ökar. När den utländska prisnivån sjunker relativt den inhemska innebär detta att importen 

från utlandet blir billigare och ökar. Då inhemsk BNP-nivå ökar så stiger även inhemsk 

konsumtion och därmed ökar också importen (Fregert & Jonung, 2014). 

 

Importfunktionen 

𝐼𝑀𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝐵𝑁𝑃𝑖 + 𝛽2𝑅𝑃𝑖 + 𝛽3𝑉𝐾𝑖 

 

IM = Import, BNP = Inhemsk bruttonationalprodukt, RP = Relativpriser, inhemsk i förhållande till utländsk,  

VK = Växelkursen, priset för inhemsk valuta  

 

 

Tabell 2. Tidigare regressioners ingående variabler i studier om växelkursvolatilitetens påverkan på handel. 

 

Tidigare studier inkluderade dock ytterligare en mängd olika variabler utöver de ovan nämnda 

från export- och importfunktionen.  Abrams (1980) använde exempelvis en Gravitymodell, 

vilket är en form av bilateral handelsmodell för att få fram värdet, snarare än volymen, av 

bilateral export. Gravitymodellen har en mer geografisk ansats, i motsats till de tidigare 

modellerna för bilateral handel som använde helt ekonomiska variabler. Utifrån denna teori 
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påverkas handel bland annat av två länders anslutning till varandra, storleken på deras 

marknader, gemensamma gränser eller gemensamt språk. Dessa variabler kan ha minst lika 

stor påverkan för handeln som prisnivån och växelkurser har, varför Gravitymodellen 

inkluderar dessa geografiska variabler. Abrams (1980) beräknar exportvärdet genom variabler 

från både Gravitymodellen och import- och exportfunktionen.  

 

Abrams Gravitymodell 

𝑋𝑖𝑗 = 𝑓(𝐺𝐷𝑃𝑖 , 𝐺𝐷𝑃𝑗 , 𝐷𝑖𝑗 , 𝑃𝐶𝐷𝑖𝑗 , 𝐸𝐸𝐶𝑖𝑗 , 𝐸𝐹𝑇𝐴𝑖𝑗 , 𝑉𝐸𝑋𝑖𝑗, 𝑉𝑇𝑅𝐸𝑋𝑖𝑗) 

 

X = export från land i till j, GDP = inkomst mätt som BNP, D = avståndet mellan land i och j, PCD = procentuell 

skillnad i real inkomst per kapital mellan land i och j, EEC = Dummy för påverkan av medlemskap i EEC, 

EFTA = Dummy för påverkan av medlemskap i EFTA, VEX = Växelkursosäkerhet orsakad av bilateral 

växelkursvariabilitet, VTREX = Växelkursosäkerhet orsakad av variation i bilaterala växelkursen från trenden  

 

Det är vanligt förekommande med olika dummyvariabler i tidigare undersökningar. Dessa 

motiveras och anpassas efter data som används för att på ett korrekt sätt kunna förklara 

handeln. Aristotelous (2002) adderar en dummyvariabel i sin undersökning som representerar 

perioden efter 1973 då USA:s växelkurs blev rörlig. Han hittar att volatilitet har signifikanta 

kortsiktiga och långsiktiga effekter, och att ett skift i dummyvariabeln var signifikant negativ 

för USA:s export. Detta betyder att den flytande växelkursregimen har haft en negativ 

påverkan på den amerikanska handeln.   

 

Andra variabler som också innefattats i tidigare studier av handeln är exempelvis riskaversion 

(Ehier, 1973), tredjelandseffekten (Cushman, 1983), terminsmarknader (Viaene & de Vries, 

1992), oljechocker (Ćorić & Pugh, 2010) och den asiatiska krisen (Boug & Fagereng, 2010). 

Ethier (1973) visade att om investerare var osäkra på hur växelkurser påverkar företags 

omsättning skulle detta resultera i minskad handel. Ethier inkluderar ett teoretiskt resonemang 

om riskaversion i sin modell och utvecklade denna till att även inkludera osäkerhet om 

företagens marknadsposition. Cushman (1983) introducerar tredjelandseffekten till handeln 

vilket är kopplat till att en möjlig ökning i växelkursrisken i en valuta, gör det mer förmånligt 

att exportera till ett annat land där växelkursrisken är lägre. Han kommer fram till att dessa 

effekter är nödvändiga vid formulering av en handelsmodell för att fånga indirekt och direkt 

risk (Cushman, 1983).  
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Viaene och de Vries (1992) kommer fram till att eftersom importörer och exportörer är på 

olika sidor av risken, är dess situation motsatt vilket har en positiv inverkan av 

volatilitetseffekten för ena parten. Författarna inkluderar en matematisk beräkning av hur en 

utvecklad terminsmarknad och dess möjlighet till valutasäkring påverkar handeln i teorin. 

Slutsatsen av deras forskning var att vid avsaknad av terminsmarknader så ger en ökning i 

växelkursvolatilitet både minskad export och import. När terminsmarknaden inkluderas i 

undersökningen visar resultatet att en förändring i växelkursvolatiliteten på export och import 

är motsatta varandra (Viaene & de Vries, 1992). 

 

Ćorić och Pugh (2010) påstår att genomsnittliga handelseffekter inte är tillräckligt robusta för 

att generaliseras över länder, och att hedgingmöjligheter har stor betydelse då denna 

finansiella utveckling kan främja handeln. De inkluderar variabler för strukturella breaks, 

oljechocker, förändringar i monetära regimer, krig och kontrollerar även för möjligheten att 

handelseffekter av växelkursvolatilitet kan förändras över tid. De kommer fram till att vald 

modellstrategi kan påverka uppskattningen av handelseffekter från växelkursvolatilitet (Ćorić 

& Pugh, 2010). 

 

3.3.2. Utvecklingen av beräkningsmetoden för växelkursvolatilitet 

 

Sedan kollapsen av Bretton Woodssystemet, då många länder gick från ett fast till ett rörligt 

växelkurssystem har en mängd undersökningar försökt mäta effekterna på handeln som ett 

resultat av denna uppkomna volatilitet. Många olika beräkningsmetoder för volatiliteten har 

använts för att få fram en så korrekt effekt som möjligt, vilka kommer att redovisas i detta 

avsnitt. 
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Tabell 3. Tidigare använda volatilitetsmått för att beräkna växelkursvolatilitetens påverkan på handeln. 

Årtal  Författare Volatilitetsmått 

1973 Ethier Inom-perioden standardavvikelse 

1978 Hooper & Kohlhagen Inom-perioden standardavvikelse 

1983 Cushman Glidande standardavvikelse (förändring) 

1984 Akhtar & Hilton Glidande standardavvikelse (förändring) 

1985 Gotur Glidande standardavvikelse (förändring) 

1986 Kenen & Rodrik Glidande standardavvikelse (förändring) 

1989 Koray & Lastrapes Glidande standardavvikelse (nivån) 

1991 Kumar & Dhawan Glidande standardavvikelse (nivån) 

1993 Chowdhury Glidande standardavvikelse (förändring) 

1989 Peree & Stienherr Lång- & kortsiktig modell med max. & min. värden 

1990 Medhora ARCH/GARCH 

1995 Holly ARCH/GARCH 

1998 McKenzie ARCH/GARCH 

2010 Baum & Caglayan ARCH/GARCH 

2010 Boug & Fagereng ARCH/GARCH 

 

Metoden för att mäta volatilitet har utvecklats över tiden då nya statistiska skattningsmetoder 

har skapats. Trots detta saknas en generell metod för att mäta osäkerheten i växelkursen. Det 

vanligaste sättet är att mäta variansen, men hur detta görs skiljer sig åt i tidigare studier. 

Volatiliteten kan mätas som standardavvikelsen av växelkursen, nivån på variabeln, eller som 

en glidande standardavvikelse. (Bahmani-Oskooee & Hegerty, 2007). 

 

De första studierna inom ämnet använde framförallt den nominella växelkursen för att 

beräkna volatiliteten. Under 1970-talet (Ethier, 1973; Hooper & Kohlhagen, 1978) 

beräknades risken i växelkursen som den genomsnittliga absoluta skillnaden mellan det 

nuvarande priset i terminskursen och växelkursen för tidigare perioder. Med denna metod 

hittade Hooper & Kohlhagen (1978) negativa samband mellan växelkursvolatiliteten och 

handeln.  

Hooper & Kohlhagens volatilitetsmått med skillnaden mellan terminskurs och växelkurs 

𝑉𝑡 = ∑|𝑓𝑡−1 − 𝑒𝑡|

𝑛

𝑖=1

/𝑛 

 

f  = terminspris, e = aktuell dagskurs, n = antal observationer   

 

Till skillnad från tidigare studier började Cushman (1983) inkludera även prisnivån mellan 

länder som en förklaringsvariabel för att erhålla den reala effekten från växelkursen istället 
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för den nominella som tidigare studerats. Detta var en utveckling av Ethiers (1973) metod, 

som dessutom introducerade ett nytt sätt att mäta volatiliteten vilket benämns “Moving 

average of the standard deviation in exchange rates”. Metoden går ut på att beräkna den 

glidande standardavvikelsen av den procentuella förändringen i växelkursen. Akhtar och 

Spence-Hilton (1984) påstår att mått på variabilitet som delvis reflekterar fluktuationer i 

prisnivåer, som den reala växelkursen gör, inte tillåter för åtskillnad mellan risk orsakad av 

växelkursförändringar och risken associerad med andra faktorer som kan påverka 

växelkursen. Deras hypotes var att det måste finnas ett negativt samband mellan 

växelkursvolatilitet och handelsflöden baserat på ”direkta effekter” av växelkursosäkerhet 

(såsom minskad volym och osäkerhet om vinsten), och ”indirekta effekter” (som exempelvis 

att företagsbeslut kan vara snedställda mot den inhemska ekonomin). De använde därför 

istället den nominella växelkursen i sina beräkningar för glidande standardavvikelse och 

erhöll blandade resultat (Akhtar & Hilton, 1984). Fördelen med beräkning genom glidande 

standardavvikelse är att resultatet blir stationärt. Stationäritet är en förutsättning för statistisk 

analys vilket innebär att parametrarna för medelvärde och varians är konstanta över tid 

(Kwiatkowski, Philips, Schmidt & Shin 1992). Detta var väldigt eftertraktat innan hantering 

av kointegrerade vektorer fanns att tillgå.  

 

Peree och Steinherr (1989) hävdar att kostnaderna för växelkursosäkerhet på medelfristig sikt 

överstiger den för kort sikt. De använder den procentuella skillnaden mellan minimum- och 

maximumvärden i växelkursen över en tioårsperiod, justerad för avvikelser från den sanna 

jämvikten som de indirekt fått genom PPP.  

 

Peree & Steinherrs volatilitetsmått med minimi- och maximumvärden 

𝑉𝑡 =
𝑚𝑎𝑥𝑋𝑡−𝑘

𝑡 − 𝑚𝑖𝑛𝑋𝑡−𝑘
𝑡

𝑚𝑖𝑛𝑋𝑡−𝑘
𝑡 + [1 +

|𝑋𝑡 − 𝑋𝑡
𝑝|

𝑋𝑝
]

2

 

 

Xt = nominella växelkursen vid tid t, max = maximumvärdet av nominella växelkursen, min = minimumvärdet 

av nominella växelkursen, 𝑋𝑡
𝑝
 = jämvikts växelkurs  

 

Denna metod byggde på en ARIMA-modell och resultaten visade på ett negativt samband för 

alla länder utom ett (Peree och Steinherr, 1989). Autoregressive integrated moving average 

(ARIMA) är en generaliserad modell av ARMA (autoregressive moving average) där värdena 

på dataunderlaget har bytts ut mot förändringar i värdet från tidigare värden och därmed 
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integrerats (Box & Pierce, 1970). Modellen används i tidsserier för att hantera icke-stationär 

data. ARIMA analyserar egenskaperna i ekonomiska tidsserier på egen hand och tillåter den 

beroende variabeln att förklaras av sina egna eftersläpande värden.  

 

Engle (1982) utvecklade en ny metod för beräkning av volatiliteten, Autoregressive 

Conditional Heteroscedasticity (ARCH).  ARCH kan fånga volatiliteten i tidsserier genom att 

ta upp variansen mellan feltermen i varje period som en funktion av feltermen i tidigare 

period. Metoden kan även utökas till att inkludera tidsförskjutningar, lags. 

 

ARCH-modell 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2  

 

𝑢 = felterm, 𝜎𝑡
2 = variansen (tidpunkt t)  

 
 

 

McKenzie (1998) använde en ARCH-modell för att beräkna volatiliteten och menade att de 

traditionella sätten för att beräkna volatiliteten, genom den procentuella förändringen i 

standardavvikelsen samt genom glidande standardavvikelse, inte är applicerbara. Detta då 

osäkerheten i växelkursen, volatiliteten, inte korrekt kan tas upp och reflekteras med dessa 

metoder, vilket beror på att förändringar i växelkursen kan vara delvis förutsägbara. Därför 

anser McKenzie det bättre att uppskatta volatiliteten genom ett mått baserat på 

förväntningsfel. Undersökningen visade att volatiliteten hade en positiv effekt på exporten 

men en negativ effekt på importen (McKenzie, 1998). Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity (GARCH) är en utvecklad version av ARCH, som inkluderar 

en process för glidande medelvärde, skapad av Bollerslev (1986). GARCH är en bättre metod 

för att modellera tidsserier när data visar heteroskedasticitet och volatilitetskluster vilket 

innebär att perioder med stora volatilitetesförändringar ofta följs av ytterligare perioder med 

stora förändringar. Volatilitetskluster har visats existera i en stor variation av finansiella 

tillgångar, som exempelvis växelkurser. Flera forskare som studerat växelkursvolatilitet har 

använt GARCH-modellen för sina beräkningar (Medhora, 1990; Holly, 1995; Kroner och 

Lastrapes, 1993; McKenzie, 1998). 

GARCH(1,1)-modell 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛼2𝜎𝑡−1
2  

 

𝜎𝑡
2 = variansen (tidpunkt t), 𝑢 = felterm  
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3.3.3. Utveckling av skattningsmetoder  

 

När regressionsmodellen och dess variabler som ska användas i undersökningen är bestämd 

måste även rätt metod för att utföra skattningen väljas. Här finns ett antal olika teorier och 

angreppssätt för att bestämma vilken metod som är fördelaktig beroende på modellens 

egenskaper. 

 

Tabell 4. Tidigare använda skattningsmetoder för att beräkna sambandet mellan volatilitet och handel 

Årtal Författare Skattningsmetod 

1973 Clark OLS 

1978 Hooper & Kohlhagen OLS 

1984 Akhtar & Hilton OLS 

1989 Koray & Lastrapes VAR 

1991 Aseery & Peel Kointegrationsanalys 

1993 Chowdhury Kointegrationsanalys 

2010 Bahmani-Oskooee & Hajilee ARDL med Bounds 

2012 Bahmani-Oskooee & Hajilee ARDL med Bounds 

 

I tidiga studier om betydelsen av växelkursvolatiliteten på handeln användes grundläggande 

ekonometriska modeller såsom Ordinary Least Squares-metoden (OLS) för att mäta 

effekterna av volatiliteten på handeln (Bahmani-Oskooee & Hegerty, 2007). Minsta 

kvadratmetoden går ut på att beräkna det värde som ger den minsta möjliga summan av 

kvadrerade residualer. Då ekvationen underliggande OLS-metoden uppfyller dess 

grundläggande antaganden 8  ger OLS-regressionen de bästa linjära och konsistenta 

estimatorerna (Gujarati & Porter, 2009). 

OLS-metoden 

min ∑ �̂�𝑖
2 =  ∑(𝑌𝑖 − �̂�1 − �̂�2𝑋2𝑖 − �̂�3𝑋3𝑖 

 

∑ �̂�𝑖
2 i = summan av kvadrerade residualer 

 

Akhtar och Hilton (1984) som var bland de första att använda standardavvikelsen i dagliga 

observationer använde en metod med eftersläpande variabler i sin OLS-beräkning med 

Cochrane-Orcutt av effekterna från kortsiktig växelkursvolatilitet.  Dessa eftersläpningar 

tillåter att försenade effekter plockas upp i dataunderlaget (Akhtar & Hilton, 1984). Även in 

på slutet av 1980-talet var det främst OLS-metoden som användes, men strax därefter började 

populariteten för andra nya metoder att öka. Målet med övergången från OLS-metoden till 

                                                 
8 Se Antaganden för den klassiska linjära regressionsmodellen, appendix 3 
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nya tekniker var att inkludera integrerade egenskaper hos variablerna (Bahmani-Oskooee & 

Hegerty, 2007).  

 

Koray och Lastrapes (1989) använde Vector Autoregression (VAR) som metod för att 

analysera USA:s handel. De ansåg att denna metod var överlägsen då den inte kräver 

specificering av exogena variabler. VAR-modellen tar hänsyn till många endogena variabler 

tillsammans, och varje variabel förklaras av dess egna tidigare värden samt tidigare värden 

hos resterande variabler i modellen. VAR inkluderar mer än en tidsserie och den 

grundläggande idén i modellen är att alla variabler påverkar varandra. De använde 

månadsdata över fjorton år och resultatet tyder på att det inte finns någon effekt på exporten 

som beror på växelkursvolatilitet, men de hittar en svag negativ effekt på importen. (Koray & 

Lastrapes, 1989). 

VAR-modell 

𝑌1𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑗𝑌𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾𝑗𝑋𝑡−𝑗 + 𝑢1𝑡

𝑘

𝑗=1

𝑘

𝑗=1

 

𝑋𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝜃𝑗𝑌𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾𝑗𝑋𝑡−𝑗 + 𝑢2𝑡

𝑘

𝑗=1

𝑘

𝑗=1

 

 

Kointegrationsanalyser började användas i början på 90-talet i samband med 

tidsserieregressioner för att testa om ett slags långsiktigt jämviktssamband existerar, vilket 

kan eliminera problem som exempelvis falsk korrelation. I Asseery och Peels (1991) studie 

användes metoden Engel-Granger’s kointegrationanalys för att utvärdera länders export över 

en 15-årsperiod. De använde exportvolymen som en funktion av inkomst och relativpriser, 

och utgick ifrån kvartalsdata samt ett mått för volatilitet baserat på residualerna från en 

ARIMA-process anpassad till logaritmen av den reala växelkursen. De studerar 

växelkursvolatilitetens påverkan på kort sikt och hittar en positiv effekt för de flesta länder 

(Asseery & Peel, 1991). 

 

Felkorrigeringsmodeller (ECM) undersöker jämviktsrelationen i kointegrationstester vilket 

har möjliggjort analys av både kort- och långsiktiga effekter av osäkerhet. Genom att ECM-

modellen förenar lång- och kortsiktiga effekter kan det då urskiljas huruvida en enskild 

variabel har påverkan på lång- eller kort sikt. Ökad volatilitet kan ge en tillfällig effekt, som 

kan minskas eller elimineras över tiden när jämvikt nås igen. Modellen grundar sig i att 
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förhållanden där det inte råder jämvikt kommer att korrigeras i nästkommande period. Om 

värdet är över jämvikt kommer en negativ riktning ske i förändringen i efterkommande period 

och vise versa. ECM-processen innebär en uppdelning av två regressioner för att beräkna om 

samband existerar på lång eller kort sikt (Engle & Granger, 1987). 

 

Under 2000-talet introducerades ett nytt test av Pesaran, Shin & Smith (2001), Autoregressive 

Distributed Lags (ARDL) eller ”Bounds Testing” för kointegration. I denna metod kan 

variablerna i tidsserier vara antingen stationära utan differentiering, I(0), stationära efter första 

differentieringen, I(1), eller en kombination av dessa. En annan fördel är att man på en och 

samma gång kan undersöka både de långsiktiga och kortsiktiga effekterna av en variabels 

påverkan på en annan, jämfört med en ECM-modell där två regressioner måste beräknas var 

för sig. Teorin bakom ARDL-metoden med Bounds-test grundar sig i att två regressioner 

testas, en villkorlig och en obegränsad. Den obegränsade beräknar både en lång- och en 

kortsiktig regressions gemensamma påverkan på den beroende variabeln, medan den 

villkorliga endast undersöker långsiktig påverkan. ARDL-regressionen beräknas sedan genom 

OLS. Nollhypoteserna testas för huruvida det inte finns någon gemensam påverkan och om 

det inte heller finns någon långsiktig påverkan. Att modellen är autoregressiv har sitt ursprung 

i att den beroende variabeln delvis förklaras av sina egna eftersläpande värden. Dessa 

eftersläpningar benämns “distributed lags” och ingår även som effekter från de oberoende 

variablerna. I detta test behöver ett unit-root-test utföras för att undersöka om det finns icke-

stationäritet i tidsserien som kan orsaka problem i statistiska slutsatser, eftersom variablerna 

inte får vara stationära efter andra differentieringen, I(2). Bounds-testet som görs på en 

ARDL-regression konfirmerar huruvida det förekommer ett statistiskt säkerställt långsiktigt 

samband mellan förklaringsvariablerna och den beroende variabeln samt om 

korrigeringstermen anpassar regressionen till jämvikt (Pesaran et al, 2001).  

 

Den generella ARDL-modellen är uppbyggd enligt nedan:  

 

ARDL-modellen 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑦𝑡−1+. . . +𝛽𝑘𝑦𝑡−𝑝 + 𝛼0𝑥𝑡 + 𝛼1𝑥𝑡−1 + 𝛼2𝑥𝑡−2+. . . +𝛼𝑞𝑥𝑡−𝑞 + 𝜀𝑡 

 

Några som använde Pesaran’s Bounds-test (Pesaran et al, 2001) var Bahmani-oskooee och 

Hajilee (2010). De undersökte om volatiliteten i växelkursen USD/SEK har någon påverkan 

på olika industrier och finner att volatiliteten i majoriteten av de undersökta industrierna inte 
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har ett långsiktigt samband med exporten mellan USA och Sverige. En annan studie med 

utgångspunkt i denna modell gjordes återigen av Bahmani-Oskooees och Hajilees (2012) då 

de undersökte både exporten och importen för industrispecifik handel mellan USA och 

Tyskland. De använde Bounds-testet på en Error Correction Model (ECM) för att få fram 

både kort- och långsiktiga effekter och resultatet från de 131 undersökta industrierna visade 

att majoriteten påverkades negativt av volatiliteten på kort sikt och 67 stycken påverkades på 

lång sikt (Bahmani-Oskooee & Hajilee, 2012).  

 

Metoderna som används för att beräkna sambandet av växelkursvolatilitet på handeln har 

utvecklats och blivit mer avancerade över tiden, men fortfarande kan inte ett slutgiltigt 

resultat och samband fastställas. Detta då resultaten beror mycket på vilka antaganden som 

görs med respekt för responsen till risk, tillgänglighet till kapital, tidshorisonten hos aktörerna 

på marknaden och huruvida företaget är en exportör eller importör (Bahmani-Oskooee & 

Hegerty, 2007). Modellspecificering tros vara skillnaden i huruvida signifikanta resultat för 

dataunderlaget erhålls eller ej (Ćorić & Pugh, 2010). 

 

3.3.4. Hypotesformulering  

 

Utifrån tidigare studier och dess resultat, samt grundläggande teorier rörande 

växelkursvolatilitet och handel har den teoretiska genomgången mynnat ut i fyra hypoteser 

för denna undersökning. Eftersom valet av länder, Sverige och Norge9, grundar sig på dess 

likheter och gemensamma egenskaper i form av bland annat geografiskt läge, storlek, 

växelkursregim och handelsberoende med eurozonen, antas både dess export och import 

påverkas likadant av förändrad växelkursvolatilitet.  

 

Majoriteten av tidigare studier har utgått ifrån exporten som beroende variabel då effekter av 

växelkursens volatilitet på handeln studeras. Resultaten har varit blandade och visat på både 

positiva och negativa effekter (McKenzie, 1999). Genom synsättet att volatilitet innebär en 

osäkerhet som ökar vid högre volatilitet kan det antas att exporten minskar då handelspartners 

blir mindre handelsbenägna. Detta har också varit den grundläggande teoretiska 

utgångpunkten i stora delar av tidigare forskning. Chowdhurys (1993) resultat i sin 

undersökning om hur enbart exporten påverkas vid volatilitetsförändringar stöder denna 

                                                 
9 Se val av länder, avsnitt 4.1.3 
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hypotes då ett signifikant negativt samband upptäcktes för majoriteten av 

volatilitetskoefficienterna som testades. Med det underliggande antagandet att deltagare på 

den internationella varumarknaden innehar någon grad av riskaversion utgår denna rapport 

ifrån hypotesen att växelkursvolatiliteten har ett negativt samband med exporten. 

 

H1: Norska kronans växelkursvolatilitet mot euron har ett negativt samband med Norges 

export till euroländerna 

 

H2: Svenska kronans växelkursvolatilitet mot euron har ett negativt samband med Sveriges 

export till euroländerna 

 

I denna undersökning är det relevant att undersöka både export och import för att kunna 

studera huruvida resultaten blir snarlika eller vad som i annat fall skiljer sig åt. Detta för att 

kunna urskilja volatilitetens effekt och dra slutsatser om dess påverkan på handeln. Kenen och 

Rodrick (1986) utgick ifrån hur importen påverkas av volatiliteten och fann främst 

signifikanta negativa samband. Eftersom osäkerheten ökar med högre volatilitet antar denna 

undersökning att länder blir mindre benägna att både exportera och importera då båda 

riktningar i handelsflödet innebär en valutarisk. Även De Grauwe (1988) argumenterade för 

att man kan förvänta sig att ökad växelkursvolatilitet mellan två valutor kommer att ha 

negativ påverkan på handelsflödet mellan dessa två länder.  Det är därför även ett negativt 

samband mellan volatiliteten och importen som undersökningen antas resultera i. Styrkan i 

relationen och huruvida den existerar på både lång- och kort sikt kan dock skilja mellan 

export och import.  

 

H3: Norska kronans växelkursvolatilitet mot euron har ett negativt samband med Norges 

import från euroländerna 

 

H4: Svenska kronans växelkursvolatilitet mot euron har ett negativt samband med Sveriges 

import från euroländerna 
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4. Metod 

Då arbetet bygger på en deduktiv forskningsansats och en positivistisk kunskapssyn är 

rapportens strävan att erhålla ett objektivt resultat. För att uppnå detta har ett kvantitativt 

tillvägagångssätt använts. En kvantitativ metod är lämplig för att kvantifiera och analysera 

data (Bryman & Bell, 2013).  Metodkapitlet presenterar för studien valda variabler, modeller 

och metoder som ligger till grund för skattningar som avser att fullgöra studiens syfte.   

 

4.1. Undersökningsmetod 

 

Vid undersökning av handelns påverkan av växelkursvolatilitet kan olika analyser utföras 

beroende på vilken slags data som används. I en kvantitativ och förklarande studie är 

rekommendationen att antingen göra en tvärsnittsstudie eller tidsserieanalys. Valet mellan 

dessa två metoder beror på vilka parametrar som berör studien, och allra viktigast, vilka 

variablerna som är i fokus för observationen. En tvärsnittsanalys undersöker observationer av 

olika variabler gjorda vid en specifik tidpunkt (Bryman & Bell, 2013). En undersökning 

grundad på tvärsnittsobservationer skulle innebära en jämförelse av tillväxttakten i handeln 

mellan länderna vid en viss tidpunkt. Tvärsnittsdata har fördelar då den kan inkludera 

strukturella skillnader, men nackdelen är att denna typ av studie inte går att använda för att 

studera vilka effekter volatiliteten har på handeln mellan länder, då detta kräver tidsfördröjda 

effekter. Därför är tidsseriedata det naturliga valet i de flesta rapporter inom detta ämne.  

 

En tidsserieanalys fokuserar på att studera hur utvecklingen av variabler sker över tid. Denna 

typ av regression avslöjar förändringar i parametrarnas förhållande med varandra under 

perioden och visar vilka faktorer som förändras (Bryman & Bell, 2013). I denna studie 

kommer en tidsserieregression att användas vilket tillåter rapporten att hitta potentiella 

förändringar i den beroende variabeln, importen eller exporten mellan länderna, som ett 

resultat av förändringar i förklaringsvariabeln, växelkursvolatiliteten. Studien kommer att 

utföra fyra olika tidsserieregressioner, två där den beroende variabeln är import (en för 

Sverige och en för Norge) och två där den beroende variabeln är exporten för respektive land. 

Båda regressionerna använder samma tidsintervall, månadsobservationer över 12 år. Då 

undersökningen sträcker sig över en längre tidsperiod innebär detta att de beroende 

variablerna är mottagliga för ytterligare externa effekter. Som skydd mot detta skapas 
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kontrollvariabler för att ingå i regressionen i syfte att minimera risken att 

växelkursvolatiliteten förklarar osanna effekter på den beroende variabeln.  

 

Beräkningarna som utförs görs i programmet Stata, en statistisk programvara för dataanalys. 

Detta program har valts ut som grund för skattningar och tester då det erbjuder för rapporten 

valda metod- och modelleringsprocesser.  

 

4.1.1. Val av tidsperiod 

 

Undersökningen kan genomföras utifrån en kortsiktig tidshorisont eller utifrån ett långt 

perspektiv över hur volatiliteten påverkar handeln på sikt. Definitionen av kort sikt är den tid 

det tar för variablerna att reagera på externa effekter, vilket inte innebär ett specifikt tidsmått 

utan är unikt för regressionen som studeras. Skillnaden mellan lång och kort sikt är att på kort 

sikt är delar av företagets produktionsfaktorer, kontrakt och kapital fasta medan dessa på lång 

sikt kan justeras för att nå ett jämviktsläge (Sørensen & Whitta-Jacobsen, 2010). Majoriteten 

av tidigare forskning inom detta område har utgått ifrån ett kortsiktigt fokus på 

växelkursvolatiliteten, vanligtvis mindre än ett år (Ćorić & Pugh, 2010). Ett problem som 

uppstått för många tidigare studier är att tidsperioden för undersökningen inte är tillräckligt 

lång och att den inte omfattar en längre period med rörlig växelkurs för landet (Mckenzie, 

1999). Detta problem var större i de tidigare undersökningarna då många länder hade fast 

växelkurs fram tills att Bretton Woods-avtalet upplöstes. Vid val av rapportens tidsperiod är 

det viktigt att den innefattar år då urvalets länder har rörliga växelkurser.  

 

Tidsperioden för denna undersökning inkluderar åren mellan 2004-2015. Clark, Tamirisa, 

Wie, Sadikov och Leng (2004) anser att användning av månadsobservationer för beräkning av 

växelkursvolatilitet över ett år är att räknas som kort sikt, medan en period på fem år innebär 

lång sikt. En tidsperiod på 12 år gör därför att rapporten kan testa för både långsiktiga och 

kortsiktiga effekter av volatiliteten vilket utmärker och förbättrar undersökningen jämfört med 

många tidigare studier som främst undersökt volatiliteten på kort sikt (Hooper & Kohlhagen, 

1978; Cushman, 1986; Koray & Lastrapes, 1989). Det kan anses fördelaktigt att studera 

volatiliteten på lång sikt då handelskontrakt ofta är bundna till en längre tidsperiod och 

företagen ofta inte vet när växelkurstransaktionen kommer att ske samt hur omfattande denna 

blir. Det kan därför antas att kortsiktiga fluktuationer inte påverkar beslutsprocessen (Côté, 
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1994) och dessutom kan kortsiktig risk säkras genom hedging varför denna kortsiktiga 

volatilitet inte har lika stor betydelse. Långsiktiga hedgingmöjligheter är inte lika tillgängligt 

eller utvecklat och dessutom dyrare än kortsiktiga hedgingalternativ, vilket utsätter 

handelspartners för en större växelkursrisk på lång sikt som inte kan skyddas mot genom 

finansiella derivat (Ćorić & Pugh, 2010). Enligt McKenzie (1999) är beräkningar av 

variabilitet i växelkursen över en längre tidsperiod mer sannolika att ge signifikanta resultat. 

  

4.1.2. Val av real eller nominell växelkurs 

 

För att undersöka volatiliteten måste ett val göras mellan nominella och reala växelkursvärden 

i observationerna som används. I tidigare artiklar har det varierat i användandet av de olika 

växelkurserna. De första vetenskapliga undersökningarna beräknade främst volatiliteten på de 

nominella kurserna (Ethier, 1973; Clark, 1973; Hooper & Kohlhagen, 1978). Förespråkare av 

den nominella växelkursen menar att denna är fördelaktig då den inte fångar upp förändringar 

i relativpriser. Detta är något som reala växelkurser gör vilket leder till att volatilitetsmåttet 

för reala växelkurser blir missvisande (McKenzie, 1999). Bini-Smaghi (1991) menar på att 

volatiliteten i prisnivåer blir en extra risk på marknaden, vilket inte bör tas upp i volatiliteten 

utan som en separat risk vilket sker då nominella växelkurser används. Förespråkare av den 

reala växelkursen däremot menar att denna växelkurs bättre speglar verkligheten och anser att 

företags produktionsbeslut fattas med hänsyn till den reala växelkursen. Detta beror på att 

fluktuationer i den nominella växelkursen sannolikt kompenseras med relativpriserna för 

exporterande företag (Gotur, 1995). Vidare finns det argument från Qian och Varangis (1994) 

att sedan växelkurserna blev rörliga efter Bretton Woods-systemets kollaps har korrelationen 

mellan reala och nominella växelkurser ökat och resultatet kommer inte att påverkas av vilket 

mått man använder vilket även intygas av Thursby och Thursby (1987) i en studie där de 

använde både nominella och reala växelkurser och erhöll samma resultat.  

 

Då många tidigare studier föreslår att valet mellan nominell och real växelkurs inte kommer 

att påverka resultatet har denna studie valt att grundas på nominella växelkurser. Detta beror 

dels på att data för den nominella växelkursen finns mer lättillgänglig men även på grund av 

att den reala växelkursen även kan fånga och inkludera volatiliteten mellan förändringar i 

relativpriser vilket inte tas upp vid användning av den nominella växelkursen.  Detta innebär 
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att måttet med nominella växelkurser bättre speglar det som avses att mäta, endast rörligheten 

i växelkursen vilket är ytterligare ett argument för valet av nominell växelkursdata. 

 

4.1.3. Val av länder 

 

För att hitta effekten av hur volatilitet påverkar handeln med en valutaunion har rapportens 

utgångspunkt grundats på effekten mot euroländerna. Det finns endast ett fåtal länder i Europa 

med rörlig växelkurs mot euron och då syftet är att endast undersöka industrialiserade länder 

har urvalet begränsats, och därmed exkluderat de östeuropeiska länderna. Handelsflödet som 

rapporten kommer att studera är det mellan euroländerna och Sverige samt euroländerna och 

Norge. Det finns andra i-länder i Europa som står utanför eurosamarbetet men har snarlik 

exponering mot euroländerna, utöver de för studien valda nationerna, men en del av dessa har 

fast växelkurs mot euron, såsom exempelvis Schweiz och Danmark. Andra länder har 

betydligt större BNP än vad Sverige och Norge har, exempelvis Ryssland och Storbritannien, 

och vissa länder är för små i jämförelse mot valda undersökningsländer, såsom Island, vilket 

gör att dessa nationer exkluderats ur studien. Länderna som valts har många snarlika 

egenskaper, vilket avser att göra rapportens resultat mer jämförbart, framförallt då länderna 

har liknande exponering mot euron handelsmässigt (IMF, 2017c). Dessa länder är båda små 

öppna och industrialiserade nationer. I tidigare studier har även avståndet mellan export- och 

importland varit en oberoende variabel som har ansetts betydelsefull att inkludera i 

skattningen, men vid valet av Sverige och Norge är det ett nästintill identiskt avstånd till 

euroländerna varför detta inte antas ha någon påverkan. De utvalda länderna är av liknande 

storlek, innehar rörliga växelkurser samt besitter ungefär lika stort BNP, detta för att kunna 

hitta andra faktorer som kan påverka dess handel annorlunda mot euroländerna då 

volatiliteten skiftar. Dessutom har de liknande klimat, topografi och transportmöjligheter 

vilket gör att dessa faktorer antas ha lika påverkan för båda länderna och inte behöver 

kontrolleras för.  Att välja snarlika länder underlättar för skillnader som inte tas upp i 

kontrollvariablerna och som annars kan ha olika påverkan på resultatet vilket gör att det inte 

endast är volatilitetens effekt som reflekteras. 

 

Sverige är medlem i Europeiska Unionen vilket innebär att landet är med och bestämmer 

vilken handelspolitik EU ska föra mot övriga världen. Detta är en extra fördel för Sverige 

gentemot Norge som står utanför unionen, men Sverige får för detta betala avgifter för sitt 

medlemskap vilket Norge således inte gör. Samarbetet mellan länderna i EU innebär 
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dessutom att tullavgifter och handelshinder elimineras för medlemsländerna. Sverige gick 

med i EU år 1995 men valde att inte gå med i eurosamarbetet och införa den gemensamma 

valutan, varför istället den svenska kronan behölls och blev rörlig år 1992 (Eu-upplysningen, 

2017a). Sverige exporterar runt 75% av sin totala export till medlemsländerna i EU bestående 

av främst fordon, maskiner, papper och läkemedel. Motsvarande cirka 80% importeras från 

länderna i Europa där framförallt fordon, mineraloljor och teleprodukter utgör majoriteten av 

importen (Scb, 2017).  

 

Norge står utanför Europeiska Unionen och är därför inte med i eurosamarbetet. Landet ingår 

dock i EES-avtalet (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) vilket är ett 

handelssamarbete innebärande att avtalsländerna har tillgång till den inre marknaden i EU och 

gynnas därigenom av den rådande frihandeln. Avtalet innebär även att det inte finns några 

tullavgifter för vissa produkter såsom kemikalier, byggnadsprodukter, motorfordon och 

elektroniska produkter (Eu-upplysningen, 2017b). För Norge går nästan 75% av både dess 

export och import till EU-länder där de främsta exportvarorna består av olja, gas, fisk och 

aluminium. Importvarorna innefattar huvudsakligen maskiner och transportmedel (Ec, 2017). 

Norges växelkurs övergick likt Sveriges från fast till rörlig år 1992 (Static, 2016).   

 

4.1.4. Val av bilateral-, sektoriell- eller aggregerad handelsdata  

 

Vid användande av nationell handelsdata antas det att påverkan av växelkursvolatilitet är lika 

mellan länder och handelsvaror. Om detta antagande är inkorrekt, kommer studierna av 

aggregerad handelsdata inte ge ett lika sanningsenligt samband och detta minskar 

sannolikheten att erhålla ett signifikant resultat. Därför har istället handelsmodeller med fokus 

på uppdelad handelsdata i form av bilaterala och sektoriella handelsflöden använts. Fördelen 

med att studera handeln för olika sektorer separat är att jämfört med aggregerad handelsdata 

så begränsas inte inkomst-, pris- och växelkursriskelasticiteter till att vara enhetlig över 

sektorer (Mckenzie, 1999). Detta är dock inte något denna rapport kommer att studera då 

fokus ligger på den totala handeln för en nation eftersom länderna har olika slags produktion 

och export.    

 

Handelsdata som denna studie ska undersöka är de bilaterala flödena, det vill säga uppdelad 

handelsdata mellan två parter (Sverige och eurozonen samt Norge och eurozonen), åt båda 
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riktningar. Detta därför att studien tänker sig att eurozonen motsvarar en sammanslagen 

handelspartner då det är varuutbytet mot hela valutan som studeras. Enligt Bahmani-Oskooee 

och Hegerty (2007) är fördelarna med att undersöka bilateral data att det är lättare att hitta 

signifikanta resultat och effekter från volatiliteten på handeln än om aggregerad handelsdata 

hade använts, då det är lättare att kontrollera för andra faktorer som kan ha påverkan utöver 

volatiliteten. En annan fördel med bilaterala handelsflöden är att de ger en mer exakt analys 

då de utgår ifrån den bilaterala växelkursen vilket är den växelkurs som faktiskt används vid 

exportörers och importörers affärer (Bahmani-Oskooee & Hegerty, 2007).   

       

4.1.5. Datainsamling 

 

Vid insamling av dataunderlaget bör tillförlitliga källor användas samt att informationen som 

rapporten bygger på tillgodoser behoven för studien. Urvalet av data är baserat på 

tillgänglighet, tidsbegränsningar och vilka resurser som finns att tillgå. För att rapporten ska 

vara av hög tillförlitlighet är pålitliga källor en vital del som grund för studien. Syftet med 

datainsamlingen är att erhålla observationer för variablerna i regressionen under tidsspannet 

som undersöks. Behovet av data rör värden för export och import mellan de valda länderna 

och eurozonen, vilka hämtas från International Monetary Fund (IMF) “Direction of trade 

statistics” (DOTS) och innefattar både varor och tjänster. Att värden från IMFs databas 

används är även på grund av att det är vanligt förekommande i tidigare rapporter och att den 

innefattar data som behövs till det huvudsakliga ämnesområdet. Importdata är rapporterad på 

en kostnads-, försäkrings-, och fraktningsbas (CIF) vilket inkluderar kostnad för transport och 

försäkring för att få varorna levererade till landsgränsen. Exporten utgår ifrån så kallat “free 

on board” (FOB) vilket innebär en likvärdig värdering av både export och import vid endast 

ett tillfälle, vid det exporterande landets gräns, för att erhålla en betalningsbalans. 

International Merchandise Trade Statistics rekommenderar att exportvaror mäts som FOB och 

importvaror som CIF (Data.imf, 2017a). Data över ländernas respektive producentprisindex är 

också siffror hämtade från IMF (Data.imf, 2017b). För nivån av växelkursen använder studien 

data över dagskursen, med undantag för helger då kursen är stängd (Datastream, 2017). För 

dessa värden beräknas sedan ett månadsgenomsnitt. Detta antas generera ett mer trovärdigt 

resultat då alla tillgängliga observationer inkluderas i urvalet. Även för volatilitetens 

beräkning önskas dagliga växelkursvärden för att erhålla så mycket svängningar som möjligt i 

urvalet. Ju fler observationer som används, desto större skillnader kan fångas i växelkursen då 
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värdena inte hinner utjämnas. Detta innebär att vid användning av så många observationer 

som möjligt minskar risken att månader med hög volatilitet inte fångas upp om värdet vid 

mättillfället råkar vara detsamma som för tidigare period, trots stor aktivitet och rörelse under 

månaden. Undersökningen kommer därför innefatta svängningarna i dagsväxelkursen för att i 

regressionen använda ett framräknat månadsmedelvärde av dessa då tidsintervallet som 

studeras ska vara lika för alla inkluderade variabler i modellen.  

 

Även data för ländernas BNP används vilket har hämtats från Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) då detta mått inte fanns att tillgå från IMF (OECD, 

2017a). Det finns olika sätt att teoretiskt beräkna BNP och denna rapport utgår ifrån ett BNP-

mått beräknat genom utgiftsmetoden som är den vanligast använda (stats.oecd, 2017b) och 

mest rapporterade i databaser. BNP-värdet innefattar de slutliga totala utgifterna för varor och 

tjänster i den slutgiltiga konsumtionen. Detta innebär försäljningspriset med tillägg för 

skattekostnader, försäkringskostnader, installationskostnader, frakt, transport och tullavgifter 

(stats.oecd, 2017b). BNP måttet för samtliga tre länder är mätt i amerikanska dollar och 

datavärdena har rapporterats kvartalsvis. Detta gör att data för BNP inte följer samma 

tidsfrekvens som övriga variabler i regressionen. Eftersom alla variabler i regressionen måste 

följa samma tidsfrekvens räknas kvartalsdata om till ett representativt mått för månadsvärden. 

Det finns inga statistiska metoder för att återskapa helt korrekt månadsdata när denna saknas i 

rapporteringen. Dock kan approximationer av månadsdata beräknas på befintlig kvartalsdata. 

För att konvertera kvartalsdata till månadsdata används Cubic Spline Interpolation-metoden10 

som beräknas i programmet Stata. Metoden innebär att man beräknar nya datapunkter från 

befintlig data genom att man skapar nya värden som ligger mellan de befintliga värdena. 

Valda källor har även använts i tidigare rapporter och håller hög validitet. 

 

4.1.6. Metodkritik 

 

Oklarhet och skevhet kan uppstå i rapporteringen om när, var och av vem ägandet av varor tas 

över vid den internationella handeln. Detta kan definieras olika i olika länder, likadant hur 

rapporteringen om handeln genomförs. Skevhet i data kan uppstå då det finns ovisshet vid 

försändelsen av varan om vem som är slutlig mottagare. Eftersom tiden för registrering av 

värdena vanligtvis inträffar då varan lämnar eller ankommer till ett land kan varor “på väg” 

                                                 
10 Se Cubic Spline Interpolation, appendix 5 
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rapporteras som export för ett land, men ännu inte import för mottagaren. Bristen på 

enhetlighet i klassificeringen kan bero på användandet av olika nationella tullbestämmelser 

för att fastställa ursprungs-, omlastnings- och destinationsländer. Även värderingen kan skilja 

sig åt genom exempelvis valutakonvertering och andra värden som inte är tillgängliga vid 

varuöverlämnandet (IMF, 2017c).  

 

En nackdel med BNP-måttet är att dessa värden måste interpoleras för att erhålla 

månadsvärden. Dels är det då inte de verkliga observerade värdena som används, även om de 

för undersökningen använda siffrorna så nära som möjligt motsvarar de förväntade verkliga 

värdena. Dessutom kan regressionsanalyser som använder interpolerad data innefatta 

seriekorrelation i de oberoende variablerna. Detta kommer dock att kontrolleras för genom 

tester för att undvika felaktiga resultat.  

 

Producentprisindex består av insamlad data över definierade produkter som ska representera 

övergripande prisförändringar i alla transaktioner. Dessa ingående produkter är möjligtvis inte 

fullt representativa för handeln, alternativt att dessa försvinner från marknaden och måste 

ersättas med nya motsvarande produkter vilket kan ge mått på prisnivån som inte är helt 

identiska. Även om priserna inte förändras, eller till och med stiger, kan kvalitén på 

produkterna sjunka vilket inte inkluderas i måttet (IMF, 2017d). 

 

4.2. Analysmetod 

 

För att erhålla ett trovärdigt och statistiskt signifikant resultat i undersökningen är det av 

stor vikt vilken modell som används vid beräkningarna. Som tidigare nämnts tros skillnaden i 

huruvida resultaten blir signifikanta eller ej bero på modellspecificeringen (Ćorić och Pugh, 

2010).  Trovärdigheten i resultaten grundar sig i vilka antaganden som görs vid modellvalet 

samt huruvida man kontrollerar för eventuella brister i modellen.  

 

Som tidigare nämnt har ett antal studier utgått ifrån en Gravitymodell i sin analys av 

volatilitetens påverkan på handeln. Då denna grundar sig i geografiska förklaringsfaktorer av 

handeln är detta något denna rapport kan bortse ifrån. Eftersom länderna som undersöks inte 

skiljer sig väsentligt varken gällande geografiskt läge, landsgränser eller språk är detta 

irrelevanta variabler att inkludera i regressionen och i rapporten antas det att dessa faktorer 
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inte har någon differentierad påverkan på de utvalda länderna. Denna undersökning utgår 

istället ifrån import- och exportfunktionen vilket kräver studier av mer än en variabel då det 

enligt denna teori antas finnas flera faktorer som genererar förändringar i handeln utöver 

volatiliteten som är rapportens fokus. Därför kommer en multipel regressionsmodell att 

användas för att inkludera fler oberoende variabler vid beräkningen av handelns påverkan av 

växelkursvolatiliteten.  

 

Tidsserieanalyser som rapporten ska grundas på för att undersöka förekomsten eller 

avsaknaden av ett samband präglas av att data underliggande dessa tidsserier ska uppfylla 

vissa kriterier. För att kunna använda modellen för framtidsprognoser behöver kontroller 

göras för att säkerställa att den inte strider mot några av Gauss Markovs antaganden för den 

klassiska linjära regressionsmodellen11 . Detta är väsentligt för att estimatorerna ska vara 

effektiva, konsistenta och fördelaktiga andra mått och därmed generera ett sanningsenligt 

resultat. I appendix 4 beskrivs testerna som görs för att kontrollera för eventuella problem 

som kan försämra estimatorerna.  

 

OLS-metoden är som nämnt i den empiriska teorigenomgången den mest använda och 

grundläggande metoden för att beräkna sambandet mellan handel och volatilitet. Det har dock 

utvecklats nya mer avancerade metoder, men många undersökningar använder trots detta den 

minsta kvadratmetoden på den framskridna modellen. De två främsta modellerna för 

framtidsprognostisering av tidsserier inom detta område är ARIMA (Autoregressive 

integrated moving average), även kallad Box-Jenkins, och Vector Autoregression (VAR). 

Den förstnämnda modellen inkluderar endast tidigare påverkan från den beroende variabeln 

vilket är dess nackdel i denna studie som avser hitta effekter från tidigare perioder även i de 

oberoende variablerna. Dessutom är ARIMA-modellen framförallt fördelaktig vid kortsiktiga 

framtidsprognoser och för individuella tidsserier varför denna inte lämpar sig för 

undersökningen som avser studera även långsiktiga effekter som volatiliteten kan tänkas ha på 

handeln. VAR inkluderar ofta mer än en tidsserie och den grundläggande idén i modellen är 

att alla variabler påverkar varandra, vilket inte önskas studeras i denna rapport (Harvey, 

1990).  

 

                                                 
11 Se Antaganden för den klassiska linjära regressionsmodellen, appendix A3.1 
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Då studien avser att mäta förändringar över tid är det troligt att förändringar i föregående 

period kan ha effekt även i senare perioder. Detta talar för att en autoregressiv process bör 

användas, där värdet på handeln vid en viss tidpunkt beror på sitt eget tidigare värde samt en 

slumpmässig term. Undersökningen kommer att ta hänsyn till dessa tidsförskjutningar (lags), 

då man kan anta att det som händer i tidigare perioder eventuellt kan ha en effekt i nuvarande 

period. Lags kommer att inkluderas även för de oberoende variablerna i modellen, då dessa 

eventuellt också påverkar handeln genom dess tidigare värden. Om en regressionsmodell 

innefattar nuvarande men också eftersläpande värden från de oberoende variablerna kallas det 

för distributed lag model, varför detta är modelltypen som ska användas för undersökningen. 

Om modellen dessutom inkluderar eftersläpande värden av den beroende variabeln som en 

förklaringsvariabel kallas detta för en autoregressiv modell. Från Bahmani-Oskooees (2007) 

överblicksartikel över tidigare undersökningar framkommer det att studier som använt minsta 

kvadratmetoden och inkluderar eftersläpande effekter har varit mer sannolika att hitta 

signifikanta effekter än de som exkluderat dessa effekter. 

 

Då det är av intresse att studera både lång- och kortsiktiga samband mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln kan en Error Correction Model (ECM) användas. En 

ECM kan ses som en form av Autoregressive Distributed Lag-modell (ARDL), då denna är 

härledd från ARDL genom en linjär transformation (Nkoro & Uko, 2016). Dock har ARDL 

med Bounds-test fördelen att den integrerar både lång och kort sikt i en regression. 

Kortsiktiga dynamiska effekter samt långsiktiga jämviktseffekter kan utläsas och det är endast 

den beroende variabelns påverkan som studeras. Denna modell har fördelar genom att 

koefficienterna kan beräknas genom OLS samt att en mix av olika grad av integrering hos 

variablerna kan användas så länge dessa inte är stationära vid andra differentieringen. 

Dessutom kan variablerna ha olika antal lags inkluderat i regressionen (Pesaran et al, 2001). 

Genom att metoden för ARDL Bounds-test tillåter för integrering av olika grad, I(0)/I(1), ger 

detta ett trovärdigare resultat än vad exempelvis Akhtar och Hilton (1984) erhöll med sin 

beräkning som grundades på en vanlig OLS-modell. Det finns dock stor risk för 

multikolinjäritet och autokorrelerade variabler, varför detta kontrolleras för genom olika tester 

(se appendix 4). Även om multikolinjäritet skulle påvisas ger OLS-regressionen fortfarande 

de bästa linjära och konsistenta estimatorerna. ARDL-metoden är fördelaktig vid beräkning 

av dynamiska modeller, vilket studiens regressioner är då de inkluderar eftersläpande värden. 

Detta är ännu en fördel med Bounds-testet då lags från både den beroende och de oberoende 

variablerna inkluderas, men även de nuvarande värdena från förklaringsvariablerna (Pesaran 
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et al, 2001). I Bahmani-Oskooees överblicksartikel (2007) föreslog de att framtida 

undersökningar ska använda ARDL med Bounds-test vilket denna rapport kommer att 

grundas på. 

 

Den generella och grundläggande ARDL-modellen som denna undersökning kommer att utgå 

ifrån är uppbyggd enligt nedan. 

Ekvation 1, Exportfunktionen 

𝑋𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑁𝑃𝑡 + 𝛽2𝑃𝑃𝐼𝑡 + 𝛽3𝑉𝐾𝑡 + 𝛽4𝑉𝑜𝑙𝑡 + 𝜀𝑡 

 

 

X = Export till utlandet, BNP = Utländsk BNP, PPI = Utländskt produktionsindex i förhållande till inhemskt, 

VK = Växelkursen som priset för utländsk valuta, Vol = Volatilitet, 𝜀 = Felterm 

 

 

Ekvation 2, Importfunktionen 

𝐼𝑀𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐵𝑁𝑃𝑡 + 𝛼2𝑃𝑃𝐼𝑡 + 𝛼3𝑉𝐾𝑡 + 𝛼4𝑉𝑜𝑙𝑡 + 𝜀𝑡 

 
IM = Import till utlandet, BNP = Inhemsk BNP, PPI = Inhemskt producentprisindex i förhållande till utländskt, 

VK = Växelkursen som priset för inhemsk valuta, Vol = Volatilitet, 𝜀 = Felterm 

 

 

I denna studie används de logaritmerade värdena, dels för att erhålla en linjär regression vilket 

krävs för att kunna använda OLS-metoden på en ARDL-modell, men även eftersom 

logaritmerade variabler istället ger elasticiteten, den relativa förändringen, i ekvationen. I 

ekonomiska sammanhang kan det vara av mer intresse att studera tillväxten i variablerna 

snarare än de faktiska värdena. En logaritmering kan dessutom i vissa fall minska skevhet och 

heteroskedasticitet vilket är egenskaper integrerade i många ekonomiska variabler (Gujarati & 

Porter, 2009).   

 

Precis som i det vedertagna kointegrationstestet undersöker Bounds-testet för ett långsiktigt 

jämviktssamband mellan variablerna.  Skillnaden mot metoden som skapades av Engle och 

Granger (1987) är att regressionen underliggande Bounds-testet innehåller en linjär 

kombination av tidsfördröjda variabler istället för en tidsfördröjd feljusteringsterm. I denna 

regression kan kointegration påvisas om alla tidsfördröjda variabler tillsammans är betydande 

för regressionen. Detta test görs med Bounds-testet vilket innefattar två nollhypoteser, en 

obegränsad och en villkorlig. Ena nollhypotesen testar för ett gemensamt samband mellan de 

två ekvationerna på både lång och kort sikt, och den andra huruvida endast ett långsiktigt 

samband förekommer.  
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Ekvation 3, Lång- och kortsiktig Exportfunktion, ARDL 

∆𝑙𝑛𝑋𝑡 = 𝑎 + ∑ 𝑏𝑗∆𝑙𝑛𝑋𝑡−𝑗 +

𝑛1

𝑗=1

∑ 𝑐𝑗∆𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃𝑡−𝑗 +

𝑛2

𝑗=0

∑ 𝑑𝑗∆𝑙𝑛𝑃𝑃𝐼𝑡−𝑗 +

𝑛3

𝑗=0

∑ 𝑒𝑗∆𝑙𝑛𝑉𝐾𝑡−𝑗

𝑛4

𝑗=0

+ ∑ 𝑓𝑗∆𝑉𝑜𝑙𝑡−𝑗 +

𝑛5

𝑗=0

𝑔𝐷𝑡 + 𝜃1𝑙𝑛𝑋𝑡−1 + 𝜃2𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃𝑡−1 + 𝜃3𝑙𝑛𝑃𝑃𝐼𝑡−1

+ 𝜃4𝑙𝑛𝑉𝐾𝑡−1 + 𝜃5𝑉𝑜𝑙𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 

 

Ekvation 4, Lång- och kortsiktig Importfunktion, ARDL 

∆𝑙𝑛𝐼𝑀𝑡 = ℎ + ∑ 𝑖𝑗∆𝑙𝑛𝐼𝑀𝑡−𝑗 +

𝑛6

𝑗=1

∑ 𝑘𝑗∆𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃𝑡−𝑗 +

𝑛7

𝑗=0

∑ 𝑙𝑗∆𝑙𝑛𝑃𝑃𝐼𝑡−𝑗 +

𝑛8

𝑗=0

∑ 𝑚𝑗∆𝑙𝑛𝑉𝐾𝑡−𝑗

𝑛9

𝑗=0

+ ∑ 𝑛𝑗∆𝑉𝑜𝑙𝑡−𝑗 +

𝑛10

𝑗=0

𝑜𝐷𝑡 + 𝜃6𝑙𝑛𝐼𝑀𝑡−1 + 𝜃7𝑙𝑛𝐵𝑁𝑃𝑡−1 + 𝜃8𝑙𝑛𝑃𝑃𝐼𝑡−1

+ 𝜃9𝑙𝑛𝑉𝐾𝑡−1 + 𝜃10𝑉𝑜𝑙𝑡−1 + 𝜇𝑡 

 

 

För att kunna tillämpa minsta kvadratmetoden för beräkning av växelkursvolatilitetens 

påverkan på handeln finns det vissa antaganden som måste vara uppfyllda (se appendix A3.1) 

för att få korrekta och sanningsenliga resultat. En genomgång av de egenskaper i variablerna 

som måste testas, bekräftas och kontrolleras för innan, under och efter användning av 

metoderna finns beskrivet i Appendix 4. 

 

4.3. Operationalisering  

 

Operationalisering är en viktig process i rapporten för att skapa ett trovärdigt och giltigt 

resultat. Därför måste regressionen inkludera variabler som innefattar informationen som 

behövs för att besvara undersökningens frågeställningar. Kommande avsnitt ska omvandla 

rapportens teoretiska genomgång till mätbara variabler som är så precisa som möjligt för att 

fånga den korrekta verklighetsbilden. Operationaliseringen är därför ett sätt att motivera, 

förklara och ge inblick i variablerna som används och varför dessa ingår i rapporten. I detta 

avsnitt redovisas den beroende variabeln, förklaringsvariabeln och kontrollvariablerna.  
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Denna undersökning kommer att utgå ifrån export- och importfunktionen i valet av faktorer 

som påverkar handeln. Detta då många tidigare undersökningar inom ämnet har grundat sin 

modell och sitt val av variabler utifrån denna samt att modellen anses inkludera och omfatta 

de ekonomiska faktorer som har störst påverkan på handeln. 

 

4.3.1. Beroende variabel  

 

Denna studies syfte är att undersöka vilken effekt växelkursvolatilitet har på handeln mellan 

länder. För att kunna besvara rapportens hypoteser delas handeln upp i export och import. 

Enligt Bryman & Bell (2013) är den beroende variabeln den som påverkas av förändringar i 

de oberoende kontrollvariablerna och eventuellt förklaringsvariabeln. Därför är det viktigt 

att den beroende variabeln förklaras utförligt i detta avsnitt.    

 

𝒀𝒕 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑁𝑃𝑡 + 𝛽2𝑃𝑃𝐼𝑡 + 𝛽3𝑉𝐾𝑡 + 𝛽4𝑉𝑜𝑙𝑡 + 𝛽4𝐷𝑡 + 𝜀𝑡 

 

Eftersom handel är en central del i ekonomin och är viktig för ökad tillväxt är detta något som 

påverkar hela samhället, från nationen som helhet ända ner på individnivå. Därför är det 

väsentligt att studera hur handeln reagerar på olika händelser för att kunna kontrollera för 

negativa effekter på den internationella eller bilaterala handeln. Det finns vedertagen befintlig 

teori om vilka faktorer som påverkar den internationella handeln, men gällande 

växelkursvolatilitetens roll i sambandet är tvetydigheten stor. Detta är orsaken bakom valet av 

handel som beroende variabel i undersökningen. Eftersom studien grundar sig i relationen 

mellan två små öppna ekonomier och en stor valutaunion kan det antas att de små nationerna 

är mer exponerade och beroende av handeln till euroländerna än omvänt. Därför är det av 

intresse att studera huruvida exporten och importen påverkas annorlunda av volatiliteten eller 

ej. Det kommer därför att utföras två regressioner för varje undersökningsland, där importen 

är beroende variabel i den ena, och exporten i den andra. Handel definieras i denna studie som 

köp och försäljning vid uppkomsten av det gränsöverskridande fysiska flödet av varor och 

tjänster. Varor innefattar allt som adderar eller subtraherar från beståndet av materiella varor 

för ett land genom att träda in (import) eller lämna (export) dess ekonomiska territorium 

(Data.imf, 2017a).  
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4.3.2. Förklaringsvariabel  

 

En förklaringsvariabel är oberoende i regressionen och är den variabel som önskas studeras. 

Det är den eventuella effekten från denna variabel på den beroende variabeln som är av 

intresse (Bryman & Bell, 2013).  

 

Denna rapport fokuserar på en förklaringsvariabel, växelkursvolatiliteten, och använder 

kontrollvariabler för att isolera effekten från enbart volatiliteten.  Detta för att kunna studera 

vilken påverkan volatiliteten har på den beroende variabeln, skilt från effekter från övriga 

variabler. När förändringar i förklaringsvariabeln uppstår granskas det hur beteendet i den 

beroende variabeln påverkas av detta. En oberoende variabel ska inte bero på värden i andra 

variabler.  

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑁𝑃𝑡 + 𝛽2𝑃𝑃𝐼𝑡 + 𝛽3𝑉𝐾𝑡 + 𝛽4𝑽𝒐𝒍𝑡 + 𝛽4𝐷𝑡 + 𝜀𝑡 

 

Volatiliteten kommer att beräknas som en separat regression utanför den slutliga 

huvudregressionen då detta anses underlätta studien och ge mer korrekta resultat.  

Valet av vilken metod som används vid beräkning av växelkursvolatilitet är inte självklar. 

Många olika mått har använts i tidigare forskning, där de vanligaste och mest grundläggande 

metoderna är någon variant på beräkning av standardavvikelsen i växelkursen.  

 

Det mest använda måttet för beräkning av växelkursvolatilitet är standardavvikelsen av första 

differensen av logaritmerade växelkursvärden. Detta värde blir dock noll om växelkursen 

följer en konstant trend. I detta fall kan volatiliteten förutspås varför det inte är osäkerheten 

som mäts (Clark, 2004). Då finansiella tidsserier ofta innehåller observationer i kluster 

eftersom exempelvis nyheter och ekonomiska händelser kan leda till olika tolkningar och 

beteenden som kan fortskrida över tid, är GARCH en fördelaktig metod att utgå ifrån. Att 

mäta villkorlig volatilitet genom en GARCH-process anses bättre fånga växelkursosäkerhet 

då den använder mer information om växelkursens beteende än andra mått för 

växelkursvolatilitet (Pozo 1992). I en GARCH-modell får det inte finnas autokorrelation i 

residualerna, varför detta kan komma att behöva korrigeras för genom användning av någon 

form av autoregressiv- (AR), moving average- (MA) eller ARIMA-modell som är en 

kombination av dessa. 
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Värdena som erhålls från volatilitetsberäkningen kommer sedan att integreras i den slutliga 

ARDL-modellen för beräkning av hur denna påverkar handeln. Eftersom regressionen av 

volatiliteten också kommer att vara logaritmerad är det de erhållna värdena från GARCH-

modellen som kommer användas i analysmodellen utan att logaritmeras igen. Värdena för 

volatiliteten kan användas i både export- och importregressionen för respektive land då 

volatiliteten är densamma oavsett om det är förhållandet SEK/EUR eller EUR/SEK som 

studeras, likadant för växelkursen mellan Norges valuta och euron. Det är därför endast två 

skattningar som kommer att göras för att erhålla volatilitetsvärdena. Rapportens hypotes är att 

variabeln för volatilitet kommer att ha ett negativt tecken och därmed minska handeln då 

variabiliteten ökar12.   

  

4.3.3. Kontrollvariabler  

 

Kontrollvariabler används för att kunna urskilja effekten från enbart förklaringsvariabeln på 

den beroende variabeln. Då det i många fall finns mer än en faktor som har påverkan på den 

beroende variabeln måste dessa inkluderas i regressionen för att inte ge ett felaktigt resultat. 

Detta för att förklaringsvariabeln inte ska visa varken större eller mindre effekt än verkligt 

värde genom att inkludera påverkan från även andra variabler som uteslutits från modellen. 

Det är även för att undvika en alldeles för stor felterm som fångar upp resterande effekter på 

den beroende variabeln som inte förklaringsvariabeln står för och har orsakat. 

 

I denna studies regressioner kommer därför delarna som ingår i den internationella 

handelsteorin att inkluderas som kontrollvariabler för förändrad import och export utöver 

förklaringsvariabeln. Som tidigare nämnt består dessa faktorer av nationens inkomst, 

prisnivåer samt växelkurser. De Grauwe (1988) anser att man kan utgå ifrån, och förlita sig 

på, teorin om bestämmelsefaktorerna för internationell handel i modellspecificeringen. Utöver 

dessa kommer dessutom en kontrollvariabel för finanskrisen att inkluderas då denna 

tidsperiod antas ha en specifik påverkan på handeln. 

 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑩𝑵𝑷𝑡 + 𝛽2𝑷𝑷𝑰𝒕 + 𝛽3𝑽𝑲𝒕 + 𝛽4𝑉𝑜𝑙𝑡 + 𝛽4𝑫𝒕 + 𝜀𝑡 

    

                                                 
12 Se hypotesformulering, avsnitt 3.3.4 
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4.3.3.1. BNP 

 

Ett mått som vanligtvis används för importörens inkomst är bruttonationalprodukten (BNP). 

För denna studie motsvarar detta euroländernas sammanslagna BNP i exportfunktion och 

således Sveriges och Norges BNP i importfunktionen.  

 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑩𝑵𝑷𝑡 + 𝛽2𝑃𝑃𝐼𝑡 + 𝛽3𝑉𝐾𝑡 + 𝛽4𝑉𝑜𝑙𝑡 + 𝛽4𝐷𝑡 + 𝜀𝑡 

 

Att någon form av inkomstvariabel ingår i regressionen beror på att utifrån internationell 

handelsteori antas förändringar i utlandets BNP-nivå påverka den inhemska handeln. BNP är 

det vanligaste måttet på ekonomisk välfärd som påverkar nationens möjligheter till handel och 

tillväxt (Bahmani-Oskooee, 2007). Nationens inkomst kan också ses som dess 

produktionsmöjligheter eller efterfrågan (Thursby & Thursby, 1987). Dessutom ingår export 

och import i den vedertagna BNP-ekvationen som säger att dessa förhåller sig till varandra.  

 

En ökning i BNP-nivån i euroländerna förväntas ha en positiv effekt på Sveriges och Norges 

export. Detta beror på att konsumtionen i utlandet antas öka och då även importen från 

utlandet, det vill säga exporten till utlandet ökar (Arize 1995). I regressionen av importen 

används BNP för det importerande landet istället för exportörens då detta förhållande är 

motsatt, vilket betyder att när inhemsk BNP ökar antas dess import också stiga. 

 

4.3.3.2. Relativpriser/Prisnivå 

 

Bahmani-Oskooee (2007) skriver att relativpriset i exportfunktionen kan mätas som 

förhållandet mellan prisnivåer. Ett mått på relationen mellan olika prisnivåer är 

producentprisindex (PPI) vars värden kommer att utgöra variabeln för prisnivån.  

 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑁𝑃𝑡 + 𝛽2𝑷𝑷𝑰𝑡 + 𝛽3𝑉𝐾𝑡 + 𝛽4𝑉𝑜𝑙𝑡 + 𝛽4𝐷𝑡 + 𝜀𝑡 

 

I Irving och Kravis (1988) undersökning har det framkommit att en ökad prisnivå i landet 

minskar handeln varför detta är en viktig variabel att inkludera i regressionen. IMFs definition 

av producentprisindex är förändringen över tid i inhemska priser för varor och tjänster som 

säljs och köps av producenter. Det är endast ett genomsnitt av förändringen som beräknas då 
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inte priset på alla varor och tjänster förändras samtidigt. PPI visar prisförändringar på den 

primära marknaden innan produkterna når marknaden för återförsäljning och inkluderar 

därför inte skatter. Enligt IMF är utgångspunkten i det ekonomiska synsättet för PPI ett 

antagande om optimerande beteende hos producenten, att de reagerar på prisförändringar 

(IMF, 2017d).  

 

Prisnivån i landet motsvarar dess köpkraft dividerat med växelkursen. Det är relationen 

mellan utländsk prisnivå och inhemsk prisnivå som används då detta tillsammans med den 

nominella växelkursen på lång sikt motsvarar den reala växelkursen och tillsammans med 

nominell BNP motsvarar real BNP (Abbas, Johari & Haji, 2014). Prisnivåskillnader kan anses 

vara en avvikelse från det normala. På lång sikt förväntas jämvikt råda i priser på grund av 

köpkraftsparitet (Kravis & Lipsey, 1983). Det är en av anledningarna till varför denna rapport 

syftar till att undersöka både kort- och långsiktiga relationer mellan de oberoende variablerna 

och handeln, då det kan tänkas finnas ett långsiktigt jämviktsläge. Det viktiga vid användning 

av måttet på relativprisnivåer i undersökningen är att dessa visas i relation till ett annat 

land/länder. Då teorin säger att om prisnivån är högre i ett land kommer detta importera mer 

från utlandet vars priser relativt sett är billigare. Detta motiverar att använda kvoten mellan 

Sveriges- och Norges prisnivå mot eurozonens nivå i importfunktionen. Därför kommer 

variabeln för prisnivån i ekvationen för exporten utgöras av eurozonens PPI dividerat med 

Svenskt/Norskt PPI, och omvänd relation för producentprisindex i importekvationen med 

eurozonens PPI i nämnaren. Förväntningarna är att en ökad inhemsk prisnivå kommer att öka 

importen, och ha ett negativt samband med exporten. I exportfunktionen antas därför den 

relativa prisnivåskillnaden mellan eurozonen/Sverige och eurozonen/Norge ha ett positivt 

tecken i förhållandet till handeln, och i importfunktionen kommer den omvända relationen 

(Sverige/Norges prisnivå i förhållande till eurozonen) också antas ha en positiv inverkan. 

 

4.3.3.3. Nivån av växelkursen 

 

Nivån i växelkursen har tydlig påverkan på den internationella handeln då pengars köpkraft 

förändras mot en annan valuta när växelkursen varierar (Kabir Hassan & Tufte, 1988). 

Växelkursen är även en del av export- och importfunktionen varför denna variabel ska ingå i 

undersökningens regression.  
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𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑁𝑃𝑡 + 𝛽2𝑃𝑃𝐼𝑡 + 𝛽3𝑽𝑲𝑡 + 𝛽4𝑉𝑜𝑙𝑡 + 𝛽4𝐷𝑡 + 𝜀𝑡 

 

Nivån av växelkursen i denna studie benämns i nominella värden. Detta beror på att 

regressionen även inkluderar relativpriser, vilket tillsammans med den nominella växelkursen 

utgör dess reala värde. Att använda nominella värden grundar sig i en strävan efter att urskilja 

den separata effekten från prisnivån och växelkursen (Akhtar & Hilton, 1984). Gotur (1985) 

menar att över medelfristig sikt så är den reala växelkursen mer relevant då effekter på 

osäkerheten på inkomster och kostnader som uppstår från fluktuationer i den nominella 

växelkursen troligtvis kommer motverkas av rörelser i kostnader och priser. Detta tar dock 

regressionen hänsyn till när både prisnivån och nominell växelkurs inkluderas.  

 

I ekvationen för att beräkna exporten från Sverige till euroländerna används växelkursen mätt 

i antal EUR/SEK och EUR/NOK (antal kronor som behövs för att köpa en euro). En ökning i 

kursen innebär att euron apprecierar och kronan deprecierar vilket förväntas medföra ökad 

export. I exportfunktionen förväntas växelkursen ha en positiv inverkan på svensk/norsk 

export till euroland, om kronan blir svagare kommer utlandet vilja importera mer från 

Sverige/Norge då köpkraften för euron ökar. Omvänt gäller för importfunktionen där 

växelkursen SEK/EUR och NOK/EUR används. Sambandet ser motsatt ut gällande importen, 

då en högre SEK/EUR och NOK/EUR (antal euro som behövs för att köpa en krona) 

motsvarar en depreciering av euron och en appreciering av kronan vilket förväntas öka 

importen. Detta på grund av att en stark svensk/norsk krona ökar köpkraften mot euron vilket 

gör det relativt sett billigare att handla från euroområdet vilket antas leda till högre import. 

Därför förväntas variabeln för växelkursen i importfunktionen också att ha ett positivt tecken 

eftersom växelkursen här är den motsatta till den i exportfunktionen.  

 

4.3.3.4. Finanskrisen 

 

Vad som skiljer denna rapport från mycket av den tidigare forskningen är att den även 

undersöker åren för finanskrisen. Ehrmann, Osbat, Strasky och Uusküla, (2013) anser att 

krisen i Europa kan ses som en period av extrem volatilitet jämfört med hur denna varians 

såg ut under de första åren av EMU. Finanskrisen skapade höga volatilitetschocker på alla 

marknader och detta kan innebära extremvärden för variablerna och därmed ge missvisande 

effekter som plockas upp i feltermen eller övriga variabler i regressionen om dessa är 
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korrelerade med finanskrisen. Därför kommer en variabel för krisen ingå i modellen för att 

fånga upp effekter under åren denna var närvarande. 

 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑁𝑃𝑡 + 𝛽2𝑃𝑃𝐼𝑡 + 𝛽3𝑉𝐾𝑡 + 𝛽4𝑉𝑜𝑙𝑡 + 𝛽4𝑫𝒕 + 𝜀𝑡 

 

Det kan tänkas att perioden under finanskrisen skiljer sig från det “normala tillståndet” och att 

handeln därför har påverkats annorlunda under denna tid. Finanskrisen hade långtgående 

konsekvenser för gränsöverskridande handel som drastiskt minskade över hela världen. Det 

har visat sig att detta dessutom hade störst påverkan på små öppna ekonomier (Chor & 

Manova, 2012), vilket är vad denna undersökning grundar sig på. Dataunderlaget för krisåren 

kan därför ses som en outlier eller ett extremvärde vilket rapporten vill kontrollera för och ta 

hänsyn till. Därför anses det relevant att inkludera en variabel för åren före- under- och efter 

finanskrisen. Krisen antas vara en anomali för volatiliteten under en tid innan krisen bryter ut, 

samt även ha effekt en tid efter att krisen per definition är över. Därför har denna rapport valt 

att undersöka hur detta påverkar växelkursvolatiliteten under 2007 till och med år 2009. Då 

denna kris beskrivs som en kvalitativ variabel motiverar detta till användande av en 

dummyvariabel som kan anta värdena 0 eller 1 vilket gör variabeln kvantitativ och mätbar. 

Värdet på variabeln kommer vara 0 då krisen inte antas ha någon påverkan och 1 för åren 

kopplade till krisen. 

 

5. Empiriska resultat 

 

Detta avsnitt kommer att redovisa de empiriska resultaten och testerna av rapportens 

hypoteser. Avsnittet inleds med att visa hur volatiliteten har beräknats då detta är en vital del 

av rapporten och det som studien huvudsakligen avser att undersöka. Andra delen av det 

empiriska avsnittet beskriver det underliggande dataunderlaget och variablernas karaktär, 

samt resultaten för de fyra regressionernas beräkningar och tester. Rapporten kommer att 

referera till tabeller och grafer som återfinns i appendix för att tydliggöra och mer 

omfattande förklara utfallet och resultaten. 
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5.1. Växelkursvolatilitet 

5.1.1. ARMA-modellering  

 

För att kunna använda en GARCH-modell för beräkning av volatiliteten måste variablerna 

vara stationära och residualerna får inte innefatta autokorrelation. Vid icke-stationära 

variabler kan en transformering göras för att erhålla stationäritet genom en konvertering till 

logaritmerade värden och av dessa logaritmerade värden används dess första-differens. För att 

eliminera autokorrelation i residualerna skapas en ARMA-modell för regressionen. För att 

avgöra hur många autoregressiva- och moving average-termer som ska ingå i modellen har ett 

korrelogram gjorts på residualerna av de differentierade värdena. Korrelogrammet påvisar 

autokorrelation i feltermerna för både den svenska och norska växelkursen men ingen tydligt 

fördelaktig modell går att urskilja genom att studera autokorrelationen (AC) och den partiella 

autokorrelationen (PAC)13. Därför kommer olika modeller att testas genom “trial & error” för 

att finna den mest rättvisande modellen för volatilitetens uppskattning.  

 

I trial & error-processen var det få modeller som visade signifikans vid olika kombinationer 

av AR- och MA-termer. Trots signifikanta modeller måste dessutom dess residualer testas för 

autokorrelation. Modellen är fördelaktig om testet visar ett t-värde nära noll och ett högt p-

värde, vilket accepterar nollhypotesen innebärande ingen autokorrelation. Den främsta 

modellen för beräkning av växelkursvolatiliteten i SEK/EUR-kursen är en ARMA(2,1)-

modell, innebärande två autoregressiva termer (AR) och en moving average term (MA). I 

denna modell är samtliga termer signifikanta och uppvisar avsaknad av autokorrelation i 

residualerna vilket styrker modellens godtycklighet. Även för växelkursen NOK/EUR innebär 

den korrekta modellen en ARMA(2,1)-modell, vilken även i detta fall eliminerat 

autokorrelationen (se Tabell 5) samt att signifikans erhölls för de ingående variablerna i 

modellen. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Se Korrelogram, appendix A6.1 & A6.2 
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Tabell 5. ARMA-modellering för val av grundmodell för volatilitetsberäkning där det först har gjorts olika 

ARMA-tester för att hitta en signifikant modell och sedan har modellerna testats för autokorrelation. 

 
 

 

5.1.2. ARCH & GARCH 

 

Då rätt modell att grunda volatilitetsberäkningen på har erhållits testas denna för ARCH-

effekter (se appendix A7.1 & A7.2). Båda växelkursmodellerna påvisar ARCH-effekter 

genom signifikanta värden i testet, innebärande att nollhypotesen förkastas till förmån för 

mothypotesen som säger att modellen innefattar ARCH-effekter. Detta talar för en ny trial & 

error-process för att bestämma vilken version av ARCH- alternativt GARCH-modell, som ska 

användas vid volatilitetsberäkningen. Modell väljs utifrån det test som ger signifikanta 

variabler och höga Z-värden. För både SEK/EUR- och NOK/EUR-växelkursen visar 

resultatet på att en GARCH(1,1)-modell ger främst resultat. På ARMA(2,1)-modellen för 

Sveriges växelkurs mot euron, innehållandes både en ARCH-effekt och en GARCH-effekt, 

uppskattas sedan variansen i växelkursvärdena för att beräkna volatiliteten. Modellen för 

beräkning av Norges växelkursvolatilitet grundas på en ARMA(2,1)-modell som även den 

innehåller både en ARCH- och en GARCH-effekt (se Tabell 6). De framräknade dagsvärdena 

av volatiliteten räknas om till ett månadssnitt som används i ARDL-regressionen för 

volatilitetens påverkan på handeln. 
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Tabell 6. Test för ARCH- och GARCH-effekter på ARMA-modellerna för växelkurserna. 

  Variabel Koefficient Std. avvikelse Z P>(Z) 

EUR/SEK ARMA 

(2,1) 

ARCH L1 0,058 0,006 9,80 0,000 

GARCH L1 0,936 0,007 142,57 0,000 

EUR/NOK 

ARMA(2,1) 

ARCH L1 0,052 0,004 12,74 0,000 

GARCH L1 0,937 0,000 205,85 0,000 

 
 

Värdena för volatiliteten i båda växelkurserna visar tydligt en förändrad och förstärkt effekt 

under 2009 då finanskrisen ägde rum i Europa. Detta motiverar för valet att inkludera en 

dummyvariabel för krisen i den slutliga regressionen om volatilitetens effekt på handeln, då 

volatiliteten var väldigt hög under denna period i förhållande till genomsnittligt värde. För 

variansen i Norges växelkurs mot euron syns även ett extremvärde för tiden runt år 2014 som 

antas bero på oljekrisen i landet som var närvarande under detta år.  

 

Graf 1. Volatiliteten för växelkursen EUR/SEK för den undersökta tidsperioden 2004-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2. Volatiliteten för växelkursen EUR/NOK för den undersökta tidsperioden 2004-2015. 
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5.2. Tester  

 

För regressionen av växelkursvolatilitetens påverkan på handeln används en Autoregressive 

distributed lag-metod med Bounds-test för beräkningarna. Nedan följer en beskrivning av 

tillvägagångssättet för att erhålla den optimala modellen för undersökningens data. Detta för 

att resultatet ska bli sanningsenligt och trovärdigt. Metoden för att erhålla resultaten i 

undersökningen är högst väsentlig då det är dessa uppskattade värden som analysen bygger 

på och som slutsatser dras.  

 

5.2.1. Deskriptiv analys 

 

Detta avsnitt presenterar och sammanfattar statistiken för de variabler som används i 

regressionerna och dess tester. I skattningarna används de logaritmerade värdena vilket ger 

den procentuella förändringen i den beroende variabeln. Nedan visas och beskrivs 

dataunderlagets faktiska värden före logaritmeringen för att ge en lättöverskådlig bild över 

grundunderlaget regressionerna bygger på. Denna deskriptiva statistik för alla inkluderande 

variabler i studien visar värden på antal observationer, medelvärde, standardavvikelse samt 

minimi- och maximivärden.   

 

Tabell 7. Deskriptiv statistik över regressionernas variabler för undersökningen. 
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Rapportens primära undersökningar görs på 144 observationer, vilket motsvarar månadsdata 

för tolv år. Norsk export, svensk export, norsk import och svensk import är de beroende 

variablerna i studiens fyra regressioner. Det är stor skillnad på observationernas lägsta och 

högsta värde för samtliga beroende variabler vilket innebär att handeln skiljer sig radikalt 

mellan månader med låg handel och månader av hög handel. BNP-variabeln som används för 

Norges- samt Sveriges export är euroländernas gemensamma BNP. Medelvärdet för detta tal 

ligger mycket närmre maxvärdet än minimivärdet vilket innebär att de flesta observationer är 

närmre maximinivån än miniminivån. Dummyvariabeln för finanskrisen har använts i 

samtliga regressioner och antar värdet 0 eller 1 för alla observationer. Då dess medelvärde är 

0,25 har dummyvariabeln haft värdet 1, och således haft effekt, i 25% av observationerna. 

Detta är korrekt då den antas ha påverkan mellan år 2007-2009 och används därför för dessa 

år, vilket utgör 1/4 av den undersökta tidsperioden. PPI-variabeln för Norges export är det 

inverterade värdet av den som inkluderas i Norges import. Detsamma gäller för PPI-

parametern i svensk export och import. För Norges export varierar medelvärdet för 

producentprisindexvariabeln kraftigt med ett minimivärde på 0,87 och ett maxvärde på 1,74 

vilket tyder på stora skillnader i prisnivåer över perioden. För Norges import är minimivärdet 

för prisnivån 0,58 och maxvärdet 1,15. För Sverige är det inte lika stora variationer i värdena 

för PPI vars minimi- och maximivärden ligger relativt nära varandra. Volatilitetsgrafen för 

Norge (se Graf 2) har visat på avvikande volatilitet utöver perioden för finanskrisen. Då 

denna avvikelse tros vara kopplad till den oljekris som drabbade landet vid denna tidpunkt 

inkluderas en extra kontrollvariabel i form av oljeprisnivån 14  (OPI) för att fånga upp 

ytterligare effekter på norsk export som resterande variabler inte fångar upp. Detta för att ge 

en så sann bild som möjligt av enbart volatilitetens effekt på handeln. Oljeprisnivån varierar 

dessutom kraftigt mellan ett lägstavärde på 40 och ett maxvärde som uppnår 168. 

 

5.2.2. Test för stationäritet 

 

Ett kriterium för att kunna använda ARDL med Bounds-testet är att inga variabler ska vara 

stationära vid andra differentieringen, I(2), utan måste vara stationära i sin nivåform, I(0), 

eller efter första differentieringen, I(1). Därför måste graden av integrering testas, och om 

dessa inte är stationära i sin nivåform integreras de en gång vilket ger första 

differentieringen.  För att undersöka huruvida variablerna är stationära eller ej, och i vilken 

                                                 
14 Oljeprisindex hämtat från Data.imf, 2017b 
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ordning, har ett Dickey-Fuller-test använts.  Detta test visar att för samtliga variabler i 

regressionerna erhölls stationäritet efter första differentieringen, oavsett om de var stationära 

eller inte i sin nivåform. Det erhållna testresultatet tillåter användandet av ARDL-metoden (se 

Tabell 8). 

Tabell 8. Stationäritetstest för varje variabel i undersökningen och dess resultat 

Dickey-Fuller-test för stationäritet 

  Variabel Test statistik P-värde 

Export Norge 

Export Norge -18,761 0,00 

BNP Eurozon* -5,571 0,00 

PPI -11,548 0,00 

EUR/NOK -12,779 0,00 

Volatilitet -10,505 0,00 

Oljeprisindex -7,925 0,00 

Export Sverige 

Export Sverige -14,767 0,00 

BNP Eurozon -17,391 0,00 

PPI -12,33 0,00 

EUR/SEK -13,56 0,00 

Volatilitet -9,927 0,00 

Import Norge 

Import Norge -15,541 0,00 

BNP Norge* -6,566 0,00 

PPI -11,058 0,00 

NOK/EUR -11,047 0,00 

Volatilitet -8,997 0,00 

Import Sverige 

Import Sverige -11,888 0,00 

BNP Sverige* -7,373 0,00 

PPI -11,225 0,00 

SEK/EUR -10,078 0,00 

Volatilitet -8,734 0,00 

*med en lag 

 

5.2.3. Val av antal eftersläpande variabler  

 

Då alla variabler som önskas ingå i regressionen är definierade och bekräftade stationära i I(0) 

eller I(1) kan ett test för att erhålla optimalt antal lags för varje parameter göras. Testet som 

utförs genom en Autoregressive Distributed Lag-regression grundar sig på Akaike’s 

Informationskriterium (AIC) för att ta fram den mest fördelaktiga modellen, med optimalt 

antal lags och utan autokorrelation, jämfört med andra möjliga modellval. Att utgå ifrån AIC i 

valet av antal lags gör att den modell med minst möjliga autokorrelation väljs. 
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Testet visar även om det finns perfekt kolinjäritet mellan variablerna, varpå modelleringen 

inte kan genomföras. För exportregressionerna framkom det att BNP innefattar lags som 

innehar kolinjäritet, varför en restriktion för antal lags som modellen ska innefatta för BNP-

variabeln skapades för att exkludera den kolinjära eftersläpande variabeln från regressionen. 

När restriktionen har gjorts undersöks de återstående kombinationerna av möjliga antal lags. 

På regressionerna med olika antal lag-restriktioner för BNP genomförs även ett 

informationskriteriumstest på den framtagna modellen, även detta grundat på AIC, för att 

ytterligare bestyrka om- eller hur många lags av BNP som bör användas. Detta test visar att 

ingen av modellerna borde inkludera några lags alls från BNP. Förutom AIC-testet som grund 

för elimineringen av de eftersläpande variablerna för BNP kan det även antas att resterande 

lags för BNP också har hög kolinjäritet, trots att dessa inte är perfekt kolinjära varför dessa 

inte bör ingå i modellen. Det framtagna resultatet visar den modell som sammantaget bäst 

beskriver den beroende variabeln. Därför behålls även variabler som individuellt är 

insignifikanta då dessa enligt modellen framtagen genom AIC är viktiga för det totala 

resultatet och modellen som helhet. T-testet tar nämligen inte hänsyn till variablernas 

kovarians vilket informationskriterierna gör varför variablerna individuellt kan visa 

insignifikans. Det betyder att AIC tar hänsyn till variablernas gemensamma signifikans 

genom att summera dess totala effekt, vilket gör det sammanslagna värdet statistiskt 

signifikant.  Att behålla de individuellt insignifikanta variablerna i modellen minskar också 

risken för utelämnade variabler och dess medföljande problem.  

 

De framräknade volatilitetsvärdena för Norge visar på höga värden som avviker från 

periodens medelvärde utöver extremvärdena för åren under finanskrisen. Dessa erhålls inte i 

beräkningen av Sveriges volatilitet, varför denna abnormalitet antas bero på oljekrisen som 

drabbade landet under år 2014. För att effekten från volatiliteten inte ska inkludera de 

försämrade förhållandena som rådde under denna tid och därmed ta upp handelseffekter som 

beror på oljeprisförändringar kommer ytterligare ett test genomföras för att bekräfta om en 

kontrollvariabel för oljeprisindex (OPI) är lämplig att ingå i modellen, eller om regressionen 

utan denna variabel är att föredra. Då det förmodas vara enbart Norges export som påverkas 

av förändringar i oljepriset kommer en variabel för oljeprisindex att inkluderas endast i denna 

regression. Processens tillvägagångssätt motsvarar ovanstående, där de framtagna 

modellernas godtycklighet bestäms av ett test baserat på Akaike’s Informationskriterier. Då 

regressionen innehållande variabeln för OPI visade lägst resultat i AIC-testet, vilket är att 

föredra, samt att variabeln för oljeprisindex dessutom blev individuellt signifikant, är denna 
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modell fördelaktig och kommer att ersätta den tidigare exportfunktionen och utgöra en av 

rapportens fyra huvudregressioner.  

 

Tabell 9. Val av regressionen, inklusive eller exklusive OPI 

Regression  Observationer Justerat R2 Frihetsgrader  AIC 

Norges export exkl. OPI 140 0,37 13 -255,6 

Norges export inkl. OPI 140 0,45 18 -271,8 

  

Modelleringen av variabler och antal eftersläpande värden som ska omfattas av modellen har 

resulterat i följande regressioner: 

 

Tabell 10. Resultat från Akaike´s test för antal lags för varje variabel 

Regression Antal lags 
  Variabler t t-1 t-2 t-3 t-4 

lnExport Norge 

lnExport   x x x x 

lnBNP x         

lnPPI x         

lnEUR/NOK x x x x x 

Volatilitet x         

Oljeprisindex x x x x   

Dummy, Finanskrisen x         

lnExport Sverige 

lnExport   x x x   

lnBNP x         

lnPPI x x  x     

lnEUR/SEK x         

Volatilitet x         

Dummy, Finanskrisen x         

lnImport Norge 

lnImport   x x x   

lnBNP x         

lnPPI x         

lnNOK/EUR x x x     

Volatilitet x x       

Dummy, Finanskrisen x         

lnImport Sverige 

lnImport x x x x   

lnBNP x         

lnPPI x x       

lnSEK/EUR x         

Volatilitet x x x x x 

Dummy, Finanskrisen x         
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5.3. Lång- och kortsiktiga samband  

 

När antalet lags har valts ut för regressionernas variabler och modellerna har kontrollerats 

för stationäritet kan variablernas eventuella kort- och långsiktiga samband med den beroende 

variabeln beräknas. Detta görs genom en ARDL-regression där även en koefficient (ADJ) 

beräknas vars värde indikerar med vilken hastighet modellen justeras tillbaka till 

jämviktsläget. Värdet på ADJ-koefficienten visar även om modellen är riktig och innefattar ett 

långsiktigt samband, vilket bekräftas om detta värde befinner sig mellan 0 och -1. Alla fyra 

regressioner befinner sig inom detta intervall varför detta styrker existensen av ett långsiktigt 

samband och motiverar metodvalet.  

 

5.3.1. Resultat för Norges export 

 

För Norges export är korrigeringstermen för jämvikt (ADJ) -0,63 vilket motsvarar hastigheten 

med vilken modellen återgår till jämvikt och att modellen kan vara korrekt. Justerat R2-värde 

för regressionen är 45,2% vilket mäter hur mycket av variansen i den beroende variabeln, 

exporten, som beror på variansen i de oberoende variablerna. För att variablerna ska anses ha 

ett signifikant samband behöver de uppvisa ett p-värde som understiger, eller är lika med, 

0,05. Den variabel som statistiskt kan påvisas inneha ett långsiktigt samband med Norges 

export är oljepriset med ett signifikansvärde på 0,00. Oljepriset har en positiv koefficient på 

0,63 vilket innebär att en ökning med en procentenhet i oljepriset ökar Norges export med 

0,63%. Av de insignifikanta variablerna är BNP för euroländerna den som är närmast att 

kunna påvisa individuell signifikans med ett p-värde på 0,063, vilket innebär att denna hade 

accepterats på 10%-nivån. Volatiliteten har en negativ koefficient på -0,005 och ett högt p-

värde på 0,964 varför den inte är signifikant (se Tabell 11). 

 

På kort sikt har endast förklaringsvariabler för exporten, växelkursen och oljepriset påvisat 

signifikanta resultat med effekt härstammad från olika tidsperioder. Den första variabeln i det 

kortsiktiga sambandet utgörs av första differensen av lag 2 och 1 från den beroende variabeln. 

Exporten i föregående period har en negativ koefficient på -0,15 med en signifikansnivå på 

0,134 vilket innebär att den inte är signifikant, men exporten från tre tidigare perioder har ett 

signifikant värde på 0,013 och en koefficient på 0,196. Detta innebär att exporten i nuvarande 

period påverkas av exporten i tidigare perioder. Prisnivån, BNP, volatilitet och 
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dummyvariabeln är samtliga insignifikanta på 5%-nivån för Norges export där koefficienten 

för volatiliteten är väldigt svagt negativ med ett väldigt högt p-värde på 0,964. För 

växelkursen är det två tidsfördröjda effekter som är signifikanta av de fyra som valts ut till 

modellen genom AIC-testet, effekten från föregående period samt 3 perioder tillbaka. 

Oljepriset är signifikant i nuvarande period samt två perioder tillbaka men riktningen på 

koefficienten skiljer sig åt. I den nuvarande perioden är den positiv med ett värde på 0,47 och 

två tidsperioder tillbaka är den negativ med ett värde på -0,29. Regressionen har även testats 

för heteroskedasticitet, autokorrelation samt specificeringsfel (se tabell 12). 

 

Förklaringar på kommande regressioners gemensamma variabler: 

ln = Logaritmerat värde 

BNP = Bruttonationalprodukten 

PPI = Producentprisindex 

Vol = Volatiliteten 

L1 = Värde från en tidigare period 

L2 = Värde från två tidigare perioder 

L3 = Värde från tre tidigare perioder 

L4 = Värde från fyra tidigare perioder 

FinD = Dummyvariabel för finanskrisen 

R2 = Förklaringsgrad av modellen 

 

Tabell 11. Kort- och långsiktiga samband för Norges export, byggd på ekvation 3. 

 

eur = Euroländerna, en = Euroländer/Norge, Eurnok = Växelkursen EUR/NOK, OPI = Oljeprisindex,  

Xnor = Export Norge 

 

Variabel Koefficient P>(t)

ADJ -0,633 0,000

lnBNPeur 0,619 0,063

lnPPIen 0,424 0,087

lnEurnok -0,144 0,770

Vol -0,005 0,964

lnOPI 0,634 0,000

lnXnor L1 -0,153 0,134

lnXnor L2 0,127 0,191

lnXnor L3 0,197 0,013

lnBNPeur 0,392 0,091

lnPPIen 0,269 0,118

lnEurnok 0,532 0,187

lnEurnok L1 1,000 0,024

lnEurnok L2 0,553 0,192

lnEurnok L3 1,355 0,000

Vol -0,003 0,964

lnOPI 0,467 0,000

lnOPI L1 0,086 0,461

lnOPI L2 -0,299 0,013

FinD 0,033 0,321

Konstant 0,628 0,921

Justerat R
2 
= 45,2%, n = 140

Lång sikt

Kort sikt

 ARDL-regression på Norges export
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Tabell 12.  Tester för autokorrelation, heteroskedasticitet samt specificeringsfel på regressionen för Norges 

export. För förklaringar av resultaten i tabellen samt graf för genomfört Cusum-test, se appendix 8 

Tester av Regressionen (Chi2) Chi2 Prob > Chi2 
Breusch-Pagan Heteroskedasticitetstest: 1,11 0,293 

Breusch-Godfrey LM-test  8,793 0,1176 

Tester av Regressionen (F) F Prob > F 
Ramsey RESET Test 0,55 0,652 

 

5.3.2. Resultat för Sveriges export  

 

För Sveriges export har “Speed of Adjustment”-termen ett värde på -0,43 vilket motsvarar 

hastigheten med vilken modellen återgår till jämvikt. Att tecknet framför effekten är negativt 

förklarar att korrigeringen går åt rätt håll, mot jämviktsläget. Det justerade R2-värdet för 

regression är 32,7% och visar hur mycket av förändringarna i den beroende variabeln som 

förklaras av modellen. Variablerna som är signifikanta på lång sikt, med ett p-värde ≤ 0,05, 

och har ett varaktigt samband med exporten för Sverige är BNP, PPI och växelkursen. 

Koefficienterna framför visar hur stor effekt dessa har på exporten, och tecknet framför 

koefficienten beskriver om det är en positiv eller negativ påverkan, det vill säga om exporten 

ökar eller minskar. Således har euroländernas BNP-nivå en positiv långsiktig påverkan på 

exporten med 0,58% om BNP-nivån ökar med en procentenhet. PPI och växelkursen har en 

negativ effekt på exporten vilket innebär att för varje procentenhet dessa variabler ökar 

minskar exporten med 3,34% samt 2,81%. Volatiliteten är inte signifikant på lång sikt i 

regressionen och har därmed inget statistiskt säkerställt långsiktigt samband med exporten (se 

Tabell 13).  

 

För det kortsiktiga sambandet mellan förklaringsvariablerna och den beroende variabeln, 

exporten, är det blandade resultat. De två eftersläpande värdena från exporten som ingår i 

regressionen har båda en negativ koefficient, men endast exportens eftersläpande värde från 

förändringen mellan period tre och två är signifikant. För BNP, växelkursen och 

dummyvariabeln som inte inkluderar några eftersläpande variabler är ett kortsiktigt samband 

statistiskt säkerställt på 95%-nivån. BNP har som på lång sikt en positiv påverkan på exporten 

som ökar med 0,25% för varje procentenhet som BNP ökar. Koefficienten för växelkursen är 

som på lång sikt negativ, och minskar därmed exporten med 1,72%. Dummyvariabeln för 

finanskrisen visar även den ett signifikant resultat och har således ett kortsiktigt samband med 

exporten. För denna variabel är effekten direkt då den har påverkan i samma period som den 
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är närvarande. Finanskrisen visar en positiv påverkan på exporten med 0.098%. För 

volatiliteten finns det inget kortsiktigt statistiskt säkerställt samband på 95%-nivån. 

Volatiliteten har därmed ingen statistiskt säkerställd effekt på exporten (se Tabell 13).  

 

Tabell 13. Kort- och långsiktiga samband för Sveriges export, byggd på ekvation 3. 

 

eur = Euroländerna, es = Euroländer/Sverige, Eursek = Växelkursen EUR/SEK, Xsve = Export Sverige 

 

 

Tabell 14.  Tester för autokorrelation, heteroskedasticitet samt specificeringsfel på regressionen för Sveriges 

export. För förklaringar av resultaten i tabellen samt graf för genomfört Cusum-test, se Appendix 8 

Tester av Regressionen (Chi2) Chi2 Prob > Chi2 
Breusch-Pagan Heteroskedasticitetstest: 0,07 0,788 

Breusch-Godfrey LM-test  9,94 0,0415 

Tester av Regressionen (F) F Prob > F 
Ramsey RESET Test 1,2 0,311 

 

 

5.3.3. Resultat för Norges import  

 

För Norges import är det justerade R2-värdet 47,5%, vilket innebär att nästan 50% av 

variationen i den beroende variabeln förklaras av variationen i de oberoende variablerna. 

Korrigeringstermen för jämvikt (ADJ) har ett värde på -0,80. De variabler som har ett 

signifikant långsiktigt samband med den beroende variabeln är BNP, växelkursen och 

Variabel Koefficient P>(t)

ADJ -0,435 0,000

lnBNPeur 0,579 0,003

lnPPIes -3,346 0,012

lnEursek -2,816 0,000

Vol -0,220 0,145

lnXsve L1 -0,134 0,121

lnXsve L2 -0,241 0,002

lnBNPeur 0,252 0,011

lnPPIes 0,477 0,711

lnPPIes L1 1,830 0,115

lnEursek -1,224 0,001

Vol -0,095 0,146

FinD 0,098 0,001

Konstant 4,916 0,080

Justerat R
2 
= 32,7% n = 141

Kort sikt

ARDL-regression på Sveriges export

Lång sikt
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volatiliteten. Prisnivån är icke-signifikant på 5%-nivån och innehar ett p-värde på 0,155. 

Prisnivån och volatiliteten är de variabler som har negativa koefficienter vilket innebär att 

ökningar i variablerna påverkar importen negativt och BNP samt växelkursen har positiva 

koefficienter, innebärande att positiva förändringar ökar importen. För volatiliteten är 

koefficienten -0,28 vilket innebär att om växelkursvolatiliteten ökar påverkas importen 

negativt med 0,28% av den procentuella ökningen i volatiliteten och för BNP är dess värde 

1,18 (se tabell 15).  

 

I det kortsiktiga sambandet har det första differentierade värdet mellan lag 2 och 3 i den 

beroende variabeln en signifikant negativ påverkan på Norges import, vilket betyder att 

importen i tidigare perioder påverkar dess värde i nuvarande period. Även BNP-variabeln är 

signifikant på kort sikt med ett positivt värde för koefficienten på 0,89. Prisnivån kan inte 

uppvisa ett signifikant kortsiktigt samband då den innehar en signifikansnivå på 0,158. 

Växelkursen har två variabler som påverkar importen enligt modelleringen med hjälp av AIC, 

dels i nuvarande period samt effekter från föregående period. I nuvarande period är den 

individuella variabeln insignifkant och har ett negativt värde i motsats till en period tillbaka 

då växelkursen är signifikant med ett positivt koefficientvärde på 1,07. Den kombinerade 

effekten från växelkursen och dess lags är positiv vilket innebär att en ökning i växelkursen 

ökar importen. Koefficienten för volatiliteten är väldigt liten och negativ, dock har den inte 

något signifikant säkerställt kortsiktigt samband då dess p-värde överstiger 0,05. 

Dummyvariabeln är signifikant även för Norges import med ett p-värde på 0,00 och med en 

effekt på 0,13 vilket innebär att finanskrisen hade en positiv påverkan på importen (se tabell 

15). 
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Tabell 15. Kort- och långsiktiga samband för Norges import, byggd på ekvation 4. 

 

nor = Norge, ne = Norge/Euroländerna, Nokeur = Växelkursen NOK/EUR, IMnor = Import Norge 

 

 

Tabell 16.  Tester för autokorrelation, heteroskedasticitet samt specificeringsfel på regressionen för Norges 

import. För förklaringar av resultaten i tabellen samt graf för genomfört Cusum-test, se Appendix 8 

Tester av Regressionen (Chi2) Chi2 Prob > Chi2 
Breusch-Pagan Heteroskedasticitetstest: 1,23 0,267 

Breusch-Godfrey LM-test  2,701 0,6091 

Tester av Regressionen (F) F Prob > F 
Ramsey RESET Test 0,12 0,946 

 

 

5.3.4. Resultat för Sveriges import  

 

Även för Sveriges import befinner sig korrigeringstermen för jämvikt (ADJ) i intervallet som 

accepterar modellen och bekräftar existensen av ett långsiktigt jämviktssamband. 

Koefficienten för denna är -0,42.  Regressionens totala förklaring av förändringar i svensk 

import står för 30,7% vilket utläses från den justerade R2-termen.  I regressionens långsiktiga 

samband säkerställs det att BNP, PPI och växelkursen har påverkan på importen. Alla tre 

variabler visar positiv effekt på importen med hög signifikans. Vid en ökning av Sveriges 

BNP med en procentenhet, medför detta en ökning av svensk import med 1%. För prisnivån 

mellan Sverige och euroländerna är effekten på importen 3.11% och för växelkursen innebär 

en ökning att importen stiger med 2,32%. Volatiliteten påvisar inget signifikant resultat vilket 

kan utesluta en långsiktig påverkan på importen (se Tabell 17).  

Variabel Koefficient P>(t)

ADJ -0,814 0,000

lnBNPnor 1,175 0,000

lnPPIne -0,235 0,155

lnNokeur 0,641 0,023

Vol -0,284 0,001

lnIMnor L1 0,041 0,679

lnIMnor L2 -0,159 0,048

lnBNPnor 0,957 0,000

lnPPIne -0,191 0,158

lnNokeur -0,186 0,710

lnNokeur L1 1,073 0,042

Vol -0,041 0,692

FinD 0,130 0,000

Konstant -6,628 0,153

Justerat R
2
 = 47,5%, n = 141

Kort sikt

Lång sikt

 ARDL-regression på Norges import
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De kortsiktiga signifikanta effekterna på svensk import härrör från BNP, växelkursen, tidigare 

volatilitetsvärden samt dummyvariabeln för finanskrisen. Dessa variabler är signifikanta på 

5%-nivån och har därför en statistiskt säkerställd påverkan på importen. Det är endast 

volatiliteten tre perioder tillbaka som har signifikant positiv effekt på importen. Den totala 

effekten från volatiliteten från alla perioder (insignifikanta och signifikanta) är positiv trots att 

de tre första har negativa koefficienter. För BNP, växelkursen och dummyvariabeln är det 

effekten från nuvarande period som har påverkan. BNP och växelkursen har en positiv effekt 

på importen där en procentuell förändring med en enhet i kontrollvariablerna påverkar 

importen med 0,42% respektive 0,98%. Dummyvariabeln för finanskrisen har en svag positiv 

effekt med en koefficient på 0,06. Eftersläpande värden från den beroende variabeln har ingen 

påverkan på importvärdet i nuvarande period på 5%-signifikansnivå. Dock hade dess 

förändring mellan period 3 och 2 varit signifikant vid 10% signifikansnivå då variabeln har ett 

p-värde på 0,073 och vars effekt är negativ med ett värde på 0,15. Detta är inte tillräckligt hög 

sannolikhet för att denna variabel ska anses omfattas i regressionens kortsiktiga samband i 

denna undersökning, men att den ofta kan ha påverkan är ett faktum. Prisnivån har ingen 

signifikant effekt alls på kort sikt (se Tabell 17). 

 

Tabell 17. Kort- och långsiktiga samband för Sveriges import, byggd på ekvation 4.  

 
sve = Sverige, se = Sverige/Euroländerna, Sekeur = Växelkursen SEK/EUR, IMsve = Import Sverige 

Variabel Koefficient P>(t)

ADJ -0,423 0,000

lnBNPsve 1,000 0,000

lnPPIse 3,116 0,015

lnSekeur 2,322 0,005

Vol -0,243 0,184

lnIMsve L1 0,089 0,320

lnIMsve L2 -0,152 0,073

lnBNPsve 0,422 0,001

lnPPIse -0,446 0,720

lnSekeur 0,981 0,004

Vol -0,030 0,773

Vol L1 -0,093 0,385

Vol L2 -0,073 0,467

Vol L3 0,240 0,017

FinD 0,069 0,007

Konstant 0,465 0,832

Justerat R
2 
= 30,7%, n = 140

Lång sikt

Kort sikt

ARDL-regression på Sveriges import
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Tabell 18.  Tester för autokorrelation, heteroskedasticitet samt specificeringsfel på regressionen för Sveriges 

import. För förklaringar av resultaten i tabellen samt graf för genomfört Cusum-test, se Appendix 8. 

Tester av Regressionen (Chi2) Chi2 Prob > Chi2 
Breusch-Pagan Heteroskedasticitetstest: 0,49 0,486 

Breusch-Godfrey LM-test  24,747 0,001 

Tester av Regressionen (F) F Prob > F 
Ramsey RESET Test 0,96 0,416 

 

 

5.4. Bounds-test 

 

Då det blivit bekräftat huruvida variablerna har ett lång- eller kortsiktigt samband med den 

beroende variabeln genomförs ett Bounds-test för att undersöka om det långsiktiga sambandet 

är signifikant och om det är korrekta variabler inkluderat i regressionen. Både den villkorliga 

och obegränsade nollhypotesen testas i ett gemensamt Bounds-test genom att ARDL-

regressionen för både kort- och långsiktigt samband uppskattades i kombination med detta. 

Nollhypotesen att det inte finns något långsiktigt samband förkastas då både det erhållna F-

värdet för den obegränsade regressionen är högre än det kritiska F-värdet och det erhållna t-

värdet för den villkorliga regressionen är lägre än det kritiska t-värdet. För alla fyra 

regressioner visar Bounds-testet att det finns ett långsiktigt statistiskt säkerställt 

jämviktssamband mellan de oberoende variablerna i modellen och handeln.  

 

Tabell 19. Bounds-test för långsiktigt samband för varje regression 

Pesaran/Shin/Smith ARDL Bounds-test 
  F-värde t-värde 5% Signfikansnivå (F) 5% Signifikansnivå (t) 

Export Norge 8,788 -6,211 3,79 -4,19 

Export Sverige 7,452 -5,359 4,01 -3,99 

Import Norge 9,291 -6,348 4,01 -3,99 

Import Sverige 5,691 -4,962 4,01 -3,99 

Förkasta om F > Kritiskt värde, Förkasta om t < Kritiskt värde 

H0 = Inget långsiktigt samband 
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6. Analys 

 

Testerna som gjorts på regressionen stärker resultatet och innebär ett försök till att minimera 

risken för felaktiga resultat och visar även att ARDL-modellen är en användbar modell för 

dataunderlaget som analyser av utfallet är berättigade att byggas på. Utifrån tidigare 

forskning och teorier diskuteras möjliga kopplingar till resultatet och egna tolkningar till 

möjliga orsaker görs. 

 

6.1. Hypotes 1 
 

H1: Norska kronans växelkursvolatilitet mot euron har ett negativt samband med Norges 

export till euroländerna 

 

Resultat av hypotestest efter inkluderandet av oljeprisindex för Norges export 

  Totalt Lång sikt Kort sikt 

H1inkl. OPI Förkastas Förkastas Förkastas 

 

 

Då variabeln för oljeprisindex är inkluderat i modellen visar volatiliteten på lång sikt en 

väldigt svag negativ effekt på Norges export, som dessutom inte är säkerställd på den 

signifikansnivå rapporten utgår ifrån. Inte heller resultatet på kort sikt är signifikant. Därför 

kommer förändringar i volatiliteten i växelkursen mot euron inte att ha någon påverkan på 

Norges export till euroländerna. 

 

Att svängningar i växelkursen inte påverkar Norge i dess export på kort sikt kan dels bero på 

att förändringen endast är tillfällig då det antas att på lång sikt kommer 

marknadsförhållandena återvända till jämvikt. Därför är det inte motiverat att förändra 

handelsmönstret då kostnader för detta uppstår såsom pris- och produktionsförändringar, byte 

av handelspartners och omläggning av kontrakt. Då landet har handel med fler valutor kan det 

även antas att volatilitetseffekten kommer att gå jämnt ut såvida det inte är någon intern 

händelse som drabbat det enskilda landet och gör växelkursen mot alla dess 

handelsförbindelser osäkra och således dyrare. Om kostnader för att verka på den 

internationella marknaden redan har uppstått och är så kallade sunk costs kan företag istället 

försöka stanna kvar på marknaden trots hög volatilitet för att inte erhålla större förluster som 

ett utträde skulle innebära då risken är hög enligt reala optionsteorin, och istället försöka täcka 
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dessa sunk costs. Istället är det möjligt att företagen försöker skydda sina osäkra 

betalningsflöden genom hedging, varför risken minskar och handeln kan fortlöpa som tidigare 

trots den förhöjda volatiliteten. Dessutom kan det tänkas att oljan efterfrågas oavsett 

svängningar i växelkursen då det är en viktig vara för länder, samt att handelsavtal är bundna 

över en viss tid vilket gör att de fortsätter handeln trots hög volatilitet.  

 

Att handeln fortgår på lång sikt och inte påverkas av volatiliteten kan ses som ett tecken på att 

Norska företag besitter en relativt låg grad av riskaversion. Då det är svårare att säkra 

betalningar på lång sikt antas därför landet ta risken det innebär med volatiliteten att kunna 

göra både vinster och förluster i exporten, genom att fortsätta handeln i samma utsträckning 

som tidigare. På sikt antas även marknader återgå till ett jämviktsläge som bara håller på lång 

sikt enligt Dornbusch (1976) på grund av sticky-prices som gör att det tar tid för marknaden 

att anpassas till nya förhållanden. Då prisnivåer och följaktligen växelkurser är på en stabil 

nivå förväntas även volatiliteten vara låg och därför inte innebära någon större påverkan på 

handeln. 

 

 Nedan följer en jämförelse mellan regressionerna inklusive och exklusive oljeprisindex. 

 

Resultat av hypotestest före inkluderandet av oljeprisindex för Norges export 

 

 

 

Resultatet som analyserades ovan är efter att hänsyn har tagits till effekter från oljepriset, då 

denna modell representerade effekterna på Norges export mest fördelaktigt. Vid en jämförelse 

med modellen utan variabeln för oljeprisindex finns stora skillnader i volatilitetens betydelse 

för norsk export. När oljeprisnivån ignoreras som en bidragande faktor till exportförändringar 

får volatiliteten en signifikant negativ effekt både på lång och kort sikt. Eftersom denna 

påverkan elimineras när variabeln för oljeprisindex (OPI) inkluderas i regressionen och 

således separerade volatilitetseffekten och oljeprisets effekt på exporten, förmodas det att 

effekterna kopplades samman och volatiliteten plockade upp negativa effekter på exporten 

som egentligen beror på oljeprisförändringar. Det visar att volatiliteten kanske inte har någon 

egentlig betydelse, utan att det snarare är hur oljepriset förändras, tillsammans med övriga 

kontrollvariabler, som har effekt på exporten. Det kan därför istället tänkas att hög volatilitet i 

växelkursen sammanfaller med perioder av generell osäkerhet i hela ekonomin som innebär 

 

Totalt Lång sikt Kort sikt 

H1exkl. OPI Accepteras Accepteras Accepteras 
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en allmän nedgång i handeln. Vid utgångspunkt i rapportens hypoteser, att norsk och svensk 

export ska påverkas likadant av volatiliteten anses detta vara ett trovärdigt resultat då Sverige 

liksom Norge (efter inkluderandet av OPI) inte heller erhåller någon effekt alls, varken på 

lång eller kort sikt, från växelkursvolatiliteten. Intressant att uppmärksamma är att oljepriset 

har motsatt effekt mot volatiliteten då oljepriset ökar Norges export medan i regressionen utan 

oljeprisindex minskar volatiliteten exporten. En möjlighet är att växelkursen plockat upp 

effekter från oljeprisförändringar då denna variabel blivit insignifikant på lång sikt när OPI 

inkluderades. Alternativt att PPI på kort sikt inkluderade effekter från oljepriset då denna 

också blivit insignifikant. Detta kan tyda på att dessa variabler inte längre är individuellt 

nödvändiga då oljepriset inkluderas, eventuellt på grund av att dessa är korrelerade.   

 

Då undersökningen utgår ifrån regressionen där oljeprisindex inkluderas eftersom denna 

modell visade sig fördelaktig ekvationen utan OPI, kommer nollhypotesen om att inget 

samband existerar att accepteras för relationen mellan Norges export och volatilitet.  

 

6.2. Hypotes 2 
 

H2: Svenska kronans växelkursvolatilitet mot euron har ett negativt samband med Sveriges 

export till euroländerna 

 
Resultat av hypotestest för Sveriges export 

  Totalt Lång sikt Kort sikt 
H2 Förkastas Förkastas Förkastas 

 

På lång sikt visade volatilitetskoefficienten en negativ effekt på svensk export men inget 

individuellt statistiskt säkerställt samband kunde fastställas. Detta motsäger den ursprungliga 

hypotesen om ett negativt samband. Det finns dock andra studier som undersökt Sveriges 

export och fått liknande resultat. I Bahmani-Oskooees och Hajilees (2010) undersökning om 

huruvida volatiliteten i växelkursen USD/SEK har någon påverkan på olika industrier finner 

de att volatiliteten i majoriteten av de undersökta industrierna inte har ett långsiktigt samband 

med exporten mellan USA och Sverige, i likhet med denna undersökning där ett långsiktigt 

samband inte kan fastställas mellan volatiliteten och exportflödet från Sverige till 

euroländerna. Eftersom denna studie inte har gjort någon uppdelning mellan effekter på olika 

industrier kan det tänkas att vissa sektorer trots ett sammantaget insignifikant resultat har ett 
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samband med volatiliteten i växelkursen mot euron, men att majoriteten av de svenska 

industrierna inte blir påverkade vilket framkommer i resultatet.  

 

Det kan inte heller urskiljas någon signifikant påverkan mellan volatiliteten och Sveriges 

export på kort sikt. Anledningen till detta resultat kan bero på att den kortsiktiga volatiliteten 

som medför osäkerhet i betalningsflödena går att säkra och därmed kan denna risk elimineras 

genom hedging. Dessa strategier är inte medräknade i undersökningen varför det kan ha 

inverkan på resultatet. Dessutom kan det vara rimligt att anta att kortsiktig volatilitet inte får 

någon direkt effekt på kort sikt då handelskontrakt och priser är trögrörliga. Eftersom 

Sveriges export inte heller påverkas på lång sikt kan det antingen antas att svenska företag 

inte är riskaverta varför handeln inte minskar, alternativt att volatiliteten kommer generera ett 

resultat i slutändan som går jämnt ut varför detta inte påverkar exporten. Kostnaderna för att 

justera för kortsiktig volatilitet kan överstiga nyttan av detta om kontrakt är slutna, priser 

konstanta och handelspartners svårutbytliga. I ett långsiktigt jämviktsläge antas köpkraften 

vara densamma mellan länder och att växelkursen är anpassad i unison efter detta utifrån PPP-

teorin varför volatiliteten bör vara låg och inte ha någon påverkan.   

 

Då varken lång- eller kortsiktiga volatilitetseffekter har någon inverkan på Sveriges export, 

varken positiv eller negativ, innebär detta att nollhypotesen om att inget samband alls kan 

påvisas accepteras för hypotes 2. 

 

6.3. Hypotes 3 
 

H3: Norska kronans växelkursvolatilitet mot euron har ett negativt samband med Norges 

import från euroländerna  

 

Resultat av hypotestest för Norges import 

  Totalt Lång sikt Kort sikt 

H3 Accepteras Accepteras Förkastas 

 

Volatiliteten har på lång sikt en signifikant negativ inverkan på Norges import från 

euroländerna. Detta innebär att en procentuell ökning i volatiliteten mellan norska kronan och 

euron minskar importen med 0,28 %. Denna minskning är relativt hög jämfört med tidigare 

erhållna resultat i McKenzies (1999) överblicksartikel. Detta kan bero på att volatiliteten är 
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mer påtaglig på grund av dess utanförskap i EMU och EU där de ingående nationernas 

handelsband möjligtvis är starkare då det är fördelaktigt att handla med andra länder i unionen 

och med länder innehavandes samma valuta eftersom svängningar i växelkursen minskar samt 

växlingskostnader. Det kan tänkas att euroländerna lättare kan exportera sina varor till andra 

länder i eurozonen istället för till Norge om växelkursrisken mot norska kronan stiger, eller att 

de i enlighet med real optionsteorin utnyttjar värdet i att vänta och avvakta tills värdet av 

optionen att exportera är motiverad. Alternativt att motsatt förhållande gäller och Norge väljer 

att avvakta med sin import från euroländerna och istället köper in varor från länder vars 

växelkurs är mer stabil mot den norska kronan vilket skulle betyda att företagen i Norge är 

riskaverta. Detta innebär i sådana fall ett stöd för Cushmans (1986) teori om 

tredjelandseffekten, att det blir mer förmånligt att handla med ett land vars växelkurs är mer 

stabil.  

 

Det finns inget signifikant kortsiktigt samband mellan Norges import och volatiliteten vilket 

innebär att på lång sikt kan det bekräftas att volatiliteten har en negativ effekt men ingen 

inverkan alls på kort sikt. Koray och Lastrapes (1989) fann i sin undersökning ett svagt 

samband mellan import och volatilitet på kort sikt. Skillnaderna i denna rapports resultat kan 

grunda sig i olikheter i undersökningsländer samt att beräkningsmetoden för volatiliteten är 

annorlunda. Att det skiljer mellan lång och kort sikt kan bero på att de kortsiktiga 

växelkursriskerna är lättare att skydda sig mot genom möjligheten till hedging.  Är 

handelspartners riskaverta kan således den kortsiktiga volatiliteten elimineras genom 

valutasäkring, vilket är svårare på lång sikt varför denna negativa volatilitetseffekt får 

betydelse. Att importen inte påverkas direkt av volatiliteten kan bero på trögheter i ekonomin, 

såsom konstanta priser, sticky prices, kontrakt och utbuds-, efterfråge- och 

produktionsförändringar som har sitt teoretiska ursprung i den så kallade J-kurvan.  Detta 

innebär att förändringar inte sker direkt utan att det tar ett tag tills egenskaper i ekonomin och 

handeln har anpassats till volatilitetsförändringen vilket gör att effekter inte syns direkt. Därav 

kan den långsiktiga påverkan vara negativ medan den kortsiktiga, tiden det tar att göra 

justeringar, inte innebär någon effekt alls på handeln.  

 

Hypotes 3 som antar att det finns ett negativt samband mellan norska kronans volatilitet mot 

euron och importen från euroländerna kan därmed accepteras då nollhypotesen förkastas. Den 
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långsiktiga volatiliteten medför en minskning i Norges import, och således har 

förväntningarna om dess relation uppfyllts. 

 

6.4. Hypotes 4 
 

H4: Svenska kronans växelkursvolatilitet mot euron har ett negativt samband med Sveriges 

import från euroländerna 

 
Resultat av hypotestest för Sveriges import 

  Totalt Lång sikt Kort sikt 
H4 Förkastas  Förkastas Förkastas 

 

För Sveriges import kan inga långsiktiga signifikanta effekter uppmätas från volatiliteten 

vilket innebär att risken i växelkursen mot euron inte har någon påverkan för Sveriges import 

från euroländerna på lång sikt. Därför kan det tänkas att svenska deltagare på den 

internationella marknaden besitter en relativt låg grad av riskaversion, varför importen 

kvarstår i samma omfattning trots varierande risk i växelkursen. Detta kan bero på att vikt 

hellre läggs vid att upprätthålla handelspartners än att bryta dessa förbindelser och hitta nya, 

alternativt vända sig till den inhemska marknaden för att undkomma volatilitetsproblemet. På 

lång sikt ska prisnivåer, enligt grundläggande teorier om köpkraft, prisnivåer och växelkurser 

justeras till ett jämviktsläge som anpassats för att eliminera möjligheten att göra 

arbitragevinster på bekostnad av irregulariteter på marknaden. Då bör dessutom volatiliteten 

vara låg då den annars ses som ett brott mot jämviktsläget och lagen om ett pris varför denna 

risk inte får någon betydande påverkan på handeln. Enligt Bounds-testet och ADJ-

koefficienten i regressionen säger dessa att det ska finnas ett långsiktigt jämviktssamband 

mellan variablerna som undersöks.  

 

Att volatiliteten är signifikant med en positiv påverkan på kort sikt kan bero på att svenska 

importföretag är mindre riskaverta och istället försöker öka handeln då volatiliteten stiger för 

att kunna göra vinster. Enligt real optionsteorin är det dessutom fördelaktigt att stanna på en 

befintlig internationell marknad trots volatilitetsförhöjningar då förlusten blir större av att 

lämna denna. Det kan alltså tänkas att svenska företag utnyttjar möjligheten att göra vinster 

genom osäkerheten och istället ökar importen. En annan förklaring till att Sveriges import 

endast påverkas av volatiliteten på kort sikt kan vara på grund av overshooting. Om priserna 
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är så kallade sticky prices, att de har svårt att förändras uppåt eller nedåt oavsett om en annan 

prisnivå är mer optimal kan volatiliteten istället bli ovanligt hög för att kompensera för detta 

då växelkursen ofta är mer elastisk och anpassningsbar än priser (Hallwood & MacDonald, 

1994). Enligt Dornbusch (1976) är overshooting en kortsiktig reaktion som kan inträffa när 

marknaden avviker från PPP varför vinstmöjligheter kan uppstå och handeln öka. Detta 

synsätt överensstämmer med Franke’s (1991) analys där han påpekar att företag kan antas 

fortsätta bedriva handel under en kort tid trots att detta genererar förluster, eventuellt för att 

behålla sina handelspartners. Även då inflation och räntor mellan länder är skilda från 

varandra, innebär detta ett kortsiktigt brott mot jämvikt som växelkursen justerar mot varför 

denna volatilitet som uppstår kan förklara skillnaderna i handeln, genom att köpkraften ökar 

för ena parten. Eftersom undersökningen inte kontrollerat för dessa yttre effekter kan 

volatiliteten ses som anledningen till förändringar i handeln trots att det eventuellt är 

underliggande förändringar såsom ränteskillnader. På lång sikt är dessa jämviktsavvikelser 

inte hållbara utan då priset har justerats efter prisnivån och volatiliteten har stabiliserats 

återgår den positiva effekten på importen till “normalläget” för att inte riskera för höga 

förluster.  

 

Då endast positiva effekter har uppmätts på kort sikt accepteras nollhypotesen att det inte 

finns något negativt samband mellan volatiliteten i SEK/EUR-växelkursen och importen från 

euroländerna. 

 

Sammanfattning hypoteser 

Enligt rapportens hypoteser är förväntningarna att volatiliteten ska ha en negativ effekt på 

både Sveriges och Norges export och import. Då båda nollhypoteser gällande ländernas 

exportpåverkan accepteras döljs det faktum att det faktiskt kan vara skillnader mellan 

sambanden då Norges export har kontrollerats för oljeprisnivån. För importen accepteras 

nollhypotesen för Sverige, då det är en kortsiktig positiv effekt som uppmätts och ingen 

negativ som förväntningarna antydde. För Norges import sammanföll resultatet med de 

prognostiserade då hypotesen förkastas eftersom ett långsiktigt negativt samband för importen 

kunde påvisas. Att både Sveriges och Norges handel skulle påverkas likadant av volatiliteten 

grundar sig i tanken att dessa länder är så pass snarlika på många aspekter och i dess 

exponering mot eurozonen att effekterna borde vara lika. Det finns självklart även en mängd 

skillnader mellan länderna, men antagandet innan undersökningen var att dessa inte skulle ha 
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någon påverkan och göra någon skillnad för volatilitetens effekt på exporten och importen. 

Eftersom utfallet av skattningarna bekräftar att det faktiskt skiljer sig i hur länderna reagerar 

på volatiliteten i vissa avseenden måste dessa olikheter analyseras. 

 

6.5. Skillnader & likheter mellan export & import 
 

Intressanta resultat har framkommit gällande volatilitetens påverkan på Sveriges och Norges 

handel med euroländer. Det kan urskiljas att volatiliteten inte har någon effekt alls på 

exporten för något av länderna. Den främsta förklaringen tycks vara på grund av att 

exportregressionen för Norge kontrollerats för oljeprisnivån vilket eliminerade dess influenser 

från volatiliteten. Före inkluderandet av denna extra kontrollvariabel hade volatiliteten för 

Norge en signifikant negativ effekt på exporten. Att denna effekt eliminerades för Norges 

export tyder på att det eventuellt inte är volatiliteten i sig som minskar handeln, utan den 

underliggande risken i andra faktorer som har betydelse i volatilitetens uppkomst. Eftersom 

Norges import fortfarande innefattar en negativ effekt kan anledningen tänkas vara att även 

någon yttre faktor till import har inverkan och borde inkluderas i undersökningen. Detta 

bygger på synsättet att risken är densamma oavsett vilken sida av handelsflödet man befinner 

sig på eftersom volatiliteten är densamma och inte visar vilken part som gynnas, då 

möjligheterna till detta borde vara lika stor för båda handelspartners. Därför borde inte heller 

Norges import påverkas. Likaså gällande Sveriges import som ökar på kort sikt genom 

volatiliteten. Eftersom volatiliteten ofta är oförutsägbar, i annat fall inger den ingen risk, är 

det därför en chansning vid handeln om huruvida risken kommer vara till fördel eller nackdel. 

Dock tycks det vara de underliggande faktorerna som risken uppstår ifrån som kan hjälpa eller 

stjälpa ett företag och är grunden för volatiliteten, däribland växelkursnivån, räntenivåer, 

inflationsnivåer, prisnivåer och i vilken valuta avtal slutits och hur dessa är utformade ur ett 

riskperspektiv. Att de båda länderna erhåller skilda resultat för exporten och importen kan 

även visa på att det faktiskt har inverkan vilken sida av risken handelsparterna befinner sig på, 

trots att växelkursen som används är gemensam och således även volatiliteten. Detta är i spår 

med resultaten från Viaene och de Vries (1992) som kom fram till att volatilitetseffekten är 

fördelaktig för ena parten och till nackdel för den andra vid synsättet att dessa befinner sig på 

olika sidor av terminsmarknaden. Även ett antagande gjordes om att alla kontrakt är skrivna i 

utländsk valuta vilket skiljer sig från denna studie. Det är dock sannolikt att varupriser, 

kontrakt och betalningsflöden mellan de två nordiska länderna och eurozonen är i valutan 

euro då denna valuta är mer vedertagen och används i större omfattning, varför det borde vara 
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Sverige och Norge som löper risken att missgynnas på grund av denna volatilitet. Därför 

måste dessa länder valutasäkra sig på terminsmarknaden för att eliminera risken vilket innebär 

en extra kostnad. Risken borde logiskt sett även vara högre för Sverige och Norges handel 

mot euron än tvärtom, då andelen av deras handel med euroländerna, 60-80% (Scb, 2017; Ec, 

2017), relativt sett är mycket större än vad varje enskilt eurolands handel är mot Sverige och 

Norge. Euroländerna möter dessutom bara växelkursrisken mot dessa två länder varför 

volatiliteten inte borde ha någon större inverkan eller problematik, medan Sverige och Norge 

exponeras mot samma växelkursrisk mot alla deltagande länder i eurosamarbetet. Det kan 

därför antas, trots att det inte går att fastställa, att det är Sverige och Norge som justerar 

handeln när risken ökar. Det är svårt för Norge och Sverige att ersätta alla euroländer med 

koppling till dess handel, och istället exportera eller importera från andra länder där 

växelkursrisken är mindre, men det är också orimligt att tänka sig att alla euroländer skulle 

justera handeln mot Norge och Sverige. Att bedriva handel med många olika valutor kan ses 

som en riskspridning och ett sätt att skydda sina betalningsflöden utan att betala kostnaden för 

hedging eftersom sannolikheten att alla växelkurser samtidigt skulle ha hög volatilitet och 

skapa risk mot ett enskilt land är liten. Det skulle i så fall bero på någon exceptionell händelse 

som skett i landet och gör dess valuta osäker. I dessa undantagsfall kan även kriser inkluderas 

då majoriteten av växelkursparen påverkas och det skapas extra hög risk för alla parter på den 

internationella marknaden.  

 

Att exporten är mindre känslig mot risken kan bero på vilken sorts varor som landet 

exporterar. Vissa sektorer kan vara mer känsliga mot risk än andra (Bahmani-Oskooee & 

Hegerty, 2007) vilket kan förklaras genom exempelvis grad av priselasticitet på varorna, 

föränderlighet i utbud- och efterfrågan, vinstmarginaler och antal handelspartners. Är varorna 

väsentliga för en välfungerande stat, exempelvis vitala läkemedel, livsmedel eller vissa 

maskiner, kommer troligtvis dessa att importeras av utlandet oavsett risk. Dock kan det inte 

dras någon slutsats om att så är fallet, då det skiljer sig mellan Norges och Sveriges 

exportvaror trots att båda länders exportflöden förblir opåverkade av volatiliteten. Att 

exporten inte påverkas av volatiliteten för varken Norge eller Sverige kan också kopplas till så 

kallade sunk costs. Då länderna redan lagt ut kostnader för att verka på den internationella 

marknaden innebär ökad volatilitet en tröghet i att avsluta sina handelsförbindelser med 

utlandet då värdet av fortsatt handel blir högre. Samtidigt finns det också fler möjligheter att 

göra vinster på växelkurssvängningarna. Det kan även kopplas till att värdefulla 

handelsrelationer har skapats som innebär större förluster av att bryta än att fortsätta handeln 
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trots förhöjd volatilitet. Detta kan även relateras till teorin om tillväxtoptioner genom att 

Sverige möjligtvis tar tillfället att bedriva handel på kort sikt trots volatiliteten för att kunna 

utnyttja framtida handelsmöjligheter som detta kan leda till och därmed öka företagets vinst. 

Att volatiliteten medför ökad import kan förklaras genom att optionen stiger i värde vid högre 

osäkerhet, och trots att investeringen idag eventuellt inte genererar vinst så är fortsatt, eller till 

och med ökad, handel en möjlighet för kompensation med högre avkastning i kommande 

perioder. 

 

6.6. Skillnader & likheter mellan Sverige & Norge 
 

Att ländernas export påverkas relativt lika av volatiliteten tros främst bero på de likheter som 

togs upp i argumentationen till undersökningens val av länder. Då de antas ha samma 

exponering mot euroländerna borde även risken länderna möter vara lika, och om dessa 

innefattar en liknande grad av riskaversion borde reaktionerna på volatiliteten vara 

densamma. För exporten verkar så också vara fallet, vilket kan kopplas till att länderna 

eventuellt har varor som efterfrågas av euroländerna oavsett rörelser i växelkursen, 

innebärande att dessa är prisinelastiska. Kan inte dessa fås från andra länder vars 

växelkursrisk är lägre kommer handeln fortsätta trots volatiliteten. För Norge kan anledningen 

vara dess betydelsefulla olja som gör att effekter från volatiliteten inte slår igenom på 

exporten. Sverige är möjligtvis mindre riskaverta, kanske till och med risktagare, då landets 

export inte påverkas av volatiliteten samt att importen ökar på kort sikt. Andra orsaker till 

importens skilda resultat för länderna kan vara olikheter mellan Norges och Sveriges 

hedgingstrategier för att säkra betalningsflöden. Möjligheten finns att Norge istället väljer att 

minska importen vilket kan bero på en ovilja att betala denna extra kostnad som en 

valutasäkring innebär. Denna kostnad syns inte i värdet på export- och import varför värdet av 

Sveriges handel skulle kunna vara lägre än vad dataunderlaget uppvisar om hedgingkostnaden 

inkluderades.  

 

I Sverige och Norges fall verkar det inte vara betydelsefullt för volatilitetens påverkan vilken 

slags varukategori som exporteras, utöver oljan. Trots skillnader i industrier och sektorer 

mellan Sverige och Norges produktion finns ingen avvikande effekt från risken i växelkursen. 

Dock fick exporten negativ påverkan av volatiliteten då oljepriset exkluderades i regressionen 

vilket gör att oljan kan ses som en riskfylld vara för Norge, mer än vad volatiliteten är. Utöver 

denna specifika exportvara verkar det inte vara någon annan varukategori som utmärker sig 
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och ger ett skevt resultat mellan Norge och Sveriges export. Om det produceras varor med låg 

efterfrågan är det möjligt att exportören inte har något annat val än att exportera i samma 

utsträckning som tidigare, trots volatilitetsökningen, på grund av att risken att inte få sålt 

varorna istället överväger växelkursrisken. Detta kan vara en anledning till att resterande 

varukategorier som länderna exporterar inte förändras på grund av volatiliteten. Likadant 

gäller för vinstmarginaler på produkterna. Är det stora marginaler finns det förmodligen 

utrymme att exportera trots risken i växelkursen, men är vinstmarginalerna små är 

möjligheten liten att ta risker och eventuellt gå med förlust. Motsvarande förhållande kan 

tänkas existera gällande antal handelspartners företaget har. Är företaget starkt beroende av 

endast en köpare borde volatiliteten inte ha någon effekt då affären måste fortgå oavsett 

volatilitet då det inte finns någon annan köpare. Resultatet skulle därför tyda på att ländernas 

exponering och handelsförhållanden motsvarar varandra. Motsatt gäller för importen då 

skillnaderna i resultaten mellan hur Norge och Sverige påverkas av volatiliteten kan bero på 

att det är olika varor som importeras från euroländerna. Detta innebär att Norge importerar 

varor som kan substitueras och inhandlas av länder med annan valuta och stabilare växelkurs 

varför dess import minskar med högre volatilitet. Sveriges import verkar svårare att erhålla 

från andra exportörer varför produkterna måste inhandlas från euroländerna oavsett 

volatiliteten i växelkursen. Dessa produkter kan till exempel vara inköp av specialtillverkade 

varor, livsmedel eller vissa maskiner där man trots hög volatilitet inte har möjlighet att ändra 

inköpsmönster. Det kan även bero på vilken typ av marknad som handeln sker på, utefter 

vilka varor det handlas med. Egenskaper på marknaden i form av handelsfrekvens, 

handelsvolym och traditioner i hur handeln och dess betalningsåtaganden är uppbyggda kan 

göra att volatiliteten ger olika effekt. Skillnaderna mellan länderna kan också bero på längden 

av handelskontrakt. Om dessa sträcker sig över flera år är det svårt att bryta kontrakten och 

företaget är fast med sin handelspartner vilket gör att importen inte kan förändras.  

 

Sveriges och Norges exportvaror är eventuellt inte lika efterfrågade av länder utanför 

eurozonen och kan därför inte ersätta exporten till de europeiska länderna vilket gör att denna 

förblir opåverkad. Detta kan bero på geografiska anledningar då det kan underlätta att bedriva 

handeln inom samma världsdel om så är möjligt, varför icke-europeiska länder istället 

föredrar att importera varor från länder vars avstånd är närmre och där kultur, språk och 

traditioner underlättar handeln. Detta är anledningen till varför dessa faktorer inkluderas i 
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Gravitymodellen då länder i hela världen studeras, till exempel som i Abrams studie (1980) 

där dessa egenskaper fick en betydande del i förklaringen till volatilitetens påverkan.  

 

Eftersom varken Sveriges eller Norges export påverkas av att stå utanför eurosamarbetet från 

voltilitetsfaktorn är detta ett argument till att handeln inte skulle förbättras gällande den 

minskade risken som ett valutasamarbete hade inneburit. Volatiliteten påverkar inte exporten 

varför denna inte heller behöver undvikas genom ett införande av euron. Det är snarare 

tvärtom för Sveriges del då volatiliteten har positiv inverkan på importen på kort sikt. Det kan 

dock antas att det är effekterna på exporten snarare än importen som är det viktiga att 

prioritera då en minskning skulle påverka landets välfärd genom lägre BNP och försämrad 

handelsbalans. En lägre import för Norge kan ses som en förbättring i handelsbalansen eller 

ett tecken på att landet istället börjat producera mer själva. Att införskaffa euron för att 

eliminera minskningen i importen som volatiliteten medför är eventuellt inte lika berättigat 

som det vore om anledningen var att förbättra exporten. Att importens påverkan på lång sikt 

skiljer mellan Sverige och Norge kan bero på att Sverige ingår i EU vilket kan skapa en extra 

trygghet och tillförlitlighet i handeln, varför länderna som ingår i europeiska unionen 

fortsätter att bedriva sin export till Sverige men inte till Norge under volatila förhållanden. 

Vid utgångspunkt i att Sverige och Norge är två snarlika länder bör inte heller Norges import 

förbättras av ett medlemskap i eurosamarbetet då Sverige som också står utanför denna 

valutaunion inte missgynnas eller erhåller en negativ effekt av volatiliteten. Däremot är det 

troligtvis andra effekter av att ingå i eurosamarbetet som hade påverkat handeln, men risken i 

växelkursen är inte en av dessa. Den negativa effekt som visats för enbart Norge borde därför 

ha sin grund i någon egenskap som skiljer Sverige och Norge åt, exempelvis EU-

medlemskapet. Även det faktum att Norges export var negativt påverkad av volatiliteten 

innan variabeln för oljepriset inkluderades som en kontrollvariabel kan stärka förslaget med 

att landet eventuellt hade gynnats av ett EU-medlemskap och eliminerat den negativa effekten 

på exporten, och likt Sverige inte påverkats av svängningarna i växelkursen mot euron vid 

utgångspunkt i att länderna är snarlika och effekten borde vara densamma för båda. Detta kan 

därför gynna handeln för Norge genom att avlägsna osäkerheten som utgör en negativ 

påverkan för handeln, och då även hela landet och välfärden.  
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6.7. Skillnader mellan lång & kort sikt 

 

 
För Sveriges import är det fyra stycken eftersläpande variabler som ingår i modellen, och 

endast en lag för norsk import. Detta innebär att volatiliteten i tidigare perioder har påverkan 

på importen idag. Att det tar fyra månader för volatiliteten att påverka svensk import kan bero 

på den tid det tar att urskilja om volatiliteten endast är kortvarig och tillfällig samt att försöka 

se ett mönster i huruvida risken i växelkursen håller i sig eller ej. En orsak utifrån teorin kan 

vara att volatilitet ofta sker i kluster. Har handelsmän påträffat ett mönster av att låga perioder 

av volatilitet följs av ytterligare lugna perioder för att sedan innefatta perioder i följd av hög 

volatilitet kan eventuellt framtidsutsikten förutspås för växelkursvariansen vilket gör att 

handeln gynnas på kort sikt. En enstaka svängning i växelkursen kan vara en tillfällighet 

varför handelsmönstret inte ändras direkt. Det kan vara svårt att få en överblick över hur 

volatil växelkursen är i nuvarande period. Denna osäkerhet kan därför ha påverkan i senare 

perioder då exporten och importen hinner justeras och eventuellt ersättas av handelspartners 

vars växelkurs är stabilare och ger en mer förutsägbar och säker avkastning. Om en period 

med hög volatilitet råder kan det vara så att price stickiness och kostnader för att justera priser 

och skriva om avtal överstiger den eventuella risken i växelkursen och därför inte anses vara 

nödvändigt eller motiverat att korrigera för. Rimligt är att handelsmän vill ha kompensation 

för ökad risk vilket hög volatilitet innebär, genom förändringar i priser. Varupriser är dock 

ofta inelastiska och då dessa inte förändras direkt blir det istället en förändrad export och 

import som resultat av volatiliteten. Dessutom är ofta handelsavtal låsta och förutbestämda för 

en viss tid varför importen inte kan justeras förrän dessa löpt ut. Tidsförskjutna effekter tros 

även vara orsaken till att resultatet är annorlunda på lång och kort sikt, vilket grundar sig i 

teorin om J-kurvan. Om en förändring i växelkursen sker vilket skapar volatilitet, kan det ta 

tid tills denna förändring påverkar priser samt utbud och efterfrågan för varor och då även för 

handeln att förändras. Därför uppstår det eftersläpande effekter från volatiliteten på handeln 

som visar att volatilitet även från tidigare perioder har påverkan vilket är anledningen till att 

lags ska inkluderas och har betydelse. På sikt antas justeringar för dessa avvikelser vara 

möjliga och att anpassning till ett långsiktigt jämviktsläge sker vilket är anledningen till 

olikheter i resultaten för lång och kort sikt. 
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6.8. Kontrollvariabler 
 

Tidigare delar av rapporten har behandlat regressionsuppbyggnaden och valet av rätt 

variabler att ingå i regressionen för att värdena från volatiliteten ska vara tolkningsbara och 

ge en korrekt avspegling av verkligheten. För att undersöka om denna modell varit korrekt 

specificerad kommer även en analys över värdena för de oberoende variablerna samt orsaken 

till- och effekterna från dessa att göras. 

 

I samtliga regressioner har tidigare värden av den beroende variabeln varit signifikanta 

förutom för Sveriges import där p-värdet är precis över signifikansnivån. För de fyra 

regressionerna är merparten av de signifikanta lagsen från denna variabel negativa vilket 

innebär att export/import från tidigare perioder påverkar exporten/importen negativt. Att 

handelsmönstret i tidigare period har effekt på nuvarande handel kan bero på att kontrakt är 

bundna och sträcker sig över fler perioder. Den negativa effekten från tidigare period kan bero 

på att om handeln var hög i föregående period krävs det mindre handel i nuvarande period, 

eventuellt på grund av att företagen hellre gör färre, men större, handelsförhandlingar för att 

undvika kostnader kopplade till dessa. Detta kan även tyda på att handeln har säsongseffekter 

som gör att handeln är lägre under vissa perioder. Att den beroende variabeln eftersläpande 

värde har säkerställd påverkan i nuvarande period visar att tillvägagångssättet med en ARDL-

metod var godtyckligt då många andra modeller exkluderar den beroende variabelns effekt i 

regressionen. 

 

Inkomstvariabeln bestående av BNP-värden är signifikant på kort- och lång sikt för alla 

regressioner förutom Norges export, där den är signifikant på 10%-nivån. Detta kan bero på 

slumpmässiga fel då det är högst osannolikt att BNP inte skulle påverka exporten varken på 

kort eller lång sikt då dessa är nära kopplade utifrån BNP-ekvationen. Det kan även bero på 

att modellen som har använts inte kan bestämma storleken på effekten för Norges export 

vilket har genererat ett insignifikant resultat. I samtliga fall är koefficienten för BNP positiv 

likt förväntningarna vilket innebär att när den ekonomiska aktiviteten ökar så ökar även 

handeln. 

 

Producentprisindex är den kontrollvariabel som har störst andel insignifikanta värden då den 

endast är signifikant för Sveriges export och import på lång sikt. Att kontrollvariabeln inte är 
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signifikant på kort sikt för någon av regressionerna kan bero på att prisnivåns effekter plockas 

upp av växelkursen som justerar för avvikelser från jämvikt. Eftersom priser anses vara 

trögrörliga och prisnivåns anpassning tar tid är det logiskt att tänka sig att PPI därför endast 

har betydelse och är signifikant på lång sikt. För att PPP-teorin ska hålla förändras 

växelkurserna när prisnivåerna inte är i jämvikt. Det kan också bero på att modellen inte kan 

bestämma effekten från prisnivån och därför blir den insignifkant likt förhållandet för BNP-

variabeln.  

 

På lång sikt var variabeln för växelkursnivån signifikant i tre av regressionerna, där den är 

positiv för Sveriges och Norges import men negativ för Sveriges export. Detta kan bero på en 

mängd olika faktorer, varav en kan vara att kronan anses osäker och trots att det var billigare 

att köpa varor från Sverige valde euroländerna att inte göra det på grund av hög volatilitet. 

Det kan också vara så att prisnivån har justerats när växelkurserna varit förmånliga för 

euroländerna och därmed har exporten inte ökat. Växelkursens effekt på kort sikt för exporten 

och importen är signifikant i alla regressioner och har den förväntade positiva koefficienten 

som förväntats, förutom för Sveriges export där den är negativ vilket kan bero på ovan 

nämnda anledningar. I importregressionerna innebär detta att när den svenska och norska 

kronan blir starkare ökar importen då det blir billigare att köpa varor från euroländerna. För 

exporten innebär detta att när den norska kronan blir svagare mot euron ökar exporten men 

för Sverige minskar den. Växelkursen var inte signifikant för Norges export vilket kan bero 

på den tillagda variabeln för oljeprisnivån. Detta kan innebära att oljepriset plockar upp 

effekter från växelkursen eller att dessa är korrelerade.  

 

Dummyvariabeln hade för alla regressioner utom Norges export en oväntad positiv signifikant 

inverkan, om än en relativt svag effekt. Detta motsätter sig hypotesen att krisen skulle ha en 

negativ effekt på handeln mellan Sverige/Norge och euroländerna. Utifrån tidigare studier har 

krisen visats ha en negativ effekt på handeln i Europa (IMF, 2010b) varför studiens resultat 

strider mot tidigare forskning och bevis. En tidigare studie över Norges export har dock fått 

snarlika resultat, men denna reflekterar effekten av den asiatiska krisen som en 

förklaringsvariabel i regressionen (Boug och Fagereng, 2010) och den positiva inverkan på 

exporten förklaras av att Norge vid detta tillfälle inte hade någon påtaglig export till de 

asiatiska länderna varför handeln inte påverkades negativt. Denna slutsats kan inte dras för 

denna studie då både Sverige och Norge har omfattande handel med euroländerna. Det kan 
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därför istället tänkas att Sverige och Norge klarade sig relativt bra under krisen i förhållande 

till länderna i eurozonen. Dessa två nordiska länder ansågs eventuellt säkrare och stabilare att 

handla med varför en teori är att euroländerna bytte sina tidigare handelspartners mot Sverige 

och Norge som var mindre riskfyllda trots den förhöjda volatiliteten under krisen som innebär 

en extra risk jämfört med handeln med länder med samma valuta. Ett alternativt synsätt till 

detta oväntade resultat är att euron blev starkare i förhållande till norska och svenska kronan, 

vilket kan urskiljas i växelkursvärdena under krisen, vilket förmodligen gjorde importen från 

Sverige mer fördelaktig för euroländerna. Därav kan exporten ha ökat för länderna under 

krisen, men detta förklarar inte att samma effekt erhölls för deras import. En möjlig orsak kan 

vara att mycket av Sveriges export består av komponenter som importeras från euroländerna. 

Därför måste även importen öka för att kunna tillgodose den stigande exportefterfrågan. En 

annan förklaring till att finanskrisen inte innebar en negativ påverkan på handeln vilket 

förväntades kan bero på att länderna har rörlig växelkurs där en depreciering av valutan kan 

fungera som en stötdämpare genom sin förmåga att justeras och anpassas efter nya 

förhållanden och därmed mildra de negativa effekterna av krisen. För Norges export är 

dummyn insignifikant vilket innebär att krisen inte hade någon påverkan på norsk export. 

Från jämförelsen med resultaten innan kontrollvariabeln för oljepriset inkluderades var 

finanskrisens påverkan för Norges export snarlik den för Sverige. Avvikelsen som uppstått 

vid införandet av oljeprisindex i modellen tros bero på att krisen är nära korrelerad med 

oljepriset för Norges del. Förväntningarna är därför att finanskrisen plockade upp även 

effekter från oljeprisförändringar. Då finanskrisen inte längre har en positiv effekt på norsk 

export när oljeprisindex inkluderades som en kontrollvariabel kan det tänkas att oljepriset var 

relativt högt under krisen men att denna är en prisinelastisk handelsvara som oavsett prisnivå 

kommer att efterfrågas varför exportvärdet ökar. De positiva effekterna tas nu istället upp av 

nivån på oljeprisindexet. Om det istället förmodas att finanskrisen genererade en lägre 

prisnivå på oljan lär det vara troligt att även en period av blomstrande handel innan krisen 

bröt ut har inkluderats i tidsspannet för dummyvariabeln och fått representera effekterna från 

krisen. Förväntningarna är att dessa variabler hänger ihop och eventuellt mäter samma sak för 

Norge varför finanskrisen inte verkar ha någon påverkan när dessa separeras.  

 

Regressionen av Norges export innefattar som nämnt även en oberoende variabel för 

oljeprisindex vilken analyserats i tidigare avsnitt (se hypotes 1, avsnitt 6.1) och kommer 

därför inte att diskuteras med ovan berörda kontrollvariabler.  
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Analysavslutning  

Då resultaten skiljer sig åt mellan Norge och Sverige och mellan kort- och lång sikt samt mot 

tidigare resultat kan det likt Ćorić och Pugh (2010) tänkas förklaras genom val av modell och 

beräkningsmetod, vilket kan påverka skattningen av handelseffekter från växelkursvolatilitet. 

Denna studie har gjort en noga analys och genomgång av tidigare modeller och metoder samt 

fördelar och nackdelar med dessa. Utifrån detta har tillvägagångssättet och beräkningarna 

utifrån de senaste, mer utvecklade modellerna, genomförts vilket anses bättre anpassat till 

observationerna och syftet med denna undersökning. Att anamma nya beprövade metoder kan 

anses ge mer trovärdiga resultat då dessa ofta utvecklats på grund av brister i tidigare 

modeller. Därför anses resultaten från denna studie bidragande inom ämnesområdet på grund 

av ökad reliabilitet. De kan styrka tidigare resultat om ett splittrat och icke konklusivt synsätt 

på volatilitetens samband med handeln.  Det är alltså även för denna studie mycket svårt att 

säkerställa om volatiliteten har något samband med handeln och huruvida detta i så fall är 

positivt eller negativt.  

 

 

7. Slutsats 

Slutsatsen syftar till att återkoppla och sammanfatta viktiga aspekter i resultaten som 

diskuterats i analysen och klargöra studiens teoretiska och praktiska bidrag. Utfallet av 

studien presenteras i relation till undersökningens syfte och kapitlet mynnar ut i förslag till 

hur rapporten kan utvecklas i framtida forskning.  

 

7.1. Undersökningens slutsatser 
 

Syftet med undersökningen var att studera vilken effekt volatiliteten har på handeln mellan 

euroländer och nationer i Europa som står utanför detta samarbete. Genom ett noga övervägt 

modell- och metodval för undersökningens tillvägagångssätt, samt kontrollans för riskfyllda 

egenskaper i dataunderlaget som studien bygger på har skattningen av regressionerna 

genererat vad som anses vara trovärdiga och valida resultat. Dessa är precis som för tidigare 

studier varierande till sin natur vilket anses ha en teoretiskt bidragande del inom 

ämnesområdet, både som en utvidgning av forskningens omfattning samt genom resultat 

byggda på nya utvecklade regressionsmetoder. Det som utmärker resultaten är att ländernas 

export följer ett snarlikt mönster på lång respektive kort sikt, efter att Norges export har 



 90 

kontrollerats för oljepriset. Varken Sveriges eller Norges export påverkas då i någon riktning 

av volatiliteten mot euron. Länderna behöver därför inte ta hänsyn till risken i växelkursen 

varför införandet av euron som gemensam valuta inte skulle förbättra ländernas export. Detta 

kan möjligtvis bero på dess redan förmånliga och handelsfrämjande avtal som gör att 

volatiliteten inte utgör en lika stor risk. Att volatiliteten inte har någon påverkan på exporten 

kan ses som ett praktiskt bidrag i argumentationen kring ett medlemskap i valutaunionen. 

Därmed är det inte sagt att eurosamarbetet inte har andra handelsfördelar, men den 

diskussionen lämnas utanför denna rapport.    

 

Anledningen till att Sveriges och Norges export påverkas lika av volatiliteten och att ingen 

effekt erhölls tros även bero på liknande riskaversion samt likheter mellan länderna och dess 

handelsmönster. Vad som antas generera liknande resultat från volatiliteten för ländernas 

export kan samtidigt vara det som skiljer i importmönstret och ger olikheter i resultaten för 

ländernas import, då olika slags importvaror som efterfrågas kan göra att risken ser 

annorlunda ut. Att Norges import skiljer sig mellan lång och kort sikt och visar på en negativ 

långsiktig effekt antas bero på tidigare förda argument i analysen, såsom att priser är 

konstanta på kort sikt, kontrakt är bundna till en viss period, kostnaden att bryta 

handelskontrakt, skillnader i riskaversion hos importörer och exportörer samt sunk costs. 

Även sticky prices och trögheter i att göra justeringar i priser, kontrakt och produktion kan 

medföra att den negativa effekten inte införlivas förrän på lång sikt för Norges import.  

 

Ett intressant resultat från undersökningen är att Sveriges import erhåller en positiv effekt av 

volatiliteten på kort sikt varpå importen ökar. Förklaringen bakom detta resultat antas vara att 

svenska företag utnyttjar risken i växelkursen till att istället försöka göra vinster i handeln. 

Orsaken kan även vara på grund av overshooting, att växelkursen blir mer volatil, för att 

prisnivåer inte justeras till optimalt läge och kan därför resultera i kortsiktiga effekter. Detta 

ses som ett brott mot PPP varför ekonomin justerats för detta på lång sikt för att återgå till ett 

jämviktsläge och borde därmed innebära mindre volatilitet och påverkan på handeln. Effekter 

från volatiliteten för Sveriges import på kort sikt kommer dessutom inte förrän efter fyra 

tidsperioder, innebärande att effekterna uppstår med tidsförskjutning som enligt J-kurvan 

bland annat beror på att prisnivåer och utbud- och efterfrågan inte förändras i samma takt som 

växelkursen och rörelser i denna.  
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Utifrån tidigare resonemang går det inte att dra några generella och allmänna slutsatser 

angående volatilitetens effekt från växelkursen mot en valutaunion på handeln för europeiska 

länder. Dels på grund av att länderna som undersökts är relativt lika och inte kan representera 

övriga europeiska länder som står utanför eurosamarbetet, men även på grund av att de 

framkomna resultaten trots detta skiljer sig åt. Utfallet av studien är dock applicerbart på små, 

snarlika, industrialiserade länder i Europa som står utanför valutaunionen. Slutsatsen av detta 

är att det troligtvis inte är externa faktorer som är avgörande för volatilitetens påverkan på 

handeln, då dessa har kontrollerats för genom valet av snarlika länder utifrån yttre egenskaper 

såsom geografiskt läge, storlek på nationen samt dess handelsvolym. Istället tyder 

undersökningen på att det är interna, mer landspecifika faktorer beroende på vilken typ av 

varuhandel som bedrivs som är avgörande för om volatiliteten har effekt på handeln eller inte. 

Skillnaderna antas vara små och ha liknande påverkan gällande exporten. Importen tros även 

den bero på vilken typ av varuhandel som utövas, men att skillnaderna här är större varför 

volatiliteten medför olika effekt. Att länderna står utanför valutaunionen verkar inte ha någon 

bekräftad påverkan i detta sammanhang då de två nordiska ländernas handel i stort inte 

påverkas av volatiliteten, vilket skiljer handeln inom valutaunionen från dess handelsflöde till 

Norge och Sverige.  

 

Studiens slutsats är att Norges import från eurozonen minskar av hög volatilitet i växelkursen 

på lång sikt, samt att Sveriges import från euroländerna ökar på kort sikt på grund av 

växelkurssvängningar. Inget signifikant samband och således någon påverkan kunde hittas 

för exporten varken på lång eller kort sikt för något av länderna. 

 

7.2. Framtida forskning 
 

För framtida studier vore det därför av intresse att inkludera fler länder i undersökningen för 

att kunna urskilja hur mer utmärkande olikheter mellan nationer påverkar effekten av 

volatiliteten. Dels för att kunna dra mer generella slutsatser men även för att bekräfta 

huruvida dessa yttre faktorer faktiskt har någon inverkan på volatilitetseffekten på handeln, då 

detta inte inkluderas i denna studies resultat. Det vore fortsatt intressant att fördjupa och 

bredda forskningen inom volatilitetens effekt på handeln vid en valutaunions medverkan. Att 

studera de sammanslagna volatilitetseffekterna på handeln från alla länder som numera ingår i 

eurosamarbetet under åren innan eurons införskaffande för att kunna urskilja förändringar i 
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volatiliteten och på handeln som uppkommit på grund av den gemensamma valutan vore 

mycket berättigat för framtida forskning.   

 

Ytterligare något som vore önskvärt att komplettera studien med är effekter av tillgänglighet 

till terminsmarknader och möjlighet att använda valutasäkring. Att ta reda på om volatiliteten 

har fått mindre påverkan på handeln efter att terminsmarknader blivit mer välutvecklade kan 

även ligga som grund för studier av u-länder och dess relation till volatilitet där ofta 

hedgingmöjligheter är mer begränsade. Dessutom är riskaversion och dess nära koppling till 

tredjelandseffekten något som är fördelaktigt att inkludera i kommande studier inom 

ämnesområdet. Detta kan dock vara problematiskt att estimera och erhålla värden för. Även 

en uppdelning av handeln i olika sektorer, samt en studie av vilken slags export och import de 

olika länderna hänför sig åt skulle inge tydlighet och fördjupade förklaringar till hur 

verkligheten och dess samband för volatiliteten och handeln ser ut. En undersökning som 

mäter och inkluderar alla föreslagna variabler skulle bli väldigt omfattande och krävande, 

men mycket intressant och givande i argumentationen kring volatilitetens påverkan på 

handeln.   
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Appendix  

 

Appendix 1. Ordlista  
 

A1.1 Ordlista med förklaringar på studiens ord och begrepp i ordningsföljd efter placering i rapporten 

Ordlista 

Begrepp & Förkortningar Förklaring 

Riskaversion Motvilja att ta risker 

Stötdämpareffekten 

Omvärldens konjunktur får mindre handelspåverkan 

då växelkursen anpassas helt genom 

depreciering/appreciering 

Tredjelandseffekten 
Indirekt effekt/konkurrens ett land möter från ett 

tredje lands växelkurs 

Depreciering Rörlig valuta sjunker i värde 

Appreciering Rörlig valuta stiger i värde 

Köpkraftsparitet 
Likadana varukorgar i olika länder ska kosta lika 

mycket beräknat i samma valuta 

Sticky Prices/Stickiness 
Motståndskraftiga prisnivåer som inte ändras trots 

avvikelse från den optimala nivån 

Sunk costs 
Kostnader som uppstår vid beslut och inte kan 

återhämtas 

Overshooting 

Förklaring till varför växelkurser är mer volatila än 

förväntat som beror på att växelkurser kommer 

överreagera på förändringar i penningpolitik för att 

kompensera för sticky prices 

Hedging 

Ett skydd som köps mot osäkra betalningsflöden på 

grund av växelkurssvängningar för att minskar 

negativa konsekvenser eller göra vinster 

J-kurvan 
Förklaring till varför förändringar i växelkursen kan 

få eftersläpande effekt beroende på prisinelasticitet 

Elasticitet 
Relationen av hur en procentuell förändring i en 

variabel påverkar en annan variabel procentuellt 

Aggregerad Total/sammanslagen 

Bilateral Ömsesidig/mellan två parter 
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Robust 

Okänslig för avvikelse från ideala antaganden, för 

att undkomma begränsningar med antaganden och 

trots det få goda resultat 

Strukturella breaks 
En oväntad förändring i någon parameter i en 

tidsserie 

Glidande genomsnitt En serie av medelvärden för förändras över tid 

Stationäritet 
Medelvärde, varians och kovarians är konstanta 

över tid 

Kointegration 
Relationen mellan tidsserievariabler, om dessa har 

ett långsiktigt samband mellan sig 

ARIMA-modell 
Autoregressive Integrated Moving Average - 

modell för beräkning av ekonomiska tidsserier 

AR 
Autoregressiv, inkluderar eftersläpande värden från 

den beroende variabeln 

MA 
Moving average, inkluderar eftersläpade värden 

från feltermen 

Eftersläpande värden/Tids-

förskjutningar/Lags 

Värden från tidigare tidsperioder som har påverkan 

i senare period 

Första Differentiering I(1) 
Skillnad mellan nuvarande värdet och värdet i 

föregående period 

Integrering 
När en icke-stationär variabel blir stationär av 

differentiering 

ARCH 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity - 

autokorrelation i variansen och den kvadrerade 

feltermens eftersläpande värde 

Glidande standardavvikelse Standardavvikelse från glidande medelvärde 

GARCH 

Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity - variansen beror inte bara på 

den kvadrerade feltermens eftersläpande värden 

utan även på variansens egna eftersläpande värde 

Heteroskedasticitet Olika varians i feltermer, variansen är inte konstant 

Volatilitetskluster 
Perioder med stora volatilitetsförändringar följs ofta 

av ännu en period med stora förändringar 

Bivariat modell Undersöker samband mellan två variabler 

Villkorlig varians 

Variansen hos en variabel givet värden på någon 

annan variabel, den villkorliga variansen är beror på 

värdet av en annan variabel 
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OLS/Minsta kvadratmetoden 
Metod för att beräkna minsta möjliga summan av 

kvadrerade residualer 

Cochrane-Orcutt Korrektion Metod som justerar för seriekorrelation i feltermen 

Seriekorrelation 
Eftersläpad korrelation mellan två tidsserier, det 

finns kovarians mellan feltermer 

Polynom 

Variabler med positiva heltal i potenserna som 

kombineras genom antingen multiplikation, 

addition eller subtraktion 

Polynom distribuerad 

eftersläpningsmetod 

Restriktion på en distributed lag-modell där den 

eftersläpande variabeln måste ligga på en kvadratisk 

funktion, inför en form på lagsens distribuering 

vilket ska minska påverkan från kolinjäritet 

VAR 
Vector Autoregression - beräknar många variablers 

kausalitet (orsakssamband) tillsammans 

ECM/Felkorrigeringsmodell 

Justerar för ojämvikt genom att feltermen används 

för att knyta kortsiktigt beteende i variabeln till dess 

långsiktiga beteende 

ARDL "Bounds testing" 

Ett test på variablerna när de bekräftats ha ett lång- 

eller kortsiktigt samband för att avgöra om det 

långsiktiga sambandet är signifikant och om rätt 

variabler inkluderats i modellen 

Unit root 
Icke stationäritet; medelvärde, varians och 

kovarians förändras över tid 

Hyperinflation Extremt hög inflation (prisnivån stiger) 

Trial & Error 
"Försök & Misstag", prova sig fram tills man lyckas 

eller ger upp 

Cubic Spline Interpolation 
Ett sätt att skapa nya datapunkter av befintliga 

värden 

Gravitymodell 
Bilateral handelsmodell som inkluderar geografiska 

egenskaper i variablerna 

Kluster 

Stora förändringar tenderar att följas av ytterligare 

stora förändringar som tillsammans bildar en 

anhopning (kluster) 

Indextal 
Jämförelsetal för att erhålla vidden av en ökning 

eller minskning 
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Outlier/Extremvärde 
Ett observationsvärde som skiljer sig mycket i 

storlek från övriga observationer 

Anomali 
Ett orimligt förhållande som avviker från det 

"normala" och allmänt accepterade teorier 

Nivåform Det faktiska värdet 

Kolinjäritet 

Separat effekt på variablerna kan inte urskiljas då 

de mäter samma sak och har ett perfekt linjärt 

samband med varandra 

Informationskriterium 
Grund till främsta modellvalet som bygger på minst 

informationsförlust 

Arbitragevinst 

Utnyttjande av imperfekta marknader för att kunna 

göra riskfria vinster på samma varor mellan dessa 

genom att köpa billigt och sälja dyrare 

Real Option 

Investeringsmöjligheter ett företag har att utnyttja, 

en köp- eller säljmöjlighet som bygger på en 

materiell tillgång 

 

 

Appendix 2. Sökord  
 

A2.1 Sökord för rapportens teoretiska uppbyggnad 

Sökord 
Exchange rate volatility 

Exchange rate variability 

International trade 

Export 

Import 

Financial crisis 

Exchange rate volatility review 

Changes in exchange rates 

GARCH 

ECM 

ARDL 

OLS 

Bounds test 

Volatility and trade 

International trade theory 

Real options 

Stickiness 

*Samt olika kombinationer av dessa ord 
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Appendix 3. Antaganden för Klassiska Linjära Regressionsmodellen  
 

För att erhålla de bästa linjära estimatorerna måste dessa vara konsistenta, konsekventa och 

effektiva. Detta innebär att OLS-estimatorerna då kommer att vara den estimator med minst 

varians. Beviset på att dessa genererar bäst resultat är känt som Gauss-Markov Teoremet. 

Detta inträffar då alla sju antaganden om den klassiska linjära regressionsmodellen är 

uppfyllda (Gujarati & Porter, 2009).  

 

A3.1. Antaganden för den Klassiska Linjära Regressionsmodellen (Gujarati, 2009) 

Antaganden för den Klassiska Linjära Regressionsmodellen 

1 Linjär i parametrarna  

2 
Ingen kovarians mellan feltermen och förklaringsvariabeln, fixerade värden på 

de oberoende variablerna i upprepade urval som är oberoende av feltermen 

3 Medelvärdet i feltermen är 0, exogena förklaringsvariabler 

4 
Homoskedasticitet (konstant varians), variansen i feltermen är samma oavsett 

värde på förklaringsvariabeln 

5 Ingen autokorrelation mellan feltermerna, kovariansen mellan dessa är 0 

6 Antal observationer > antal förklaringsvariabler i regressionen 

7 Variation/variabilitet måste finnas i förklaringsvariablerna  

Ytterligare antaganden för den Multipla Regressionsmodellen 

  

8 Ingen multikolinjäritet, inget exakt samband mellan förklaringsvariablerna 

9 Inga specificeringsfel i modellen  

 

 

Appendix 4. Information om tester  

 

A4.1. Signifikanssnivå 

 

För att erhålla ett trovärdigt och så sanningsenligt resultat som möjligt kommer 

undersökningen utgå ifrån ett signifikansvärde på 0,05. Denna nivå motsvarar risken att 

förkasta en sann nollhypotes. Detta visar hur hög säkerhet som ställs på att rätt resultat 

erhålls. Urvalet för denna studie kan alltså visa ett felaktigt kritiskt värde 5% av tillfällena 
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vilket resulterar i ett felaktigt val i beslutet om acceptans eller förkastning av nollhypotesen. 

En signifikansnivå på 0,05 motsvarar 95% sannolikhet att det konstruerade slumpmässiga 

konfidensintervallet för variabeln innefattar dess rätta värde. Signifikansvärdet måste 

jämföras med ett kritiskt värde, en teststatistika som säger huruvida det framräknade värdet 

innefattas inom gränsen för signifikansnivån, för att kunna fatta beslut om nollhypotesen 

(Gujarati & Porter, 2009). En signifikansnivå på 5% är dessutom den vanligast använda nivån 

och det värde dataanalysprogrammet Stata utgår ifrån vid beräkningarna, varför detta anses 

vara en legitim sannolikhetsnivå att utgå ifrån.  

 

A4.2. Test för normalfördelning   

 

Denna undersökning baseras på ett urval av 144 observationer vilket gör att normalitetstest 

inte är nödvändigt att utföra. Urvalet är nämligen tillräckligt stort för att inte orsaka några 

problem oavsett om det skulle vara normalfördelat eller ej. Detta beror på att skattningar 

större än 30 tenderar att vara normalfördelade (Ghasemi och Zahediasl, 2012).  

 

A4.3. Test för stationäritet 

 

Tidsseriedata antar att underliggande tidsserier är stationära, vilket innebär att medelvärde, 

varians och kovarians är konstant över tid, de är tidsinvarianta. Detta är ett krav för att 

resultaten ska kunna användas för framtidsprognoser. Vid icke-stationäritet kan 

autokorrelation uppstå mellan feltermerna vilket inte är önskvärt. Om den ursprungliga 

tidsserien är icke-stationär är oftast dess första differens stationär, vilket gör att en 

transformation till första-differensen vanligtvis eliminerar problemet med icke-stationäritet, 

och därför även problemet med autokorrelation (Kwiatkowski, 1992). Stationäritet kan 

exempelvis testas genom ett Augmented Dickey-Fuller-test för unit root  

 

A4.4. Test för autokorrelation/seriekorrelation  

 

Det måste även kontrolleras för autokorrelation mellan feltermerna i variablerna. Dessa 

feltermer ska inte vara påverkade av varandra. När en tidsserie är icke-stationär innefattar 

feltermen autokorrelation. Detta innebär att tidsserien har en eftersläpande korrelation med sig 

själv. Vanligtvis innefattar ekonomiska tidsserier positiv autokorrelation varför detta måste 

kontrolleras och korrigeras för (Gujarati & Porter, 2009). Det är även välkänt att successiva 



 106 

observationer såsom BNP är högt korrelerade (Bahmani-oskooee, 2007). Eftersom BNP ingår 

som en förklaringsvariabel i undersökningens regressionen är detta en viktig egenskap att ta 

hänsyn till. Då det finns autokorrelation mellan feltermerna är inte längre estimatorerna för 

minsta kvadratmetoden effektiva och de kommer inte besitta minimal varians vilket innebär 

ogiltiga test för kritiska värden. Autokorrelation kommer att testas för med Breusch-Godfrey 

LM-test då den går att använda på regressioner med tidsfördröjda variabler.  

 

A4.5. Akaike & Schwarz Informationskriterium  

 

Valet av antal lags är väsentligt i modeller som inkluderar effekter från tidigare perioder. 

Detta på grund av att för många inkluderade eftersläpningar konsumerar frihetsgrader, det vill 

säga hur många av förklaringsvariablerna som inte är förutbestämda och kan anta olika 

värden, vilket ökar risken för multikolinjäritet. Men att inkludera för få lags kan medföra 

modellspecificeringsfel och snedvridet resultat på grund av utelämnande av viktiga variabler. 

För detta problem kan Akaike och Schwarz Informationskriterium användas som grund för 

valet av optimal modell med rätt antal lags (Akaike, 1973).  

 

A4.6. Test för heteroskedasticitet  

 

Ett annat möjligt problem som måste kontrolleras för är heteroskedasticitet, att variansen i den 

beroende variabeln varierar med förklarings- och kontrollvariablerna. I detta fall är inte länge 

medelvärde och varians konstant. Vid heteroskedasticitet är inte heller OLS-estimatorerna 

effektiva längre vilket ger ett tveksamt resultat vid hypotestest. Det kan uppkomma från 

outliers i variablernas fördelning men även genom modellspecificeringsfel och 

datainsamlingskorrigeringar, varför detta är en anledning till att rapporten kontrollerar för 

detta. En logaritmerisk transformering av variablerna i regressionen minskar ofta 

heteroskedasticitet. Denna undersökning kommer att använda logaritmerade parametrar för att 

göra tidsserien stationär, erhålla elasticiteten i variablerna, men även för att minska risken för 

heteroskedasticitet. Test för att studera huruvida heteroskedasticitet förekommer eller ej kan 

göras genom Breusch-Pagan-testet som denna undersökning utgår ifrån.   
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A4.7. Test för multikolinjäritet  

 

Ännu ett problem som eventuellt kan vara närvarande och måste beaktas är multikolinjäritet, 

vilket innebär att mer än ett samband är involverat bland variablerna. Inga 

förklaringsvariabler ska kunna skrivas som en exakt linjär kombination av någon annan 

variabel. I detta fall blir konfidensintervall ofta vidare än det ska, vilket resulterar i att 

nollhypotesen lättare accepteras. Multikolinjäritet gör det svårare att göra exakta beräkningar. 

En källa till multikolinjäritet gällande tidsseriedata är att variablerna kan ha en gemensam 

trend, att alla ökar eller minskar över tid. Multikolinjäritet strider inte mot några antaganden 

för minsta-kvadratmetoden, men problemet innebär att uppskattning av koefficienterna kan 

bli svårare och innebära större standardfel. Att använda första differensen i regressionen kan 

minska multikolinjäritet genom att beroendet mellan sambandet hos variablerna minskar. Den 

multikolinjära variabeln kan även uteslutas ur modellen vilket vanligtvis gör resterande 

oberoende variabler signifikanta. Ett test som kan användas för att undersöka förekomsten av 

multikolinjäritet är VIF-testet.  

 

A4.8. Test för modellens lämplighet 

 

För att ta reda på om den undersökta modellen är sanningsenlig eller ej kommer ett Ramsey 

RESET-test göras. Detta test utförs för att undersöka om den valda modellen innehåller 

specificeringsfel, främst genom utelämnade variabler. Problem kan uppstå om variabler 

utesluts från modellen. Det kan medföra heteroskedasticitet, autokorrelation och de beräknade 

koefficienterna kommer sakna neutralitet samt att feltermens varians blir felaktigt uppskattad 

och därmed kan hypotestest ge felaktiga slutsatser. Huruvida det finns utelämnade variabler 

eller inte syns i mönstret hos regressionens residualer (Gujarati & Porter, 2009). RESET-testet 

undersöker signifikansen för en regression av residualerna hos en linjär funktion av vektorer. 

När det finns utelämnade variabler är det vektorn som studeras och som står för effekten från 

de utelämnade variablerna. Då det inte finns några utelämnade variabler är denna vektors 

medelvärde noll (Ramsey, 1969). RESET-testet går ut på att den uppskattade beroende 

variabeln från en regression även inkluderas som en förklaringsvariabel i en ny estimation av 

den beroende variabeln. Detta bör höja R2-värdet från den ursprungliga regressionen och om 

denna ökning är signifikant innebär det att modellen är felspecificerad (Gujarati & Porter, 

2009).  
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A4.9. Test för strukturella brytpunkter 

 

För att testa för stabilitet över tid i koefficienterna i en linjär multipel regression används ett 

Cusumtest. Detta baseras på rekursiva residualer men kan också appliceras på OLS-residualer 

(Ploberger & Krämer, 1992). Testet visar om det förekommer strukturella förändringar i det 

underliggande dataunderlaget i under perioden som undersöks. Fördelen med detta test är att 

gissningar inte behöver göras för när i tiden den strukturella brytpunkten har inträffat. 

Cusumtestet visar en graf över den kumulativa summan, den kvadrerade summan, av de 

rekursiva residualerna vilka motsvarar regressionens standardiserade prognosfel för en period 

framåt.  Om testet resulterar i värden utanför en de kritiska gränserna är detta ett tecken på att 

strukturella förändringar förekommer i modellen över tid (Brown, Durbin & Evans, 1975).  

 

Appendix 5. Cubic Spline Interpolation 
 

De värden som denna rapport använt för Cubic Spline Interpolation är kvartalsdata för BNP, 

antal befintliga kvartal motsvarande undersökningsperioden och antal månader detta ska göras 

om till och motsvara. Syftet med denna metod är att 48 stycken kvartalsvärden för BNP (se 

Graf A5.1) ska interpoleras till 144 stycken månadsvärden (se Graf A5.2) för att kunna 

användas med samma tidsintervall som resterande variabler i regressionerna. I graferna utgörs 

y-axeln av BNP-värden och x-axeln av tiden. Första steget i tillvägagångssättet är att skapa 

styckvisa polynoma funktioner av kvartalsvärdena. Efter detta kan polynomerna genom en 

interpolation mellan de kända kvartalsdatapunkterna skapa approximerade månadsvärden 

vilket har gjorts i Stata. 

 

A5.1 BNP kvartalsvis, y-axeln mäter värdet av BNP       A5.2 BNP kvartalsvis samt nya värden för månadsdata 
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Appendix 6. Korrelogram 
 

A6.1. Korrelogram över Sveriges växelkurs 
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A6.2. Korrelogram över Norges växelkurs 

 

 

Appendix 7. ARCH-test 
 

A7.1. Test för ARCH-effekter i Sveriges växelkurs 

 

 

A7.2. Test för ARCH-effekter i Norges växelkurs 
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Appendix 8. Testresultat för regressionerna  
 

A8.1. Heteroskedasticitetstest  

 

När modelleringen slutförts och rätt antal eftersläpande variabler har identifierats görs ett test 

för heteroskedasticitet i feltermerna. Att erhålla feltermer utan heteroskedasticitet är ännu ett 

kriterium för att modellen ska vara fördelaktig andra modeller. För att undersöka detta 

används Breusch-Pagan-testet, vilket visar på acceptans av nollhypotesen för alla fyra 

regressioner. Detta innebär att förekomsten av heteroskedasticitet utesluts för alla regressioner 

vilket gör modellvalet trovärdigt och kommande beräkningar berättigade att grundas på detta.  

 

A8.2. Breusch-Godfrey LM-test  

 

När korrekt antal lags valts ut genom AIC-testet ska denna metod ha tagit bort all 

autokorrelation, men för att verifiera detta görs ett Breusch-Godfrey LM-test. Testet 

undersöker autokorrelation i residualerna från modellen med tidsfördröjningar. Om det finns 

autokorrelation kvar i residualerna kan kommande Bounds-test vara missvisande. Testet visar 

att för både Norges import- och exportregression finns ingen autokorrelation då nollhypotesen 

accepteras. För Sveriges är resultatet av LM-testet motsatt och tyder på att det finns 

autokorrelation i båda regressioners residualer, vilket det ofta gör för ekonomiska tidsserier. 

Detta väljs att bortse ifrån då modellvalet som gjorts grundas på Akaike´s 

Informationskriterium som tar hänsyn till autokorrelationen i variablerna och väljer den mest 

fördelaktiga kombinationen av lags. För att försäkra att den utvalda modellen innefattar så lite 

autokorrelation som möjligt genomfördes dessutom tester på dessa regressioner innehållandes 

fler eftersläpande variabler då detta är ett sätt att eliminera autokorrelation, men detta visade 

sig vara ett sämre val. Därför förlitar sig studien på att modellerna är korrekta. 

 

A8.3. Ramsey RESET-test   

 

När modellvalet är fastställt kan ett Ramsey RESET-test göras för att bekräfta modellens 

riktighet och utesluta eventuella specificeringsfel. Detta är viktigt för att undvika de problem 

som annars kan uppstå och minska trovärdigheten i resultaten. Om testets framräknade F-

värde är insignifikant accepteras nollhypotesen som säger att modellen inte har några 

utelämnade variabler, den är alltså inte felspecificerad. För alla fyra regressioner erhålls ett 
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insignifikant resultat vilket tolkas som att modellerna är rätt specificerade och förklarar den 

beroende variabeln väl.  

 

A8.4. Cusum-test 

 

För att undersöka om regressionens koefficienter är stabila över tid i används ett Cusum-test. 

Testet visar med en graf huruvida det förekommer strukturella förändringar i modellen under 

perioden som undersöks. Värden utanför en de kritiska gränserna förkastar nollhypotesen som 

säger att koefficienterna är konstanta över tid. Detta är alltså ett tecken på instabilitet och att 

strukturella förändringar kan förekomma i modellen över tid (Brown, Durbin & Evans, 1975).  

För de två uppskattade exportregressionerna ligger värdena innanför intervallet vilket innebär 

att nollhypotesen accepteras och det finns således inga tecken på strukturella förändringar i 

exporten över tid. Sveriges importfunktion överskrider gränsen för 5%-signifikansnivå runt år 

2006, varför nollhypotesen förkastas innebärande att en förändring kan ha ägt rum under 

denna tid. För Norges importregression korsar värdena precis gränsen vilket innebär att 

nollhypotesen förkastas även här och det kan ha skett strukturella förändringar runt år 2012. 

 

 

8.4.1 Cusum-test för Norges export 8.4.2 Cusum-test för Sveriges export  

 

8.4.3 Cusum-test för Norges import 8.4.4 Cusum-test för Sveriges import 


