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Abstract 

The aim is to investigate if Sweden constitutes a possible optimal currency area with one or 

more of the Nordic countries. The results show that Norway and Denmark are the two most 

suitable partners to join Sweden in a currency union since the economic integration between 

these countries is the strongest. The Taylor interest rate rule indicates that the interest rate 

paths between Sweden and Norway correlate the most. The variables in the optimal currency 

area-index (OCA-index) show that it is Sweden, Denmark and Norway that enjoys the 

strongest economic integration and therefore constitutes a possible optimal currency area. 

Two different methods have been used to investigate the possibility of an optimal currency 

area; the OCA-index and the Taylor interest rate rule. Both methods focus on the level of 

economic integration between the countries but do this by assessing different economic 

variables. The OCA-index has been compiled and the estimation indicates that the variable 

describing the business cycle has the greatest impact on the dependent variable, exchange rate 

volatility. In order to examine how the Nordic countries have been affected by shocks, Taylor 

interest rates have been calculated and differences in correlation have been examined.  

The conducted analysis points toward difficulties measuring economic integration, which 

according to the OCA-theory is important for an optimal currency union. There are several 

consistencies between the results of the two methods but also important differences such as 

which country would be the best partner in a currency union with Sweden. The findings differ 

from earlier scientific results mostly regarding the interpretation of the variable describing the 

export sectorial composition and the considered time period.  
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Sammanfattning 

Syftet är att undersöka om Sverige tillsammans med ett eller flera av de nordiska länderna kan 

utgöra en optimal valutaunion. Utifrån ett svenskt perspektiv visar resultaten att det är 

lämpligast för Sverige att ingå i en valutaunion med Norge och Danmark eftersom den 

ekonomiska integrationen mellan dessa länder har varit störst. Taylors ränteregel visar att 

Sverige och Norges räntebanor samvarier mest och Optimal currency area-index (OCA-

index) visar att Sverige, Danmark och Norge präglas av störst ekonomisk integration.  

Vi har använt två olika metoder för att undersöka en optimal nordisk valutaunion utifrån ett 

svenskt perspektiv, OCA-index och Taylors ränteregel. De båda tillvägagångssätten fokuserar 

på hur ekonomiskt integrerade länderna är, men genom olika variabler och ekonomiska 

storheter. Ett OCA-index har skapats och skattningen visar att variabeln som beskriver 

konjunkturcykeln är den som har störst inverkan på den beroende variabeln, 

växelkursvolatilitet. För att undersöka hur de nordiska länderna har påverkats av chocker har 

taylor-räntor beräknats och skillnader i korrelation har analyserats.  

Analysen visar på svårigheter i att mäta ekonomisk integration, något som OCA-teorin hävdar 

är viktigt för en optimal valutaunion. Beroende på vilken utgångspunkt som väljs varierar 

resultatet för vilket land Sverige skulle kunna bilda en optimal valutaunion med. Resultaten 

skiljer sig från tidigare forskning, delvis i tolkningen av variabeln för 

exportsektorsammansättning och delvis på grund av den studerade tidsperioden. 
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1. Inledning 

Under historien har det funnits flera samarbeten mellan de nordiska länderna
1
, i vissa perioder 

har några av länderna till och med varit ett och samma land
2
. Sverige, Danmark och Norge 

hade mellan åren 1873-1924 en gemensam valuta
3
 och under 1950-talet infördes nordisk 

passfrihet och en gemensam nordisk arbetsmarknad
4
. Det nordiska samarbetet bygger på 

gemensamma värderingar och en vilja att uppnå resultat som bidrar till en dynamisk 

utveckling vilket ökar Nordens kompetens och konkurrenskraft
5
. Målet med det nordiska 

samarbetet är bland annat att stärka de nordiska länderna internationellt, då den ökande 

internationaliseringen medför att små länder har behov av ett ökat regionalt samarbete
6
.
 

Handelsminister Ewa Björling säger att “den nordiska gemenskapen är en viktig del av både 

den svenska och europeiska identiteten”
7
.  

Idag är Norden en viktig handelsregion och ländernas regeringar strävar efter att ständigt öka 

den ekonomiska integrationen mellan länderna, bland annat genom att sänka handels- och 

investeringshinder.
 8

 Norden är Sveriges näst största exportmarknadsområde: en femtedel av 

Sveriges totala export går till de nordiska länderna
9
. Tidigare forskning menar dessutom att en 

valutaunion kan komma att öka den bilaterala handeln
10

.  

Genom tiderna har flera valutasamarbeten förekommit runt om i världen med varierande 

framgång. En välkänd valutaunion idag är europeiska monetära unionen, EMU.
 11

 Innan euron 

implementerades i de ursprungliga elva EMU-länderna förekom diskussioner om huruvida 

dessa länder faktiskt utgjorde en optimal valutaunion eller inte. Flera utredningar kom fram 

till att området inte utgjorde ett optimalt valutasamarbete utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
12

 

Vad som står klart är att länder klarar externa chocker, såsom finanskrisen 2008 eller 

                                                           
1
 Kalmarunionen, svenska stormaktstiden, skandinaviska myntunionen.  

2
 Nationalencyklopedin. 

3
 Eitrheim, Ø. & Qvigstad, J. (2005). 

4
 Riksdagen. 

5
 The economist (2013-02-02). 

6
 Nordiska ministerrådet. 

7
 Regeringskansliet (a). 

8
 Regeringskansliet (a). 

9
 Business Sweden (2013). 

10
 Alesina, A., Barro, J., R. & Tenreyro, S. (2003). 

11
 Bordo, D. M. & Jonung, L. (1999). 

12
 Mortimer-Lee, P. (1997). 
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utbudsstörningar, olika väl även fast de har en gemensam valuta, därför finns det krav på 

ekonomisk integration mellan länder som skall ingå i en valutaunion
13

.  

1.1 Problemdiskussion 

Teorin om optimala valutaunioner har knappt utvecklats sedan den grundades under 1960-

talet
14

. Teoribildningen har inte mynnat ut i en enhetlig syn med tydliga policy-

rekommendationer för optimala valutaunioner
15

 utan teorin fungerar mer som ett ramverk att 

förhålla sig till och forskning visar att det är svårt att gå från det teoretiska ramverket till en 

empirisk studie
16

. 

Valet av att ingå i en valutaunion bestäms av preferenser som kan ha sin grund i politiska, 

kulturella och ekonomiska faktorer
17

 och det finns flera skäl till varför beslutsfattare kan vilja 

bilda en valutaunion. Några av de tydligaste ekonomiska fördelarna som brukar framhävas är 

att en gemensam valuta främjar handel och rörlighet över landsgränser genom att minska 

transaktionskostnaderna
18

. Som negativ ekonomisk aspekt brukar framhållas att de enskilda 

länderna förlorar sin självständiga penningpolitik som styrmedel.
19

 För att undersöka 

kostnadssidan har forskare jämfört mönster och korrelation vid olika chocker mellan länder 

som ska ingå i en valutaunion. Ett annat sätt är att undersöka hur mycket länderna avviker 

från varandras räntenivåer.
20

 Ytterligare forskning har utifrån en ekonometrisk modell försökt 

skapa ett Optimal Currency Area-index (OCA-index), vilket är en modell som förklarar 

växelkursvolatiliteten med hjälp av olika makroekonomiska variabler. Om 

växelkursvolatiliteten minskar är länderna mer lämpade att bilda en valutaunion.
21

  

Flera av de nordiska länderna står idag utanför EMU men de har ett regionalt samarbete med 

till exempel det Nordiska ministerrådet
22

. Finansutskottet skriver i ett betänkande den 26 mars 

i år, 2013, angående en motion om en gemensam nordisk valuta: 

“Ekonomiskt sett är de nordiska länderna väldigt viktiga samarbetspartner, inte minst inom 

handelsområdet. Rent hypotetiskt kan utskottet hålla med om att om Sverige skulle gå med i 

                                                           
13

 Björksten, N. & Syrjänen, M. (1999). 
14

 Bayoumi, T. & Eichengreen, B. (1997). 
15

 Jonung, L. (1997). 
16

 Bayoumi, T. & Eichengreen, B. (1997). 
17

 Fregert, K. & Jonung, L. (2003). 
18

 Alesina, A. & Barro, J. R. (2002). Fregert, K. & Jonung, L. (2003). 
19

 Fregert, K. & Jonung, L. (2003). 
20

 Björksten, N., Karadegikli, Ö., Plantier, C. & Grimes, A. (2004). 
21

 Bayoumi, T. & Eichengreen, B. (1997). 
22

 Regeringskansliet (b). 
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en valutaunion eller ett valutaområde så skulle Norden vara ett intressant område att 

studera.” 
23

  

Jonung och Sjöholm undersökte 1997 vilka länder som Sverige skulle kunna bilda en optimal 

valutaunion med och kom fram till att Finland var det lämpligaste landet
24

. Sverige, Danmark 

och Norge hade, som tidigare nämnts, mellan åren 1873 och 1924 en gemensam valuta
25

. 

Detta tyder på att länderna åtminstone tidigare har varit ekonomiskt integrerade, vilket krävs 

för en fungerande valutaunion
26

. Skulle Sverige idag kunna bilda en optimal valutaunion med 

något av de nordiska länderna eller är ekonomierna för heterogena? 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera vilka nordiska länder Sverige skulle kunna bilda en 

valutaunion med utifrån Taylors ränteregel och ett OCA-index, samt om den eventuella 

valutaunionen uppfyller villkoren för ekonomisk integration som formulerats av OCA-teorin. 

Utifrån följande frågeställningar kommer syftet besvaras: 

 Hur väl samvarierar de nordiska ländernas räntebanor med Sveriges utifrån 

Taylors ränteregel och svarar de på chocker på ett likartat sätt? 

 Utifrån ett OCA-index analysera om de nordiska ländernas växelkurser 

konvergerar med svenska kronan.  

 Kommer de två tillvägagångsätten, penningpolitiken (Taylors ränteregel) och 

graden av ekonomisk integration (OCA-index), påvisa samma optimala 

valutaunion? 

1.3 Genomförande 

Den här studien kommer att analysera huruvida det vore optimalt för Sverige att ingå i en 

valutaunion med ett eller flera av de nordiska länderna. Norden definieras i denna uppsats 

som Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Två artiklar kommer att replikeras för att 

utvärdera vilka länder Sverige skulle kunna bilda en optimal valutaunion med. Den ena 

artikeln skattar med hjälp av ett tvärsnittsdatamaterial ett OCA-index och den andra använder 

Taylors ränteregel för att undersöka länders skillnader i penningpolitik. Dessa artiklar utgår 

                                                           
23

 Finansutskottets betänkande (2013). 
24

 Jonung, L. (1997). 
25

 Eitrheim, Ø. & Qvigstad, J. (2005). 
26

 Bayoumi, T. & Eichengreen, B. (1997). 
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från OCA-teorin och försöker undersöka hur ekonomiskt integrerade länder är, men på två 

olika kvantitativa sätt, vilket gör att denna uppsats får två olika infallsvinklar. Taylors 

ränteregel används för att undersöka hur ländernas penningpolitik påverkas av externa 

chocker, detta som ett mått på hur ländernas penningpolitik och räntor samvarierar. Som 

jämförelsealternativ kommer ECB:s ränta att användas. Ett OCA-index skattas för att 

undersöka hur centrala makroekonomiska variabler har utvecklats samt hur de påverkar 

växelkursvolatiliteten. Det som skiljer denna studie från tidigare studier gjorda på Sverige är 

tillvägagångssättet och det empiriska datamaterial som kommer att användas.  

1.4 Avgränsningar 

Endast ekonomiska aspekter av en valutaunion beaktas i den här uppsatsen och hänsyn 

kommer således inte tas till politiska ideologier och politisk genomförbarhet. Det kommer inte 

att ske några analyser utifrån de övriga nordiska länderna, utan fokus är att analysera en 

nordisk valutaunion utifrån Sveriges perspektiv. Vidare kommer enskilda länder utanför 

Norden inte att undersökas om de passar i en valutaunion med Sverige. I analysen kommer vi 

utgå ifrån att Sverige kan välja sina samarbetspartners till en potentiell valutaunion.  

Fokus kommer inte ligga på att beräkna kostnaderna eller nyttan av en valutaunion. Det 

kommer inte ske några beräkningar över de vinster och förluster Sverige kan tänkas göra i 

samband med bildandet av en valutaunion. Kostnaderna och nyttan med en valutaunion 

kommer dock att diskuteras. 

Några prognoser gällande OCA-index kommer inte att utföras då individers beteende enligt 

förväntningsteorin ändras när en valutaunion tillkännages
27

. Beteendet hos individer påverkas 

redan innan en valutaunion trätt i kraft på grund av den policyförändring som tillkännagivits, 

men då en förestående valutaunion inte är aktuell finns denna aspekt inte representerad i 

datamaterialet för denna studie. Därför blir det inte aktuellt att utföra prognoser för OCA-

indexet.  

  

                                                           
27

 Lucas, R. E. (1983). 
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1.5 Disposition 

Kapitel två tar upp tidigare forskning och teori. Kapitlet delas in i två olika områden, först 

kommer teorin kring optimala valutaunioner presenteras följt av empirisk tillämpning på detta 

område. Sedan presenteras Taylors ränteregel samt empirisk tillämpning även inom detta 

område. I kapitel tre utvecklas och motiveras valda modeller. De olika variablerna för OCA-

indexet och Taylors ränteregel presenteras och beräknas, även det insamlade datamaterialet 

redogörs för. Avslutningsvis hålls en diskussion om modellernas för- och nackdelar. I kapitel 

fyra presenteras resultat integrerat med analys för både OCA-indexet och Taylors ränteregel. I 

kapitel fem förs en djupare diskussion om en optimal nordisk valutaunion ur ett svenskt 

perspektiv utifrån OCA-indexet och Taylors ränteregel med fokus på ekonomisk integration. 

Kapitel sex redogör för slutsatserna samt besvarar frågeställningarna och förslag till vidare 

forskning ges. 
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2. Teöri öch tidigåre förskning 

Ett lands val av växelkursregim är ett fundamentalt ekonomiskt policybeslut eftersom det har 

stor inverkan på ekonomins kortsiktiga dynamik
28

. För att en valutaunion ska vara optimal bör 

den undersökta regionen karakteriseras av ekonomisk integration
29

, vilket omfattar fri 

rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor.
30

 Det bör dock framhävas att vissa 

skillnader i ekonomiska faktorer kan förekomma även inom en valutaunion och detta behöver 

inte utgöra ett problem så länge det finns mekanismer för att kompensera för obalansen
31

. 

Uppsatsens teoretiska ramverk och tidigare forskning ämnar belysa ekonomisk integration 

utifrån teorin om optimala valutaunioner och Taylors ränteregel.  

2.1 Optimala valutaunionsområden  

Grunden för teorin om optimala valutaunioner lades av Robert Mundell på 1960-talet och 

hans ramverk har sedan byggts på av bland andra Roland McKinnon och Peter Kenen. 

Mundell formulerade problemet genom att beskriva en valutaunion som ett område där 

växelkursen är fast mellan de länder/regioner som ingår i valutaunionen. Han ställer därefter 

frågan vad som utgör ett lämpligt område för en sådan valutaunion. Mundell argumenterar för 

att det inte alltid är nationella landsgränser som utgör en optimal valutaunion, utan att det 

istället kan vara regionala områden som är optimala. En optimal valutaregion kan därför vara 

en region som sträcker sig över landsgränser och behöver inte innefatta alla delar inom ett och 

samma land
32

. Den optimala valutaregionen är det område där målen om intern stabilitet, låg 

inflation och arbetslöshet, och extern stabilitet, en stabil betalningsbalans, lättast uppfylls.
33

 

Mundell fastställer att den optimala valutaregionen måste karakteriseras av en hög grad av 

faktormobilitet inom regionen och att det mellan regionerna måste råda faktorimmobilitet. 

Faktorrörlighet definieras som förmågan hos arbetskraft, land och kapital att flyttas eller 

användas på alternativa sätt, till exempel i annan produktion. Faktorrörlighet och därmed 

avgränsningen av den optimala regionen kan komma att förändras över tiden i och med att 

industriella förutsättningar ständigt förändras. Mundell menar att det här uppstår ett dilemma, 

                                                           
28

 Sorensson, P.B. & Whitta-Jacobsen, H. J. (2005). 
29

 Björksten, N. & Syrjänen, M. (1999). 
30

 Kommerskollegium. 
31

 Björksten, N. & Syrjänen, M. (1999). 
32

 Mundell undersökte i sin artikel från 1961 USA och Kanada och ställde frågan om regionen borde vara 
uppdelat i öst- och västvalutaunioner, öst och väst dollar istället för CAD och USD. 
33

 Mundell, R. A. (1961). 
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om varje region strävar efter intern stabilitet kommer detta att förespråka ett oändligt antal 

små valutaområden vilket Mundell kallar för stabilitetsargumentet. Om endast detta beaktas 

har kostnadssidan för en valutaunion förbisetts. Pengarnas roll som bytesmedel blir i 

slutänden värdelös med ett oändligt antal små valutaområden då transaktionskostnaderna ökar 

med många små valutaområden. Det motsatta fallet är då hänsyn endast har tagits till att 

pengar skall vara ett lätt medel att byta mot önskvärda varor, i detta fall menar Mundell att 

den optimala valutaregionen skulle utgöras av hela världen.
34

 

McKinnon bygger vidare på Mundells arbete genom att ytterligare precisera vissa aspekter 

som en optimal valutaunion bör uppfylla, framförallt diskuterar McKinnon faktorer såsom 

ekonomiernas storlek och öppenhet. En öppen ekonomi som har en omfattande handel med 

övriga länder/regioner skulle kunna tjäna på en valutaunion med sina handelspartners 

eftersom denna sammansättning av länder blir mer “stängd” och därmed skulle 

valutafluktuationerna dämpas i och med samarbetet. McKinnon menar att en stor ekonomi 

torde vara mer stängd än en liten, i en stor ekonomi kan behovet av varor och tjänster 

tillgodoses internt i större utsträckningen än i en liten ekonomi. Därför borde en större 

valutaunion vara mer fördelaktig än en liten.
35

 Var gränsen skall dras mellan en liten 

respektive stor region framgår inte av McKinnons artikel. 

Kenen utvecklar Mundells teori ytterligare genom att påpeka att det viktigaste för bildandet av 

en optimal valutaunion inte är faktorrörlighet utan en diversifierad produktionsmix. Han visar 

att en väldiversifierad ekonomi inte behöver ändra sitt bytesförhållande lika ofta som en 

ekonomi som producerar få produkter. När en väldiversifierad ekonomi utsätts för en 

efterfrågeminskning i sin huvudsakliga exportprodukt, kommer inte arbetslösheten stiga lika 

mycket som den skulle för en icke-diversifierad ekonomi. En väldiversifierad produktion 

kommer därför mildra påverkan från externa chocker. Kenen påpekar dock att regioner med 

en fast växelkurs är mer sårbara vid “penningchocker”, till exempel då en förändring i löner 

relativt importpriser sker. Kenen anser att industrialiserade länder bör hålla fast vid Bretton 

Woods-regimen
36

, medan utvecklingsländer som har en lägre grad av diversifiering och som 

inte är utrustade med policyinstrument, bör ha fullt rörliga växelkurser.
37

 

                                                           
34

 Mundell, R. A. (1961). 
35

 McKinnon, R. I. (1963). 
36

 USD hade bundet pris mot guld och andra valutor var bundna mot USD. Eun, C.S., Resnick, B.G. & Sabherwal, 
S. (2011).  
37

 Kenen, P. B. (1969). 
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2.1.1 Kostnader och fördelar med en valutaunion 

Valet att ingå i en valutaunion bygger på det ekonomiskpolitiska beslutet om fast eller 

flytande växelkurs. Detta policybeslut ger upphov till det makroekonomiska trilemmat, även 

kallat the impossible trinity, vilket innebär att en penningpolitisk regim maximalt kan 

innehålla två av följande tre policymål: 

1. Fri kapitalrörlighet över gränser 

2. Fast växelkurs 

3. Självständig penningpolitik 

Trilemmat kan förtydligas utifrån ränteparitetsvillkoret:  

           
   . [1] 

  =nominell inhemsk ränta. 

  =nominell utländsk ränta. 

   
 =förväntad växelkurs. 

 = faktisk växelkurs. 

Om landet väljer en fast växelkurs och fri kapitalrörlighet, innebär det att den inhemska 

nominella räntan knyts till den utländska nominella räntan, vilket då innebär att en 

självständig penningpolitik inte kan föras.
38

 Detta är vad som händer för ett land i en 

valutaunion, vilket illusteras i ekvation 2. 

    
             [2] 

Figur 1 sammanfattar teorin om optimala valutaunioner och visar ett lands totala kostnader 

och fördelar av att byta från en rörlig växelkurs till en fast växelkurs, genom att anta en 

gemensam valuta. Den horisontella axeln visar hur ekonomiskt integrerade länder är och den 

vertikala axeln visar kostnader och fördelar som procent av BNP.
39

 Hur ekonomisk 

integration mäts framgår dock inte, vilket gör det svårt att avgöra var i diagrammet länder 

befinner sig. Exempel på ekonomisk integration kan vara hur hög bilateral handel länder har 

eller hur mycket investeringar som sker över landsgränser. 

 

                                                           
38

 Sorensson, P.B. & Whitta-Jacobsen, H. J. (2005). 
39

 Sorensson, P.B. & Whitta-Jacobsen, H. J. (2005). 
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Figur 1. Sammanfattande diagram om OCA-teorin. BB-kurvan (benefit curve) visar att fördelarna ökar ju mer ekonomiskt 
integerade länder är. CC-kurvan (cost curve) visar att kostnaderna sjunker ju mer ekonomiskt integerade länder är.  

 

 

 

 

 

 

BB-kurvan (benefit curve) i figur 1 visar de mikroekonomiska fördelar vid en fast växelkurs 

och därmed en valutaunion. Fördelarna är att en trovärdig fast växelkurs reducerar risken vid 

handel och utländska investeringar, detta höjer välfärden när ekonomiska agenter är 

riskaverta. En annan fördel erhålls om växelkursstabilitet uppnås genom valutaunionen, vilket 

gör att samhället sparar reala resurser, såsom arbetskraft. En valutaunion ger också en 

välfärdsvinst genom starkare internationell priskonkurrens samt genom ökad likviditet på de 

finansiella marknaderna. Ju högre grad av ekonomisk integration relativt storleken på 

ekonomin, desto större är de mikroekonomiska fördelarna, vilket förklarar den positiva 

lutningen på BB-kurvan.  

CC-kurvan (cost curve) i figur 1 visar de makroekonomiska kostnaderna som uppkommer vid 

ett byte från rörlig till fast växelkurs såsom förlusten av en självständig penningpolitik, och 

därmed möjligheten att stabilisera ekonomin med hjälp av räntan. Kostnaderna kommer att 

vara mindre relativt BNP ju mer ekonomiskt integrerade länderna i den potentiella 

valutaunionen är, vilket illusteras i figur 1. Den negativta lutningen på CC-kurvan beror på 

följande fyra faktorer: (1) ju högre grad av ekonomisk integration mellan länder desto 

troligare att de utsätts för liknande chocker vilket gör att de har ett mindre behov av en rörlig 

växelkurs. (2) I ett land som har en stor andel internationell handel kommer en devalvering att 

överföras snabbare till inhemska löne- och prisnivåer. Den konkurrenskraft landet vinner på 

devalveringen kommer därför bli kortvarig desto öppnare landets ekonomi är och kostnaden 

att ingå i en valutaunion sjunker. (3) Om länder är mer integrerade gällande handel och 

investeringar, kommer arbetskraftsrörligheten sannolikt vara högre. (4) Om djupare 

ekonomisk och politisk integration ökar länders engagemang i överstatliga aktiviteter, kan 
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detta leda till att en gemensam budget skapas som kan användas för att fördela resurser vid 

chocker i valutaunionen, denna aspekt är dock något spekulativ. 

Jämviktsläget i figur 1 utgör den ekonomiska integration som gör att kostnader och fördelar är 

lika. Ovan har ekonomisk integration tagits som given, men skapandet av en valutaunion kan i 

sig stimulera handel och investeringar mellan länder och därmed öka den ekonomiska 

integrationen.
40

  

2.1.2 Empirisk användning av OCA-teorin 

Jonung ställde frågan om vad som skulle utgöra ett optimalt valutaområde för Sverige i sin 

artikel Hur ser ett ”optimalt” valutaområde ut för Sverige?. Jonung identifierar med OCA-

teorin som utgångspunkt ett antal kriterier för ett optimalt valutaområde och delar in 

kriterierna i landsspecifika och unionsspecifika. I tabell 1 presenteras de olika kriterierna samt 

vad de approximeras med. 

Tabell 1. Jonungs landsspecifika och unionsspecifika kriterier. 

Landsspecifika kriterier 

Hög grad av pris och löneflexibilitet inom landet 

Hög grad av produktdiversifiering inom landet 

 

Unionsspecifika kriterier Approximeras med 

Hög grad av faktorrörlighet inom unionen Migration 

Stor likhet i produktionsstruktur Industristruktur 

Stor likhet i konjunkturmönster Korrelation i BNP-tillväxt 

Stor likhet i penningpolitik Likhet i inflation 

Stor likhet i finanspolitik Genomsnittligt budget-saldo 

Stor likhet i politiska och “övriga” faktorer:  

(1) Regional integration (2) Geografisk närhet 

Telefonsamtal till och från Sverige respektive avstånd 

mellan huvudstäder 

 

Jonung för ett resonemang om de olika unionsspecifika kriterierna och hur väl dessa stämmer 

in på Sverige och de potentiella valutaunionsländerna. Resonemanget mynnar ut i ett mått 

över optimala medlemsländer, Jonung rangordnar länderna efter de olika kriterierna på en 

skala mellan ett och tio, där tio är mest likt Sverige. Finland får ett medelvärde på 8,7, 

                                                           
40

 Sorensson, P.B. & Whitta-Jacobsen, H. J. (2005). 
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Danmark 6,9 och Norge 6,6. Jonung drar därför slutsatsen att Finland är det land som är mest 

lämpat för en valutaunion med Sverige.
41

 Island ingick inte i Jonungs studie. 

Jonung kommenterar vidare att approximationerna som görs inte är perfekta och att alla 

kriterier ges samma vikt vilket inte är realistiskt. Genom konstruktionen av detta mått förloras 

även det faktum att samtliga eller vissa länder kan vara lika Sverige i ett kriterium och olika i 

ett annat.
42

 Även Alesina et al. identifierar i sin artikel Optimal Currency Areas några centrala 

aspekter för att undersöka optimala valutaunioner, de fokuserar på bilateral handel, 

relativpriser och samvariation i output. Detta använder författarna för att analysera vilket 

valutaankare länder bör ha om de vill pegga sin valuta.
43

 

Bayoumi och Eichengreen riktar i sin artikel Ever closer to heaven kritik mot den tidigare 

presenterade teorin av Mundell, McKinnon och Kenen och menar att det är svårt att gå från 

det teoretiska ramverket till en empirisk studie. Författarna utvecklar ett tillvägagångssätt där 

de applicerar de huvudsakliga kriterierna från OCA-teorin på ett tvärsnittsdatamaterial där 

tidseriedata har använts för att beräkna standardavvikelse och medelvärden för parvisa 

observationer mellan länder. Bayoumi och Eichengreens tillvägagångssätt innebär att de 

försöker göra teorin mer användbar genom att analysera de faktorer som bestämmer 

volatiliteten i den nominella växelkursen. Enligt Bayoumi och Eichengreen är OCA-teorins 

viktigaste faktorer asymmetriska chocker på output, handelsmönster och nyttan av pengar för 

att ingå transaktioner. Den modell författarna skattar ser ut som följer: 

                                                               [3] 

VOL= nominell växelkurs. 
BCY= konjunkturcykel. 
DISSIM= exportsektorsammansättning. 
TRADE=bilateral handel. 
SIZE= ekonomiskstorlek. 

Den beroende variabeln är standardavikelsen i procentuell förändring i nominell växelkurs 

mellan två länder, i och j. Asymmetriska chocker på output mäter författarna med BCY. De 

tar även med variabeln DISSIM för att kunna mäta om länderna påverkas olika av chocker 

beroende på hur ländernas exportsektorer är konstruerade. Ländernas handelsmönster 

approximeras med variabeln TRADE. Slutligen estimerar författarna ytterligare fördelar för 

                                                           
41

 Jonung, L. (1997). 
42

 Jonung, L. (1997). 
43

 Alesina, A., Barro, J. R. & Tenreyro, S. (2003). 
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ett litet land att ingå i en valutaunion med variabeln SIZE. Författarna använde sig av 21 

industrialiserade länder för att skatta sitt index. Vidare blir alla variabler signifikanta på en 

procents nivå. Den variabel som påverkar växelkursvolatiliteten mest är BCY, vilket går att se 

i ekvation 3,
44

 vilket innebär att två länder vars konjunkturcykel skiljer sig åt ger högre 

standardavvikelse nominell växelkurs. 

Faktorerna passar väl med de teorier som lades fram av Mundell, McKinnon och Kenen. Till 

exempel finns stor likhet i variabeln TRADE och det resonemang McKinnon för om ett lands 

öppenhet och hur detta påverkar en optimal valutaunion. Kenen diskuterar en diversifierad 

produktionsmix vilket fångas av DISSIM. Det finns även likheter mellan Jonungs 

unionsspecifika kriterier, Alesinas et al. undersöka variabler och de inkluderade variablerna i 

Bayoumi och Eichengreens ekonometriska modell, detta stärker studiernas trovärdighet. Att 

Bayoumi och Eichengreens ekonometriska modell dessutom ger samstämmiga resultat med 

framlagd teori ger ytterligare tyngd åt deras tillvägagångssätt
45

. Bayoumi och Eichengreen 

kommer också ifrån Jonungs problem med att alla kriterier ges lika stor vikt. Dock saknar 

OCA-indexet en variabel som beskriver faktorrörlighet vilket framhålls som en viktig aspekt 

av Mundell. 

Bayoumi och Eichengreens visar vilka länder, inom det då förestående eurosamarbetet, vars 

växelkursvolatilitet konvergerar, det vill säga sjunker mot noll. De har också kunnat 

identifiera specifika landsrelationer under perioden. Bland annat redovisas att Sverige och 

Finland konvergerar mellan perioden 1987-1995 medan Sverige och Norge divergerar under 

samma period.
46

 Resultatet är samstämmiga med Jonungs undersökning som visar att Finland 

skulle utgöra en bra partner i en valutaunion med Sverige.  

Vieira och Vieira använde sig också av ett OCA-index i sin artikel Monetary Integration in 

Eastern and Southern Africa: choosing a currency peg for COMESA för att undersöka om 

växelkurserna konvergerar för medlemsländerna i COMESA
47

. Då deras målsättning är att 

bilda en valutaunion vill de först under en period prova att pegga valutorna mot ett utländskt 

ankare, amerikanska dollarn, euron, brittiska pundet eller japanska yen. OCA-indexet används 

främst för att undersöka vilket ankare COMESA bör välja men även för att undersöka hur 

ekonomiskt integrerade länderna inom COMESA är. Resultatet visar att alla länder inte är lika 

                                                           
44

 Bayoumi, T. & Eichengreen, B. (1997). 
45

 Bayoumi, T. & Eichengreen, B. (1997). 
46

 Bayoumi, T. & Eichengreen, B. (1997). 
47

 Common market for Eastern and Southern Africa (COMESA). 
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ekonomiskt integrerade och således inte lika förberedda att delta i en valutaunion. De påpekar 

även att erfarenheter från EMU-samarbetet har visat att det kan vara hämmande för 

ekonomisk tillväxt för de länder som är minst ekonomiskt integrerade att ansluta sig till en 

valutaunion.
48

 

2.2 Taylors ränteregel 

John Taylor skrev artikeln Discretion versus policy rules in practice där han utifrån empiri 

skapar en penningpolitisk policyregel i form av en ränteregel. Han menar att en policyregel 

har stora ekonomiska fördelar jämfört med att använda en diskretionär policy. Enligt Taylor 

kräver en väl fungerande policyregel korrigering av styrräntan när prisnivån ändras eller när 

förändringar i inkomst sker. Taylor visar i sin artikel att centralbanker bör sätta styrräntan 

efter ekonomiska förhållanden i det egna landet, vilket innebär att hänsyn till växelkursen inte 

bör tas. Vidare visar han att inflationen och arbetslösheten är högre i länder/regioner med fast 

växelkurs samt att en positiv vikt bör sättas vid både prisnivån och real output i ränteregeln 

för de flesta länder. Antagandet om rationella förväntningar, som Robert Lucas skrev om i sin 

ursprungliga artikel, endogeniseras automatiskt i Taylor regeln.
49

 Lucas menade att en 

makroekonomisk modell med bakåtblickande förväntningar som har skattats under en tidigare 

ekonomisk policyregim inte kan användas för att förutse beteendet under en ny policyregim
50

, 

till exempel förändringen från flytande till fast växelkurs. Vid en flytande växelkurs sätter 

centralbanken räntan efter prisnivån- och output mål. Men vid fast växelkurs kan inte räntan 

sättas oberoende av andra länder. För att undvika att en fast växelkurs ska fluktuera menar 

Taylor att världen måste utgå från en gemensam ränteregel. Taylors representativa ränteregel 

ser ut som följer: 

             (    )      [4] 

           51  

                                                                               

                                                    (    )   . 

             

            -trend. 
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 Vieira, C. & Vieira, I. (2012). 
49

 Taylor, J. (1993). 
50

 Lucas, R. E. (1983). Sorensson, P.B. & Whitta-Jacobsen, H. J. (2005). 
51

 I fortsättningen benämns denna ränta som taylor-ränta. 
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Denna regel innebär i praktiken att en centralbank har möjlighet att reagera på den 

ekonomiska situationen inom landet och genom att styra räntan påverka den ekonomiska 

utvecklingen.
52

 Den inbyggda laggstrukturen i ränteregeln gör att centralbankens beslut att 

agera vid en pågående chock påverkar inflationen först två perioder senare. När det uppstår en 

störning i den nuvarande perioden fattar centralbanken ett beslut angående räntan för att 

bestämma output i nästa period, vilket i sin tur avgör inflationen efter ytterligare två 

perioder.
53

 En ränteregel av denna form har två inslag. Det första är att den nominella räntan 

stiger mer än proportionellt mot inflation, vilket gör att den reala räntan stiger när inflationen 

stiger. Det andra är att räntan stiger när output är över normal nivå och sjunker när output är 

under normal nivå.
54

 Vikterna 0,5 för output och inflation är generella vikter som Taylor har 

visat stämmer väl in på the Federal Reserve mellan åren 1987-1992
55

. Vikterna kommer dock 

att skilja sig mellan ekonomier beroende på dess struktur (efterfråge- och utbudssidan) samt 

centralbankens preferenser gällande inflationsnivå. Empiriska analyser av ECB:s räntebana 

har visat att centralbanken fram till slutet av 2002 följer Taylors ränteregel, med 

ursprungsvikterna, för att sätta räntan.
56

 Denna enkla form av ränteregel har modifierats på 

olika sätt, ett exempel är att ta hänsyn till den laggade styrräntan då det har visat sig att 

centralbanker ägnar sig åt styrränteutjämning, vilket innebär att en period med hög ränta 

tenderar att följas av en period med hög ränta
57

.  

För att analysera valutaunioner är det centralt att undersöka hur frånvaron av en självständig 

penningpolitik påverkar anpassningen vid landsspecifika chocker eller strukturella 

förändringar som inte påverkar alla i en valutaunion. Ett land i en valutaunion som utsätts för 

en landsspecifik chock kan inte använda sig av räntan och därmed inte heller växelkursen för 

att styra ekonomin tillbaka till steady-state, vilket gör att det kan uppstå situationer då länder 

inom en valutaunion tvingas ha högre/lägre inflation än inflationsmålet.
58
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2.2.1 Empirisk användning av Taylors ränteregel 

I artikeln What Does the Taylor Rule Say About a New Zealand-Australia Currency Union? 

undersöker Björksten et al. om Nya Zealand och Australien har liknande ekonomiska 

karaktärsdrag samt om de svarar på externa chocker på ett likartat sätt. För att testa detta har 

författarna antagit att skillnader i taylor-räntor för olika ekonomier indikerar att chocker 

påverkar ekonomierna olika. 

Om Björkstens et al. hypotes att Nya Zealands ekonomi inte skiljer sig markant från 

Australiens, kommer en valutaunion och en gemensam centralbank inte leda till opassande 

penningpolitiska beslut för något av länderna.
59

 Precis som Bayoumi och Eichengreen 

kommenterade i sin artikel menar Björksten et al. att det är svårt att mäta hur passande en 

gemensam penningpolitik är för olika regioner. Problemet är framförallt att mäta vilka 

kostnader som uppkommer vid en förlust av den självständiga penningpolitiken. Björksten et 

al. närmar sig problemet genom att undersöka indirekta penningpolitiska ramverk satta under 

en benchmark-policy och jämför sedan detta resultat mellan regioner och faktiska utfall. I 

artikeln undersöks detta med Taylors ursprungliga ränteregel.
 60

  Samma tillvägagångssätt har 

använts av Björksten och Syrjänen i samband med implementeringen av euron
61

.  

Björksten et al. delade upp Australien på delstatsnivå och utvecklade en modell där skillnader 

i taylor-räntor för de olika regionerna används som en approximation för skillnaderna i 

aggregerade chocker mellan dem. Rörelserna i taylor-räntan kan ses som ett mått på 

chockerna som regionerna utsätts för. Till vilken grad taylor-räntorna samvarierar indikerar 

hur lika de aggregerade chockerna har påverkat ekonomierna. För att undersöka 

penningpolitisk policy är detta aggregerade mått bättre att använda än att analysera varje 

enskild chock, då styrräntan sätts som ett medelvärde för alla aktuella chocker i ekonomin. 

Modellen byggs upp av output-, inflations- och ränteekvationerna enligt följande: 

     
        

   [5] 

        
   (     

 )    
   [6] 

     
      

    (    
 )    (    

 )    
   [7]

  

Ekvation 5 är output ekvationen. Avvikelser i real output från trenden beror på realräntan och 
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efterfrågechocker. Ekvation 6 är inflationsekvationen, där inflationen är en funktion av 

inflationsförväntningar, output-gap och utbudschocker. Ekvation 7 visar Taylors ränteregel, 

vilken representerar den penningpolitiska reaktionsfunktionen. Koefficienterna  ,   och   

antas vara positiva. Följande antagande görs: 

           
   [8] 

     
      [9] 

Realräntan sätts som nominell ränta minus inflationsförväntningar (ekvation 8) och med ett 

trovärdigt inflationsmål är inflationsförväntningarna lika med inflationsmålet (ekvation 9). 

Substitution av ekvation 8 och 9 i ekvation 5 och 6 ger följande: 

      
    (    

 )    
   [10] 

     
   (     

 )    
   [11] 

Genom att substituera in dessa ekvationer i ekvation 7 ges följande ränteregel: 

 

     
       ( (  (    

 )    
 )    

 )    (  (    
 )    

 )    
   [12] 

 

Genom att lösa ut den nominella räntan och samla koefficienterna i parametrarna    erhålls 

ekvation 13: 

       
     

      
      

      
 . [13] 

Ekvation 13 antas hålla för alla regioner och länder. I en valutaunion är koefficienterna, 

  och   , samt variablerna    och   
  lika för alla länder och om det råder fri kapitalrörlighet 

är    lika inom valutaunionen. Det går därmed att anta att vikterna   och   är lika för alla 

länder i valutaunionen vilket gör att koefficienterna    (i=1,2,3,4) är lika stora. Vilket ger 

följande ekvation för skillnader i räntor mellan länder: 

   
 
   

    (  
   
   

   )    (  
   
   

   )  [14] 
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Ekvation 14 indikerar att skillnader i taylor-räntor mellan länder beror på skillnader i 

efterfråge- och utbudschocker, om dessa skillnader är små kommer taylor-räntorna att vara 

likartade.
 62

 

Moons och Van Poeck använder Taylors ränteregel för att undersöka hur passande ECB:s 

räntepolicy är för EMU-medlemmarna i sin artikel Does one size fit all? A Taylor-rule based 

analysis of monetary policy for current and future EMU members. De undersöker om det 

finns skillnader mellan den ränta ECB sätter och den taylor-ränta som skulle sättas för de 

enskilda länderna, samt om räntegapet ändras över tiden. Det visar sig finnas skillnader 

mellan ECB:s ränta och taylor-räntan i de enskilda länderna, de visar även att ECB:s ränta 

inte passar alla länder utifrån deras individuella ekonomiska förhållanden. Analysen visar att 

det inte heller finns någon tendens till att ECB:s ränta kommer att passa de individuella 

länderna bättre över tiden, dock har de nya EMU-medlemmarna uppvisat en större 

konvergens än de befintliga medlemmarna under åren fram till 2000.
63

 Denna artikel visar att 

Taylors ränteregel kan användas för att analysera hur väl en ränta passar olika länder. Den 

visar tydligt att det finns individuella skillnader mellan länderna men artikeln ger ingen 

indikation på vad detta leder till eller om detta skulle indikera att en valutaunion inte är 

optimal. 

I artikeln One money or many använder sig Bayoumi och Eichengreen av en strukturell 

vektor-autoregressiv (SVAR) modell för att identifiera aggregerade utbud- och 

efterfrågestörningar och separera dessa från senare reaktioner. Dessa mått menar författarna 

kan användas för att identifiera grupper av länder som kan bilda en optimal valutaunion. Om 

två regioner erfar samma störning, kommer de använda sig av samma policyrespons. Att 

överge sin självständiga penningpolitik leder då inte till lika höga kostnader. Författarna 

menar att storleken på denna störning har fått lite uppmärksamhet jämfört med korrelationen 

mellan länder. De anser därför att storleken på störningen tillsammans med länders 

korrelation bör vara det centrala att undersöka. Policyimplikationen är att länder som utsätts 

för asymmetriska chocker är svaga kandidater till en valutaunion då det är dessa länder som 

har störst nytta av en självständig penningpolitik.
64

 Detta sätt att analysera optimala 

valutaunioner uppvisar likheter med att analysera frågan utifrån Taylors ränteregel, då det 

centrala i båda är att analysera hur chocker påverkar länder, samt vilka likheter och olikheter 
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det finns. Båda tillvägagångssätten försöker fånga upp det centrala i OCA-teorin, nämligen 

hur ekonomiskt integrerade länder är.  
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3. Mödellernås uppbyggnåd öch dåtåmåteriål 

Studierna Ever Closer to heaven?
65

 samt What Does the Taylor Rule Say About a New 

Zealand-Australia Currency Union?
66

 kommer att replikeras i största möjliga mån för att 

analysera ekonomisk integration mellan Sverige och de övriga nordiska länderna. 

Anledningen till att dessa valts är för att de kvantifierar teorin om optimala valutaunioner på 

två olika sätt, men med samma mål, att undersöka graden av ekonomisk integration mellan 

länder. Ett mått liknande det Jonung konstruerat skulle kunna ha skapats men vi anser att detta 

mått är mer godtyckligt samt att det inte ger någon indikation på vilken betydelse de olika 

aspekterna har, något vi ämnar undersöka. 

3.1 OCA-variabler 

OCA-indexet skattas för att fånga upp de makroekonomiska aspekternas betydelse som lyfts 

fram i teorin om optimala valutaunioner. I ett första steg kommer modellen återskapas på 

samma sätt som Bayoumi och Eichengreen utförde sin studie. Då den ekonomiska situationen 

har förändrats sedan deras artikel publicerades måste vissa anpassningar göras för att kunna 

skatta ett OCA-index. Den största skillnaden är att många av de länder som användes i 

Bayoumi och Eichengreens skattning idag är medlemmar i EMU-samarbetet, vilket gör att de 

inte kan användas för att bygga upp vår modell då de inte längre har egna valutor. 

Finland har valts som representant för euroområdet av tre anledningar. Dels på grund av att 

OCA-variablerna för en nordisk valutaunion ska kunna undersökas och för att Finland från 

tidigare studier har visat sig passa väl i en valutaunion med Sverige, dels för att Finland 

indirekt blir en representant för euron när faktisk nominell växelkurs analyseras. Förutom att 

skatta ett OCA-index kommer utvecklingen av förklaringsvariablerna att analyseras eftersom 

dessa variabler beskriver ekonomisk integration mellan länder. Åren 1999-2010 har använts i 

studien för att beräkna standardavvikelser och medelvärden för de olika variablerna, detta gör 

att vi endast får en observation per landspar, ij, vilket gör materialet till ett tvärsnittsmaterial.  

Beroendevariabeln VOL beskriver växelkursvolatiliteten mätt med standardavvikelsen och i 

OCA-indexet beräknas variabeln som volatiliteten av förändringen i logaritmen av den årliga 

nominella växelkursen mellan land i och j. Den nominella växelkursen har använts då 

Bayoumi och Eichengreen har visat att valet av nominell eller real växelkurs inte påverkar 
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resultatet nämnvärt
67

. Om volatiliteten konvergerar blir växelkursen med tiden mindre volatil 

vilket indikerar att länderna som undersöks blir mer lämpliga som kandidater i en 

valutaunion. För att beräkna parvisa växelkurser för stickprovet har crosskurser
68

 med hjälp 

av USD använts. 

         (      ). [15] 

I BCY fångas likheter i konjunkturcykelmönster vilket beräknas som volatiliteten av 

differensen mellan logaritmerad real BNP för land i och j. Då denna variabel är en 

approximation för hur väl ländernas konjunkturcykler följer varandra har tillväxttakten och 

inte faktiskt BNP använts vid konstruktion av variabeln. Vidare används standardavikelsen 

för att få en uppfattning om volatilitet mellan ländernas konjunkturer. Ett lågt värde innebär 

en liknande konjunkturcykel mellan land i och j. 

         (           )  [16] 

DISSIM beskriver hur lika länders exportsektorsammansättning är och beräknas genom att ta 

medelvärdet av den absoluta differensen i andelarna av jordbruks-, gruv- och 

tillverkningssektorerna av total exportvaruhandel mellan land i och j. Ett litet värde innebär 

att länderna har liknande exportsektorer. Detta är inte samma indelning som Bayoumi och 

Eichengreen använde sig av eftersom deras uppdelning inte fanns att tillgå.  

          
∑ (|       |
 
   |       ||       |)

 
  [17] 

TRADE redogör för det bilaterala handelsförhållandet och är medelvärdet av förhållandet 

mellan bilateral export dividerat med real BNP för de två länderna i och j. Den bilaterala 

exporten divideras med de båda ländernas reala BNP för att värdet skall bli jämförbart mellan 

stora och små ekonomier. Ju mer de två länderna handlar med varandra desto mindre volatil 

antas växelkursen bli.  

         
∑

           

         

 
   

 
  [18] 
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SIZE är ett mått på ekonomiernas storlek och mäts som medelvärdet av logaritmerad real 

BNP för länderna i och j. En mindre ekonomi har mer att tjäna på en valutaunion i termer av 

minskade fluktuationer i växelkursen.  

        
∑ (             )
 
   

 
  [19] 

Variablerna bygger slutligen upp OCA-indexet: 

                                                 . [20] 

Förklaringsvariablerna kan antas få följande tecken i vår skattning, se tabell 2. 

Tabell 2. Förväntade tecken på OCA-variabler. 

      + 

         +/- 

        - 

       + 

 

Tecknen är samstämmiga med tidigare OCA-teori som lagts fram av McKinnon och Kenen. 

Mundell diskuterade främst vilket geografiskt område som skulle utgöra en optimal 

valutaunion, men denna aspekt fångas inte av OCA-indexet. Samtliga författare diskuterar 

påverkan av asymmetriska chocker vilket både BCY och DISSIM representerar i modellen. 

McKinnons huvuddiskussion behandlade vilka länder som tjänar på en valutaunion utifrån 

dess storlek, något som SIZE fångar i modellen. Kenens bidrag om diversifierad 

produktionsmix kan också tolkas in i DISSIM-variabeln, enligt Kenens förslag skulle länder 

med olika produktionsmixer vara mer lämpade att ingå i en valutaunion än två länder med lika 

produktionsmix. Variabeln är därför något tvetydig då Bayoumi och Eichengreen menar att 

variabeln bör ha ett positivt tecken då den fångar huruvida asymmetriska chocker påverkar 

länder på ett likartat sätt i och med en lik exportsektor
69

.  

För att bygga OCA-indexet krävs fler observationer än vad de nordiska ländernas parvisa 

observationer erbjuder. Bayoumi och Eichengreen använde sig av 21 länder
70

 men då flera av 
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dessa idag inte har en egen valuta
71

 har endast 17 länder använts för att skatta OCA-indexet. 

Följande industrialiserade länder
72

  har inkluderats i tvärsnittsmaterialet: Australien, Kanada, 

Danmark, Estland, Finland, Hong Kong, Island, Japan, Sydkorea, Norge, Nya Zealand, Polen, 

Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och USA. Totalt erhålls 136 parvisa observationer. 

Underlag för observationerna har hämtats från källorna som redovisas i tabell 3.  

Tabell 3. De källor som använts vid insamling av datamaterial för de olika variablerna. 

      

Datastream, 

Thomson Reuters, 

GTIS - FTID/TR 

VM/Reuters datastream. 

      Datastream, Oxford statistics. 

         WTO. 

        Comtrade, WITS. 

       Datastream, Oxford statistics. 

 

Tvärsnittsmaterialet
73

 skattas med OLS i EViews med Whites robust standard errors för att 

komma tillrätta med heteroskedasticitetsproblematiken. Flera av de inkluderade 

förklaringsvariablerna innehåller real BNP vilket gjorde att det fanns en risk för 

multikolinjäritet i regressionen. Detta skulle leda till större varianser och kovarianser vilket 

gör att skattningens precision försämras vilket kan leda till att nollhypotesen, att 

koefficienterna är noll, accepteras för ofta.
74

 För att testa om vår skattning har allvarliga 

problem med multikolinjäritet skapades en korrelationstabell. Den visade att det inte finns 

allvarliga problem med multikolinjäritet då högsta korrelationsvärdet var mellan BCY och 

DISSIM och detta var 0,21. Tumregeln för att det finns allvarlig enskild multikolinjäritet är en 

parvis korrelation på 0,8
75

. 

3.2 Variabler till Taylors ränteregel 

Ett annat sätt att undersöka ekonomisk integration mellan länder är, som diskuterats i kapitel 
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2.2, att undersöka deras penningpolitik. Likt Björksten et al. är utgångspunkten även i denna 

studie Taylors ursprungliga ränteregel, se ekvation 4. Utifrån denna har taylor-räntorna för de 

nordiska länderna och Euroland
76

 beräknats. Euroland används som referensalternativ för att 

analysera om Sveriges ränta samvarierar mer med de nordiska ländernas räntor än med ECB:s 

ränta. Perioden som undersöks är år 1999-2011, år 1999 har valts som startår då det var runt 

detta år som fler länder valde att börja använda sig av uttryckliga inflationsmål eller 

växelkursmål, se tabell 4. Inflationsdata på årsbasis har hämtats från Eurostat. Eftersom 

Danmark inte har ett uttalat inflationsmål har deras växelkursmål använts som en 

approximation, då syftet med den fasta växelkursen också är stabila priser
77

. Istället för 

inflationsgap har Danmarks växelkursavvikelser från målet beräknats. Ländernas 

inflationsmål respektive Danmarks växelkursmål är hämtade från respektive centralbanks 

hemsida
78

.   

Tabell 4. Tabell över de olika ländernas inflations- och valutamål samt vilka år dessa infördes. 

Land Penninpolitik Inflationsmål Valutamål Infört 

Sverige Fri 2 %  1995 

Norge Fri 2,5 %  2001 

Island Fri 2,5 %  2001 

Danmark Bunden till euro  7,460 1997 

Euroland Fri 2 %  1999 

 

Real BNP-data har samlats in på årsbasis
79

, uttryckt i USD, från Datastream och utifrån detta 

har tillväxten beräknats. BNP-trenden har beräknats som medeltillväxten under perioden och 

BNP-gapet har sedan beräknats som faktisk BNP-tillväxt minus trend. Ett alternativt 

tillvägagångssätt är att använda sig av sysselsättningsgapet som Björksten et al. gör för de 

australiensiska staterna. Eftersom den ursprungliga formen av Taylors ränteregel använder sig 

av BNP-gapet är detta dock lämpligare att använda sig av. Björksten et al. motiverar sitt val 

av sysselsättningsgrad som approximation med att det inte finns BNP-data för de individuella 

australiensiska delstaterna
80

. 
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I Taylors ränteregel inkluderas den naturliga realräntan. Vi kommer utgå från en konstant 

naturlig realränta, en för varje land, vilket också Björksten et al. gör
81

. Den naturliga 

realräntan beräknas som medelvärdet för räntan under perioden. Det finns dock vissa problem 

med detta antagande. Under stabila förhållanden representerar den naturliga realräntan den 

nivå där utbud och efterfrågan på lån är i jämnvikt, både inhemskt och internationellt. Detta 

gör att den naturliga realräntan påverkas av faktorer som är tidsberoende, till exempel 

produktivitetstillväxt och landsrisk. Dessa faktorer påverkas av policy och ändras över tiden, 

vilket gör att den naturliga realräntan ändras över tiden. Den naturliga realräntan kan även 

beräknas som den faktiska realräntan minus förväntad inflation, problemet är att förväntad 

inflation inte är observerbar, därför har den approximerats med faktisk inflation. Om den 

naturliga realräntan uppvisar en nedåtgående eller uppåtgående trend är dock medelvärdet 

inget bra estimat. Ett annat tillvägagångssätt är att beräkna moving average av faktiska 90-

dagars räntor. Tillvägagångssättet är dock bakåtblickande och det är inte säkert att detta säger 

något om vad den naturliga realräntan är idag.
82

 

För att kunna analysera hur väl Taylors ränteregel beskriver ländernas räntor har 90-dagars 

räntor uttryckt på årsbasis hämtats från OECD och korrelationen mellan faktisk ränta och 

taylor-ränta har beräknats. 

3.3 Tidsperiod och EMU-problematiken  

Tidsperioderna i de två metoderna skiljer sig åt. OCA-variablerna är uppbyggda på data från 

år 1999-2010. För att bygga upp resultatet och undersöka konvergensen för respektive OCA-

variabel har tidsperioden 1999-2010 delats in i tre observationstillfällen så att konvergensen 

kan undersökas i två perioder, se figur 2. Detta innebär att standardavvikelse och medelvärden 

har beräknats på fyraårsperioder. För Taylor-räntorna har tidseriedata för år 1999-2011 

använts.  

Figur 2. För att bygga upp resultaten delas hela tidsperioden upp i tre observationstillfällen och två perioder för att 
kunna analysera huruvida OCA-variablerna konvergerar eller inte. 
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Finland kommer att användas som representant för EMU-samarbetet när faktisk VOL 

analyseras. När övriga OCA-variabler analyseras, BCY, TRADE, DISSIM, SIZE och skattad 

VOL, används Finland som om de hade en egen valuta. Detta för att dessa variabler är unika 

för Finland och inte direkt påverkas av medlemskapet i EMU. OCA-indexet består av parvisa 

observationer mellan länder och därför kommer förkortningar för varje landspar användas 

löpande i analysen, SvNo (Sverige-Norge), SvDa (Sverige-Danmark), SvIs (Sverige-Island) 

samt SvFi (Sverige-Finland). När taylor-räntorna analyseras kan inte Finland inkluderas som 

ett enskilt land då de inte kan bedriva en självständig penningpolitik, Finland ingår istället i 

Euroland som består av de 17 europeiska länderna som i dagsläget använder euron. I Taylors 

ränteregel används därför Eurolands BNP-tillväxt samt inflation. 

3.4 Modellkritik 

Denna studie har undersökt den aktuella frågeställningen för tidsperioden 1999-2011
83

, vilket 

är en period som har präglats av ekonomisk instabilitet sedan år 2008, varför resultaten inte 

behöver vara representativa för andra perioder. Det blir därmed inte heller helt representativt 

att jämföra resultaten mot studier som gjorts tidigare, utan dessa får snarare ses som ett 

komplement och en möjlighet att se hur den ekonomiska utvecklingen har varit. Dock 

framhävas, av både OCA-teorin och Taylors ränteregel, att det centrala är hur länder svarar på 

ekonomiska chocker, vilket torde göra den undersökta perioden relevant. 

Istället för att använda Finland som representant för euroområdet hade ett annat land kunnat 

väljas, alternativt hade euroområdet i sin helhet kunnat användas. Men då fokus i denna studie 

är att analysera vilket nordiskt land Sverige skulle kunna bilda en optimal valutaunion med 

valdes Finland i den utsträckning som diskuterats i kapitel 3.3. 

Kvantifierandet av OCA-teorin uppvisar problem kring ex ante och ex post beteende då vissa 

menar att det är först efter policyförändringen, som införandet av en valutaunion innebär, som 

den ekonomiska integrationen ökar
84

. Detta skulle innebära att det är meningslöst att bygga ett 

OCA-index på ett historiskt datamaterial eftersom detta är bakåtblickande
85

. Istället skulle 

prognoser behöva göras över de ingående variablernas utvecklig efter inträdet i en 

valutaunion. Å andra sidan finns det de som menar att beteendet inte ändras radikalt efter en 

policyförändring och att skattningar på historiskt datamaterial trots allt säger något om 

framtiden. Lucas artikel om rationella förväntningar har fått ett stort genomslag inom 
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ekonometrin men Ericsson och Irons pekar på den bristande bevisningen av Lucas-kritiken.
86

 

Vårt val att använda oss av OCA-indexet bygger på att det är ett väl använt tillvägagångssätt 

för att applicera OCA-teorin samt att det råder delade meningar om individers beteende skiljer 

mycket mellan policyförändringen ex post och ex ante. OCA-indexet används i uppsatsen för 

att undersöka hur de nordiska ländernas makroekonomiska variabler har utvecklats, de 

används inte för att säga något om hur de kommer uppträda i framtiden, detta gör också att 

Lucas-kritiken inte är applicerbar kritik mot hur OCA-indexet används i denna studie. 

Roman Horváth har i sin artikel Exchange rate variability, pressures and optimum currency 

area criteria: some empirical evidence from the 1990s byggt vidare på Bayoumi och 

Eichengreens modell men med datamaterial från 1990-talet. Horváth har inkluderat ytterligare 

variabler i modellen, till exempel; finansiell utveckling, öppenhet och dollarfluktuationer.
87

 På 

grund av vår begränsade tidsram samt att två metoder används utnyttjas inte denna utbyggda 

modell. 

Taylors ränteregel bygger på att den naturliga realräntan är konstant och känd, att de andra 

variablerna i ekvationen är mätbara, att det korrekta inflationsmåttet är kvartalsdata från de 

fyra senaste kvartalen och att det korrekta måttet på BNP-gapet inkluderar nuvarande BNP. 

Dessa antaganden medför fyra svårigheter. För det första varierar den naturliga realräntan 

över tiden, vilket diskuterades i kapitel 3.2. För det andra är värdet av de andra variablerna 

inte kända med säkerhet, detta är speciellt allvarligt när det gäller BNP-gapet. För det tredje 

behöver inte Taylors ursprungliga vikter vara de korrekta vikterna för vårt material. För det 

fjärde är det inte klart om policy ska byggas på historiska värden då det inte påverkar nya 

policybeslut. Ett alternativ skulle vara att skatta en framåtblickande ränteregel, där policy 

påverkas av framtida värden på variablerna. Andra frågetecken kring en ränteregel är om fler 

variabler bör inkluderas samt om centralbanker faktiskt använder sig av en ränteregel.
88

 Alla 

studier är inte entydiga och Pär Österholm skriver i artikeln The Taylor Rule: A Spurious 

Regression? att det råder stora tvivel kring huruvida Taylors ränteregel faktiskt beskriver hur 

centralbanker bedriver penningpolitik. Han menar att Taylors ränteregel inte är en god 

approximation för hur centralbanker agerar, vilket gör att han anser att det inte är empiriskt 

relevant att använda Taylors ränteregel.
89
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Dessa svårigheter ifrågasätter användbarheten av Taylors ränteregel men då flera studier och 

artiklar använder Taylors ränteregel som en approximation för hur räntan sätts anser vi att den 

även fungerar som en approximation för att analysera ekonomisk integration. Ett annat 

alternativ hade varit att använda en SVAR-analys. SVAR separerar de olika aggregerade 

chockerna som påverkar en ekonomi
90

 medan styrräntan mer ses som ett medelvärdesmått på 

hur centralbanker svarar på ekonomiska chocker. För penningpolitiska policys sätts räntan 

utefter detta medelvärde
91

 vilket ytterligare motiverar Taylors ränteregel som ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att analysera optimal valutaunioner. Björksten och Syrjänen skriver i sin 

artikel Divergences in the Euro Area: a Cause for Concern? att simuleringar har visat att 

Taylors ursprungliga ränteregel är robust för policyregimer, samt mer robust än komplexa 

utvidgningar av modellen. Detta motiverar valet att använda Taylors ursprungliga 

ränteregel.
92

 När det råder osäkerhet kring modellspecifikationen menar Björksten et al att det 

är viktigt att använda en robust modell
93

.  
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4. Våriåblernås utveckling - resultåt öch ånålys 

För att redovisa de makroekonomiska variablernas utveckling har grafer och tabeller skapats 

på det sätt som presenterades i kapitel 3.3. Dessa kommer att presenteras löpande tillsammans 

med en kortare analys av resultaten, en djupare diskussion följer sedan i kapitel 5. 

4.1 Skattat OCA-index 

Nedan presenteras den slutgiltiga skattningen av OCA-indexet. Den genomförda skattningen 

visar i viss mån likhet med tidigare forskning. Storleken på koefficienterna skiljer sig åt vilket 

är naturligt då ett nytt datamaterial har använts. 

                                                             [21] 

 (-0,08) (0,11) (0,01) (0,42) (0,00) 

R2=0,52. 
Standardfelen presenteras inom parentes.  
 

VOL= nominell växelkurs. 
BCY= konjunkturcykel. 
DISSIM= exportsektorsammansättning. 
TRADE=bilateral handel. 
SIZE= ekonomiskstorlek. 
(För närmare beskrivning av variablerna se kapitel 3.1.) 
 

Variabeln DISSIM blir icke signifikant och får motsatt tecken i skattningen i jämförelse med 

Bayoumi och Eichengreens. Detta kan bero på flera anledningar, till exempel har en grov 

uppdelning gjorts av exportsektorn vilket kan bidra till att datamaterialet som modellen är 

baserad på inte är helt lämpligt. DISSIM har i tidigare empiriska undersökningar fått ett 

positivt tecken, och i Bayoumi och Eichengreens artikel blir variabeln signifikant. Andra 

forskare som också försökt skatta ett OCA-index har dock haft problem med att få variabeln 

signifikant
94

. Enligt OCA-teorin ska exportsektorsammansättning vara en av de centrala 

faktorerna för att avgöra om länder kan bilda en optimal valutaunion, vilket gör variabeln 

ekonomiskt relevant trots bristande ekonometrisk signifikans. Som förväntningarna i tabell 2 

visade är det dock inte självklart vilket tecken DISSIM bör ha. Tecknet borde å ena sidan vara 

positivt, då olikheter i sektorsammansättning gör att länder reagerar på chocker på olika sätt 

vilket indikerar att växelkursvolatiliteten borde öka vid en chock. Ett högre värde på DISSIM 

visar att länders exportsektorer skiljer sig mer åt, vilket skulle göra det mer kostsamt att ingå 
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en valutaunion. Kenen menar å andra sidan att länder i en valutaunion bör ha en diversifierad 

produktionsmix för att kunna bilda en optimal valutaunion, vilket skulle innebära att ett 

negativt tecken framför DISSIM skulle minska volatiliteten i växelkursen. Därmed skulle två 

länder med olika exportsektorsammansättning ha ett högre värde på DISSIM, vilket minskar 

volatiliteten i växelkursen. Även variabeln TRADE uppvisar icke signifikans dock inte lika 

kraftig som DISSIM. Trots att variabeln inte är signifikant uppvisar den förväntat tecken. 

Detta tyder på att bilateral handel inte påverkar växelkursvolatiliteten i samma utsträckning 

som tidigare empirisk forskning visar. SIZE och BCY är signifikanta på en procentsnivå. 

För att konstruera grafer och tabeller i kapitel 4.1  har den undersökta tidsperioden delats in i 

tre observationstillfällen för att kunna studera förändringen mellan två skilda perioder. De tre 

observationerna har beräknats genom standardavvikelsen eller medelvärden för 

fyraårsperioder
95

.  

4.1.1 Växelkursens utveckling 

Skillnaden mellan faktisk VOL och skattad VOL är att den skattade volatiliteten visar hur 

växelkursen borde ha konvergerat eller divergerat utifrån de specificerade 

förklaringsvariablerna medan den faktiska volatiliten visar hur det har varit under tidperioden. 

Genom att analysera skattningen av VOL kan Finland som potentiell valutaunionspartner 

undersökas som om Finland hade sin egen valuta. Då tidigare forskning har pekat på att 

Finland och Sverige utgör bra valutaunionspartners
96

 ger skattad VOL oss möjlighet att 

undersöka detta även för 2000-talet. Som tidigare nämnts innebär en sjunkande 

standardavvikelse en mindre volatil växelkurs. Detta skulle innebära att två länder med lägre 

standardavvikelse lättare skulle kunna ingå i en valutaunion då kostnaderna för att överge den 

flytande växelkursen är lägre. Skattad VOL presenteras i figur 3. 
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Figur 3. Visar hur den skattade beroendevariabeln har förändrats under den undersökta tidsperioden. 
 

 
 

Figur 3 visar att det endast är växelkursen SvNo som konvergerar under period två. SvDa och 

SvFi konvergerar under period ett för att sedan divergera under period två medan SvIs 

divergerar under hela tidsperioden. Viktigt att ha i åtanke är att period två innefattar åren 2008 

och framåt, en mycket turbulent period för euron och därmed även den danska kronan. Även 

Island hade stora ekonomiska problem under denna period då landets tre största banker gick i 

konkurs och värdet på den isländska kronan sjönk drastiskt
97

. Då det centrala i OCA-teorin är 

hur länder reagerar på ekonomiska chocker borde konvergens i en krisperiod tala mer för en 

valutaunion än konvergens under en lugn period. Detta skulle indikera att det är Norge som 

skulle kunna bilda en optimal valutaunion med Sverige, eftersom SvNo konvergerar under 

krisperioden. Ett annat sätt att analysera vilket nordiskt land Sverige skulle passa i en 

valutaunion med är att undersöka den faktiska utvecklingen för VOL, vilket visas i figur 4. 

Figur 4. Visar hur de faktiska värdena på beroendevariabeln har förändrats under den undersökta tidsperioden. 
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Figur 4 visar att växelkurserna SvDa och SvFi
98

 har följt varandra väl över den undersökta 

tidsperioden. Detta är inget oväntat resultat då den danska kronan är bunden till euron. Under 

period ett har SvIs, SvDa och SvFi uppvisat konvergens. SvNo har under samma period visat 

tecken på divergens. Under period två blir resultatet det omvända. Faktisk växelkurs visar i 

likhet med skattad växelkurs att Sverige och Norge skulle bilda en optimal valutaunion 

eftersom även faktisk växelkurs konvergerar under krisperioden. 

4.1.2 Förklaringsvariablernas utveckling 

De makroekonomiska förklaringsvariablerna BCY, DISSIM, TRADE, SIZE visar hur 

ekonomiskt integrerade länder är. Därför är det intressant att undersöka hur variablerna har 

utvecklats under tidsperioden. Nedan kommer variablerna diskuteras var för sig. 

Variabeln BCY beskriver hur väl ländernas konjunkturcykler följer varandra. Bayoumi och 

Eichengreen skriver att ju mindre värdet är på denna variabel är desto mer synkroniserade är 

de undersökta ländernas konjunkturcykler. Att ländernas konjunkturcykler är i samklang är 

viktigt enligt OCA-teorin. Av tabell 5 framgår att det landspar som har haft lägst 

standardavvikelse i absoluta tal under hela tidsperioden är SvDa, följt av SvNo, SvFi och SvIs 

i stigande ordning. Detta skulle tyda på att det är Sveriges och Danmarks konjunkturcykler 

som följt varandra i störst utsträckning och endast baserat på detta mått skulle Danmark passa 

bäst i en valutaunion med Sverige. 

Tabell 5. Här presenteras resultatet av BCY-variabeln, Danmark har haft lägst standardavvikelse under hela perioden och 
har därmed mest lik konjunkturcykel med Sverige. 

BCY Hela tidsperioden 

SvNo 0,063 

SvDa 0,059 

SvIs 0,114 

SvFi 0,064 

 

I figur 5 visas att BCY har varierat mellan de olika perioderna. Under period ett har SvIs och 

SvNo divergerat medan SvFi och SvDa har konvergerat. Under period två har bara SvNo 

konvergerat medan övriga landspar har divergerat. Intressant är att Danmark i figur 5 aldrig i 

ett enskilt observationstillfälle varit bäst lämpad som valutaunionspartner, det vill säga SvDa 

har aldrig haft lägst BCY i en enskild observationspunkt. Detta väcker funderingar mot hur de 

olika observationstillfällena konstruerats och beroende på vilka år som inkluderas torde 

resultatet skilja sig åt.  
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Figur 5. Här har variabeln BCY delats upp i två perioder. Inget landspar har konvergerat under hela tidsperioden. 

 
 

DISSIM är den variabel som mäter hur lik varusammansättningen av exportsektorn är. Här 

användes inte samma sammansättning som Bayoumi och Eichengreen då denna uppdelning 

på datamaterialet inte fanns att tillgå.  

Tabell 6. Tabellen visar hur DISSIM har förändrats under perioden. 

DISSIM Observation 1 Observation 2 Observation 3 

SvNo 0,514 0,600 0,601 

SvDa 0,023 0,052 0,046 
SvIs 0,073 0,029 0,059 

SvFi 0,044 0,016 0,039 

 

I tabell 6 framgår att Norges och Sveriges exportsektorer har blivit mer olika över den 

studerade tidsperioden, då värdet på DISSIM har ökat. Det är även stor skillnad i absoluta tal 

mellan Norge och de övriga nordiska länderna. Detta är till stor del på grund av Norges stora 

export av olja, en råvara de övriga länderna inte exporterar i samma utsträckning
99

. De övriga 

länderna visar ingen tydlig konvergens- eller divergenstrend med Sverige men alla har ett 

DISSIM värde under 0,08 vid alla observationstillfällen. 

TRADE mäter hur stort handelsförhållandet är mellan Sverige och de övriga nordiska 

länderna. Om länder har ett stort handelsutbyte borde de vara mer lämpade att ingå i en 

valutaunion. Därför är ett högt medelvärde över tidsperioden önskvärt för att vara bra 

kandidater för en valutaunion, som går att se i figur 6 är det SvDa som har högst medelvärde 

över tidsperioden. 
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Figur 6. TRADE visar hur handeln har utvecklats under perioden. Handelsutbytet mellan de nordiska länderna har varit 
relativt konstant. 

 

 

Sverige har en jämn handelsrelation med sina tre grannländer, vilket går att se i figur 6, och i 

absoluta värden skiljer sig inte handeln mycket mellan SvNo, SvDa och SvFi. SvIs har dock 

ett lägre handelsutbyte. Det kan bero på att landet är en mindre ekonomi än de övriga nordiska 

länderna, detta har dock tagits hänsyn till i beräkningen av variabeln genom att dividera med 

ländernas gemensamma reala BNP, se ekvation 18. Handeln ökade dock med Island under 

period ett för att sedan sjunka under period två, vilket inte är förvånande i och med Islands 

ekonomiska problem
100

. I variabeln TRADE fångas indirekt geografisk närhet, vilket gör det 

naturligt att anta att Island inte är en lika bra valutaunionspartner på grund av det geografiska 

avståndet, eftersom handel påverkas negativt av ökad geografiskt avstånd, något som beskrivs 

av gravitationsmodellen
101

. I skattningen av OCA-indexet får TRADE ett negativt tecken 

även om variabeln inte blir statistiskt signifikant. En intressant observation som går att utläsa i 

en jämförelse mellan figur 4 och figur 6 är dock att det verkar finnas ett motsatt förhållande 

mellan faktisk växelkurs volatilitet och handel, se figur 7. När handeln stiger i period ett 

sjunker växelkursvolatiliteten i samma period, däremot kan ingen slutsats dras om hur 

kausalitetsförhållandet ser ut. Är det på grund av den minskade växelkursvolatiliteten som 

handeln ökar eller är det handeln som i sig bidrar till en minskad växelkursvolatilitet?  
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Figur 7. En jämförelse mellan figur 4 och figur 6, faktisk växelkursvolatilitet tycks ha ett motsatt förhållande med  

 

SIZE mäter ekonomiers storlek och eftersom de nordiska länderna är förhållandevis jämnstora 

med avseende på denna variabel är det svårt att dra några slutsatser. Möjligen skulle Island, 

som är en mindre ekonomi, tjäna på att gå med i en valutaunion med de övriga nordiska 

länderna baserat på storleksmåttet. OCA-teorin poängterar att kostnaden för en gemensam 

valutaunion i termer av en förlorad penningpolitik borde vägas mot fördelarna. Fördelarna 

borde vara störst för små länder som drar minst nytta av att använda sig av separata valutor, 

på grund av högre transaktionskostnader, vilket fångas i variabeln SIZE. Små länder borde 

därför dra störst nytta av den gemensamma beräkningsenheten, betalningsmedel och 

värdebevarande effekt som tillhandahålls av den gemensamma valutan.  

4.2 Utvecklingen av taylor-räntan och den faktiska räntan 

Figur 7 visar hur de beräknade taylor-räntorna för de nordiska länderna samt Euroland har rört 

sig under tidsperioden. Islands taylor-ränta har genomgående legat på en högre nivå än de 

övriga länderna och även rört sig i motsatt riktning under vissa perioder. 

Figur 8. De beräknade taylor-räntorna för de nordiska länderna samt Euroland. 
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För att utgöra lämpliga kandidater till en valutaunion bör länder reagera på chocker på ett 

likartat sätt, vilket tydligt inte var fallet för Island och Sverige vid krisen 2009. Sverige och 

Island kan ha påverkats av krisen på olika sätt, vilket indikerar att de inte är lämpliga 

valutaunionspartners. Utifrån räntorna ser det ut som att länderna drabbades av krisen vid 

olika tidpunkter, vilket ytterligare indikerar att länderna inte skulle bilda en optimal 

valutaunion. För att lättare analysera hur väl de andra ländernas taylor-räntor har samvarierat 

med Sveriges har Island plockats bort, se figur 8. 

Figur 9. Uträknade taylor-räntor men Island har exkluderats ur grafen för att övriga länder skall kunna jämföras. 

 

Figur 8 visar att taylor-räntorna har rört sig tämligen varierat under perioden med undantag 

för Norge vars ränta har legat relativt stabilt. Dock har ländernas taylor-räntor rört sig likartat 

vid krisperiodens start 2008. Beror det på skillnader i hur länderna reagerar på chocker eller 

på att deras naturliga realränta skiljer sig? Den naturliga realräntan påverkar vilken nivå 

taylor-räntan hamnar på, vilket skulle kunna förklara varför Norges taylor-ränta har legat på 

en högre nivå under hela perioden. Om länderna skulle bilda en valutaunion är det rimligt att 

anta att den naturliga realräntan skulle hamna på samma nivå för hela valutaunionen. Därför 

är det relevant att analysera, inte nivåskillnader, utan hur taylor-räntorna har reagerat vid 

chocker och hur räntorna samvarierar.  

4.2.1 Räntekorrelation 

Korrelationsmatrisen, tabell 7, visar att de faktiska räntorna har högre korrelation under 

tidsperioden jämfört med taylor-räntorna (taylor-räntornas korrelation är fetmarkerade medan 

de faktiska räntornas korrelation är kursiva i tabell 7). Detta visar att ländernas räntor har 

samvarierat mer än vad Taylors ränteregel menar att de borde ha gjort, vilket skulle kunna 

innebära att ekonomierna är mer lika än vad de enligt taylor-räntorna borde vara. Detta 
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indikerar även att centralbankerna inte använder sig av Taylors ursprungliga ränteregel för att 

sätta styrräntan. 

Tabell 7. Denna korrelationstabell visar hur de faktiska räntorna och taylor-räntor korrelerar. 

  Sv T No T DaT Is T Euro T Sv F No F Da F Is F Eur F 

Sv T 1,000 
    

  
    No T 0,326 1,000 

   
  

    Da T 0,569 0,384 1,000 
  

  
    Is T -0,312 0,169 -0,666 1,000 

 
  

    Euro T 0,593 0,445 0,464 -0,061 1,000   
    Sv F 0,351 0,397 0,286 -0,199 0,601 1,000 
    No F 0,283 0,454 0,082 0,056 0,560 0,876 1,000 

   Da F 0,129 0,588 0,192 0,113 0,505 0,885 0,823 1,000 
  Is F -0,141 0,478 -0,060 0,519 0,185 0,434 0,454 0,766 1,000 

 Eur F 0,224 0,558 0,283 0,022 0,581 0,918 0,814 0,988 0,728 1,000 

 

För att undersöka hur god approximation taylor-räntan är av den faktiska räntan jämförs 

korrelationen mellan taylor-ränta och faktisk ränta för respektive land. Korrelationen mellan 

faktisk ränta i Euroland och Eurolands taylor-ränta är högst, med en korrelation på 58 procent. 

Även detta stämmer med tidigare empirisk forskning som har visat att ECB utgår från någon 

form av ränteregel
102

. När det gäller Sverige korrelerar faktisk ränta med taylor-räntan med 35 

procent. Lägst korrelation mellan faktisk ränta och taylor-ränta har Danmark, 19 procent
103

. 

Detta kan bero på att danska kronan är bunden till euron och att Danmarks penningpolitik 

hanteras på ett annat sätt än de övriga länderna, men det kan även bero på hur Danmarks 

taylor-ränta har beräknats, se kapitel 3.2. Danmarks taylor-ränta korrelerar mer med 

Eurolands faktiska ränta, vilket innebär att Eurolands ränta är mer passande för Danmark än 

landets egen ränta. Samantaget visar detta tydligt att räntorna i dessa länder inte sätts efter en 

enkel ränteregel, något som empirisk forskning även pekat på. Dock ger taylor-räntorna ändå 

en uppfattning om hur kostsamt de vore för de nordiska länderna att ingå i en valutaunion 

med Sverige. 

Likt Björksten et al. är det centrala att jämföra Sveriges taylor-ränta med de övriga ländernas 

faktiska räntor för att analyser hur väl Sverige skulle passa i en valutaunion med de andra 

länderna. Detta är möjligt då taylor-räntan är en approximation för önskvärda 

penningpolitiska förhållanden. Sveriges taylor-ränta korrelerar till 35 procent med Sveriges 
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faktiska ränta och med 28 procent med Norges faktiska ränta, vilket skulle indikera att den 

svenska faktiska räntan endast har passat Sverige något bättre under perioden än vad den 

norska räntan har gjort. Korrelationen med Eurolands faktiska ränta är 22 procent vilket även 

pekar på att denna hade passat Sverige någorlunda.  

Vad som dock tydligt går att se utifrån taylor-räntorna är att Island inte är en bra kandidat för 

att ingå en valutaunion med Sverige, eftersom taylor-räntan rört sig i motsatt riktning mot 

Sveriges taylor-ränta. Detta skulle innebära att den penningpolitik som borde förts under 

tidsperioden skiljt sig mycket mellan Island och Sverige. Den isländska taylor-räntan 

korrelerar även negativt med Danmark och Eurolands taylor-räntor. När det gäller de faktiska 

räntorna är korrelationen med Island positiv men på en lägre nivå jämfört med de andra 

ländernas korrelation. Islands taylor-ränta korrelerar med den faktiska räntan med 52 procent 

vilket gör att taylor-räntan ändå kan ses som en godkänd approximation av den faktiska 

räntan.  

4.2.2 Inflation, real BNP och den naturliga realräntan 

För att beräkna taylor-räntor används inflation och real BNP, om dessa variabler skiljer sig 

kraftigt mellan länder kommer detta ge effekt på den reala ekonomin och på taylor-räntorna. I 

tabell 8 går det att se beskrivande statistik för de ekonomiska förhållandena under den 

undersökta tidsperioden.  

Tabell 8. Beskrivande statistik över BNP-tillväxt och årlig inflation under tidsperioden 1999-2011. 

 Sv No Da Is Eu 

Årlig inflation       

Medel 1,72 % 1,88 % 2,12 % 5,52 % 1,92 % 

Min 0,80 % 0,40 % 1,00 % 1,10 % 0,90 % 

Max 3,10 % 3,40  3,60 % 15,80 % 3,80 % 

St dev 0,00715 0,00931 0,00682 0,04399 0,00992 

       

BNP-tillväxt      

Medel 2,66 % 1,65 % 1,05 % 2,60 % 1,53 % 

Min -4,98 % -1,37% -5,67 % -6,58 % -4,34 % 

Max 6,27 % 3,95 % 3,53 % 7,84 % 3,92 % 

St dev 0,02862 0,01438 0,02369 0,04161 0,02054 

 

Sverige har haft lägst medelinflation under tidsperioden, även om alla länder utom Island 

ligger relativt nära varandra vad gäller medelinflation. Island har haft en betydligt högre 

maximal inflation jämfört med de andra länderna och redan här går det att konstatera att 

Island inte är ett optimalt land för Sverige att bilda en valutaunion med. Medelvärdet av BNP-
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tillväxten för Sverige har under tidsperioden varit något högre än för de övriga länderna, även 

om Islands BNP-tillväxt i princip varit densamma som Sveriges. Utifrån tabell 8 går det att se 

att tidsperioden som har undersökts har varit orolig då det är stor skillnad mellan ländernas 

högsta och lägsta BNP-tillväxt, detta med undantag för Norge. Norge har visat på en stabilare 

BNP-tillväxt än de övriga länderna. Detta kan indikera att Norge har hanterat och påverkats 

av krisen 2008 annorlunda än de övriga länderna. 

För att analysera hur väl taylor-räntorna stämmer överrens med de faktiska räntorna har, 

förutom korrelationsmatrisen ovan, även tabell 9 skapats med beskrivande statistik. 

Tabell 9. Beskrivande statistiskt över beräknade och faktiska räntor. Den naturliga realräntan är beräknad på 
medelvärdet över tidsperioden. 

 Taylor-räntor Faktiska räntor 
 Sv No Da Is Eu Sv No Da Is Eu 

Medel 4,23 % 6,03 % 2,72 % 16,83 % 4,74 % 2,64 % 4,45 % 2,99 % 9,79 % 2,87 % 

Min 0,68 % 4,39 % -0,74 % 9,86 % 0,73 % 0,40 % 2,01 % 0,70 % 4,26 % 0,81 % 

Max 6,30 % 8,36 % 4,29 % 28,89% 7,42 % 4,07 % 7,23 % 4,90 % 15,82% 4,63 % 

St dev 0,013 0,013 0,012 0,057 0,018 0,013 0,020 0,014 0,034 0,012 

 

För Sverige, Norge, Island och Euroland har taylor-räntornas medelvärde varit högre än de 

faktiska räntorna, vilket går att se i tabell 9. Kan detta bero på att den naturliga realräntan har 

överskattats? Både det maximala och minimala värdet har varit högre för taylor-räntorna för 

Sverige, Norge och Island under perioden. Om detta beror på en felspecificerad naturlig 

realränta skulle ett annat sätt att beräkna den kanske ge annorlunda resultat. En annan orsak 

skulle kunna vara att BNP-gapet har beräknats annorlunda mot hur centralbankerna beräknar 

det, vilket då ger annorlunda räntenivåer. Detta är ett av problemen med användandet av 

Taylors ränteregel. Volatiliteten är liknande för taylor-räntorna och de faktiska räntorna, 

vilket ytterligare indikerar att det är nivåskillnader mellan räntorna.  

För att undersöka hur beräkningen av den naturliga realräntan påverkar resultatet har ett 

alternativt beräkningssätt använts. I tabell 10 beräknas den naturliga realräntan som 

medelvärdet av räntan under tidsperioden minus faktisk inflation. 
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Tabell 10. Beskrivande statistik över beräknade och faktiska räntor. Den naturliga realräntan är beräknad som 
medelvärdet minus faktisk inflation under tidsperioden. 

 

 Taylor-räntor Faktiska räntor 
 Sv No Da Is Eu Sv No Da Is Eu 

Medel 2,51 % 4,14 % 0,60 % 11,30% 2,83 % 2,64 % 4,45 % 2,99 % 9,79 % 2,87 % 

Min -1,22% 2,79 % -1,74% 8,76 % -0,47% 0,40 % 2,01 % 0,70 % 4,26 % 0,81 % 

Max 4,40 % 5,46 % 2,18 % 14,13% 4,52 % 4,07 % 7,23 % 4,90 % 15,82% 4,63 % 

St dev 0,013 0,006 0,013 0,014 0,011 0,013 0,020 0,014 0,035 0,013 

 

Det nya beräkningssättet ger ett medelvärde som stämmer bättre överens med de faktiska 

räntorna för alla länder utom Danmark. Danmarks taylor-ränta har beräknats utifrån landets 

växelkursmål vilket gör att denna beräkning där faktisk inflation har inkluderats kan vara 

något missvisande. Intressant att notera är att taylor-räntorna hamnar på negativa utfall, detta 

gör att en konstant naturlig realränta, räntans medelvärde under perioden, har använts för 

vidare analys i kapitel 5. Även här är volatiliteten för räntorna liknande. 

Viktigt att ha i åtanke är att den tidsperiod som undersöks är en period innehållande en 

lågkonjunktur och finansiell kris. Detta kan givetvis påverka resultatets tillförlitlighet. Ett 

exempel är att Island har haft allvarliga ekonomiska problem under tidsperioden, vilket kan 

vara anledningen till att Island inte passar i en valutaunion med Sverige under tidsperioden. 

Men trots detta visar ändå tidsperioden som varit hur länder regerar på chocker och det är 

detta som enligt teorin är själva kärnan i om bildandet av en valutaunion blir kostsamt eller 

inte. Det torde därför vara mer intressant att undersöka en turbulent tidsperiod även om 

resultatet möjligtvis inte är helt representativt. Ett möjligt problem med resultatet är att det är 

ex post och inte nutidsestimat av variablerna, det som analyseras är hur det har varit under 

tidsperioden och inte hur det kommer att vara. Analysen är beskrivande och inte 

prognostiserande, detta då det enligt till exempel Lucaskritiken
104

 inte går att uttala sig om hur 

den ekonomiska integrationen skulle vara efter införandet av en gemensam valuta. 
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5. Nördisk vålutåuniön - diskussiön 

Vilka nordiska länder skulle Sverige kunna bilda en optimal valutaunion med? Utifrån 

variablerna i OCA-indexet är Danmark och Norge de länder som är mest lämpade kandidater 

för en valutaunion med Sverige. Utifrån Taylors ränteregel passar Norge bäst i en valutaunion 

med Sverige. Värt att ha i åtanke är att Euroland inte har funnits som alternativ för att jämföra 

de förklarande OCA-variablerna, vilket har diskuterats i kapitel 3.3. Tabell 11 sammanfattar 

vilka länder som skulle passa bäst i en valutaunion med Sverige utifrån de undersökta 

makroekonomiska variablerna. 

Tabell 11. Sammanfattande tabell över vilka länder som uppfyller de olika kriterierna för en optimal valutaunion. 

 Taylor VOL
105

 BCY TRADE SIZE DISSIM 

Norge x x x  x  

Danmark   x x x x 

Finland -    x x 

Island       

Euroland   - - - - 

 

De båda metodvalen har uppvisat olikheter gällande vilka länder som skulle kunna bilda en 

optimal valutaunion trots att både syftar till att fånga hur länder svarar på externa chocker. 

Vad kan detta bero på? Vissa forskare menar att Taylors ränteregel inte bör användas för 

empiriska undersökningen då det inte går att visa att centralbanker använder sig av den. Trots 

detta har många forskare använts sig av den som en approximation. Det går därför att 

ifrågasätta hur användbar Taylors ränteregel är, men ränteregeln innehåller två ekonomiska 

fundament, real BNP och inflation, vilket beskriver det ekonomiska förhållandet i ett land. 

Det är möjligt att Taylors ränteregel inte beskriver hur centralbankerna agerar när de sätter 

räntan, men trots detta kan skillnader i beräknade taylor-räntor ses som ett sätt att mäta hur 

olika länder svarar på chocker. När det gäller OCA-indexet har Finland inkluderats men 

resultatet visar att Finland inte är det optimala landet för Sverige att bilda en valutaunion med. 

Tidigare forskning av både Jonung och Bayoumi och Eichengreen har visat på att Finland är 

det land som är mest lämpat som valutaunionspartner, vilket skiljer deras studier från denna. I 

Jonungs studie används vissa unionsspecifika kriterier som grundar sig i OCA-teorin, 

produktionsstruktur, konjunkturmönster och penningpolitik har undersökts även i denna 
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studie i och med inkluderingen av DISSIM, BCY samt taylor-räntorna. Däremot har inte 

faktorrörlighet, finanspolitik eller övriga faktorer undersökts med valda metoder. 

Faktorrörlighet har dock indirekt undersökts i och med variabeln TRADE. Som togs upp i 

kapitel 2.1.1 kommer länder där det råder ett stort handelsutbyte sannolikt präglas av större 

faktorrörlighet.  

5.1 Ekonomisk integration  

Om den ekonomiska integrationen mellan Sverige och de nordiska länderna har ökat skulle 

detta innebära att de har blivit mer lika i ekonomiska nyckelvariabler och därför är mer 

lämpade för en valutaunion. Ekonomisk integration är en storhet som är svår att mäta och det 

är svårt att placera in de nordiska länderna i figur 1. En av fördelarna enligt OCA-teorin med 

att ingå i en valutaunion är att växelkursstabilitet uppnås inom valutaunionen. Länder vars 

växelkurs är mindre volatil borde därför vara lämpligare kandidater till att ingå en valutaunion 

då kostnaderna för dessa, att ge upp sin flytande växelkurs, är lägre samt att det borde vara 

lättare för dessa länder att bibehålla en stabil valuta. Frågan är dock om länder som redan 

uppvisar växelkursstabilitet verkligen tjänar på att ingå i en valutaunion? Dessa länder sparar 

redan reala resurser genom att ha stabila växelkursförhållanden mellan varandra. Argumentet 

skulle kunna vara att transaktionskostnaderna minskar om länder har samma valuta och att det 

gynnar djupare ekonomisk integration, vilket Mundell kallar stabilitetsargumentet. En 

trovärdig växelkurs reducerar även risken vid utländska investeringar vilket underlättar handel 

mellan olika länder. 

Ekonomisk integration fångas även i jämförelser mellan taylor-räntor och faktiska räntor 

vilket motsvarar skillnader i hur länder reagerar på ekonomiska chocker, som visats i ekvation 

14. Om räntorna samvarierar innebär detta att kostnaden är lägre för att ge upp sin 

självständiga penningpolitik och därmed ge upp räntan som styrmedel. Det är troligare att 

länder som är ekonomiskt integrerade utsätts för liknande chocker vilket gör behovet av rörlig 

växelkurs mindre. Ekonomisk integration kan även innebära att länders konjunkturcykler 

följer varandra, vilket fångas i BCY-variabeln. BCY-variabeln visar också hur länder har 

reagerat på chocker och länder som påverkats relativt lika av en ekonomisk chock kan antas 

vara mer ekonomiskt integrerade. En annan faktor som påverkar ekonomisk integration är hur 

diversifierad ett lands exportproduktionsmix är och hur länders produktionsmixer förhåller sig 

till varandra. Om länder har en liknande sektorsammansättning påverkas de mer lika av 

chocker då de har samma produktion, å andra sidan kommer länder med olika 
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produktionsmixer kunna dämpa påverkan av en ekonomisk chock om de ingår i en 

valutaunion genom att omfördela resurser. Nedan kommer några huvudfaktorer inom 

ekonomisk integration diskuteras i mer detalj, de aspekter som kommer att behandlas är 

konjunkturcykeln, inflation, räntor, faktorrörlighet, diversifierad produktionsmix samt handel. 

5.1.1 Konjunkturcykel 

I både Bayoumi och Eichengreens studie och i vår studie har BCY fått i särklass störst 

inverkan på växelkursvolatilitet. Variabeln mäts, som nämnts tidigare, som 

standardavvikelsen av BNP-tillväxt i ett land subtraherat med BNP-tillväxt i ett annat land.  

         (           ) [22] 

Måttet visar inte hur lika länderna har varit i absoluta tillväxttermer utan istället visar de till 

vilken grad ländernas konjunkturcykler har samvarierat. Av de nordiska länderna är Danmark 

det land vars konjunkturcykel har varit mest lik den svenska sett över hela tidsperioden. 

Tidigare studier av Jonung har visat att Finland är det land som liknat Sverige mest i denna 

aspekt. Jonung har dock använt en annan konstruktion av måttet och en längre period, år 

1961-1995, för att komma fram till sina resultat. En orsak till detta nya resultat skulle kunna 

vara införandet av euron som har gjort att Sverige och Finland har ”vuxit ifrån varandra”. 

Dock är även detta motsägelsefullt eftersom danska kronan är knuten till euron och därmed 

borde Danmarks ekonomi bli mer lik Finlands, inte Sveriges. För att jämföra med Jonungs 

resultat har en korrelationstabell baserat på Jonungs mått över BNP-tillväxt
106

 konstruerats, se 

tabell 12. 

Tabell 12. Korrelation mellan BNP-tillväxt baserat på Jonungs mått. 

  Sverige Norge Danmark Island Euroland Finland 

Sverige 1      
Norge 0,580 1     
Danmark 0,901 0,742 1    
Island 0,480 0,864 0,739 1   
Euroland 0,886 0,680 0,951 0,688 1  
Finland 0,914 0,715 0,950 0,721 0,976 1 

 

Tabell 12 visar att om Jonungs konstruktion används är Finland fortfarande det land vars 

konjunkturcykel är mest lik Sveriges, tätt följt av Danmark. Därmed varierar resultatet 

beroende på konstruktion av konjunkturmåttet. Tabell 12 visar också på en mycket hög 
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korrelation mellan Finland och Euroland vilket borde vara naturligt när länderna idag ingår i 

EMU-samarbetet. Även Danmark som har bundit sin valuta till euron uppvisar hög 

korrelation med Euroland.  

Vad är det som gör att BCY-variabeln är den enskilt största faktorn för att förklara 

växelkursvolatilitet? Vid flytande växelkurs bestäms växelkursen enligt ränteparitetsvillkoret, 

ekvation 1, utifrån räntedifferensen mellan inhemsk och utländsk ränta plus förväntningar om 

depreciering/appreciering. Detta gör att räntan har en betydande roll för växelkursen och 

enligt Taylor sätts räntan efter real BNP, inflation och den naturliga realräntan. Den 

ekonometriska skattningen och den stora vikten framför BCY-variabeln får då stöd av teorin 

genom ränteparitetsvillkoret. Dock har flera forskare
107

, som tidigare nämnts, påpekat att få 

länder sätter räntan utifrån Taylors ursprungliga ränteregel vilket gör att länken mellan real 

BNP och växelkursvolatilitet skulle kunna vara något svagare. Det går dock inte att bortse 

från den stora vikt BCY-variabeln får i den ekonometriska skattningen. Istället för att real 

BNP påverkar via ränteparitetsvillkoret kan den stora vikten bero på liknande 

konjunkturcykler, vilket skulle kunna vara ett tecken på hög grad av ekonomisk integration 

som enligt teorin gör det troligare att länder utsätts för liknande chocker. Utsätts länder för 

liknande chocker är det rimligt att anta att växelkursvolatiliteten minskar. 

5.1.2 Inflation, räntor och faktorrörlighet 

Mundell menar att en optimal valutaunion är en region som kan uppnå intern och extern 

stabilitet. Detta innebär att regionen ska ha låg inflation och arbetslöshet samtidigt som 

regionen ska ha en stabil betalningsbalans. Som tabell 8 visade har de nordiska ländernas 

inflation varit relativt lik under den undersökta tidsperioden med undantag för Island som haft 

en högre inflation. Både medelinflationen och inflationsvolatiliteten har varit snarlika för 

Sverige, Danmark, Norge och Euroland. Om Sverige skulle bilda en valutaunion med Norge, 

Danmark och Euroland skulle intern stabilitet utifrån låg inflation kunna uppnås. I den 

tidsperiod som har undersökts har länderna dessutom haft olika inflationsmål och ländernas 

inflation skulle förmodligen samvariera i ännu större utsträckning om alla hade samma 

inflationsmål. För att uppnå intern stabilitet ska även arbetslösheten kunna hållas låg. 

Arbetslösheten i sig har inte undersökts i uppsatsen men Björksten et al. använde sig av 

arbetslöshetsgapet som en approximation för BNP-gapet vilket gör att BNP-gapet kan 

används som en grov approximation av arbetslösheten. I denna variabel går det att se betydligt 
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större skillnader än i inflationen, se tabell 8. När det gäller BNP-tillväxt har länderna svårt att 

uppnå intern stabilitet då de olika ländernas volatilitet i BNP-tillväxt har varierat. Om BNP-

tillväxt kan antas vara en approximation för arbetslöshet och länderna har snarlik tillväxt, 

innebär det att länderna skulle vara mindre utsatta för landspecifika chocker? Vad är det som 

gör att snarlik arbetslöshet eller BNP-tillväxt innebär att länderna passar bättre i en 

valutaunion? En möjlighet är att detta innebär att länder hanterar chocker på likartat sätt, 

vilket gör att de som självständiga länder eller som länder i en valutaunion ändå skulle föra 

samma penningpolitik. Det är detta som Taylors ränteregel försöker undersöka och som visas 

av härledningen av ekvation 5 till och med ekvation 14. 

Valet att ingå i en valutaunion gör att räntan i det egna landet är lika med räntan i de övriga 

länderna enligt ränteparitetsvillkoret (ekvation 1 och 2), på samma sätt som om landet har en 

fast växelkurs. Om länder i en valutaunion karakteriseras av intern stabilitet kommer den 

ränta som sätts för valutaunionen passa länderna bättre om det råder hög ekonomisk 

integration och då kommer även räntan vid chocker passa länderna bättre. Om perfekt intern 

stabilitet uppnås skulle det innebära att det inte finns några skillnader i räntor mellan länder 

och de skulle vara optimala kandidater för en valutaunion. Figur 8 visar att det finns 

skillnader i räntor mellan de nordiska länderna och Euroland. Är det då skillnaden i 

arbetslöshet som skapar dessa ränteskillnader eftersom inflationen enligt tabell 8 varit relativt 

lik under perioden? Björksten och Syrjänen menar dock att vissa skillnader är att förvänta och 

inte nödvändigtvis är av ondo så länge det finns effektiva mekanismer inom valutaunionen för 

att kompensera för dessa skillnader. Frågan blir därför om dessa mekanismer finns i och med 

det Nordiska ministerrådet och liknande samarbeten eller om dessa skulle skapas i samband 

med bildandet av en valutaunion mellan Sverige och ett annat nordiskt land. 

Vidare måste den potentiella valutaregionen kännetecknas av faktorrörlighet, något som inte 

direkt har tagits hänsyn till i uppsatsen. Denna variabel har generellt försummats i empiriska 

studier eftersom den är svår att kvantifiera
108

. Även om det är svårt att få fram empiriskt 

underlag är denna aspekt intressant ur ett ekonomiskteoretiskt perspektiv. Nordiska 

ministerrådet har skapat ett projekt som kallas för nordisk pendlingskarta som ger en 

uppfattning om de olika arbetskraftsströmningarna i Norden (exklusive Island). Från 2001 till 

2008 ökade antalet arbetspendlare från 25 000 till 53 000, det största flödet är från Sverige till 

Norge samt från Sverige till Danmark. Prognoserna pekar på att den uppåtgående trenden 
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kommer att fortsätta. Det finns även svenskar som bor permanent i de övriga nordiska 

länderna.
109

 Detta pekar på att det råder arbetskraftsrörlighet över gränserna vilket innebär att 

Sverige skulle tjäna på att bilda en valutaunion med Danmark och Norge. Det är svårt att 

spekulera i huruvida detta flöde skulle förändras i och med en valutaunion eller inte. 

Faktorrörlighet kan vara avgörande för hur en chock mot en specifik sektor absorberas av 

regionen, då de som blir arbetslösa lättare kan få ett nytt jobb i ett annat land inom 

valutaunionen om faktorrörligheten är hög. Enligt OCA-teorin leder ekonomisk integration i 

sig sannolikt till ökad arbetskraftsrörlighet. Skulle detta innebära att det centrala inte är 

huruvida arbetskraftsrörligheten är hög innan införandet utav en valutaunion? Utan att ökad 

faktorrörlighet blir en bieffekt av införandet av en gemensam valuta? Detta belyser även 

beteendeproblematiken ex post och ex ante, då det kanske inte är centralt att undersöka 

faktorer såsom faktorrörlighet innan policyförändringen skett utan att policyförändringen i sig 

leder till ökad faktorrörlighet. 

5.1.3 Diversifierad produktionsmix och handel 

Tolkningen av DISSIM-variabeln och vilken effekt en diversifierad produktionsmix har på en 

optimal valutaunion är, som tidigare nämnts, tvetydig och detta har inte diskuterats i tidigare 

forskning. Vi anser att det finns två tolkningar av diversifierad produktionsmix och variabeln 

DISSIM:  

1. Om länder som ingår i valutaunionen har odiversifierad produktionsmix kommer de 

utsättas för samma sektorspecifika chocker vilket gör att valutaunionen kan föra en 

penningpolitik som passar alla länder i unionen. Detta stärks av Taylors ränteregel, 

ekvation 14, där skillnader i räntor beror på att länder utsätts för olika chocker. 

2. Om länder i valutaunionen har en diversifierad produktionsmix kommer en 

sektorspecifik chock inte drabba hela regionen då det finns möjlighet att omfördela de 

reala resurserna till andra sektorer. 

Enligt Kenen skulle en diversifierad produktionsmix gynna en valutaunion. Utifrån detta 

kriterium skulle de nordiska länderna utgöra en lämplig valutaunion, då de har en relativt 

diversifierad produktionsmix, se tabell 13. De länderna vars produktionsmix är snarlikast är 

förmodligen Sverige och Finland som båda har haft en stor skogsindustri men som senare 

övergått mer till elektronik/telekomindustri
110

, vilket gör att Kenen inte skulle anse att dessa 
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länder utgör en optimal valutaunion. Bayoumi och Eichengreen ser dock variabeln DISSIM 

som ett mått på hur väl valutaunionen skulle klara sektorspecifika chocker och menar att 

länder med snarlik produktionsmix har lägre växelkursvolatilitet. Från denna aspekt skulle en 

nordisk valutaunion inte fungera lika väl, till exempel skulle en specifik chock som påverkar 

oljesektorn bli koncentrerad till Norge och inte påverka de övriga länderna i valutaunionen. 

Norge skulle därmed behöva bedriva en annorlunda penningpolitik jämfört med de länderna 

som inte utsatts för denna chock. Utifrån detta perspektiv skulle Sverige och Finland passa bra 

i en valutaunion, då de har liknande produktionsmix. För att valutaunion skall återhämta sig 

vid en sådan sektorspecifik chock krävs det att länderna inom valutaunionen präglas av 

faktorrörlighet som Mundell påpekar. Kapital och arbetskraft måste snabbt kunna sättas in i 

en alternativ produktion för att den sektorspecifika chocken inte ska bli långdragen, något 

som kan kopplas till diskussionen om arbetskraftsrörlighet i kapitel 5.1.2. 

Frågan är vilken av dessa tolkningar som har störst betydelse för bildandet av en optimal 

valutaunion? Då även tidigare studier har haft problem med DISSIM-variabeln ger det stöd 

för vår analys att variabeln är tvetydig. En annan aspekt som också hör samman med 

produktionsmix är handel och handelsmönster mellan länder, något som undersökts i och med 

variabeln TRADE. I tabell 13 presenteras de viktigaste handelsvarorna för respektive nordiskt 

land samt de länder man har störst handelsutbyte med. 

Tabell 13. De nordiska ländernas viktigaste exportvaror och handelspartners (både export och import).
111

  

Land Exportprodukter Handelspartners 

Sverige Maskiner och fordon, elektronik och 
teleutrustning, papper och trä, läkemedel, järn 
och stål 

Norge, Tyskland, 
Storbritannien, Danmark, 
Finland 

Norge Olja, naturgas, metaller, maskiner, fisk, kemiska 
produkter 

Storbritannien, Tyskland, 
Nederländerna, Sverige, 
Danmark 

Danmark Maskiner, instrument, jordbruksprodukter, olja, 
läkemedel, kemiska produkter, möbler, textil- 
och konfektionsvaror, fisk och skaldjur 

Tyskland, Sverige, 
Storbritannien 

Island Fisk, skaldjur aluminium Nederländerna, Tyskland, 
Storbritannien, Norge, Kina 

Finland Elektronik- och telekomprodukter Tyskland, Storbritannien, 
Sverige, Ryssland, USA 

 

Ländernas viktigaste handelspartners varierar något men i regel återfinns något eller några av 

de nordiska länderna som en viktig handelspartner för respektive nordiskt land
112

. Detta skulle 

tyda på att alla länderna borde tjäna på en nordisk valutaunion utifrån handelsperspektivet 
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eftersom transaktionskostnaderna sjunker. Som nämndes i resultatet blev variabeln TRADE 

inte signifikant för den undersökta tidsperioden. Detta innebär att handeln inte har en 

signifikant inverkan på växelkursvolatiliteten dock bör handel ha ekonomisk signifikans när 

det gäller vilka länder som passar i en valutaunion. Idag finns andra faktorer som kan påverka 

växelkursvolatilitet, till exempel handel och spekulation med valutor, något som inte var lika 

utbrett under tidigare forskares undersökningsperioder. Detta skulle kunna vara en förklaring 

till att handelsmönstret inte får samma betydelse för växelkursvolatiliteten i denna studie.  

Vikten av handel framhölls främst av McKinnon som framhäver betydelsen av ett stort 

handelsutbyte för en optimal valutaunion. Om de nordiska länderna skulle bilda en 

valutaunion skulle regionen enligt McKinnons resonemang bli mer stängd eftersom 

efterfrågan i större utsträckning kan tillgodoses inom valutaunionen. Resultatet av vår studie 

visar att de nordiska länderna har en relativt jämn handel med varandra och av tabell 13 

framgår att de nordiska länderna är viktiga handelspartners med varandra. Om länderna skulle 

bilda en valutaunion skulle regionens största handelspartners bli Tyskland och Storbritannien 

enligt tabell 13. En redan omfattande handel skulle dessutom kunna komma att stimuleras 

ytterligare vid inträde i en valutaunion.  
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6. Slutsåts öch vidåre förskning 

Utifrån ett svenskt perspektiv är det lämpligast för Sverige att ingå i en valutaunion med 

Norge och Danmark eftersom den ekonomiska integrationen mellan dessa länder har varit 

störst, under den undersökta tidsperioden, vilket är centralt inom OCA-teorin. Taylors 

ränteregel visar att Sveriges och Norges räntebanor har samvarierat i störst utsträckning och 

OCA-indexets variabler visar att Sverige, Danmark och Norge har präglats av störst 

ekonomisk integration.  

Hur väl samvarierar de nordiska ländernas räntebanor med Sveriges utifrån Taylors 

ränteregel och svarar de på chocker på likartade sätt? 

Sveriges taylor-ränta har högst korrelation med Norges faktiska ränta följt av Euroland. Då 

taylor-räntan ses som en approximation för hur räntan inom landet borde sättas jämförs 

korrelationen mellan taylor-ränta för Sverige och faktisk ränta för övriga nordiska länder samt 

Euroland. Detta perspektiv framhålls även av Björksten et al. som det mest relevanta att 

basera sin bedömning av en potentiell valutaunion på. Utifrån detta perspektiv skulle det vara 

lämpligast, för Sveriges del, att ingå en valutaunion med Norge. Detta skulle tyda på att 

Norge och Sverige svarar på ekonomiska chocker på ett likartat sätt. Danmarks och Islands 

faktiska räntor har en lägre korrelation med Sveriges taylor-ränta vilket tyder på att dessa 

länder inte är lämpade för ett valutasamarbete. Eftersom danska kronan är bunden till euron 

har denna beräkning skiljt sig från övriga länders vilket kan ha påverkat resultatet.  

Utifrån ett OCA-index analysera om de nordiska ländernas växelkurser konvergerar med 

svenska kronan. 

Utifrån det skattade OCA-indexet är det växelkursen SvNo som konvergerar, dock inte under 

hela tidsperioden som har undersökts utan endast under period två som innefattar 2005-2010. 

Detta innebär att växelkursen har konvergerat under krisperioden och uppvisat en lägre 

växelkursvolatilitet. De övriga nordiska växelkurserna har divergerat under den senaste 

tidsperioden. Detta indikerar att Norge är det land som Sverige skulle passa bäst att ingå en 

valutaunion tillsammans med utifrån krisperioden. Dock divergerade SvNo under period ett 

medan SvDa konvergerade, detta gör att resultatet inte är entydigt. Men teorin om optimala 

valutaunioner menar att en av de viktigaste aspekterna är hur länder påverkas av ekonomiska 

chocker, vilket gör att det faktum att SvNo har konvergerat under period två borde göra 

länderna lämpliga kandidater till en valutaunion. 
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Kommer de två tillvägagångsätten, penningpolitiken (Taylors ränteregel) och graden av 

ekonomisk integration (OCA-index), påvisa samma optimala valutaunion?  

De två perspektiven, Taylors ränteregel och OCA-indexet, har valts eftersom de kvantifierar 

teorin om optimala valutaunioner på två olika sätt men med samma mål, att mäta ekonomisk 

integration. De två tillvägagångssätten kommer delvis fram till samma optimala valutaunion. 

Taylors ränteregel förespråkar Norge som potentiell valutaunionspartner. OCA-indexet pekar 

på Norge och Danmark som mest lämpade samarbetspartners för Sveriges del. OCA-indexets 

förklaringsvariabler ger även indikation på hur ekonomiskt integrerade de nordiska länderna 

är och det går tydligt att se att Sverige, Norge, Danmark och Finland i många fall är lika 

integrerade. Ingen av metoderna ger dock ett entydigt svar och beroende på vad som värderas 

som viktigast kan olika länder anses bilda den optimala valutaunionen med Sverige. Dock är 

det inget i denna uppsats som indikerar att Sverige och Island skulle bilda en optimal 

valutaunion.  

6.1 Vidare forskning 

Bildandet av en nordisk valutaunion är inte bara en fråga om optimala valutaunioner ur ett 

ekonomiskt perspektiv utan det är i hög grad ett politiskt ställningstagande och en fråga om 

genomförbarhet. Denna uppsats har endast fokuserat på ekonomiska aspekter och därmed 

vore det intressant att i vidare forskning lägga mer fokus på dels politiska faktorer och dels på 

värden som är svårare att mäta, till exempel likhet i språk och kultur. Den institutionella 

lämpligheten i en nordisk valutaunion har inte heller diskuterats i uppsatsen, till exempel 

likheter i arbetsmarknadsstruktur. De nordiska länderna borde ha mer lika värderingar än 

inom hela eurosamarbetet, om värderingarna däremot är tillräckligt lika för att upprätthålla ett 

utökat samarbete är svårare att avgöra, något som lämnas till vidare forskning inom området. 

En annan aspekt som bör undersökas mer är i vilken grad den ekonomiska integrationen ökar i 

och med valutaunionen, det skulle kunna innebära att det viktiga inte är att analysera 

ekonomisk integration innan bildandet av en valutaunion utan att det viktiga är hur 

valutaunionen i sig leder till ökad ekonomisk integration. 

Det går även att utveckla Taylors ränteregel som metod genom att bygga ut modellen med 

ytterligare förklaringsvariabler för att beskriva hur räntan sätts men det går även att skatta nya 

vikter. OCA-indexet kan även utvidgas genom att använda fler länder eller en längre 

tidsperiod för att försöka öka koefficienternas signifikans. Även andra variabler kan 

inkluderas i indexet, till exempel vore det intressant att inkludera finansiell integration.  
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