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Abstract 
 

This paper examines whether the impact of inflation on economic growth has changed over the 

last few decades. It uses linear panel data for 81 countries over the time period 1960-2020. The 

study builds on the research done by Robert Barro (1995) which concludes that during the time 

period 1960-1990 inflation had a negative impact on economic growth. This study confirms 

that Barro’s results hold and that the impact inflation has on economic growth is different 

between the time periods 1960-1990 and 1990-2020, where inflation has a less negative, or 

even slightly positive, impact on economic growth during the second time period. In attempt 

to explain this difference in impact different aspects of inflation were analyzed (volatility, 

levels, deflation and inflation targeting). The results show that when inflation’s volatility or 

levels were low to medium, inflation had a slightly positive impact on economic growth, while 

it had a less positive impact when volatility or levels were high. When all aspects were included 

in the regression only volatility had significant results. (The effect of deflation and inflation 

targeting did not show any statistically significant results.) Furthermore, the study showed that 

observations with higher volatility and level of inflation were more prevalent during the first 

time period. Therefore, high volatility (and possibly high levels) of inflation could be one 

reason inflation’s impact on economic growth was less negative, or even slightly positive, in 

the second time period compared to the first time period.  

   

 

 

Nyckelord: Inflation, ekonomisk tillväxt, volatil inflation, inflationsnivå, paneldata 
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1. Introduktion  
 

Monetära myndigheter och akademiska verksamheter har under de senaste decennierna lagt ett 

stort fokus på inflationen. Detta kan ses genom att det blivit allt mer populärt med införande 

av inflationsmål, vilket ger inflationen en central roll i samhället, samt att många artiklar och 

studier om inflation har genomförts. Låg inflation har på senare tid ansetts som 

eftersträvansvärt. I vissa länder, inklusive Sverige, ses låg inflation många gånger som något 

självklart och yngre generationer har inte erfarit något annat. Ifall låg inflation tas för givet 

uppstår en potentiell risk att andra aspekter såsom arbetslöshet och att stimulera ekonomin 

prioriteras över inflationen. Huruvida ett ökat fokus på inflationen gynnat den ekonomiska 

tillväxten, vilket betyder att ett potentiellt lägre fokus kan anses oroande, eller om det å andra 

sidan missgynnat tillväxten är något denna uppsats utforskar. Frågan som denna studie 

behandlar är om inflationen under de senaste decennierna, som har genomsyrats av en stor 

tonvikt på inflationen, har haft en annorlunda påverkan på den ekonomiska tillväxten jämfört 

med decennierna dessförinnan. 

 

Frågeställningarna som studien avser besvara är följande: Har inflationens påverkan på den 

ekonomiska tillväxten förändrats de senaste decennierna? Om så är fallet, finns det några 

förklaringar till denna förändring? 

 

I syfte att besvara frågeställningen tar denna studie avstamp i tillväxtforskaren Robert Barros 

(1995) studie som undersöker inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten under 

trettioårsperioden 1960–1990. Som tidigare nämnts har fokuset på låg inflation sedan dess ökat. 

Under den efterföljande trettioårsperioden har många studier som behandlar olika aspekter av 

inflation genomförts och inflationsmål som fenomen har både uppkommit och tagit fart. 

Inflationsmål prövades för första gången år 1990 i Nya Zeeland och flera länder har sedan dess 

anammat denna metod. Därav undersöker denna studie om det kan ses någon skillnad i 

inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten mellan dessa två trettioårsperioder, samt 

utforskar även vad dessa skillnader kan bero på.  

 

Studien använder sig av linjär paneldata och i undersökningen ingår samtliga länder som det 

fanns data för (81 stycken). Studien börjar med att upprepa Barros studie, det vill säga 

undersöka om inflationen haft en statistiskt säkerställd negativ påverkan på den ekonomiska 

tillväxten under tidsperioden 1960–1990. Därefter undersöks ifall det kan ses någon skillnad i 
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inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten mellan denna trettioårsperiod (1960–1990) 

och den efterkommande trettioårsperioden (1990–2020). I syfte att se ifall denna eventuella 

skillnad kan förklaras undersöks olika aspekter av inflationen. Detta görs genom att undersöka 

vad volatil inflation, inflationsnivå, deflation och inflationsmål har för effekt på inflationens 

påverkan på den ekonomiska tillväxten. Därefter undersöks ifall det kan ses någon skillnad i 

hur vanliga dessa aspekter är mellan de två trettioårsperioderna. Detta i syfte att se ifall dessa 

aspekter kan utgöra förklaringar till den eventuella skillnaden i inflationens påverkan på den 

ekonomiska tillväxten mellan de två trettioårsperioderna.  

 

Uppsatsen börjar med att beskriva befintlig teori och tidigare forskning. Detta görs genom en 

grundläggande beskrivning av inflation och ekonomisk tillväxt, en presentation av Barros 

studie och resultat samt en beskrivning av olika aspekter av inflationen tillsammans med deras 

påverkan på den ekonomiska tillväxten. Därefter beskrivs den valda metoden genom att först 

beskriva vilka ekonometriska regressioner som används och sedan vilka kontrollvariabler som 

inkluderas samt hur dessa, tillsammans med inflation och ekonomisk tillväxt, estimeras. 

Därefter presenteras resultatet tillsammans med kommentarer och kopplingar till de beskrivna 

teorierna och tidigare undersökningarna. Slutligen, i slutsatsen, sammanfattas resultatet och 

frågeställningen besvaras.  
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2. Teori och tidigare forskning 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel börjar med att göra en grundläggande beskrivning av ekonomisk tillväxt, 

empiriska undersökningar och inflation samt en övergripande teoretisk beskrivning av hur 

inflationen påverkar den ekonomiska tillväxten. Barros empiriska studie presenteras sedan, 

vilket är en studie som lagt grunden för många senare studier om inflation och ekonomisk 

tillväxt. Därefter analyseras olika aspekter av inflation genom användning av teori och 

empiriska resultat. De aspekter som behandlas är volatil inflation, inflationsnivå (hög 

inflation och hyperinflation), deflation och inflationsmål.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

2.1 Inflation och ekonomisk tillväxt 

 

Detta avsnitt börjar med en grundläggande beskrivning av ekonomisk tillväxt och hur 

empiriska tillväxtundersökningar genomförs. Därefter beskrivs hur den ekonomiska tillväxten 

beräknas. Sedan görs en grundläggande beskrivning av vad inflationen är samt hur den 

beräknas. Slutligen görs en övergripande teoretisk beskrivning av inflationens påverkan på den 

ekonomiska tillväxten.  

 

 

2.1.1 Beskrivning av ekonomisk tillväxt och empiriska undersökningar 

 

Det finns många olika modeller som på olika sätt beskriver vad som påverkar den ekonomiska 

tillväxten, två exempel är Solowmodellen och Romermodellen. Det finns olika varianter av 

dessa två modeller där olika variabler inkluderas, för en mer djupgående beskrivning se 

exempelvis Jones och Vollrath (2013) lärobok Introduction to Economic Growth. Det finns 

följaktligen ingen enhällighet i exakt vilka variabler som bör inkluderas i en tillväxtmodell, 

valet av variabler beror på vad modellen syftar i att analysera. Det är ständigt en avvägning 

mellan att antingen ha en enklare eller en mer korrekt modell. De variabler som ofta ingår i 
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tillväxtmodeller är exempelvis utbildningstid, utbildningskvalitet, befolkningstillväxt, 

deprecieringstakt och teknologisk utveckling.  

 

Vid empiriska undersökningar av den ekonomiska tillväxten görs liknande avvägningar av 

vilka variabler som bör inkluderas. Ifall för många variabler inkluderas i förhållande till antal 

observationer kan det exempelvis resultera i större standardfel och därmed mindre signifikanta 

resultat. Ifall vissa väsentliga variabler å andra sidan utesluts kan det exempelvis resultera i 

felaktiga koefficienter framför de förklarande variablerna. Variablerna som nämndes i 

föregående stycke påverkar den ekonomiska tillväxten och är därför exempel på variabler som 

kan inkluderas i empiriska undersökningar.  

 

Genomförande av empiriska tillväxtundersökningar kräver data över längre tidsperioder och 

gärna för många länder i syfte att undersöka hur utvecklingen sett ut över tid. Större mängder 

data började på ett mer övergripande sätt samlas in omkring 1960, därav kom en del större 

tillväxtstudier på nittiotalet då det för första gången gick att undersöka en trettioårsperiod. 

Robert Barros (1995) studie, som denna uppsats tar avstamp i, är en av dessa (för genomgång 

av studien se avsnitt 2.2).   

 

 

2.1.2 Beräkning av ekonomisk tillväxt  

 

Vid uträkning av ekonomisk tillväxt beräknas förändringen över tid av bruttonationalprodukt 

(BNP) per capita (värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land dividerat med 

antalet invånare). I syfte att beräkna genomsnittlig årlig ekonomisk tillväxt divideras BNP per 

capita för sista året under tidsperioden med BNP per capita för första året under tidsperioden. 

Kvoten upphöjs med talet ett dividerat med antalet år under tidsperioden. (För att uttrycka 

resultatet i procent multipliceras det med 100.)  Se ekvation 1.  

 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔	å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 = (
𝐵𝑁𝑃	𝑝𝑒𝑟	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎	!"!#$	å'(#	)*+('	#"+!,('"-+(*
𝐵𝑁𝑃	𝑝𝑒𝑟	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎	.ö'!#$	å'(#	)*+('	#"+!,('"-+(*

)
0

$*#$1	å' 

 
(Ekvation 1) 
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2.1.3 Beskrivning av inflation 

 

Inflation och deflation handlar om hur köpkraften av en valuta förändras över tid. Inflation 

innebär att köpkraften av en valuta minskar över tid medan deflation innebär att köpkraften av 

en valuta ökar över tid. Många valutor idag har en ensiffrig positiv inflation, men det finns 

även valutor som har högre inflation, deflation samt i vissa fall perioder av hyperinflation.  

 

Det finns olika åtgärder monetära myndigheter kan genomföra i syfte att påverka inflationen, 

detta beskrivs exempelvis av Fernando (2021) genom Investopedia. Tre åtgärder presenteras 

där samtliga påverkar pengars köpkraft genom att ändra utbudet av pengar. Första åtgärden är 

att öka produktionen av pengar och ge till invånarna. Utbudet av pengar ökar då och valutan 

minskar i värde. Andra sättet är att devalvera valutan och därmed göra valutan mindre värd. 

Tredje sättet, som Fernando beskriver som det allra vanligaste, är att monetära myndigheter 

köper statsobligationer från banker vilket leder till att mer pengar cirkulerar i ekonomin och 

valutan minskar i värde.  

 

De mekanismer som leder till ökad inflation kan delas in i tre kategorier, också beskrivet av 

Fernando (2021). Den första mekanismen, som Fernando kallar ”Demand pull” effekten, är 

den effekt som exempelvis uppstår när monetära myndigheter genomför de åtgärder 

presenterade i föregående stycke. Denna effekt innebär att efterfrågan på varor och tjänster 

ökar när det finns ett ökat utbud på pengar och kredit. Den ökade efterfrågan gör att säljare kan 

höja sina priser och därigenom ökar inflationen. Den andra mekanismen, som Fernando kallar 

”Cost push” effekten, innebär att kostanden ökar för producenter när produktionsvaror ökar i 

pris. Detta leder till att varupriser höjs och inflationen ökar. Den tredje mekanismen, som 

Fernando kallar ”Built in inflation”, handlar om den förväntade inflationen. Ifall invånare 

förväntar sig högre priser kommer efterfrågan på löner öka vilket ger högre kostnader för 

företag. Detta leder till högre priser och därmed ökar inflationen. 

 

 

2.1.4 Beräkning av inflation  

 

Vid uträkning av inflation beräknas förändringen av värdet på en varukorg över tid. Beroende 

på hur varukorgen komponeras kan inflationen variera något. Ett sätt att komponera varukorgen 
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är genom att ta ett vägt medelvärde av priset på alla varor och tjänster som säljs i ett land, det 

vill säga använda BNP deflatorn. Ett betydligt vanligare sätt är dock användning av 

konsumentprisindex (KPI), exempelvis beskrivet i Fernando (2021), vilket inte är ett mått på 

hela ekonomin utan istället ett vägt medelvärde av priset på de varor och tjänster som en 

konsument konsumerar. I denna studie används KPI vid beräkning av inflationen eftersom det 

mer precist speglar kostnaden att leva i ett land.  

 

I syfte att beräkna genomsnittlig årlig inflation divideras KPI för sista året under tidsperioden 

med KPI för första året under tidsperioden. Kvoten upphöjs med talet ett dividerat med antalet 

år under tidsperioden. (För att uttrycka resultatet i procent multipliceras det med 100.) Se 

ekvation 2.   

 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔	å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (
𝐾𝑃𝐼!"!#$	å'(#	)*+('	#"+!,('"-+(*
𝐾𝑃𝐼.ö'!#$	å'(#	)*+('	#"+!,('"-+(*

)
0

$*#$1	å' 

 

(Ekvation 2) 

 

 

2.1.5 Inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten 

 

I detta avsnitt görs en övergripande teoretisk beskrivning av hur inflationen påverkar den 

ekonomiska tillväxten. I senare avsnitt (2.3) görs en djupgående analys av hur olika aspekter 

av inflationen (volatil inflation, inflationsnivå, deflation och inflationsmål) påverkar den 

ekonomiska tillväxten samt empiriska belägg för detta. Detta eftersom jag anser det relevant 

att innan den djupgående analysen ha beskrivit Barros studie (2.2).  

 

En oförutsägbar inflation har en negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten. Den skapar en 

osäkerhet kring pengars framtida värde vilket gör det mer riskabelt att ingå kontrakt som löper 

över tid samt mer riskabelt att inneha valutan. En förutsägbar inflation är å andra sidan mindre 

riskfyllt och gynnar därav den ekonomiska tillväxten.  

 

Inflationens storlek påverkar också den ekonomiska tillväxten. Storleken på inflationen 

bestämmer hur värdet av pengar förändras över tid vilket påverkar ifall invånare väljer att spara, 

investera eller konsumera. Ifall inflationen är relativt hög minskar valutans värde relativt snabbt 
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vilket missgynnar sparande på banken och kan ge incitament till mer kortsiktigt agerande och 

ökad konsumtion. Det motsatta sker ifall inflationen är relativt låg eller deflation råder. Mer 

kortsiktigt tänkande och ökad konsumtion är negativt för den långsiktiga ekonomiska 

tillväxten. Relativt hög inflation skulle hypotetiskt även kunna medföra ökade investeringar i 

och med att sparande på banken blir mindre lönsamt. Detta skulle vara positivt för den 

långsiktiga ekonomiska tillväxten. Dock har detta inte fått empiriskt stöd, empirin har visat att 

högre inflation medför lägre ekonomisk tillväxt (se avsnitt 2.3.2).  

 

 

2.2 Robert Barros studie  

 

Robert Barro är en känd tillväxtforskare som har gjort många olika tillväxtstudier. År 1995 

gjorde Barro en studie som undersökte inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten 

över tidsperioden 1960–1990. Denna studie har legat som grund för många senare studier och 

i nästkommande avsnitt presenteras några andra studier som fokuserat på olika aspekter av 

inflationen. Eftersom min studie tar avstamp i Barros studie presenteras den lite mer 

djupgående jämfört med de andra studierna.  

 

Barro berättar, i sin studie år 1995, att det vid denna tidpunkt fanns mycket teoretiskt grund att 

inflation har en negativ påverkan på ekonomisk tillväxt men att det inte fanns mycket empiri 

som gav stöd för detta. Han ansåg det därför relevant att undersöka detta empiriskt. Han gjorde 

en studie baserad på paneldata där han undersökte omkring 100 länder över en trettioårsperiod. 

I regressionen var ekonomisk tillväxt den beroende variabeln och inflation tillsammans med 

flera kontrollvariabler de förklarande variablerna.  

 

Resultatet Barro (1995) fick fram vara att inflationen har en negativ påverkan på den 

ekonomiska tillväxten men att detta endast gäller så länge observationerna med högre inflation 

inte utesluts. Ifall undersökningen endast görs på observationer med inflation lägre än 50% fick 

han inget statistiskt säkerställt resultat.  

 

Barro undersökte också ifall det kan ses något samband mellan hög inflation och hög volatilitet 

i inflationen. Hög volatilitet i inflationen innebär att inflationen i hög grad varierar mellan olika 
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år. Volatiliteten i inflationen estimerades genom beräkning av inflationens standardavvikelse. 

Resultatet blev att det fanns ett samband mellan hög inflation och hög volatilitet i inflationen.  

 

Två potentiella problem som Barro lyfter fram med sin studie är kausalitetsproblemet och 

problemet att en avgörande variabel saknas. Kausalitetsproblemet innebär att det inte går att 

avgöra ifall det är inflationen som påverkar den ekonomiska tillväxten eller tvärtom. Avsaknad 

av en variabel som påverkar den ekonomiska tillväxten kan medföra att resultatet blir lite 

felaktigt. Barro har försökt ta hänsyn till detta och valt variablerna med omsorg, men risken att 

någon variabel missas kvarstår.   

 

 

2.3 Olika aspekter av inflation samt deras påverkan på den ekonomiska tillväxten  
 

Sedan Barros studie har många vidare studier som behandlar olika aspekter av inflation och 

deras påverkan på den ekonomiska tillväxten genomförts. Dessa studier, tillsammans med 

bakomliggande teori, presenteras i detta avsnitt. Aspekterna som analyseras är inflationens 

volatilitet, inflationsnivå (hög inflation och hyperinflation), deflation samt inflationsmål.  

 

 

2.3.1 Volatil inflation 

 

Hög volatilitet i inflationen gör inflationen mer oförutsägbar och är därför negativt för den 

ekonomiska tillväxten. Mer oförutsägbarhet gör det mer riskfyllt att inneha valutan och skriva 

kontrakt som löper över tid. Vid kontraktskrivande krävs då en extra riskpremie för de kontrakt 

som löper över en längre tid eftersom de inblandade inte vet vad de nominella pengabeloppens 

framtida värde är. Det här missgynnar långsiktigt tänkande och gynnar istället kortsiktigt 

agerande, vilket är negativt för den ekonomiska tillväxten.  

   

Löneavtal är exempel på ett kontrakt som löper över längre tid. Löneförhandlingar görs 

vanligtvis en gång om året och kontraktet omfattar därmed normalt sätt en ettårsperiod. Ifall 

inflationen är oförutsägbar kommande år blir löneförhandlingarna betydligt svårare. Vid 

förhandlingen antar arbetsgivaren att inflationen kommer ligga i den övre delen av det troliga 

intervallet medan arbetstagaren antar det motsatta. När lönen sedan betalas ut, och inflationen 
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antingen resulterar i att vara relativt hög eller relativt låg, kommer ena parten att vinna på 

överenskommelse och den andra parten förlora. I fallet då inflationen är relativt hög är den 

reella lönen lägre vilket betyder lägre kostnader för arbetsgivaren att producera företagets varor 

eller tjänster. Om inflationen å andra sidan är relativt låg är den reella lönen relativt hög vilket 

betyder att arbetstagaren har större konsumtionsmöjligheter. Således innebär en korrekt 

förväntning av inflationen, som både arbetstagare och arbetsgivare är enade om, en förenklad 

process samt en minskad risk vid löneförhandling. 

 

Att volatil inflation påverkar den ekonomiska tillväxten negativt stödjs även av forskning. 

Lansana (2012) är ett exempel, denna studie undersöker över en trettioårsperiod hur 

inflationens volatilitet påverkar den ekonomiska tillväxten i de afrikanska länder som utgör 

WAEMU. Resultatet är att volatil inflation stör den ekonomiska tillväxten och om volatiliteten 

kvarstår över tid har det en negativ effekt på ekonomin. En annan studie, gjord av Emara 

(2012), undersöker hur inflationens volatilitet påverkar den ekonomiska tillväxten vid olika 

nivåer av institutionell utveckling. Undersökningen baseras på 37 länder över tidsperioden 

1989–2006. En slutsats hon drar är att inflationens volatilitet har en statistiskt säkerställd 

påverkan på den ekonomiska tillväxten. Ytterligare en studie som ger liknande resultat är 

studien som analyserar 78 länder över en tjugoårsperiod, utförd av Al-Marhubi (1998). Al-

Marhubis resultat är att högre volatilitet i inflationen hänger ihop med lägre ekonomisk tillväxt. 

Flera andra studier som behandlar inflationens volatilitet ur olika perspektiv har genomförts, 

exempelvis genom att undersöka en specifik region eller tidsperiod, de flesta av dessa ger 

liknande resultat.  

 

Sammanfattningsvis är en icke volatil inflation positivt för den ekonomiska tillväxten enligt 

både befintlig teori och tidigare forskning.  Det skapar stabilitet i ekonomin genom att minska 

riskerna, förenkla för kontraktskrivande och gynna långsiktigt tänkande.  

 

 

2.3.2 Inflationsnivå 

 

Hög inflation medför att pengar snabbt minskar i värde vilket påverkar sparande, investeringar 

och konsumtion. En valuta kan ha stabilt hög årlig inflation, detta innebär att pengarna snabbt 

minskar i värde men på ett förutsägbart sätt. En valuta kan också ha tilltagande hög inflation 
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som slutar i att prisnivån ökar okontrollerat. Detta fenomen kallas hyperinflation och är inte 

önskvärt. Härnäst beskrivs hyperinflation och därefter hög inflation.  

 

Hyperinflation är något som exempelvis beskrivs av Kenton (2020) via Investopedia. 

Hyperinflation är ett tillstånd där priser växer i en snabb och okontrollerad takt. Kenton skriver 

att prisnivån behöver öka mer än 50% per månad för att definieras som hyperinflation. 

Hyperinflation är inte särskilt vanligt, men det har genom historien inträffat flertalet gånger, 

och om det väl inträffat är risken stor att det fortsätter okontrollerat.  

 

Flera olika problem uppstår när hyperinflation inträffar, Kenton (2020) belyser några av dessa. 

Ett problem är risken att invånare hamstrar mat och andra viktiga produkter eftersom den ökade 

prisnivån medför att konsumtion är billigare idag jämfört med senare. Hamstring av varor kan 

resultera i brist på utbud vilket är problematiskt. Ett annat problem Kenton belyser är att 

hyperinflation leder till att pengar sparade på banken snabbt minskar i värde till dess att de 

nästan helt saknar köpkraft. Detta medför att konsumenters ekonomiska situation försämras 

och i vissa fall kan det till och med resultera i personlig konkurs. I takt med att pengar på 

banken minskar i värde vill färre personer ha sina pengar på banken vilket därför också kan 

leda till att det finansiella systemet kollapsar. Slutligen beskriver Kenton att skatten också kan 

komma att påverkas. I många fall kan hyperinflation göra att både företag och privatpersoner 

inte har råd att betala den skatt som krävs för att bibehålla de offentliga verksamheterna.  

 

Det finns olika anledningar till att hyperinflation uppstår och Kenton (2020) beskriver några 

av dessa. En anledning är ifall utbudet av pengar ökar i snabbare takt än BNP tillväxten i ett 

land. Detta kan exempelvis ske ifall landet genomgår en depression och regeringen producerar 

mer pengar i syfte stimulera ekonomin. En annan anledning till hyperinflation, som Kenton 

också beskriver, är ifall förtroendet för valutan av någon anledning försvinner, det kan 

exempelvis ske ifall landet genomgår ett krig. Ett minskat förtroende för valutan medför att 

säljare kräver ett högre pris för samma varor för att bli kompenserade för den extra risk som 

innehav av en valuta i denna situation innebär. Kenton skriver även att investerare i en sådan 

situation ofta väljer att flytta investeringar till andra länder. Detta gör att efterfrågan på valutan 

sjunker vilket även det leder till att valutan minskar i värde.  

 

I föregående stycken tydliggörs att hyperinflation har en stor påverkan på ekonomin. Det 

resulterar i att valutan, som är grunden för ett lands ekonomiska system, snabbt minskar i värde 
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genom att exempelvis förtroendet för och efterfrågan på valutan minskar. Därav påverkar 

hyperinflationen både ekonomin samt den ekonomiska tillväxten negativt.  

 

En hög inflation kan, även om hyperinflation inte uppstår, medföra vissa nackdelar. En nackdel 

med hög inflation är att det ofta innebär en högre volatilitet i inflationen, vilket exempelvis kan 

ses i Barros studie (1995), (se avsnitt 2.2). (En hög volatilitet i inflationen är negativt för den 

ekonomiska tillväxten, se avsnitt 2.3.1 för beskrivning av detta). Sambandet mellan hög 

inflation och hög volatilitet i inflationen kan även ses matematiskt. Detta eftersom en 

procentuell avvikelse från en förväntad inflation på exempelvis 20% innebär större variation i 

absoluta tal än samma procentuella avvikelse från en förväntad inflation på 2%.  

 

Hög inflation påverkar även konsumenters beteende genom att gynna konsumtion idag och 

missgynna sparande eftersom pengar sparade på banken snabbt minskar i värde. Detta kan 

medföra att konsumenter agerar mer kortsiktigt vilket missgynnar den långsiktiga ekonomiska 

tillväxten. Dock kan en hög inflation också ge incitament att investera, istället för att spara 

pengar på banken, vilket å andra sidan gynnar den långsiktiga ekonomiska tillväxten. Hög 

inflation kan därav påverka den ekonomiska tillväxten på olika sätt.  

 

Empiriska undersökningar visar i allmänhet att en hög inflation har en negativ påverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Många av dessa studier genomförs genom att undersöka när inflationen 

börjar ha en statistiskt säkerställd negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten. En 

panelstudie genomförd av Vinayagathasan (2013), som baseras på 32 asiatiska länder över 

perioden 1980–2009, visar att inflationsnivåer över 5,43% skadar den ekonomiska tillväxten, 

medan lägre nivåer inte gör det. En annan studie skriven av Ndoricimpa (2017), som istället 

undersöker afrikanska länder, kommer fram till att gränsvärdet är 6,7% och att inflationsnivåer 

över detta värde verkar vara skadligt för ekonomin. Det finns även många andra likartade 

studier. De flesta av dessa resulterar i ett liknande resultat, men exakt var gränsen går skiljer 

sig åt.  

 

Sammanfattningsvis verkar både hyperinflation och hög inflation vara negativt för den 

ekonomiska tillväxten enligt befintlig teori och tidigare forskning. Båda fenomen påverkar 

inflationen genom att påverka pengars värde och invånares beteende.   
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2.3.3 Deflation  

 

Deflation innebär att prisnivån i landet sjunker vilket betyder att värdet av pengar ökar. Synen 

på om deflation är något positivt eller negativt har förändrats över tid, vilket beskrivs av 

Investopedia  (2020a). Deflation började anses som något negativt efter The Great Depression 

då samhällen präglades av deflation, hög arbetslöshet och låg ekonomisk verksamhet. På senare 

tid har folk dock ifrågasatt denna negativa bild av deflation och idag finns det olika åsikter.  

 

Hur deflation uppstår beskrivs exempelvis av Investopedia  (2020a). Det kan till exempel 

uppstå om utbudet av pengar minskar, den totala efterfrågan på pengar ökar eller om 

produktiviteten ökar. Utbudet av pengar styrs av monetära myndigheter och om utbudet av 

pengar minskar, allt annat lika, blir pengarna mer värdefulla och deflation uppstår. Den totala 

efterfrågan på pengar påverkas av olika saker, exempelvis konjunkturer, offentlig konsumtion, 

och konsumenters benägenhet att spara. Ifall efterfrågan på pengar ökar, allt annat lika, blir 

pengarna mer värdefulla och deflation uppstår. En ökad produktivitet innebär att fler varor och 

tjänster produceras och om utbudet av pengar hålls konstant blir pengarna mer värdefulla och 

deflation uppstår.  

 

En potentiell risk med deflation är att invånare väljer framtida konsumtion före konsumtion 

idag eftersom pengarna är mer värda i framtiden.  Ifall konsumenter avstår från konsumtion 

idag leder det till minskad ekonomisk aktivitet vilket kan påverka den ekonomiska tillväxten.  

Investopedia (2020b) menar dock att det inte finns särskilt mycket belägg för ett sådant 

fenomen eftersom de flesta varor som konsumeras är varor som inte går att vänta med att 

konsumera såsom mat, kläder och transport. De menar vidare att även om konsumtion skulle 

kunna skjutas upp till framtiden måste nyttan av pengarnas värdeökning vara större än onyttan 

att behöva vänta med att konsumera. Investopedia lyfter även fram att höga lån påverkas av 

deflation eftersom det riktiga värdet på dessa lån ökar över tid i samband med att priserna 

sjunker. Sammantaget kan därför både synen på konsumtion och lån påverkas av deflation.  

 

Slutligen kan inte fastställas om deflation har ett positivt eller negativt samband med 

ekonomisk tillväxt. Enligt Investopedia (2020b) kan deflation vara ett resultat av en hälsosamt 

växande ekonomi med hög teknologisk utveckling. Å andra sidan skriver Investopedia även att 

deflation i en ekonomi som karakteriseras av prisbubblor och höga skulder kan leda till en 
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temporär finansiell kris. Därav kan deflation i vissa fall leda till en temporär finansiell kris men 

i andra fall vara ett resultat av en hälsosam ekonomi. 

 

2.3.4 Inflationsmål  

 

I de föregående avsnitten klargörs att inflationen har en påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

Enligt de förda analyserna verkar en stabil och förutsägbar inflation, som inte är allt för hög, 

vara positivt. Många länder har under de senaste decennierna valt att lägga ett större fokus på 

inflationen, i syfte att försöka bibehålla den på en låg och stabil nivå, genom att ge 

Centralbanken i huvuduppgift att sträva efter att följa ett förutbestämt inflationsmål.  

 

Inflationsmålets utveckling över tid beskrivs exempelvis av Svensson (2010, kap 22). Han 

berättar att Nya Zeeland var det land som först introducerade inflationsmål, år 1990, och 20 år 

senare har ytterligare omkring 25 länder infört det. Vidare skriver han att inflationsmål varit 

ett bra sätt att uppnå stabilitet i inflationen och ekonomin. Detta delvis eftersom det ger ett 

tydligt värde på inflationen samt delvis eftersom penningpolitik till stor del förs i syfte att uppnå 

detta mål vilket gör processen både trovärdig och transparant. Svensson skriver att målet 

vanligtvis ligger omkring 2% (i utvecklingsländer tenderar det dock att vara något högre). Den 

exakta utformningen av målet varierar lite mellan länder, i vissa fall är Centralbankens uppgift 

att alltid försöka ligga så nära inflationsmålet som möjligt medan det i andra fall är att ligga 

inom ett intervall. Enligt Svensson verkar utformningen dock vara av mindre betydelse.   

 

Inflationsmål verkar hittills ha fungerat bra, både eftersom det inte uppstått betydande negativa 

effekter samt eftersom det varit ett framgångsrikt sätt att hålla nere inflationens volatilitet. 

Enligt Svensson (2010, kap 22) har det inte påvisats att inflationsmål skulle ha en skadlig 

inverkan på varken den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen eller produktiviteten. När 

artikeln skrevs, år 2010, var det inte heller något land som infört inflationsmål och sedan 

avskaffat det (med undantag för de länder som ingått Eurosamarbetet). Svensson skriver även 

att trots många positiva effekter i både små och mellanstora länder har Eurosamarbetet, USA 

och Japan, när boken skrevs, valt att inte fullt ut använda sig av inflationsmål, men de har tagit 

steg i den riktningen. Två andra personer som tillsammans skriver en artikel om inflationsmål 

är Hall och Jääskelä (2009) genom Reserve Bank of Australia. I den artikeln jämför de fem 

länder som har inflationsmål med fem länder som inte har det och konstaterar att länderna med 
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inflationsmål har haft en lägre volatilitet i inflationen jämfört med länderna utan inflationsmål. 

En artikel som stödjer detta är artikeln skriven av Chugunov et al (2021). Deras resultat visar 

att volatiliteten i inflation minskade markant efter att inflationsmål infördes, deras resultat visar 

dock inte att inflationsmål hade någon märkbar påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

Sammantaget verkar därför penningpolitik förd i syfte att uppnå ett inflationsmål hittills ha 

visats vara framgångsrikt.   

 

Sammanfattningsvis har inflationsmål införts i syfte att få en låg och stabil inflation. 

Inflationsmål verkar ha varit positivt för den ekonomiska tillväxten eftersom den medför att 

inflationens volatilitet blir lägre. Utöver detta skapar inflationsmål även en transparens och 

trovärdighet vilket ökar förtroendet för valutan.    
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3. Metod 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel presenterar den valda metoden och hur denna förhåller sig till Barros studie. 

Först beskrivs genomförandet genom att presentera de ekonometriska regressioner som 

studien använder. Därefter beskrivs valet av kontrollvariabler samt hur dessa, tillsammans 

med inflation och ekonomisk tillväxt, estimeras.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

3.1 Ekonometriska regressioner  

 

I syfte att undersöka ifall inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten har förändrats de 

senaste decennierna görs en ekonometrisk regression där ekonomisk tillväxt är den beroende 

variabeln och inflationen, tillsammans med flera kontrollvariabler, är de förklarande 

variablerna. Studien använder paneldata indelad i femårsintervall, vilket skiljer sig från Barros 

studie som använde två tioårsintervall och ett femårsintervall. Valet att använda femårsintervall 

görs eftersom jag anser att analysen blir bättre och tydligare när tidsperioderna är lika långa. 

Regressionen beräknas genom användning av modellen med randomiserade effekter (val av 

modell beskrivs i avsnitt 4.1) och samtliga undersökningar genomförs på en 5% 

signifikansnivå. 

 

För att undersöka huruvida det finns en skillnad i hur inflationen påverkar den ekonomiska 

tillväxten mellan de två trettioårsperioderna skapas en interaktiv dummy. Dummyn (𝛾!)	antar 

värdet noll för perioden 1960–1990 och värdet ett för perioden 1990–2020. Denna dummy 

multipliceras med inflationen och produkten läggs till som en term i regressionen. Utöver 

denna term läggs även inflationen, utan att multipliceras med något, in i regressionen. Se 

ekvation 3.  

 

𝐸",$ =	𝛽% + 𝛽! × 𝐼",$ + 	𝛽& × 𝛾! × 𝐼",$ +	∑	𝛽' × 𝑥",$,' + 𝜀",$ 

(Ekvation 3) 
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I ekvationen representeras landet av i, femårsperioden av t och kontrolvariabeln av j. Vidare 

representeras ekonomisk tillväxt av E(,), inflation av I(,)	, koefficienten framför 

kontrollvariabeln av 	β+ och kontrollvariabeln av x(,),+. 

 

Uppställningen i ekvation 3 medför att inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten 

under perioden 1960–1990 representeras av 𝛽!. Detta eftersom dummyn 𝛾! antar värdet noll 

vid denna trettioårsperiod och därmed faller termen 	𝛽& × 𝛾! × 𝐼",$	bort. Ifall 𝛽! är statistiskt 

skild från noll innebär det att inflationen påverkar på den ekonomiska tillväxten under denna 

trettioårsperiod.  

 

Under perioden 1990–2020 antar dummyn 𝛾! värdet ett vilket betyder att inflationens påverkan 

på den ekonomiska tillväxten istället representeras av 𝛽! + 𝛽&. Skillnaden i hur inflationen 

påverkar den ekonomiska tillväxten mellan de två trettioårsperioderna representeras därav av 

𝛽&. Ifall 𝛽& är statistiskt skild från noll innebär det att inflationens påverkan på den ekonomiska 

tillväxten skiljer sig åt mellan de två trettioårsperioderna.   

 

Genom att undersöka olika aspekter av inflationen avses ta reda på ifall den eventuella 

skillnaden i inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten mellan trettioårsperioderna 

kan förklaras. De aspekter som undersöks är volatil inflation, inflationsnivå, deflation och 

inflationsmål. Först undersöks om dessa aspekter har en statistiskt säkerställd effekt på 

inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten och sedan görs en jämförelse hur vanliga 

dessa aspekter är under de två trettioårsperioderna.  

 

Aspekten volatil inflation undersöks genom att beräkna standardavvikelsen av den årliga 

inflationen för samtliga femårsperioder. Tre grupper baserat på storleken av 

standardavvikelsen skapas, en grupp för observationer med standardavvikelse mindre än 0,01, 

en grupp mellan 0,01 och 0,1 och en grupp över 0,1. Dummys (𝛾&	och 𝛾,	) för den lägre 

respektive övre gruppen skapas, vilket betyder att mellangruppen är referensgrupp. För att få 

interaktiva dummys multipliceras respektive dummy med inflationen och dessa produkter 

läggs till som termer i ekvation 3, se ekvation 4. Ifall koefficienten framför respektive produkt 

(	𝛽, och 	𝛽-) är statistiskt skild från noll betyder det att hög och/eller låg volatilitet har en 
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statistiskt säkerställd annorlunda effekt på inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten 

jämfört med referensgruppen.  

 

 

𝐸",$ =	𝛽% + 𝛽! × 𝐼",$ + 	𝛽& × 𝛾! × 𝐼",$ + ∑	𝛽' × 𝑥",$,' + 	𝛽, × 𝛾& × 𝐼",$+	𝛽- × 𝛾, × 𝐼",$ + 𝜀",$ 

(Ekvation 4) 

 

 

Aspekten inflationsnivå undersöks genom att dela in observationerna i tre grupper baserat på 

inflationsnivå. En grupp för observationer med lägre än 10% inflation, en grupp mellan 10% 

och 40% och en grupp över 40%. Dummys (𝛾-	och 𝛾.) för gruppen med låg respektive hög 

inflation skapas, mellangruppen blir därmed referensgrupp. För att få interaktiva dummys 

multipliceras respektive dummy med inflationen och dessa produkter läggs till som termer i 

ekvation 3, se ekvation 5. Ifall koefficienten framför respektive produkt (	𝛽. och 	𝛽/) är 

statistiskt skild från noll betyder det att hög och/eller låg inflation har en statistiskt säkerställd 

annorlunda effekt på inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten jämfört med 

referensgruppen.   

 

 

𝐸",$ =	𝛽% + 𝛽! × 𝐼",$ + 	𝛽& × 𝛾! × 𝐼",$ + ∑	𝛽' × 𝑥",$,' + 	𝛽. × 𝛾- × 𝐼",$+	𝛽/ × 𝛾. × 𝐼",$ + 𝜀",$ 

(Ekvation 5) 

 

 

Aspekten deflation undersöks genom att dela in observationerna i två grupper, en för deflation 

och en för inflation. En dummy (𝛾/)	som antar värdet ett ifall observationen haft deflation, och 

noll i annat fall, skapas. För att få en interaktiv dummy multipliceras dummyn med inflationen 

och denna produkt läggs till som en term i ekvation 3, se ekvation 6. Ifall koefficienten framför 

produkten (	𝛽0) är statistiskt skild från noll betyder det att deflation har en statistiskt säkerställd 

annorlunda effekt på inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten jämfört med 

referensgruppen.   

 

𝐸",$ =	𝛽% + 𝛽! × 𝐼",$ + 	𝛽& × 𝛾! × 𝐼",$ + ∑	𝛽' × 𝑥",$,'+	𝛽0 × 𝛾/ × 𝐼",$ + 𝜀",$ 

(Ekvation 6) 
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Aspekten inflationsmål undersöks genom att dela in observationerna i två grupper, en där 

inflationsmål införts och en där det inte införts. En dummy (𝛾0)	som antar värdet ett ifall 

observationen haft inflationsmål majoriteten av femårsperioden, och noll i annat fall, skapas. 

För att få en interaktiv dummy multipliceras dummyn med inflationen och denna produkt läggs 

till som en term i ekvation 3, se ekvation 7. Ifall koefficienten framför produkten (	𝛽1) är 

statistiskt skild från noll betyder det att införande av inflationsmål har en statistiskt säkerställd 

annorlunda effekt på inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten jämfört med 

referensgruppen.   

 

 

𝐸",$ =	𝛽% + 𝛽! × 𝐼",$ + 	𝛽& × 𝛾! × 𝐼",$ + ∑	𝛽' × 𝑥",$,'+	𝛽1 × 𝛾0 × 𝐼",$ + 𝜀",$ 

(Ekvation 7) 

 

 

När aspekternas effekt på inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten undersökts görs 

en jämförelse av hur vanliga dessa aspekter är under de två trettioårsperioderna. Detta utförs 

genom att jämföra, för respektive aspekt, hur stor andel av observationerna som finns i de olika 

grupperna.  

 

 

3.2 Val av kontrollvariabler 

 

Barro (1995) använde följande kontrollvariabler i sin regression: förväntad livslängd, 

fertilitetsgrad, offentlig konsumtion, pengar spenderade på utbildning, investeringar, 

humankapital (multiplicerat med logaritmen av BNP), handel, demokratiindex, index för svarta 

marknaden, index för lagföljsamhet, manlig utbildning, kvinnlig utbildning och en dummy för 

Latinamerika. I den här studien används ungefär samma kontrollvariabler, men med viss 

skillnad. Vissa estimeringar sker även på ett lite annorlunda sätt.  

 

I denna studie används befolkningstillväxt som variabel istället för förväntad livslängd och 

fertilitetsgrad. Anledningen till detta är att jag anser befolkningstillväxt som en bättre 

estimering eftersom exempelvis invandring, som också kan påverka den ekonomiska tillväxten, 
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medräknas. Dock borde detta val inte påverka resultatet markant. Att slå ihop två variabler är 

även positivt eftersom det minskar antalet kontrollvariabler. Befolkningstillväxt väntas påverka 

den ekonomiska tillväxten negativt eftersom en ökad befolkning minskar BNP per capita, allt 

annat lika.    

 

Offentlig konsumtion, investeringar och humankapital är, precis som i Barros (1995) 

regression, med som kontrollvariabler i denna studie. Pengar spenderade på utbildning ingår i 

den data som används för offentliga konsumtion, därav estimeras den inte separat. I Barros 

studie multipliceras humankapitalet med logaritmen av BNP, men i denna studie multipliceras 

det inte med något. Samtliga av dessa tre variabler väntas påverka den ekonomiska tillväxten 

positivt. Ökad offentlig konsumtion, vilket exempelvis kan innebära mer pengar på utbildning 

och infrastruktur, samt investeringar möjliggör att BNP kan öka snabbare i framtiden, det vill 

säga ökad ekonomisk tillväxt. Ett ökat humankapital väntas påverkar den ekonomiska 

tillväxten positivt eftersom människors kapacitet att producera BNP ökar.  

 

Handel är också med i denna studie men estimeras lite annorlunda. I Barros (1995) studie 

användes antal år som öppen ekonomi som index. Idag är dock de flesta länder öppna 

ekonomier och därför anser jag det mer relevant att estimera handel genom användning av total 

andel export och import av BNP. Handel väntas påverka den ekonomiska tillväxten positivt. 

Detta exempelvis eftersom idéer och kunskap snabbare sprids när länder handlar med varandra.  

 

Demokratiindex är också med i den här studien. I denna studie används data av demokrati för 

samtliga år, till skillnad från Barro som endast använde ett fåtal observationer. I det 

demokratiindex som denna studie använder ingår lagföljsamhet, därav estimeras detta inte som 

en egen variabel. Utöver demokratiindex och ett index för lagföljsamhet använde Barro även 

ett index för den svarta marknaden, denna variabel utesluts dock i den här studien. 

Demokratiindex väntas påverka den ekonomiska tillväxten positivt eftersom det möjliggör för 

människor att tänka mer fritt och därmed ökar vanligtvis antalet idéer med mera.    

 

Manlig och kvinnlig utbildning estimeras tillsammans i denna studie, det vill säga som en 

variabel. Detta eftersom jag inte anser att det finns någon anledning att tro att manlig och 

kvinnlig utbildning skiljer sig markant i hur de påverkar den ekonomiska tillväxten. Detta 

minskar även antalet kontrollvariabler vilket kan anses positivt. Utbildning väntas påverka den 
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ekonomiska tillväxten positivt eftersom mer utbildning gör att befolkningen kan arbeta med 

svårare saker och därmed producera mer BNP.  

 

Denna studie har även med en dummy för samtliga regionerna i världen, det vill säga inte bara 

Latinamerika som i Barros (1995) studie. Olika regioner väntas ha olika påverkan på den 

ekonomiska tillväxten eftersom deras förutsättningar skiljer sig åt.   

 

Utöver de kontrollvariabler som Barro (1995) använde använder denna studie även variabeln 

initial BNP per capita. Detta eftersom initial BNP per capita påverkar den ekonomiska 

tillväxten samt ofta används vid tillväxtforskning. Initial BNP per capita väntas påverka den 

ekonomiska tillväxten negativt eftersom en lägre initial BNP per capita gör det lättare att öka 

BNP per capitanivån genom att exempelvis utnyttja redan utvecklad teknologi (uppfunnen i 

andra länder). Min avsikt var att även ha med infrastruktur, men på grund av att data saknades 

för många år uteslöts den.   

 

 

3.3 Mätning av variabler 

 

Ekonomisk tillväxt och inflation beräknas enligt de ekvationer som presenteras i teoridelen 

(ekvation 1 och 2). Data för BNP och befolkning, som används i syfte att beräkna den årliga 

genomsnittliga ekonomiska tillväxten, hämtas från Feenstra, Inklaar och Timmer (2015). I 

samtliga fall i studien då BNP används är det köpkraftsjusterad real BNP. Datan för KPI, som 

används i syfte att beräkna den årliga genomsnittliga inflationen, hämtas från The World Bank 

(u.å.). I båda fallen saknades data för år 2020 så ett genomsnitt på en fyraårsperiod beräknades 

för den sista femårsperioden.  

 

Befolkningstillväxten beräknas genom användning av data över befolkningen, hämtad från 

Feenstra, Inklaar och Timmer (2015). Den årliga genomsnittliga befolkningstillväxten räknas 

ut på liknande sätt som den ekonomiska tillväxten samt inflationen.  

 

Data för offentlig konsumtion, investeringar, humankapital och handel hämtas från Feenstra, 

Inklaar och Timmer (2015). Andel offentlig konsumtion av BNP och humankapital finns 

färdigestimerade i Penn World Table. Investeringar beräknas genom att subtrahera datan för 
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konsumtion från datan för konsumtion adderat med investeringar och därefter dividera hela 

uttrycket med BNP. Handel beräknas genom att ta absolutvärdet av andel export av BNP 

adderat med absolutvärdet av andel import av BNP. Samtliga av dessa fyra uträkningar 

resulterar i årlig data. I syfte att få ett värde per femårsperiod beräknas ett aritmetiskt 

medelvärde (för tidsperioden 1960–1965 beräknas ett aritmetiskt medelvärde av åren 1960, 

1961, 1962, 1963 och 1964). 

 

Data för demokratiindex hämtas från Center for Systemic Peace (2018). Indexet som används 

kallas för Polity 2. Demokratiindexet är presenterat årligen och därför tas ett aritmetiskt 

medelvärde av fem år i syfte att få ett värde per femårsperiod (beräkningen genomförs på 

samma sätt som i föregående stycke).   

 

Data för utbildning hämtas från Barro och Lee (2013). I Barro och Lee finns genomsnittligt 

antal utbildningsår för hela befolkningen över 15 år presenterat i femårsintervall. Utbildning 

har en fördröjd påverkan på ekonomisk tillväxt eftersom det är först när en utbildad person är 

ute på arbetsmarknaden som hen tillför till den ekonomiska tillväxten. Därav estimeras denna 

variabel med en tidsperiods lag, det vill säga att för exempelvis tidsperioden 1960–1965 

används utbildningsdata från 1955.  

 

Data för regionsdummys hämtas också från Barro och Lee (2013). Datan är indelad i följande 

regioner: Utvecklade ekonomier, Östra Asien och Stillahavet, Europa och Centralasien, 

Latinamerika och Karibien, Mellanöstern och Nordafrika, Södra Asien samt Afrika söder om 

Sahara. Det gjordes en dummy för samtliga av dessa regioner förutom regionen Afrika söder 

om Sahara, vilket därmed innebär att Afrika söder om Sahara är referensgrupp. Samtliga 

dummys antar värdet ett ifall landet ligger i regionen och annars värdet noll.   

 

Initial BNP per capita beräknas genom BNP år 1960 dividerat med befolkningen år 1960.  

Datan hämtas från Feenstra, Inklaar och Timmer (2015). Värdet för år 1960 används för 

samtliga observationer gällande det landet.  

 

Slutligen hämtas data för inflationsmål från artikeln skriven av Svensson (2010, kap 22) 

kombinerat med data från Central Bank News (u.å.). En observation kategoriseras som innehav 

av inflationsmål ifall landet haft inflationsmål under majoriteten av femårsperioden. Svensson 

presenterar en lista på alla länder som infört inflationsmål innan år 2010 samt när det infördes. 
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Central Bank News visar vilka länder som år 2020 använde sig av inflationsmål. I denna studie 

antas att inget av de länder som presenteras i Svenssons artikel har avskaffat inflationsmål efter 

införandet. Detta är inte ett helt korrekt antagande eftersom Svensson nämner att vissa länder 

infört inflationsmål men sedan ingått Eurosamarbetet och därmed slutat använda sin valuta, det 

är även möjligt att något land avskaffat inflationsmål efter det att artikeln skrevs. För att ta 

hänsyn till länder som infört inflationsmål efter år 2010 används en lista från Central Bank 

News. Listan innehåller inte information om när länder införde inflationsmål, därav antas att 

samtliga länder på listan hade inflationsmål under tidsperioden 2015–2020 (men inte under 

tidsperioden 2010–2015). Detta är inte en heller en helt korrekt bedömning, men troligen en 

ganska bra estimering.   



 25 

4. Resultat och analys  
 

___________________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel beskriver till att börja med de tester som gjorts på den insamlade datan. Därefter 

presenteras resultatet av undersökningen genom att först återskapa Barros resultat, sedan visa 

att det finns skillnader i inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten mellan de två 

trettioårsperioderna, därefter analysera effekterna av olika inflationsaspekter (volatil inflation, 

inflationsnivå, deflation och inflationsmål) och slutligen jämföra, mellan de två 

trettioårsperioderna, hur vanliga dessa aspekter är. Samtliga resultat kommenteras och 

jämförs med de teorier och tidigare studier som beskrivits i teoridelen.  

___________________________________________________________________________ 

 

    

4.1 Val av modell samt beskrivning av tester  

 

I detta avsnitt genomförs olika tester i syfte att välja den modell och de tillval som är bäst 

lämpade för undersökningen. Till att börja med beskrivs tester gällande valet av modell, 

därefter tester gällande residualerna och slutligen analyseras korrelationer.   

 

I syfte att kunna genomföra testerna görs en regression såsom ekvation 3 i metoddelen med 

hjälp av ekonometriprogrammet gretl. För att bestämma vilken modell som ska användas görs 

två tester, ett gällande valet av randomiserade eller fasta effekter och ett gällande inkluderandet 

av tidsspecifika effekter. Till att börja med genomförs Hausmantestet som prövar ifall modellen 

med fasta effekter eller modellen med randomiserade effekter bör användas. Hausmantestet 

kan inte, på en 5% signifikansnivå, förkasta nollhypotesen att det inte är någon statistiskt 

säkerställd skillnad mellan de två modeller (p-värde 0,090). Detta indikerar att både fasta och 

randomiserade effekter ger korrekta resultat och eftersom randomiserade effekter är mer 

effektiva kommer det användas.  Därefter genomförs Walds test för tidsdummys, i syfte att 

undersöka ifall det finns tidsspecifika effekter. Testet kan, på en 5% signifikansnivå, förkasta 

att det inte finns några tidsspecifika effekter (p-värde 0,000). Detta indikerar att det finns 

tidsspecifika effekter och därav inkluderas dessa i undersökningen, referensgrupp är 

tidsperioden 1960–1965.  
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Tre tester görs på residualerna i syfte att undersöka om de är homoskedastiska, autokorrelerade 

och/eller normalfördelade. Breusch Pagan testet används för att se ifall residualerna är 

homoskedastiska eller heteroskedastiska. Testets nollhypotesen, homoskedastiska residualer, 

kan inte förkastas på en 5% signifikansnivå (p-värde 0,861) och därav indikerar det att 

residualerna är homoskedastiska. Huruvida residualerna är autokorrelerade eller ej undersöks 

genom användning av Durbin-Watson indexet. Det framräknade indexet är 1,86. Enligt Kenton 

(2021) via Investopedia är autokorrelation i residualerna inte problematiskt ifall värdet ligger 

mellan 1.5 och 2.5. Det framräknade indexet ligger inom detta intervall och autokorrelation 

antas därför inte vara ett problem. Eftersom residualerna är homoskedastiska och icke 

autokorrelerade används inte robusta standardfel. Slutligen gjordes ett test ifall residualerna är 

normalfördelade eller ej. Testets nollhypotes, normalfördelade residualer, förkastas på en 5% 

signifikansnivå (p-värde 0,000). Trots detta antas att residualerna är approximativt 

normalfördelade eftersom undersökningen använder ett stort antal observationer (832 stycken). 

Ifall ett histogram över residualerna plottas ser det även förhållandevis normalfördelat ut (se 

appendix figur A1), vilket stödjer antagandet att residualerna är approximativt 

normalfördelade. Sammanfattningsvis använder därför undersökningen modellen med 

randomiserade effekter inklusive tidsspecifika effekter, men utan robusta standardfel.  

 

Utöver de beskrivna testerna görs även en korrelationsmatris med samtliga förklarande 

variabler i syfte att undersöka om några variabler korrelerar med varandra (för fullständig 

korrelationsmatris se appendix tabell A2). Enligt läroboken skriven av Lind, Marchal och 

Wathen (2018, s. 510) är en generell regel att det är problematiskt om korrelationen är minde 

än -0,7 eller större än 0,7. Den enda korrelationen som enligt denna definition är problematisk 

är korrelationen mellan humankapital och utbildning, korrelationen mellan dessa är 0,9729. En 

hög korrelation kan leda till att koefficienter blir lite felaktiga samt att p-värden blir höga. Detta 

eftersom modellen har svårt att urskilja vilken av de korrelerade förklarande variablerna som 

främst förklarar den beroende variabeln. I detta fall huruvida ekonomisk tillväxt främst 

förklaras av humankapital eller utbildning. I syfte att se ifall den höga korrelationen mellan 

humankapital och utbildning påverkar resultatet gjordes regressionen på nytt men denna gång 

utan variabeln för humankapital (se appendix tabell A3). Inga större förändringar kunde ses i 

resultatet så studien fortsätter ha med humankapital i regressionen.  
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4.2 Variablers påverkan på den ekonomiska tillväxten  

 

I detta avsnitt behandlas kontrollvariablers samt inflationens påverkan på den ekonomiska 

tillväxten genom att först presentera regressionen i en tabell och sedan beskriva resultatet.  

 

 

4.2.1. Regressionen 

 

Tabell 1: Ursprungsregressionen (utan några tillägg) 
 
 

 
 
          Värdena presenterade i tabellen är koefficienterna framför respektive variabel 
          Värdena inom parentes är p-värdet för respektive koefficient 
          * innebär att p-värdet är under 5% 
 

 

4.2.2 Kontrollvariablers påverkan på den ekonomiska tillväxten  

 

De flesta kontrollvariabler har ingen statistiskt säkerställd påverkan på den ekonomiska 

tillväxten (se p-värden i tabell 1). De kontrollvariabler som har en påverkan statistiskt skild 

från noll är investeringar och vissa regioner.  Koefficienten framför investeringar är precis som 

Konstant 1,1346  (<0,001*) 
Inflation 1960-1990 −0,0055  (0,065) 
Inflation ∆(1960–1990, 1990–2020)  0,0112  (0,033*) 
Initial BNP per capita -0,0000  (0,926) 
Befolkningstillväxt −0,1065  (0,467) 
Humankapital −0,0045  (0,556)  
Utbildning 0,0007  (0,692) 
Demokratiindex 0,0002  (0,466) 
Investeringar  0,0654  (<0,001*) 
Offentlig konsumtion −0,0117  (0,585) 
Handel  −0,0052  (0,619) 
Utvecklade ekonomier 0,0039  (0,482) 
Östra Asien och Stillahavet 0,0206  (<0,001*) 
Europa och Centralasien 0,0240  (0,102)   
Latinamerika och Karibien  0,0048  (0,224) 
Mellanöstern och Nordafrika  0,0054  (0,313)   
Södra Asien  0,0127  (0,019*) 
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väntat positiv vilket indikerar att ökade investeringar ger en ökad ekonomisk tillväxt. De 

regioner som har en statistiskt säkerställd skillnad i påverkan på den ekonomiska tillväxten 

jämfört med Afrika söder om Sahara är regionerna Östra Asien och Stilla havet samt Södra 

Asien. Båda dessa regioner har enligt dessa resultat haft högre ekonomisk tillväxt vilket är 

rimligt eftersom Asien har haft hög ekonomisk tillväxt under den senaste tiden. Att resterande 

variabler inte hade en säkerställd påverkan skulle kunna indikera att dessa inte påverkar den 

ekonomiska tillväxten, detta är dock inte särskilt sannolikt. Mer rimliga anledningar är att det 

är lite för många variabler i förhållande till observationer eller andra felkällor som gör att 

resultaten blir insignifikanta.   

 

 

4.2.3 Inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten  

 

I detta avsnitt presenteras och kommenteras resultatet till studiens första fråga med hjälp av 

regressionen presenterad i tabell 1. I denna tabell avläses att inflationen inte hade en statiskt 

säkerställd påverkan på den ekonomiska tillväxten under tidsperioden 1960–1990 ifall 

undersökningen görs på en 5% signifikansnivå. Hade det dock genomförts på en 10% 

signifikansnivå hade det statistiskt säkerställts (p-värdet för koefficienten framför ”Inflation 

1960–1990” är 6,5%). Vidare hade det även kunnat säkerställas på en 5% signifikansnivå om 

robusta standardfel inkluderats i beräkningarna (se appendix tabell A4). Koefficienten framför 

”Inflation 1960–1990” är svagt negativ vilket innebär att ökad inflation leder till mindre 

ekonomisk tillväxt. Jag konkluderar att resultatet är tillräckligt nära att vara statistiskt 

säkerställt för att anses stödja Barros resultat att inflationen har en negativ påverkan på den 

ekonomiska tillväxten under perioden 1960–1990. Detta resultat var väntat eftersom denna 

studie undersöker ungefär samma länder och samma tidsperiod som Barro.  

 

Skillnaden mellan inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten mellan de två 

trettioårsperioderna kan statistiskt säkerställas (p-värdet för koefficienten framför ” Inflation 

∆(1960–1990, 1990–2020)” är mindre än 5%). Koefficienten framför ” Inflation ∆(1960–1990, 

1990–2020)” är 0,0112 och koefficienten framför ”Inflation 1960–1990” är -0,0055. 

Summeras dessa koefficienter, i syfte att ge en indikation på inflationens påverkan på den 

ekonomiska tillväxten under den andra trettioårsperioden, blir det ett positivt värde. Dock kan 

inte säkerställas att inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten under den andra 
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tidsperioden var positiv. Det som går att säkerställa är att inflationens påverkan på den 

ekonomiska tillväxten är mindre negativ, eller eventuellt positiv, under den andra 

trettioårsperioden jämfört med den första.  

 

Sammanfattningsvis innebär detta att min studie får liknande resultat som Barro samt att 

studiens första fråga kan besvaras med att inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten 

har förändrats under de senaste decennierna. I kommande delar undersöks om detta resultat 

kan förklaras.  

 

 

4.3 Effekten av olika aspekter av inflation   

 

I detta avsnitt behandlas vad olika aspekter av inflation (volatil inflation, inflationsnivå, 

deflation och inflationsmål) har för effekt på inflationens påverkan på den ekonomiska 

tillväxten.  

 

 

4.3.1 Volatil inflation  

 

Tabell 2: Regression med inflationens volatilitet som tillägg (kolumn 1 med medelhög 
volatilitet som referensgrupp och kolumn 2 med hög volatilitet som referensgrupp) 

 

 

 

  

Kolumn 1: Volatil inflation 
(Referensgrupp  
medelhög volatilitet) 

Kolumn 2: Volatil inflation 
(Referensgrupp  
hög volatilitet) 

Konstant 1,1202  (<0,001*) 1,1550  (<0,001*) 

Inflation 1960-1990 0,0139  (0,016*) −0,0015  (0,628) 
Inflation ∆(1960–1990, 1990–2020) 0,0108  (0,039*) 0,0106  (0,041*) 
Initial BNP per capita −0,000  (0,937) -0,000  (0,919) 

Befolkningstillväxt −0,1085  (0,455) −0,1445  (0,319) 

Humankapital −0,0058  (0,443) −0,0058  (0,445) 

Utbildning 0,0010  (0,542) 0,0010  (0,550) 
Demokratiindex 0,0002  (0,438) 0,0002  (0,469) 

Investeringar  0,0571  (0,001*) 0,0558  (0,001*) 

Offentlig konsumtion −0,0089  (0,677) −0,0070  (0,741) 

Handel  −0,0028  (0,789) −0,0027  (0,792) 
Utvecklade ekonomier 0,0026  (0,646) 0,0018  (0,739) 

Östra Asien och Stillahavet 0,0206  (<0,001*) 0,0202  (<0,001*) 

Europa och Centralasien 0,0295  (0,044*) 0,0289  (0,047*) 

Latinamerika och Karibien  0,0045  (0,256) 0,0041  (0,297) 
Mellanöstern och Nordafrika  0,0052  (0,333) 0,0047  (0,377) 

Södra Asien  0,0113  (0,035*) 0,0108  (0,044*) 

Standardavvikelse inflation <0,01 0,0014  (0,679) 0,0193  (<0,001*) 
Standardavvikelse inflation 0,01–0,1 - 0,0179  (<0,001*) 
Standardavvikelse inflation >0,1 −0,0159  (<0,001*) - 
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          Värdena presenterade i tabellen är koefficienterna framför respektive variabel 
          Värdena inom parentes är p-värdet för respektive koefficient 
          * innebär att p-värdet är under 5% 
 

 

I syfte att undersöka vad inflationens volatilitet har för effekt på inflationens påverkan på den 

ekonomiska tillväxten läggs två interaktiva volatilitetsdummys med i regressionen, se tabell 2 

kolumn 1. Resultatet är att vid medelhög volatilitet i inflationen (referensgruppen) har 

inflationen en statistiskt säkerställd påverkan på den ekonomiska tillväxten (p-värdet för 

koefficienten framför ”Inflation 1960–1990” är mindre än 5%). Koefficienten framför 

”Inflation 1960–1990” är svagt positiv. Det kan inte statistiskt säkerställas någon skillnad i 

inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten mellan låg och medelhög volatilitet i 

inflationen (p-värde för ”Standardavvikelse inflation <0,01” är högre än 5%). Det kan däremot 

statistiskt säkerställas en skillnad mellan medelhög och hög volatilitet i inflationen (p-värde för 

koefficienten framför ”Standardavvikelse inflation >0,1%” är lägre än 5%). Koefficienten 

framför gruppen för hög volatilitet i inflationen (”Standardavvikelse inflation >0,1%”) är svagt 

negativ. Det går dock inte av tabell 2 kolumn 1 att säkerställa om denna negativa effekt är 

tillräckligt stor att inflationens totala effekt på den ekonomiska tillväxten, vid hög volatilitet, 

är negativ eller om den endast är mindre positiv. Sammanfattningsvis indikerar resultatet i 

tabell 2 kolumn 1 att inflationen har en svagt positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten 

vid låg och medelhög volatilitet samt att inflationen vid hög volatilitet har en mindre positiv, 

eller eventuellt negativ, påverkan på den ekonomiska tillväxten jämfört med medelhög 

volatilitet.  

 

Tidigare studier och befintlig teori visar att en högre volatilitet i inflationen är negativt för den 

ekonomiska tillväxten. Detta betyder att studiens resultat att hög volatilitet i inflationen är 

sämre för den ekonomiska tillväxten jämfört med låg och medelhög volatilitet går i linjen med 

tidigare studier och befintlig teori. Detta skulle kunna tyda på att när volatiliteten är på en rimlig 

 

  

Kolumn 1: Volatil inflation 
(Referensgrupp  
medelhög volatilitet) 

Kolumn 2: Volatil inflation 
(Referensgrupp  
hög volatilitet) 

Konstant 1,1202  (<0,001*) 1,1550  (<0,001*) 

Inflation 1960-1990 0,0139  (0,016*) −0,0015  (0,628) 
Inflation ∆(1960–1990, 1990–2020) 0,0108  (0,039*) 0,0106  (0,041*) 
Initial BNP per capita −0,000  (0,937) -0,000  (0,919) 

Befolkningstillväxt −0,1085  (0,455) −0,1445  (0,319) 

Humankapital −0,0058  (0,443) −0,0058  (0,445) 

Utbildning 0,0010  (0,542) 0,0010  (0,550) 
Demokratiindex 0,0002  (0,438) 0,0002  (0,469) 

Investeringar  0,0571  (0,001*) 0,0558  (0,001*) 

Offentlig konsumtion −0,0089  (0,677) −0,0070  (0,741) 

Handel  −0,0028  (0,789) −0,0027  (0,792) 
Utvecklade ekonomier 0,0026  (0,646) 0,0018  (0,739) 

Östra Asien och Stillahavet 0,0206  (<0,001*) 0,0202  (<0,001*) 

Europa och Centralasien 0,0295  (0,044*) 0,0289  (0,047*) 

Latinamerika och Karibien  0,0045  (0,256) 0,0041  (0,297) 
Mellanöstern och Nordafrika  0,0052  (0,333) 0,0047  (0,377) 

Södra Asien  0,0113  (0,035*) 0,0108  (0,044*) 

Standardavvikelse inflation <0,01 0,0014  (0,679) 0,0193  (<0,001*) 
Standardavvikelse inflation 0,01–0,1 - 0,0179  (<0,001*) 
Standardavvikelse inflation >0,1 −0,0159  (<0,001*) - 
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nivå påverkas inte samhället särskilt mycket men när volatiliteten blir hög blir riskera och 

oförutsägbarheten tillräckligt stor för att påverka den ekonomiska tillväxten mer negativt. Det 

andra resultatet att ökad inflation vid medelhög och låg volatilitet i inflationen medför mer 

ekonomisk tillväxt är dock oväntat. Detta skulle betyda att så länge volatiliteten hålls på en 

rimlig nivå ger ökad inflation mer ekonomisk tillväxt. Här bör dock kausaliteten undersökas. 

Det skulle kunna vara så att en ökad ekonomisk tillväxt medför en lite högre inflation snarare 

än att högre inflationen medför en ökad ekonomisk tillväxt. Jag anser det förstnämnda 

orsakssambandet mer troligt samt att detta tillsammans med andra eventuella felkällor är 

anledningarna till det positiva sambandet mellan inflation och ekonomisk tillväxt, snarare än 

att högre inflation är eftersträvansvärt så länge volatiliteten hålls på en rimlig nivå.  

 

Eftersom det inte gick att utläsa ifall inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten under 

hög volatilitet i inflationen var statistiskt skild från noll görs regressionen om men denna gång 

med hög volatilitet i inflationen som referensgrupp, se tabell 2 kolumn 2. Resultatet är att vid 

hög volatilitet i inflationen har inflationen inte en statistiskt säkerställd påverkan på den 

ekonomiska tillväxten (p-värdet för koefficienten framför ”Inflation 1960–1990” är större än 

5%).  

 

Resultatet att vid hög volatilitet i inflationen så har inflationen inte en negativ påverkan på den 

ekonomiska tillväxten går inte i linje med tidigare studier, tidigare studier visar att en hög 

volatilitet i inflationen påverkar den ekonomiska tillväxten negativt. Dock visar föregående 

resultat att hög volatilitet är sämre för den ekonomiska tillväxten än medelhög och låg 

volatilitet, vilket innebär att hög volatilitet inte är eftersträvansvärt enligt min studie. 

 

Sammanfattningsvis är resultatet att vid låg och medelhög volatilitet i inflationen har 

inflationen en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten (men detta positiva samband 

beror eventuellt på andra saker), medan vid hög volatilitet i inflationen har inflationen ingen 

säkerställd påverkan på den ekonomiska tillväxten. Utöver det är resultatet att inflationens 

påverkan på den ekonomiska tillväxten är mindre positiv vid höga volatiliteter än vid 

medelhöga och låga volatiliteter. 
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4.3.2 Inflationsnivå  

 

Tabell 3: Regression med inflationsnivåer som tillägg (kolumn 1 med medelhög inflation som 
referensgrupp och kolumn 2 med hög inflation som referensgrupp) 

 

 
 

          Värdena presenterade i tabellen är koefficienterna framför respektive variabel 
          Värdena inom parentes är p-värdet för respektive koefficient 
          * innebär att p-värdet är under 5% 
 

 

I syfte att undersöka inflationsnivåns effekt på inflationens påverkan på den ekonomiska 

tillväxten läggs interaktiva inflationsnivådummys med i regressionen, se tabell 3 kolumn 1. 

Resultatet är att vid medelhög inflation (referensgruppen) har inflationen inte en statistiskt 

säkerställd påverkan på den ekonomiska tillväxten (p-värde för koefficienten framför ”Inflation 

1960–1990” är större än 5%). Vidare kan det inte statistiskt säkerställas någon skillnad i 

inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten mellan låg och medelhög inflation (p-värde 

 
  

Kolumn 1: 
Inflationsnivåer  
(Referensgrupp  
Medelhög inflation) 

Kolumn 2: 
Inflationsnivåer  
(Referensgrupp  
hög inflation) 

Konstant 1,1149  (<0,001*) 1,1149  (<0,001*) 
Inflation 1960-1990 0,0126  (0,128) −0,0015  (0,659) 
Inflation ∆(1960–1990, 1990–2020) 0,0107  (0,042*) 0,0107  (0,042*) 
Initial BNP per capita −0,0000  (0,967) −0,0000  (0,967) 
Befolkningstillväxt −0,1082  (0,459) −0,1082  (0,459) 
Humankapital −0,0055  (0,470) −0,0055  (0,470) 
Utbildning 0,0009  (0,569) 0,0009  (0,569) 
Demokratiindex 0,0002  (0,540)  0,0002  (0,540)   
Investeringar  0,0643  (<0,001*) 0,0643  (<0,001*) 
Offentlig konsumtion −0,0083  (0,697) −0,0083  (0,697) 
Handel  −0,0031  (0,767) −0,0031  (0,767) 
Utvecklade ekonomier  0,0038  (0,491) 0,0038  (0,491) 
Östra Asien och Stillahavet 0,0203  (<0,001*) 0,0203  (<0,001*) 
Europa och Centralasien 0,0282  (0,056*) 0,0282  (0,056*) 
Latinamerika och Karibien  0,0055  (0,164) 0,0055  (0,164) 
Mellanöstern och Nordafrika  0,0050  (0,348) 0,0050  (0,348) 
Södra Asien  0,0120  (0,026*) 0,0120  (0,026*) 
Infaltionsnivå <10% 0,0035  (0,244) 0,0176  (0,011*) 
Inflationsnivå 10–40%.                                            - 0,0141  (0,023*) 
Infaltionsnivå >40% −0,0141  (0,023*) - 
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för koefficienten framför "Inflationsnivå <10%” är större än 5%). Det kan däremot statistiskt 

säkerställas en skillnad mellan medelhög och hög inflation (p-värde för koefficienten framför 

”Inflationsnivå >40%” är lägre än 5%). Koefficienten framför gruppen med höga 

inflationsnivåer (”Inflationsnivå >40%”) är negativ. Det går dock inte av tabell 3 kolumn 1 att 

säkerställa om denna negativa effekt, vid höga inflationsnivåer, totalt sätt är mindre positiv 

eller mer negativ jämfört med medelhöga inflationsnivåer eftersom den totala effekten av höga 

inflationsnivåer inte går att statistiskt säkerställa. Sammanfattningsvis indikerar resultatet i 

tabell 3 kolumn 1 att inflationen inte har en säkerställd påverkan på den ekonomiska tillväxten 

vid låga och medelhöga inflationsnivåer, samt att inflationen vid höga inflationsnivåer har en 

mindre positiv, eller mer negativ, påverkan på den ekonomiska tillväxten jämfört med 

medelhöga inflationsnivåer.  

 

Tidigare teori visar att hög inflation har en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

Detta betyder att studiens resultat att höga inflationsnivåer (över 40%) är sämre för den 

ekonomiska tillväxten jämfört med medelhöga och låga inflationsnivåer går i linjen med 

tidigare studier och befintlig teori. Detta resultat skulle kunna tyda på att invånare inte ändrar 

sina beteenden förrän inflationen blir tillräckligt hög. Det vill säga att invånare först vid höga 

inflationer bedömer de negativa effekterna av att pengarnas värdeminskning så pass stora att 

de agerar annorlunda och därav påverkas den ekonomiska tillväxten negativt. Det andra 

resultatet att inflationen vid medelhöga och låga inflationsnivåer inte har en statistiskt 

säkerställd påverkan på den ekonomiska tillväxten stödjer även detta resonemang. 

 

Eftersom det inte gick att utläsa ifall inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten under 

höga inflationsnivåer var statistiskt skild från noll görs regressionen om men denna gång med 

hög inflation som referensgrupp, se tabell 3 kolumn 2. Resultatet är att vid höga 

inflationsnivåer har inflationen inte en statistiskt säkerställd påverkan på den ekonomiska 

tillväxten (p-värdet för koefficienten framför ”Inflation 1960–1990” är större än 5%).  

 

Resultatet att vid hög inflation (över 40%) så har inflationen inte en negativ påverkan på den 

ekonomiska tillväxten går inte i linje med tidigare studier, tidigare studier och befintlig teori 

visar att hög inflation påverkar den ekonomiska tillväxten negativt. Dock visar föregående 

resultat att höga inflationsnivåer är sämre för den ekonomiska tillväxten jämfört med 

medelhöga och låga nivåer, vilket innebär att hög inflation inte är eftersträvansvärt. 
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Sammanfattningsvis är resultatet att vid låg, medelhög och hög inflation har inflationen inte en 

säkerställd påverkan på den ekonomiska tillväxten. Utöver det är resultatet att inflationens 

påverkan på den ekonomiska tillväxten är mindre positiv vid höga inflationsnivåer än vid 

medelhöga och låga inflationsnivåer.   

 

 

4.3.3 Deflation  

 

Tabell 4: Regression med deflation som tillägg  

 

 
 

          Värdena presenterade i tabellen är koefficienterna framför respektive variabel 
          Värdena inom parentes är p-värdet för respektive koefficient 
          * innebär att p-värdet är under 5% 
 

 

I syfte att se ifall deflation har en effekt på inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten 

läggs en interaktiv dummy för deflation med i regressionen, se tabell 4. Resultatet är att oavsett 

om deflationsobservationerna är med i undersökningen eller inte verkar inflationens påverkan 

på den ekonomiska tillväxten kvarstå ungefär densamma (Koefficienterna framför ”Inflation 

Konstant 1,1348  (<0,001*) 1,1449  (<0,001*) 
Inflation 1960-1990 −0,0055  (0,064) −0,0055  (0,066) 
Inflation ∆(1960–1990, 1990–2020) 0,0112  (0,034*) 0,0113  (0,032*) 
Initial BNP per capita −0,0000  (0,954) −0,0000  (0,919) 
Befolkningstillväxt −0,1068  (0,466) −0,1160  (0,430)  
Humankapital −0,0042  (0,585) −0,0049  (0,523)   
Utbildning 0,0006  (0,727) 0,0007  (0,679) 
Demokratiindex 0,0002  (0,466) 0,0002  (0,497)  
Investeringar  0,0653  (<0,001*) 0,0663  (<0,001*) 
Offentlig konsumtion −0,0116  (0,589) −0,0115  (0,590) 
Handel  −0,0052  (0,615) −0,0060  (0,569) 
Utvecklade ekonomier 0,0038  (0,494) 0,0036  (0,520) 
Östra Asien och Stillahavet 0,0204  (<0,001*) 0,0203  (<0,001*) 
Europa och Centralasien 0,0238  (0,106) 0,0230  (0,119) 
Latinamerika och Karibien  0,0047  (0,242) 0,0046  (0,247)   
Mellanöstern och Nordafrika  0,0052  (0,330) 0,0052  (0,329) 
Södra Asien  0,0125  (0,021*) 0,0127  (0,019*) 
Deflation  −0,0123  (0,371) - 
Inflationsmål  - 0,0032  (0,431) 
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1960–1990” respektive ” Inflation ∆(1960–1990, 1990–2020)” är ungefär samma i tabell 1 som 

i tabell 4). Mellan deflation och inflation kan det inte heller statistiskt säkerställas någon 

skillnad (p-värde för koefficienten framför ”Deflation” i tabell 4 är större än 5%). Detta innebär 

att den här studien indikerar att inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten inte skiljer 

sig åt vid inflation jämfört med deflation.   

 

Det fanns dock bara 17 observationer med deflation och samtliga av dessa hade ganska låg 

deflation (samtliga lägre än 7% deflation). Eftersom det är relativt få observationer samt inga 

extrema värden är det rimligt att denna undersökning inte gav något statistiskt säkerställt 

resultat. Enligt befintlig teori kan inte säkerställas om deflationens samband med ekonomisk 

tillväxt totalt sätt är positivt eller negativt. Resultatet från denna studie kan inte påvisa vilket 

av dessa samband som väger tyngst.  

 

4.3.4 Inflationsmål  

 

Tabell 5: Regression med inflationsmål som tillägg 
 

 
 

          Värdena presenterade i tabellen är koefficienterna framför respektive variabel 
          Värdena inom parentes är p-värdet för respektive koefficient 
          * innebär att p-värdet är under 5% 

Konstant 1,1449  (<0,001*) 
Inflation 1960-1990 −0,0055  (0,066) 
Inflation ∆(1960–1990, 1990–2020) 0,0113  (0,032*) 
Initial BNP per capita −0,0000  (0,919) 
Befolkningstillväxt −0,1160  (0,430)  
Humankapital −0,0049  (0,523)   
Utbildning 0,0007  (0,679) 
Demokratiindex 0,0002  (0,497)  
Investeringar  0,0663  (<0,001*) 
Offentlig konsumtion −0,0115  (0,590) 
Handel  −0,0060  (0,569) 
Utvecklade ekonomier 0,0036  (0,520) 
Östra Asien och Stillahavet 0,0203  (<0,001*) 
Europa och Centralasien 0,0230  (0,119) 
Latinamerika och Karibien  0,0046  (0,247)   
Mellanöstern och Nordafrika  0,0052  (0,329) 
Södra Asien  0,0127  (0,019*) 
Inflationsmål  0,0032  (0,431) 
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I syfte att se ifall införandet av inflationsmål har en effekt på inflationens påverkan på den 

ekonomiska tillväxten läggs en interaktiv dummy för inflationsmål med i regressionen, se tabell 

5. Resultatet är att oavsett om införande av inflationsmål är med i undersökningen eller inte 

verkar inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten kvarstå ungefär densamma 

(Koefficienterna framför ”Inflation 1960–1990” respektive ” Inflation ∆(1960–1990, 1990–

2020)” är ungefär samma i tabell 1 som i tabell 5). Mellan grupperna införande av inflationsmål 

och inte införande av inflationsmål kan det inte heller statistiskt säkerställas någon skillnad (p-

värde för koefficienten framför ”Inflationsmål” är större än 5%). (Det är totalt 173 

observationer som innehar inflationsmål.) Den här studien kan därför inte påvisa att 

inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten är annorlunda om inflationsmål införs 

jämfört med om det inte införs.  

 

Resultatet att införandet av inflationsmål inte har någon statistiskt säkerställd effekt på 

inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten går inte helt i linje med de resonemang 

som förs i teoridelen. Dock visade en av studierna i teoridelen att inflationsmål inte hade någon 

markant påverkan på den ekonomiska tillväxten, så den studien stödjer mitt resultat. De andra 

förda resonemangen i teoridelen berättar dock att många länder inför inflationsmål eftersom de 

anser att det medför en positiv påverkan på ekonomin och den ekonomiska tillväxten. Det 

faktum att mitt resultat inte uppvisar detta skulle kunna indikera att införandet av inflationsmål 

är något som betraktas mer positivt än vad det egentligen är, eller så är det felkällor som medför 

att resultatet inte kan säkerställas. Enligt resonemangen och studierna i teoridelen tenderar 

länder med inflationsmål ofta att ha en lägre och mindre volatil inflation. Eftersom denna studie 

visar (i avsnitt 4.3.1 och 4.3.2) att mindre volatilitet i inflationen samt lägre inflationsnivåer är 

bättre för den ekonomiska tillväxten än mer volatilitet samt högra inflationsnivåer skulle 

argument att inflationsmål är något positivt för den ekonomiska tillväxten kunna styrkas trots 

mina insignifikanta resultat angående inflationsmål. 

 

 

4.3.5 Samtliga aspekter 

 

Tabell 6: Regression med samtliga tillägg 
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          Värdena presenterade i tabellen är koefficienterna framför respektive variabel 
          Värdena inom parentes är p-värdet för respektive koefficient 
          * innebär att p-värdet är under 5% 
 

 

Slutligen görs en regression med samtliga variabler, se tabell 6. I denna regression kan 

inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten för referensgrupperna under 

trettioårsperioden 1960–1990 säkerställas (p-värdena för koefficienten framför ”Inflation 

1960–1990” är lägre än 5%). Koefficienten är svagt positiv vilket innebär att, för 

referensgrupperna, har inflationen en positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten. Bland de 

prövade aspekterna säkerställs endast effekten av hög volatilitet i inflationen. Hög volatilitet i 

inflationen har en mindre positiv, eventuellt negativ, påverkan på den ekonomiska tillväxten 

jämfört med låg och medelhög volatilitet i inflationen. Höga inflationsnivåer medför inte att 

inflationen har en statistiskt säkerställd annorlunda påverkan på den ekonomiska tillväxten 

jämfört med låga och medelhöga nivåer, detta skiljer sig från studiens tidigare resultat (när 
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endast inflationsnivåer var med som tillägg hade det en säkerställd skillnad, se avsnitt 4.3.2). 

Inflationsmål och deflation har precis som i tidigare regressioner ingen statistiskt säkerställd 

effekt på inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten.  

 

Det faktum att höga inflationsnivåer ger ett annat resultat här jämfört med tidigare kan vara på 

grund av att hög inflation och hög volatilitet i inflationen i viss grad korrelerar med varandra 

(korrelationen mellan dessa är 0,4943, för korrelationsmatris se appendix A5). Detta skulle 

därför kunna betyda att hög inflation i sig inte är negativt för den ekonomiska tillväxten men 

eftersom höga inflationsnivåer medför högre volatiliteten i inflationen blir det negativt. Det vill 

säga att det resultat som tidigare säkerställts angående höga inflationsnivåer (i avsnitt 4.3.2) 

egentligen beror på att volatiliteten i inflationen är hög. 

 

Sammanfattningsvis resulterar undersökningen kring inflationers aspekter i att vid hög 

volatilitet i inflationen har inflationen en mindre positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten 

jämfört med låg och medelhög volatilitet i inflationen. Höga inflationsnivåer har endast en 

annorlunda, mindre positiv, effekt på inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten 

jämfört med låga och medelhöga nivåer när inflationsnivåer är med som enda tillägg i 

regressionen. En förklaring till detta kan vara att hög volatilitet i inflationen och höga 

inflationsnivåer i viss grad korrelerar med varandra vilket indikerar att det signifikanta 

resultatet för höga inflationsnivåer egentligen beror på hög volatilitet i inflationen. Deflation 

och inflationsmål har ingen statistiskt säkerställd effekt på inflationens påverkan på den 

ekonomiska tillväxten. I följande del undersöks hur vanliga de olika aspekterna är under de 

båda trettioårsperioderna i syfte att undersöka om slutsatser kan dras kring ifall aspekterna 

utgör förklaringar till skillnaden i inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten mellan 

de två trettioårsperioderna.  

 

 

4.4 Hur vanliga aspekterna är  
 

I detta avsnitt jämförs hur vanliga de olika aspekterna varit under de båda trettioårsperioderna 

genom att jämföra hur stor andel av observationerna som varit i respektive grupp.  
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Tabell 6: Andel observationer i en specifik grupp under en trettioårsperiod 

 

 
Std inflation = Standardavvikelse inflation 

 

Vid jämförelse av hur vanligt låga, medelhöga och höga standardavvikelser är mellan 

trettioårsperioderna observeras att låga standardavvikelser är betydligt vanligare under andra 

trettioårsperioden medan medelhöga och höga standardavvikelser är vanligare under första 

trettioårsperioden. Detta resultat indikerar att inflationen var mer volatil under den första 

trettioårsperioden än under den andra trettioårsperioden.  

 

Vid jämförelse av hur vanligt låga, medelhöga och höga inflationsnivåer är mellan 

trettioårsperioderna observeras att låga inflationsnivåer är vanligare under andra 

trettioårsperioden medan medelhöga och höga inflationsnivåer är vanligare under första 

trettioårsperioden. Detta resultat indikerar att det var högre inflationsnivåer under den första 

trettioårsperioden än under den andra trettioårsperioden.  

 

Vid jämförelse av hur vanligt deflation är mellan trettioårsperioderna observeras att deflation 

är lite vanligare under första trettioårsperioden. Inflationsmål existerar bara under andra 

trettioårsperioden och är därför betydligt vanligare då.  

 

Resultatet att volatil och hög inflation var vanligare under första trettioårsperioden var väntat. 

Detta eftersom det i introduktionen och teoridelen beskrivs att det har varit ett större fokus på 

låg och stabil inflation under den andra trettioårsperioden. 

 

 Std inflation <0.01 Std inflation 0,01–0,1 Std inflation >0,1 
1960-1990 0,0687 0,7859 0,1455 
1990-2020 0,2358 0,6620 0,1021 

    
 Inflationsnivå <10% Inflationsnivå 10–40 % Inflationsnivå >40% 

1960-1990 0,6318 0,3078 0,0604 
1990-2020 0,8103 0,1583 0,0314 

    
 Deflation Inflationsmål  

1960-1990 0,0141 0  
1990-2020 0,0126 0,2173  
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Resultatet att deflation var vanligare under första trettioårsperioden var inte lika väntat, 

eftersom inflationen generellt varit lägre under den andra trettioårsperioden. Dock var det 

endast 17 observationer totalt sätt (varav 7 inträffade under den första trettioårsperioden och 

10 under den andra trettioårsperioden). Eftersom det var få observationer med deflation kan 

slumpen eventuellt snedvrida resultatet.   

 

Sammanfattningsvis indikerar mina resultat att inflationen hade lägre nivåer och lägre 

volatilitet under andra trettioårsperioden, men att deflation var vanligare under första 

trettioårsperioden. Inflationsmål existerade bara under andra trettioårsperioden.  
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5. Slutsats  
 

___________________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel sammanfattar de viktigaste resultaten från undersökningen samt besvarar 

studiens frågeställning. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Denna studie undersöker med hjälp av linjär paneldata för 81 länder ifall det finns någon 

förändring i inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten mellan trettioårsperioderna 

1960–1990 och 1990–2020. Studien utforskar även om denna eventuella förändring kan 

förklaras genom att undersöka olika aspekter av inflationen (volatil inflation, inflationsnivå, 

deflation och inflationsmål) och deras påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

 

Till att börja med återskapas Barros studie, det vill säga säkerställs att inflationen hade en 

negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten under perioden 1960–1990. Därefter visar den 

här studien att inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten har förändrats sedan dess. 

Studien statistiskt säkerställer att inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten var 

annorlunda under perioden 1990–2020 jämfört med perioden 1960–1990. Inflationen hade en 

mindre negativ, eller eventuellt positiv, påverkan på den ekonomiska tillväxten under den andra 

trettioårsperioden (1990–2020) jämfört med den första (1960–1990). 

 

Förändringen skulle kunna förklaras med hjälp av resultaten som erhölls från undersökningen 

av de olika aspekterna av inflationen (volatil inflation, inflationsnivå, deflation och 

inflationsmål). Undersökningen kom fram till att vid hög volatilitet i inflationen hade 

inflationen en mindre positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten jämfört med vid låg och 

medelhög volatilitet i inflationen. Vidare visades ett likade resultat för inflationsnivåer, det vill 

säga att vid höga inflationsnivåer har inflationen en mindre positiv påverkan på den 

ekonomiska tillväxten jämfört med låga och medelhöga inflationsnivåer. Dock statistiskt 

säkerställs inte denna skillnad mellan inflationsnivåer när samtliga aspekter är med i 

regressionen. En eventuell förklaring till detta är att hög volatilitet i inflationen och höga 

inflationsnivåer till viss del korrelerar med varandra vilket indikerar att det signifikanta 
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resultatet för höga inflationsnivåer egentligen beror på hög volatilitet i inflationen. Angående 

inflationsmål och deflation gav undersökningen inga statistiskt säkerställda resultat. I analysen 

kring hur vanliga de olika aspekterna var visar resultatet att högre inflationsnivåer och högre 

volatilitet i inflationen var vanligare under första trettioårsperioden. Det faktum att mer 

volatilitet i inflationen (samt eventuellt högre inflationsnivåer) har en negativ effekt på 

inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten och att dessa två aspekter var vanligare 

under första trettioårsperioden indikerar att mindre volatil inflation (samt eventuellt lägre 

inflationsnivåer) utgör en förklaring till att inflationens påverkan på den ekonomiska tillväxten 

var mindre negativ, eller eventuellt positiv, under den andra trettioårsperioden jämfört med den 

första. 
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Appendix 
 
 

Tabell A1: Lista på samtliga 81 länder som är med i studien 
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Figur A1: Histogram av residualerna 
 

 
 

 
 

 
 

Tabell A2: Korrelationsmatris av samtliga förklarande variabler 
 

 

 

Inflation    Initial BNP/capita   Befolkningstillväxt    Humankapital 

   1.0000           -0.0233                      0.0339                         -0.0990       Inflation 
                          1.0000                     -0.1862                          0.3050        Initial BNP/capita 

                                                             1.0000                        -0.5098       Befolkningstillväxt 

                                                                                                 1.0000        Humankapital 

 

 Utbildning      Demokratiindex     Investeringar     Offentlig konsumtion  

       -0.0648           -0.0392                  -0.0273                   0.0146         Inflation   
        0.2294             0.1848                   0.1079                  -0.0998         Initial BNP/capita         

       -0.4866           -0.4592                  -0.0121                  -0.1344         Befolkningstillväxt 

        0.9729             0.6163                   0.3313                    0.1012         Humankapital 
        1.0000             0.5944                   0.3528                    0.1292         Utbildning 

                                1.0000                   0.2121                   -0.1385         Demokratiindex 

                                                              1.0000                   -0.0353         Investeringar 

                                                                                             1.0000         Offentlig konsumtion 

 

Storlek residualer 

Re
la

tiv
 fr

ek
ve

ns
 



 49 

 

 
               

                 Region 1: Avancerade ekonomier.              Region 5: Mellanöstern & Norra Afrika 

                 Region 2: Östra Asien och Södra Asien      Region 6: Södra Asien 

                 Region 3: Europa och Centralasien             Region 7: Afrika söder om Sahara 

                 Region 4: Latinamerika & Karibien       

 Handel                  Region 1                Region 2               Region 3 

  0.0533                   -0.0876                  -0.0305                    0.0761      Inflation   
   0.0621                   0.4151                    0.0786                  -0.0376      Initial BNP/capita         

   0.0833                  -0.3228                    0.0263                  -0.3638      Befolkningstillväxt 

   0.0067                   0.4921                   -0.0695                   0.3628       Humankapital 
  -0.0003                   0.4012                   -0.0662                   0.3280       Utbildning 

  -0.1715                   0.4924                   -0.1281                   0.0417       Demokratiindex 

   -0.2699                  0.3810                    0.0507                  -0.0825       Investeringar 

  -0.4088                  -0.1194                  -0.0403                    0.3311      Offentlig konsumtion 
   1.0000                    0.0303                   0.0562                    0.0033       Handel 

                                  1.0000                  -0.1597                  -0.1974        Region 1  

                                                                 1.0000                  -0.1285       Region 2 
                                                                                               1.0000        Region 3 

  Region 4               Region 5                Region 6                 Region 7 

   0.1322                 -0.0347                  -0.0258                   -0.0225        Inflation   
   -0.1534                -0.1238                   0.0827                   -0.2743        Initial BNP/capita         

   -0.0043                 0.3089                   0.0552                    0.2745         Befolkningstillväxt 

   -0.0308                -0.0689                 -0.1718                    -0.4951        Humankapital 
    0.0009                -0.0780                 -0.1598                    -0.4641         Utbildning 

    0.0980                -0.3478                  0.0087                    -0.2426        Demokratiindex 

   -0.1611                 0.2219                  -0.1233                   -0.3015         Investeringar 

    -0.1897                0.1724                 -0.0722                    0.0050          Offentlig konsumtion 
    -0.0360               -0.0454                 -0.0068                    0.0010          Handel 

    -0.2320               -0.1816                 -0.1153                    -0.2646         Region 1 

    -0.1510               -0.1182                 -0.0751                    -0.1723          Region 2 
    -0.1866               -0.1461                -0.0928                     -0.2129          Region 3 

     1.0000               -0.1717                 -0.1090                    -0.2502           Region 4  

                                1.0000                 -0.0853                    -0.1958           Region 5  
                                                             1.0000                     -0.1243           Region 6 

                                                                                              1.0000           Region 7   

 



 50 

Tabell A3: Ursprungsregressionen samt ursprungsregressionen utan humankapital 

 
          Värdena presenterade i tabellen är koefficienterna framför respektive variabel 
          Värdena inom parentes är p-värdet för respektive koefficient 
          * innebär att p-värdet är under 5% 

 

 

Tabell A4: Ursprungsregression med robusta standardfel  

 

 

 

 
  

 
 

 
Ursprungsregression 

  

Ursprungsregression  

utan humankapital  

Konstant 1,1346  (<0,001*) 1,1332 (<0,001*) 
Inflation 1960-1990 −0,0055  (0,065) −0,0055 (0,067) 

Inflation ∆(1960–1990, 1990–2020)  0,0112  (0,033*) 0,0113 (0,032*) 
Initial BNP per capita -0,0000  (0,926) −0,0000 (0,794) 

Befolkningstillväxt −0,1065  (0,467) −0,1088 (0,457) 

Humankapital −0,0045  (0,556)  - 
Utbildning 0,0007  (0,692) −0,0002 (0,748) 

Demokratiindex 0,0002  (0,466) 0,0002 (0,483) 

Investeringar  0,0654  (<0,001*) 0,0646 (<0,001*) 
Offentlig konsumtion −0,0117  (0,585) −0,0122 (0,568) 

Handel  −0,0052  (0,619) −0,0064 (0,531) 

Utvecklade ekonomier 0,0039  (0,482) 0,0029 (0,581) 

Östra Asien och Stillahavet 0,0206  (<0,001*) 0,0205 (<0,001*) 
Europa och Centralasien 0,0240  (0,102)   0,0232 (0,112) 

Latinamerika och Karibien  0,0048  (0,224) 0,0045 (0,252) 

Mellanöstern och Nordafrika  0,0054  (0,313)   0,0052 (0,332) 
Södra Asien  0,0127  (0,019*) 0,0128 (0,018*) 

 

  Konstant                                                1.1346   (<0,001 *) 

  Inflation 1960-1990                              −0.0055   (0.017*) 

  Inflation ∆(1960–1990, 1990–2020)     0.0112   (<0,001*) 

  Initial BNP per capita                           0,0000   (0.888)   

  Befolkningstillväxt                             −0.1065   (0.671)   

  Humankapital                                       −0.0045   (0.603)   

  Utbildning                                             0.0007   (0.719)   

  Demokratiindex                                   0.0002   (0.530)   

  Investeringar                                          0.0654   (0.004*) 

  Offentlig konsumtion                           −0.0117   (0.722)   

  Handel                                                  −0.0052   (0.706)   

  Utvecklade ekonomier                           0.0039   (0.527)   

  Östra Asien och Stillahavet                    0.0206   (<0,001*) 

  Europa och Centralasien                         0.0240   (0.002*) 

  Latinamerika och Karibien                     0.0048   (0.318)   

  Mellanöstern och Nordafrika                  0.0054   (0.374)   

  Södra Asien                                             0.0127   (0.001*) 
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          Värdena presenterade i tabellen är koefficienterna framför respektive variabel 
          Värdena inom parentes är p-värdet för respektive koefficient 
          * innebär att p-värdet är under 5% 

 

 

Tabell A5: Korrelation mellan inflationsaspekter 

 

 

 
 

Std inflation = Standardavvikelse inflation  

  Konstant                                                1.1346   (<0,001 *) 

  Inflation 1960-1990                              −0.0055   (0.017*) 

  Inflation ∆(1960–1990, 1990–2020)     0.0112   (<0,001*) 

  Initial BNP per capita                           0,0000   (0.888)   

  Befolkningstillväxt                             −0.1065   (0.671)   

  Humankapital                                       −0.0045   (0.603)   

  Utbildning                                             0.0007   (0.719)   

  Demokratiindex                                   0.0002   (0.530)   

  Investeringar                                          0.0654   (0.004*) 

  Offentlig konsumtion                           −0.0117   (0.722)   

  Handel                                                  −0.0052   (0.706)   

  Utvecklade ekonomier                           0.0039   (0.527)   

  Östra Asien och Stillahavet                    0.0206   (<0,001*) 

  Europa och Centralasien                         0.0240   (0.002*) 

  Latinamerika och Karibien                     0.0048   (0.318)   

  Mellanöstern och Nordafrika                  0.0054   (0.374)   

  Södra Asien                                             0.0127   (0.001*) 

 

Std inflation <0,01  Std inflation 0,01-01 Std inflation >01 Inflationsnivå <10% 

          1.0000                  -0.2729                    -0.1043              0.2944    Std inflation <0,01   
                                        1.0000                    -0.3089              0.4792     Std inflation 0,01-01    

                                                                        1.0000              -0.1254    Std inflation >0,1     

                                                                                                  1.0000    Inflationsnivå <10% 

 
Inflationsnivå 10-40% Inflationsnivå>40% Deflation Inflationsmål 

          -0.1212                         -0.0526                  0.0316         0.0754     Std inflation <0,01   
           0.1903                         -0.1495                  0.0158        -0.0677      Std inflation 0,01-01   

           0.2457                          0.4943                  0.0220          0.0641     Std inflation >0,1   

          -0.4245                        -0.1766                   0.0937         0.2645      Inflationsnivå <10% 
           1.0000                         -0.0723                 -0.0398         -0.0912  Inflationsnivå 10-40%       

                                                1.0000                 -0.0165         -0.0551     Inflationsnivå >40%   

                                                                              1.0000         -0.0109     Deflation 

                                                                                                   1.0000      Inflationsmål 

 


