
 

 

 

 

PÄR STOCKHAMMAR          LARS-ERIK ÖLLER 
FILOSOFIE DOKTOR    PROFESSOR EMERITUS 

 

 

VAD DRIVER DEN EKONOMISKA TILLVÄXTEN? 

 

1. INLEDNING 

Frågan om hur ekonomin växer har varit i blickpunkten så länge tänkare försökt förstå ett 

samhälles ekonomi, dvs. så länge vetenskapen nationalekonomi funnits. Vi behöver bara 

tänka på den pessimistiske Robert Malthus (1766-1834) som menade att även om man hade 

ekonomisk tillväxt skulle människorna ändå snart svälta igen eftersom han ansåg att 

skördarna på sin höjd ökade linjärt, medan befolkningen ökade exponentiellt. Tankesättet 

hänför sig alltså till tiden före den industriella revolutionen, då jord och arbete var de 

viktigaste produktionsfaktorerna. Med industrin följde att kapitalet övertog markens roll som 

produktionsfaktor.  

 

Den resulterande modellen hade också den två insatsfaktorer: arbete (som förut) och kapital. 

Den kallas Cobb-Douglas funktionen efter två amerikanska ekonomer, men dess egentlige 

upphovsman var den svenske nationalekonomen Knut Wicksell (1851-1926). Tillväxten 

åstadkoms genom att vinsten investerades i kapital. Då kapitalet på höger sida om 

likhetstecknet ökade, måste produktionen till vänster i ekvationen också öka. Men både 

kapitalets och arbetets gränsnytta är avtagande och tillväxten borde därmed i det långa loppet 

stagnera. Man hittade då på att lägga till en multiplikator som skulle avbilda teknisk 

utveckling. Men varifrån kom den? 

 



 

 

 

Det är här den österrikiske ekonomen Joseph Schumpeter (1883-1950) träder in på scenen för 

100 år sedan. Han beskrev hur den drivande kraften bakom tillväxten var entreprenören som 

genom innovationer ständigt förmådde föra utvecklingen framåt. Schumpeters arbeten kom att 

hamna i skuggan av keynesianismen med sitt makroperspektiv och den alltmer 

matematiserade ekonomiska forskningen. Tills hans genialitet återupptäcktes på 1980-talet av 

forskare som Paul M. Romer (1955-), som började snickra på modeller som skulle förklara 

hela kretsloppet från innovation till produktion och tillbaka till investering i forskning och 

utveckling. En milstolpe blev en bok skriven av den franske ekonomen Philippe Aghion 

(1956-) och kanadensaren Peter Howitt (1946-). Boken bär den stolta titeln: "Endogenous 

Growth Theory" (1998). 

 

Boken bygger upp en helt teoretisk, men konsistent modell över hur ekonomi laddar sig själv 

med framsteg som materialiserar sig som ekonomisk tillväxt. Författarna dristar sig till att 

direkt modellera hur tillväxtimpulserna når produktionen. Mekanismen är enligt dem en 

process som fått sitt namn efter dess upphovsman Siméon-Denise Poisson (1781-1840). 

Processen har visat sig praktiskt mycket användbar, bl.a. i olycksfallsförsäkring, där den kan 

användas för att beräkna sannolikheten för att det t.ex. skall inträffa ett givet antal olyckor 

under en given period. Men det är samtidigt ett ganska vågat påstående av ekonomiska 

teoretiker att matematiskt precisera innovationsprocessen utan att alls bry sig om att verifiera 

med empiriska iakttagelser. Sådant får det att vattnas i munnen på skeptiska ekonometriker, 

vana vid att ställa teoretiska hypoteser mot empiriska observationer. 

   

Vi börjar med att diskutera hur man kunde testa påståendet. Det är inte helt lätt att komma på 

en metod som lämpar sig för ändamålet. Och när man väl hittat en visar det sig att den 

officiella statistiken långt ifrån uppfyller de krav man brukar ställa för att kunna ge sig på 



 

 

 

observationerna med standardmetoder. Vi blev tvungna att först 'innovera' ett filter som 

standardiserade data. 

 

Sedan var vi redo att empiriskt testa en hypotes som kom så nära det gick till Aghions och 

Howitts påstående. Det visar sig att den ekonomiska tillväxten mycket väl kan tänkas 

innehålla en typ av impulser som har den påstådda fördelningen, dvs. data motsäger inte 

direkt deras påstående! Tillväxtsiffrorna uppvisar nämligen en fördelning som kan ses om en 

blandning av en vanlig normalfördelning (som slentrianmässigt brukar antas gälla) och en 

som faktiskt kan härledas ur Poisson-fördelningen.  

 

Intressant nog kan resonemanget föras vidare. Samma, lite knöliga fördelning passar även på 

börsdata. Alltså tillväxtdata och börsförändringar uppvisar samma beteendemönster! Kunde 

det vara så att Poisson-processen åskådliggör innovationer som kanske först syns i 

börsförändringar och därefter i produktion? Inte alls långsökt. Det leder oss i sin tur till en 

studie av om det finns ett samband mellan börs- och tillväxtdata, något som rimligtvis borde 

finnas, men som visat sig vara svårt att påvisa empiriskt. Och visst hittar man tecken på ett 

samband, dessutom verkar det gå i två riktningar, från börs till produktion och tillbaka igen. 

 

Denna artikel är ett sammandrag av den första författarens doktorsavhandling i statistik 

sommaren 2010 vid Stockholms universitet. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. BESKRIVNING OCH STANDARDISERING AV DATA 

Tillväxtserier är i regel relativt korta, helt enkelt därför att nationalräkenskaperna bara funnits 

sedan mitten av 1900-talet. Den längsta och kanske viktigaste kvartalsserien är den för USA:s 

BNP och finns tillgänglig från kvartal 1, 1947. I Figur 1 återfinns serien logaritmerad  

tillsammans med dess procentuella förändring (Diff log).  
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Figur 1. USA:s BNP 

 

Den högra visar alltså tillväxten som vi är intresserade av. Men hur skulle man i denna oroliga 

tidsserie kunna isolera och identifiera effekten av innovationerna? Vad man däremot kan göra 

är att studera fördelningen för den procentuella tillväxten. Ett sådant angreppssätt störs dock 

av att variansen för tillväxten som synes varierar (serien är heteroskedastisk). Denna oönskade 

egenskap kan avlägsnas med ett filter som presenteras i Stockhammar och Öller (2010a)
1
. 

Något förenklat divideras tidsserien med sina egna glidande standardavvikelser. Det ger en 

(homoskedastisk) serie med konstant varians, utan att inverka mycket på seriens övriga 

egenskaper, samtidigt som den möjliggör en studie av tillväxtens fördelning. 

 

Nedan följer en oteknisk behandling av ämnet, se S&Ö (2010b och 2011) samt S (2010) för 

detaljer. 

                                                 
1
 Stockhammar och Öller förkortas härefter S&Ö, Stockhammar blir S. 



 

 

 

3. FINNS POISSON MED I TILLVÄXTENS FÖRDELNING? 

Serien har en asymmetrisk (skev) fördelning, med toppighet i mitten och tjockare svansar (s.k. 

leptokurtisk).  

Filtrerat diff ln USGDPq
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Figur 2. Stolpar och heldragen linje beskriver fördelningen för filtrerat tillväxtdata, den 

sträckade kurvan är motsvarande normalfördelning. 

 

 

I S&Ö (2011) upptäcktes liknande egenskaper även för Storbritanniens och Australiens BNP, 

också de långa tidsserier. Vi tänker oss att de empiriska histogrammen har en teoretisk 

kontinuerlig motsvarighet. Så väljer vi den kontinuerliga delen av Poisson-fördelningen, d.v.s. 

den exponentiella fördelningen.  

 

Exponentialfördelningen har bara en parameter (λ) som symboliserar intensiteten av 

chockerna (forskningsproduktiviteten). Denna fördelning antar bara positiva värden, men för 

att även möjliggöra modellerandet av negativa chocker (positiv och negativt förstörande) så 

studeras istället nettot mellan positiva och negativa chocker, d.v.s. differenser mellan 

exponentialfördelade variabler. Denna differens är s.k. dubbelt exponentiellt fördelad, eller 

Laplace-fördelad efter den franske astronomen och matematikern Pierre Simon de Laplace 



 

 

 

(1749-1827). Fördelningen är dock symmetrisk, dvs. sannolikheten för negativa
2
 chocker är 

lika stor som för positiva. Och som vi ovan konstaterade är observationerna asymmetriskt 

fördelade, så den passar inte så bra på data.   

 

Som väl är kan emellertid Laplace-fördelningen göras asymmetrisk. Man tänker sig att 

positiva och negativa chocker har olika värden på den enda parametern (λ). Men då dyker ett 

annat problem upp. Fördelningen har på tok för tjocka svansar jämfört med våra BNP data. 

Den asymmetriska Laplace-fördelningen kan alltså inte själv förklara innovationernas 

fördelning utan måste först blandas med en relativt stor del normalfördelat brus. Viktningen 

mellan de två fördelningarna görs med en estimerad viktparameter som tillåts anta ett värde 

mellan 0 och 1. Den resulterande fördelningen kom att kallas för Normal Asymmetrisk-

Laplace eller förkortat, NAL-fördelningen.     

 

I S&Ö (2011) härleds formeln för NAL-fördelningen
3
 och för dess fyra första moment 

(medelvärde, varians, skevhet och toppighet). Momenten sattes lika med de observerade 

motsvarigheterna. Lösningarna till dessa ekvationer tar man fram med momentmetoden som 

ger oss momentskattningarna för fördelningens parametrar
4
.  

 

NAL-fördelningens anpassning till data jämfördes därefter mot den rena normalfördelningen 

samt med en blandning av två normalfördelningar. Den potentiella anpassningen (och även 

förmågan till korrekta täthetsprognoser) för den sistnämnda fördelningen har nämnts i många 

artiklar, se t.ex. den aktuella Mitchell och Wallis (2011). Mycket intressant är att 

anpassningen (enligt fyra olika anpassningsmått samt två anpassningstest) med blandningen 

                                                 
2
 Egentligen tillväxtsiffror mindre än medeltalet eftersom observationerna medeltalnormerats. 

3
 Vi prövade också en sammansatt fördelning med s.k. faltning, men den visade sig inte lika bra. 

4
 Med bootstrapping-teknik får vi även fram osäkerhetsmått för momentskattningarna.  



 

 

 

av två normalfördelningar har signifikant sämre anpassning till data än NAL-fördelningen. 

Resultatet ger alltså från en ny infallsvinkel ett visst stöd åt hypotesen om att innovationer 

som uppkommer som en Poisson-process faktiskt kan spela en roll för den ekonomiska 

tillväxten. 

 

4. SLÄKTSKAP MED BÖRSDATA 

En punktprognos för en viss variabel innehåller ingen information om dess osäkerhet. En 

täthetsprognos däremot är en skattning av sannolikhetsfördelningen för variabelns predicerade 

framtida värden. Forskningen och användandet av täthetsprognoser på ekonomiska tidsserier 

är på snabbt växande. Som tidigare nämnts används ofta blandningar av normalfördelningar 

för detta ändamål t.ex. vid Sveriges Riksbank. P.g.a. den vanligt förekommande 

heteroskedasticiteten i ekonomiska och i synnerhet finansiella tidsserier, har även 

standardmodeller som ARCH och GARCH använts för täthetsprognoser, se t.ex. Diebold et. 

al (1998).  

 

En uppenbar och intressant fråga är om NAL-fördelningen även kan beskriva 

sannolikhetsfördelningen för finansiella tidsserier. I så fall skulle detta kunna bero på att 

chocker även i dessa serier uppkommer enligt en Poisson-process. För att söka svar på den 

frågan har vi valt att studera den längsta och kanske viktigaste finansiella tidsserien, Dow 

Jones index
5
. För att möjliggöra jämförelser av fördelningar så måste vi igen göra något åt 

heteroskedasticiteten, se det vänstra diagrammet i figur 3. 

 

                                                 
5
 Dagliga slutkurser finns från oktober 1928 till januari 2009. 
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Figur 3. Dow Jones index  

 

Det högra diagrammet i figur 3 visar sannolikhetsfördelningen för tidsserien, där den 

heldragna linjen är normalfördelningen
6
. Redan här får man en indikation på att anpassningen 

till den ofta använda normalfördelningen är dålig. Det är även av intresse att studera om 

fördelningen ser olika ut i perioder av hög volatilitet (varians) och låg volatilitet. Man gör så 

att man delar in serien, som totalt består av drygt 20 000 observationer, i tre grupper: låg, 

medel och hög volatilitet, och ser till att variansen inom varje grupp är i det närmaste 

konstant. Därefter jämförs de individuella sannolikhetsfördelningarna för varje grupp med 

normalfördelningen, blandningar av normalfördelningar samt med Laplace- och NAL-

fördelningar. Det visar sig då (igen) att NAL-fördelningen ger bäst genomsnittlig anpassning i 

alla tre grupperna. I S&Ö (2010b) ägnas även ett kapitel åt att använda NAL-fördelning för 

täthetsprognoser av Dow Jones index. Det är svårt att förklara detta mycket intressanta 

resultat i termer av Aghions och Howitts hypotes (den gäller ju per definition bara för 

tillväxtdata), men det visar ändå på en tänkbar och inte tidigare känd analogi mellan 

finansiella data och ekonomisk tillväxt. Samma mekanism verkar alltså kunna förklara båda 

serierna. 

 

                                                 
6
 Med samma medelvärde och varians som seriens. 



 

 

 

Detta resultat uppmuntrade till en studie av hur samvariationen mellan dessa serier ser ut. Det 

finns några studier, se t.ex. Ma och Park (2004), som också de sett på samvariationen mellan 

finansiella och realekonomiska variabler, men ingen har tidigare filtrerat bort den 

snedvridande heteroskedasticiteten. I S (2010) studeras samvariationen mellan filtrerad USA:s 

BNP och Dow Jones index, båda som kvartalsserier, 1947-2007. Samvariation kan studeras 

både i tidsdomänen med kors-korrelationsfunktionen och olika test för denna och i den s.k. 

frekvensdomänen med mått som kors- och fas-spektrum. Dessa redovisades i S (2010) 

tillsammans med motsvarigheter i tidsdomänen både för de ursprungliga serierna och då de 

filtrerats. Bägge analysmetoderna visade på en stark samvariation där Dow Jones index leder 

USA:s BNP med omkring två år. Vi upptäckte även en återkoppling (feedback) där USA:s 

BNP leder Dow Jones index på frekvenser runt två kvartal. 

 

5. SLUTDISKUSSION 

Aghion och Howitt beskriver en teoretisk modell över tillväxten. I vår studie undersöker vi 

statistiskt hur detta beteende kunde beskrivas. Att innovationerna uppkommer enligt en 

Poisson-process enligt Aghions och Howitts hypotes visade sig inte motsägas av data, men för 

att möjliggöra för negativa chocker, skevhet och en måttlig leptokurtositet i data så måste den 

modifieras. Blandningen mellan en normalfördelning och den asymmetriska Laplace-

fördelningen, NAL, har förmågan att beskriva dessa signaler och visade sig därför vara en 

lyckosam modifiering av Aghions och Howitts hypotes. NAL-fördelningen ger signifikant 

bättre anpassning till både tillväxtdata och finansiella data än några erkända och flitigt 

använda alternativ. Kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och finansiella data är påvisbar i 

form av signifikanta samvariationer mellan dessa bägge serier.  

 



 

 

 

Hur kan då en användare dra nytta av dessa resultat? En sak står klar, det vanligt 

förekommande antagandet om normalfördelning överensstämmer inte med data. Inte heller är 

antagandet om att innovationerna ankommer enligt en Poisson-process helt korrekt. Däremot 

visar det sig att NAL-fördelningen har goda egenskaper och bra anpassning till både tillväxt- 

och finansiella data. Resultatet är intressant i sig och ger ytterligare information om vilken 

underliggande mekanism som styr dessa serier. Resultatet kan även användas i byggandet av 

vanligt förekommande linjära ansatser som regressionsmodeller och Box-Jenkins modeller. 

Tillämpas modellerna på asymmetriska och leptokurtiska data får man även asymmetriska 

residualer. Så istället för att slentrianmässigt anta att modellens skattade residualer är 

normalfördelade borde man utgå ifrån och testa om NAL-fördelningen passar bättre på data, 

och i så fall fås effektivare skattningar av modellens parametrar. De blir förvisso svårare att 

estimera, men en möjlighet är, som vi såg, att använda momentmetoden. Man kan även tänka 

sig att maximera likelihood-funktionen med numerisk optimering. Med effektiva skattningar 

av modellens parametrar förbättras inte bara den statistiska analysen, men även såväl punkt- 

som täthetsprognoserna. Efter att heteroskedasticiteten rensats bort har vi också bättre 

möjlighet att studera hur tidsseriepars samvariation ser ut. 

 

 

 

Ett tack till Finska Vetenskaps-Societeten för stöd till projektet. 
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