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Sammanfattning 

 

Styrräntorna kommer genom transmissionsmekanismen att få påtagliga konsekvenser på 

samhällsekonomin, bland de hushållens aggregerade konsumtionsutgifter. Studiens avsikt är att 

närmare undersöka mekanismerna genom vilka styrräntan kommer att påverka hushållens 

aggregerade konsumtion och konsekvenserna som styrräntan får på hushållens 

konsumtionsutgifter. För att genomföra undersökningen så används en induktiv metod där 

utfallen ifrån tidigare forskning inom det berörda området sedan jämförts med teoriförrådet. 

Styrräntorna kommer via transmissionsmekanismens diverse kanaler att påverka hushållens 

benägenhet till konsumtion. Ett exempel är styrräntans påföljder på marknadsräntorna (via 

räntekanalen), dessa kommer att göra intryck på hushållens disponibla inkomster genom 

kassaflödeskanalen. Ett annat exempel är hur styrräntorna via räntekanalen har inverkan på 

hushållens nettoförmögenheter, en faktor som spelar en väsentlig roll för hur hushållen väljer 

att planera sina konsumtionsutgifter. Förändringar i styrräntan kommer även att göra avtryck 

på inflationsförväntningarna, växelkurs och kreditkanalen. Andra indirekta effekter av 

styrränteförändringar är bland annat uppkomsten av inkomst- samt substitutionseffekter i 

konsumtionen, dess influens över hur det befintliga humankapitalet prissätts och tillkomsten av 

omfördelningseffekter mellan långivare och låntagare. 

Hushållens karakteristiska egenskaper såsom exempelvis livssituation, ålderssegment, 

skuldsättningsgrad och medianinkomster kommer även att spela en central roll för hur hushållen 

väljer att förfoga över sina konsumtionsutgifter. 

Undersökningen finner att den övergripande effekten av reala ränteförändringar på hushållens 

konsumtion är tvetydig. Oavsett om den intertemporala substitutionseffekten verkar dominera 

i praktiken så kommer det allmänna stämningsläget i ekonomin samt hushållens personliga 

förutsättningar att spela en avgörande roll för de faktiska utfallen.  

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Through the transmission mechanism, key interest rates will have a tangible impact on the 

economy, encompassed by the aggregate consumption expenditure of households. The purpose 

of the study is to investigate more closely the mechanisms by which the policy rate will affect 

households aggregate consumption and the consequences that the policy rate will have on 

household consumption expenditure. In order to carry out the study, an inductive method is 

used where the results from previous research in the area concerned have since been compared 

with the theoretical framework.   

The policy rates will, via the various channels of the transmission mechanism, affect the 

household´s propensity for consumption. An example is the policy rate outcome on market 

interest rates (via the interest rate channel), which will make an impact on households 

disposable income through the cashflow channel. Another example is how interest rates through 

the interest rate channel have an impact on houseolds net worth, a factor that plays a significant 

role in how households choose to plan their consumption expenditures.  

Changes in the policy rate will also influence the inflation expectations of households, the 

exchange rate and the credit channel. Other indirect effects of policy rate changes include the 

emergence of income- and substitution effects in consumption, its influence on how the existing 

human capital is priced and the emergence of redistribution effects among lenders and 

borrowers. 

The characteristics of households, such as life situation, age segment, debt ratio and median 

income, will also play a central role in how households choose to dispose of their consumption 

expenditure.  

The survey finds that the overall effect of real interest rate changes on household consumption 

is ambiguous. Regardless of whether the intertemporal substitution effect seems to dominate in 

practice, the general mood in the economy as well as the personal circumstances of households 

will play a decisive role in the actual outcomes.  
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1 Inledning  

Enligt ICMB (2015) har Styrräntorna i utvecklade ekonomier sjunkit avsevärt sedan andra 

hälften av 1990 talet. 

Trots att sänkningarna underdet senaste decenniet associeras till följderna av den 

finansiella krisen år 2007, och den globala ekonomins långsamma återhämtning, har man alltså 

kunnat observera denna trend redan tidigare än 2007. Räntor har rört sig ifrån 4–6 procent till 

nivåer nära noll. I vissa länder som bland andra Sverige, Schweiz, Danmark och i Eurozonen 

har centralbankerna bedrivit en okonventionell penningpolitik och infört negativa 

inlåningsräntor (Negative Interest Rate Policy, NIRP), vilket innebär att 

affärsbanksverksamheter får betala en avgift när de sätter in pengar på konton hos 

centralbankerna. 

Olika länder bedriver den här typen av okonventionell penningpolitik av olika skäl och med 

olika mål. Enligt grundläggande ekonomisk teori används styrräntan som ett verktyg av central-

bankerna för att kontrollera inflationen samt påverka affärsbankernas handlingssätt ˡ, dessa har 

i sin tur ett direkt inflytande över hur landets ekonomiska agenter uppträder på marknaden. För 

att motverka inflation kan centralbanker höja reporäntan vilket gör det dyrare för affärsbanks-

verksamheten att låna. Detta leder generellt sätt till ett ökat sparande samt en lägre tillgänglighet 

på pengar i ekonomin vilket resulterar i en sänkning av den ekonomiska aktiviteten. 

Å andra sidan kan man konstatera hur reporäntan (efter finanskrisen) sänkts avsevärt i många 

delar av världen med förhoppningen att kunna återuppbygga tilliten samt återställa den ekono-

miska aktiviteten. Räntesänkningarna uppmanar till ett minskat sparande, ökade investeringar 

samt en ökad konsumtion genom att göra pengar mer tillgängliga till hushåll och företag. 

 

 

 

 

 

 

ˡ: Att påverka den ekonomiska aktiviteten generellt, då vissa centralbanker har sysselsättningsmål/BNP mål. 
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Nedanstående graf visar den svenska Riksbankens styrränteutveckling efter den finansiella 

krisen 2008 fram till 2018: 

 

Graf 1. Styrräntans utveckling Sverige (2008–2018) 

Källa: Sveriges riksbank (2019) 

1.1 Problemformulering 

Hushållens aggregerade konsumtionsutgifter utgör ett stort bidrag till moderna nationers BNP-

tillväxt och är därför av väsentlig betydelse för nationernas ekonomier. Enligt SCB (2014) är 

det huvudsakligen hushållens aggregerade konsumtion som hållit uppe den svenska ekonomin 

efter finanskrisen år 2008, de estimerar att åtminstone fram till år 2013 så härstammade ca två 

tredjedelar av den svenska BNP tillväxten från en ökning i hushållens aggregerade 

konsumtionsutgifter. Därför är hushållens konsumtionsbeteende av en avgörande vikt för 

länders samhällsekonomiska utveckling och gör motiven bakom konsumtionsbesluten 

relevanta att studera. 
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Följande graf visar utvecklingen av hushållens aggregerade konsumtionsutgifter (Sverige) i 

relation till EU:s 28 medlemsländer: 

 

Graf 2. Hushållens aggregerade konsumtionsutgifter (2008–2018) Total, årlig tillväxttakt, (%), 

Sverige (rödmarkering) i förhållande till EU (28)  

Källa: OECD (2019) 

Trots att hushållens konsumtionsbeslut grundas på en mängd olika faktorer och särskiljer sig 

från ett fall till ett annat så går det ändå att åskådliggöra en del generella bestämningsfaktorer 

som påverkar individers konsumtionsbeslut. Bland dessa återfinns den disponibla inkomsten, 

konsumentförtroendet kopplat till individers framtida inkomstförväntningar, den ekonomiska 

konjunkturen, nettoförmögenheten, marknadsräntorna, hushållens skuldsättningsgrad samt 

livssituation menar Burda och Wyplosz (2017). En del av dessa är anknutna till varandra och 

kan komma att påverka varandra simultant.  

Styrräntan berör ett flertal av de ovannämnda variablerna på ett direkt sätt och komma att 

influera andra mera indirekt. Styrräntan kommer t. ex. via transmissionsmekanismen att 

påverka marknadsräntorna vilka i sin tur gör intryck på hushållens disponibla inkomster via 

kassaflödeskanalen Riksbanken (2017) samt hushållens nettoförmögenheter via 

förmögenhetskanalen (Mac Donald et. al, 2009).  Följaktligen och i enighet med grundläggande 

ekonomisk teori så kommer förändringar i styrräntan genom transmissionsmekanismen att 

påverka det allmänna investeringsklimatet, konsumentförtroendet, samt den ekonomiska 

konjunkturen. 

3,89 

 

1,87 

 0,7

9 

 

1,86 

 

2,13 

 

3,12 

 

2,86 

 

2,22 

 

1,23 

 0,35 

 

0,23 

 
Sverige 



4 
 

1.2 Syfte  

Studiens syfte är att genom en litteraturstudie analysera styrräntans inverkan på hushållens 

aggregerade konsumtionsutgifter. 

Centrala frågeställningar: 

• Hur och genom vilka mekanismer påverkar styrräntan hushållens konsumtion?  

• Vilka konsekvenser får styrräntan på hushållens aggregerade konsumtionsutgifter? 

 

Studien är av relevans då den bygger på den allmänna föreställningen att låga styrräntor bör 

resultera i en ökad aggregerad konsumtion ifrån hushållens sida.    

Eftersom det finns en rad olika förklaringar och tillvägagångssätt över hur styrräntorna kan 

komma att påverka hushållens konsumtion i praktiken så ämnar studien att närmare undersöka 

fenomenet.  
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2 Metod  

För att uppfylla studiens syfte samt kunna besvara på de centrala frågeställningarna har en 

litteraturstudie genomförts. Materialinsamlingen har skett utifrån problemdiskussionens 

centrala frågeställningar:  Hur och genom vilka mekanismer påverkar styrräntan hushållens 

konsumtion? Vilka konsekvenser får styrräntan på hushållens aggregerade 

konsumtionsutgifter?  

Redskapen som har använts för att genomföra undersökningen är tidigare makroekonomisk 

kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, elektroniska databaser samt rapporter från myndigheter 

och organisationer (Riksbanken, ICMB, Danmarks Nationalbank). 

Den makroekonomiska litteraturen som har använts i studien har sitt ursprung i tidigare 

kursböcker bland andra, men även kompletterande makroekonomisk litteratur inhämtad ifrån 

campusbiblioteket Valla i Linköping. Den teori som samlats in från läroböckerna kommer 

främst ifrån de kapitel som berör konsumtion och investeringar. Inom de kapitlen har det oftast 

funnits en avdelning som behandlat konsumtionens förutbestämmande faktorer. 

Den använda teorin ifrån läroböckerna grundar sig till stor del på tidigare empirisk forskning 

inom det berörda området. Tre olika nivåer av makroekonomisk boklitteratur har använts i 

undersökningen, detta för att få ett bredare underlag inom ämnet samt finna likheter, skillnader 

och kompletterande information. Nedan listas de använda läroböckernas olika nivåer: 

1.Grundläggande nivå: Fregert och Jonung (2015), Mankiw och Taylor (2014), Blanchard et. 

al (2010), Burda och Wyplosz (2017). 2.Intermediär nivå: Barro et. al (2017). 3.Avancerad 

nivå: Sorenssen och Whitta Jacobsen (2005). 

De vetenskapliga artiklarna som nyttjats i studien är inhämtade via Googles sökmotor för 

internationella akademiska publikationer, tidskrifter och rapporter Google Scholar samt genom 

Linköpings Universitet virtuella bibliotek för böcker och tidskrifter Unisearch. Eventuella 

publikationer från myndigheter som offentliggjorts på sina officiella webbsidor har även 

använts för studiens genomförande. 

Sökandet har främst genomförts på engelska för att få tillgång till ett bredare antal sökträffar. 

Nyckelord: Interest rate AND aggregate consumption, income effect AND consumption, 

intertemporal substitution AND consumtion, styrränta AND konsumtion, interest rates AND 

persistently low, houseold spending AND interest rates, interest rates AND consumer sentiment 

interest rates AND consumption expentiture 
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Följande kriterier lämpades för urvalet av de vetenskapliga artiklarna: 

Vara publicerade mellan åren 1995–2018, vara skrivna på engelska eller svenska, vara av 

betydelse gentemot studiens syfte och centrala frågeställningar. 

Typen av litteratur som sökningarna funnit är empiriska studier i relation till det studerade 

ämnet. 

De rapporter som använts i studien (Riksbanken, Danmarks Nationalbank och ICMB) är så 

kallade working pappers, tjänstemannapublikationer fria från policyslutsatser och individuella 

ställningstaganden i aktuella policyfrågor, de beskriver forskning och utveckling vars primära 

mål är att bidra till den professionella debatten inom relevanta frågeställningar. 

Eftersom det finns en rad olika förklaringar och tillvägagångssätt över hur styrräntorna kan 

komma att påverka konsumtionen så görs en jämförande, tolkande analys av de olika källorna 

(empiriska studier, rapporter, teorier). Där lyfts likheter, skillnader och egenheter fram. 

En induktiv metod har använts där utfallen från tidigare forskning med ursprung i olika 

empiriska studier och andra studier ifrån myndigheter kopplats tillbaka till teoriförrådet. Enligt 

Bryman och Bell (2011) så innebär induktion att forskaren beskriver konsekvenserna av 

resultaten för de teorier som styrde undersökningen för att sedan koppla tillbaka resultaten till 

teoriförrådet.   

Arbetet utgår ifrån teoretiska utgångspunkter. Resultat från tidigare forskningspraxis 

presenteras sedan i form av rapporter och empiriska studier. Utfallen kopplas sedan tillbaka till 

teoriförrådet.  

Statistiska grafer har använts som grundläggande stöd för observation, jämförelse och tolkning. 

2.1 Metodkritik 

Metoden är begränsad till de enskilda studierna som teorin återkopplat till. Ett bredare antal 

observationer under skilda omständigheter kan resultera i annorlunda utfall. Den erhållna 

analysen är konditionerad till tidsrummet, platsen och de studier som man utgår ifrån och 

kommer att spela en avgörande roll vid analys och tolkning av de olika resultaten. 

Undersökningen finner att den övergripande effekten av reala ränteförändringar på hushållens 

konsumtion är tvetydig. Oavsett om den intertemporala substitutionseffekten verkar dominera 

i praktiken så kommer det allmänna stämningsläget i ekonomin samt hushållens personliga 

förutsättningar att spela en avgörande roll för de faktiska utfallen.  
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Platsen spelar en viktig roll beträffande hur olika hushåll kan komma att reagera vid 

förändringar i den förda penningpolitiken. Till exempel kan kulturella skillnader mellan länder 

och regioner samt historiska företeelser sätta sin prägel på konsumtionsvanor och 

sparbenägenheter. Hushållens konsumtionsvanor kommer exempelvis att skiljas åt mellan 

länder ifrån norra och södra Europa, likaså sparbenägenheten. Konsekvenserna av 

penningpolitiken på hushållens aggregerade konsumtion kommer därför att variera beroende på 

plats. 

Även tidsaspekten är av väsentlig betydelse för penningpolitikens inverkan på hushållens 

aggregerade konsumtionsutgifter. Under vilka omständigheter sker förändringarna i den förda 

penningpolitiken? Sker de under hög eller lågkonjunktur? Hur ser allmänhetens förväntningar 

avseende ekonomin ut? De enskilda ländernas ekonomiska situation kommer att konditionera 

penningpolitikens utfall på konsumtionen. 

Ett exempel är scenariot efter finanskrisen 2008, trots en mycket expansiv penningpolitik ifrån 

ett flertal centralbanker världen över med syfte att uppmuntra affärsbankerna till att ge ut 

krediter så fanns inte förtroendet där. Krisen hade orsakat anmärkningsvärda konsekvenser på 

hushållens privata ekonomi i många lägen och förväntningarna avseende framtiden var mycket 

negativa. Varken hushåll lånade som förväntat vare sig till privat konsumtion eller investeringar 

och affärsbankerna fann överlag säkrare investeringar att göra under de rådande 

omständigheterna.  
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3 Teori och tidigare studier   

För att kunna förstå hur styrräntan påverkar individers konsumtionsutgifter bör man först se 

över skillnaden mellan nominell samt real ränta, detta för att sedan förstå hur styrräntan 

påverkar samhällsekonomin genom fortplantningsmekanismen/ transmissionsmekanismen. 

Punkterna nedan kommer att förklara processerna mer i detalj. 

3.1 Fisherhypotesen, skillnaden mellan den nominella samt den reala räntan 

Enligt den amerikanske nationalekonomen Irving Fisher så bestämdes den nominella räntan av 

summan av den förväntade framtida realräntan samt den förväntade framtida inflationsnivån 

(Fregert & Jonung 2015, s. 106). Då penningpolitiken har som huvudsyfte att upprätta en 

inflationsnivå på ca 2 procent så är allmänhetens framtida inflationsförväntningar av stor 

betydelse för hur Riksbanken utformar sin penningpolitik. Då allmänhetens 

inflationsförväntningar väntas vara trögrörliga så innebär det att Riksbankens förändringar i 

styrräntan påverkar den reala räntenivån i ekonomin, åtminstonde tills 

inflationsförväntningarna hunnit anpassa sig till den faktiska inflationen (Riksbanken, 2018). 

Fisher  menade att hushållen grundade sina ekonomiska beslut jäms med den reala räntenivån 

och inte utifrån den nominella räntan. Hushållen skulle genom att prognosticera den framtida 

inflationen kunna räkna ut den förväntade realräntan och därigenom grunda sina ekonomiska 

val därefter (Fregert & Jonung 2015, s. 106). 

Riksbanken vill inte överraska marknadsaktörerna med sin penningpolitik utan vill att den ska 

vara förutsägbar, därför ämnar den att vara tydlig i sin kommunikation vad gäller framtida 

styrränteförändringar. Detta görs genom att publicera regelbundna prognoser som tydliggör hur 

penningpolitiken influeras av den ekonomiska utvecklingen (Riksbanken, 2018). 

Penningpolitiken påverkar marknadsräntorna som i sin tur påverkar hushållens ekonomiska 

beslut samt samhällsekonomin i sin helhet. Huvudsakligen så görs detta genom tre kanaler, 

vilka kommer att beröras mer i detalj nedan. 

3.2 Transmissionsmekanismen, styrräntornas inverkan på samhällsekonomin 

Styrräntorna kommer via transmissionsmekanismen främst att påverka samhällsekonomin 

genom tre kanaler: räntekanalen, kreditkanalen och växelkurskanalen (Riksbanken, 2018). 

Den penningpolitiska transmissionsmekanismen är benämningen på flera olika ekonomiska 

mekanismer som verkar i samhörighet vid en förändring i den förda penningpolitiken. 
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Penningpolitiken påverkar den reala ekonomin genom ett flertal mekanismer som sammantaget 

gör ett intryck på landets produktion, inflation samt sysselsättningsgrad. Riksbanken kan genom 

bland annat, justering av reporäntan styra landets ekonomi i önskvärd riktning. Därav benämns 

reporäntan även för styrräntan (Riksbanken, 2018).  

Penningpolitikens huvudändamål är att vidmakthålla ett stabilt penningvärde, försöka bevara 

en inflationstakt på ca 2 procent samt verka för att upprätthålla en hållbar ekonomisk tillväxt 

samt en hög sysselsättningsgrad (Riksbanken, 2018). Riksbanken spelar på så vis en nyckelroll 

för samhällsekonomins funktionssätt. 

Räntekanalen: 

Högre räntesatser kommer teoretiskt sett att dämpa konsumtionen då det medför en ökning i 

individers räntekostnader, medan lägre räntekostnader leder till det motsatta med en ökad 

aggregerad konsumtion som följd. Räntesatserna påverkar i sin tur priset på både reala samt 

finansiella tillgångar som i sin tur påverkar individers förmögenheter genom 

förmögenhetskanalen (Mac Donald et.al 2009). En högre ränta innebär att nuvärdet av den 

framtida avkastningen på diverse tillgångar blir lägre vilket leder till att priset på de minskar. 

Grundläggande ekonomisk teori menar att när hushållen ser sina förmögenheter reducerade 

(pga. en högre ränta) så kommer de även att vara mindre villiga till att konsumera (Riksbanken, 

2018). En högre räntenivå leder även pga. högre finansieringskostnader för hushåll och företag 

till att den allmänna investeringsviljan sjunker. En dämpad konsumtion samt investeringsvilja 

leder i sin tur till en lägre ekonomisk aktivitet i samhällsekonomin (Riksbanken, 2018).  

Kreditkanalen: 

Vid en förändring i reporäntan anpassas dagslåneräntan till den nya nivån. Dagslåneräntan är 

priset som affärsbanksverksamheten får betala för lån banker sinsemellan från en dag till en 

annan. Detta påverkar i sin tur marknadsräntorna som bankens kunder (företags- och 

privatkunder) erbjuds för in- samt utlåning. 

Riksbanken vill inte överraska med sin penningpolitik utan vill att den ska vara förutsägbar så 

att marknadsaktörerna kan anpassa sina handlingar därefter. Riksbankens uttalanden om 

förändringar i reporäntan samt faktiska förändringar brukar förutses av kommersiella 

bankverksamheter som i sin tur anpassar sina marknadsräntor därefter. Då ränteförändringar 

påverkar det allmänna priset på tillgångar så gör det att bankverksamheter vid räntehöjningar 

blir mer restriktiva med sin utlåning gentemot hushåll och företag, detta då dessa brukar ställas 
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som säkerhet för beviljande av nya krediter. Under ett sådant scenario brukar det istället löna 

sig för affärsbanksverksamheter att placera pengar på räntebärande tillgångar. Högre räntesatser 

avvärjer risktagande och uppmanar till säkrare investeringar såsom statsobligationer och 

placeringar på andra typer av värdepapper. En högre räntenivå leder alltså pga. en restriktivare 

utlåning till allmänheten (från affärsbanksverksamheternas sida) till en dämpning av den 

aggregerade konsumtionen samt investeringarna (Riksbanken, 2018). 

Penningpolitiken kommer via marknadsräntorna även att påverka samhällsekonomin genom 

två andra kanaler, växelkurskanalen samt inflationsförväntningarna. Studien väljer att inte 

lägga en allt för stor vikt på dessa då dess direkta effekter på hushållens konsumtionsutgifter är 

svårkvantifierade samt ligger utanför studiens huvudändamål. 

Växelkurskanalen: 

En förändring i marknadsräntorna kommer att påverka den nationella växelkursen vilket 

kommer att få efterföljande konsekvenser främst på handelsbalansen samt på utländska 

direktinvesteringar. Hushållens köpkraft kommer därmed att påverkas via förändringar i 

valutakursen (Riksbanken, 2018). 

Förändringar i dessa variabler påverkar säkerligen även hushållens aggregerade 

konsumtionsutgifter genom intermediära kanaler såsom arbetsrelaterade variationer 

förknippade med import/exportsektorn, köpkraftsvariationer med mera. Då dessa berör 

konsumtionsutgifterna genom mellanvarande kanaler så väljer studien att inte fördjupa sig 

vidare på växelkurskanalens effekter, detta då det avviker från arbetets syfte. Uppsatsen väljer 

istället att avgränsa sig till mer direkta, kvantifierbara påföljder av hur styrräntan påverkar 

hushållens konsumtionsutgifter.  

Inflationsförväntningar:  

Inflationsförväntningarna spelar en avgörande roll inte bara för lönebildningen och den 

allmänna prissättningen utan även för hur individer väljer att planera sina konsumtionsutgifter. 

Enligt grundläggande ekonomisk teori så kommer rationella individer vid till exempel en 

expansiv penningpolitik med låga styrräntor att förutse en framtida höjning av den allmänna 

prisnivån, som följd så kommer de att öka sin konsumtion idag då varor/tjänster förväntas att 

bli dyrare i framtiden.  

Inflationsförväntningarna revideras uppåt vilket kan komma i hand med nominella 

löneökningar. När allmänheten förväntar sig en allmänt högre prisnivå i framtiden så kommer 
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de att vara villiga att förhandla till sig högre löner för att inte förlora real köpkraft. Detta leder 

till högre produktionskostnader för företagen (i form av stigande personalkostnader) vilket i sin 

tur resulterar i en lägre lönsamhet samt en avmattad framtida investeringskapacitet. 

Företagarnas aggregerade produktion kommer därmed att försvagas i takt med att 

marknadsaktörerna hunnit anpassa sig till det nya inflationsscenariot (om stigande 

inflationsförväntningar).  

Samtidigt så kan penningvärdet urholkas samt inflation uppstå, vilket leder till en lägre real 

köpkraft hos hushållen. 
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4 Styrräntans effekter på konsumtionen, vad säger den 

makroekonomiska kurslitteraturen? 

Som tidigare nämnts i början av teoriavsnittet så kommer det vara den förväntade realräntan 

som kommer att påverka individers konsumtionsbeslut. Även om de nedanstående teoretiska 

utgångspunkterna utgår ifrån den nominella räntenivån som orsaksfaktorn bakom individers 

konsumtionsbeslut så är det pga. Riksbanken sätter styrräntan i nominella termer. Som vi 

tidigare nämnt så kommer förändringar i styrräntan (i nominella termer) även att påverka 

realräntan, detta då inflationsförväntningarna är trögrörliga. Med hur mycket? Det kommer att 

bero på den faktiska inflationen samt de allmänna inflationsförväntningarna.  

Barro, Chu och Cozzi (2017) menar att individer tenderar att jämna ut sin konsumtion över tid 

på det sättet så att de maximerar sin nytta, detta intuitiva antagande är baserat på grundläggande 

ekonomisk teori som säger att individer upplever en avtagande marginalnytta från konsumtion. 

Konsumtionen är i sin tur bunden till de olika individernas egenartade budgetrestriktioner som 

skiljs åt från fall till fall. Konsumenter väljer att konsumera olika beroende på förändringar i 

sina löneinkomster samt förändringar i värdet på sina tillgångar (som påverkas av 

ränteförändringar) (Barro et al., 2017).  

Enligt den intertemporala substitutionseffekten så leder höjningar av den nominella räntenivån 

till att hushållens kostnad för att skjuta upp sin konsumtion minskar. En hög real ränta resulterar 

i att det blir lönsamt för konsumenter att avstå från konsumtion idag och istället välja att 

konsumera under nästkommande perioder. Ett sådant beteende är det som ekonomer kallar det 

intertemporala substitutionseffekten (Barro et al., 2017). 

Minskningen i konsumtionen härstammande från räntehöjningen bör vara proportionell med 

individernas ökning i realt sparande. 

𝐷𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑠ä𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑡𝑠å (𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑒𝑡𝑡): 

∆𝑖 ↑= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒, 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑟 

Om räntenivån istället faller kommer den intertemporala substitutionseffekten att verka i 

motsatt riktning. En lägre räntenivå uppmanar till en ökad konsumtion idag samt ett lägre realt 

sparande under samma period: 

∆𝑖 ↓= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑟, 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 
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När den nominella räntenivån höjs så leder det i sin tur till att en positiv inkomsteffekt uppstår. 

När räntenivån stiger, stiger även avkastningen på obligationer, detta medför att hushållen som 

förfogar över obligationer får en positiv inkomsteffekt av räntehöjningen. Å andra sidan 

upplever emittenten av obligationer en negativ inkomsteffekt, detta eftersom räntan som nu 

måste betalas per utgiven mängd obligationer är nu högre. Då varje utestående obligation på 

marknaden har en utgivare och en innehavare och då upplåning och utlåning i en ekonomi i sin 

helhet måste balanseras, innebär det att den genomsnittliga inkomsteffekten kommande från 

obligationer vid ränteförändringar blir noll (Barro et al., 2017). 

Den sammantagna inkomsteffekten kommande från en räntehöjning blir ändå sammantaget 

positiv, detta eftersom hushållens tillgångar i form av kapitalägande stiger. En allmän 

räntehöjning resulterar alltså i en positiv inkomsteffekt kommande från avkastning på kapital 

(Barro et al., 2017). 

4.1 Vad händer när både inkomst samt substitutionseffekten kombineras? 

Teorin säger att nominella ränteförändringar leder till uppkomsten av både inkomst samt 

substitutions-effekter (Barro et al., 2017). 

Samtidigt som den intertemporala substitutionseffekten motiverar för att höjningar i den 

nominella räntan uppmuntrar konsumenter till att skjuta upp sin konsumtion till framtiden  

så kan det, om inkomsteffekten dominerar leda till mera konsumtion idag. Då inkomsteffekten 

och den intertemporala substitutionseffekten alltid verkar i motsatt riktning anses den 

övergripande effekten kommande från en räntehöjning på konsumtionen tvetydig.  

Förändringar i räntenivån förutspår följande (vid en dominerande inkomsteffekt): 

𝐸𝑛 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑢𝑡𝑠𝑝å𝑟 (𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑒𝑡𝑡): 

 ∆𝑖 ↑= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑟, 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 

∆𝑖 ↓= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒, 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑟 

Konsumtionsnivån kommer alltså att variera utifrån vilken effekt det är som dominerar 

(inkomsteffekten eller den intertemporala substitutionseffekten) menar Barro et al. (2017). 

En individs aggregerade konsumtion kommer alltså att kunna härledas utifrån inkomst samt 

intertemporala substitutionseffekter (Barro et al., 2017). 
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Sorensen och Whitta-Jacobsen (2005) menar i enighet med Barro et al. (2017) att 

ränteförändringar har kontroversiella utfall på konsumtionen. Återigen nämner de att det beror 

på vilken effekt det är som dominerar i praktiken (substitutionseffekten eller inkomsteffekten). 

Sorensen och Whitta-Jacobsen (2005) skriver om kanalerna genom vilka den reala räntan 

påverkar individers konsumtionsbenägenhet. Effekterna som den reala räntan har på befintliga 

besparingar, individers finansiella förmögenhet samt dess intryck på värdet av det befintliga 

humankapitalet. Författarna menar att högre räntesatser inte enbart har en negativ verkan på 

marknadsvärdet av finansiell förmögenhet, utan också har en negativ påverkan på det 

existerande humankapitalet. Detta eftersom företagens intäkter resulterande från arbetskraftens 

framtida insatser diskonteras kraftigare. 

Sammantaget väljer författarna att stödja den dominerande ståndpunkten inom området som 

säger att reala räntehöjningar kommer att minska de aggregerade konsumtionsutgifterna, främst 

pga. dess negativa inverkan på individers finansiella förmögenhet (Sorensen & Whitta-

Jacobsen, 2005). 

Burda och Wyplosz (2017) menar å andra sidan att en real räntehöjning kan leda till en 

dominerande inkomsteffekt hos redan förmögna individer, detta då de kommer att kunna få en 

högre räntabilitet på den redan ackumulerade förmögenheten (avkastningen på den redan 

ackumulerade kapitalet blir större). Samtidigt är dessa grupper inte beroende av en generös 

(expansiv) penningpolitik som under de rätta omständigheterna kan hjälpa till med att skapa en 

framtida förmögenhet. 

Burda och Wyplosz (2017) påstår att ränteförändringar påverkar hushållens 

konsumtionsutgifter olika. Konsumtionsutgifterna kommer alltså att variera utifrån om 

hushållen är låntagare eller sparare/ långivare. Burda och Wyplosz (2017) menar att belånade 

hushåll kommer att minska sina konsumtionsutgifter idag vid en eventuell räntehöjning, detta 

eftersom de under ett sådant scenario kommer att behöva ägna en större andel av sin disponibla 

inkomst till att betala av sina skulder. Långivare kommer å andra sidan att kunna höja sin 

föreliggande konsumtionsnivå utan att det påverkar sin framtida konsumtionskapacitet, ceteris 

paribus, detta eftersom en räntehöjning kommer att innebära för de, högre ränteintäkter i 

framtiden (då samma utlåningsvolym kommer att generera högre ränteintäkter gentemot före 

räntehöjningen). Burda och Wyplosz (2017) menar med andra ord att ränteförändringar ger 

upphov till omfördelningseffekter mellan långivare och låntagare.  
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I linje med Sorensen och Whitta-Jacobsen (2005) skriver Blanchard et al. (2010) att individer 

väljer att planera sina konsumtionsutgifter utifrån storleken på dess finansiella förmögenhet 

samt framtida inkomstförväntningar, vilket stödjer argumenten för att högre reala räntesatser 

har en dämpande effekt på individers aggregerade konsumtionsutgifter.  

Burda och Wyplosz (2017) menar likaledes på att relationen mellan förmögenhetsgraden och 

de faktiska konsumtionsutgifterna är stark, även om länken mellan den disponibla inkomsten 

och den påtagliga konsumtionen är starkare.  

4.2 Kreditmarknadens roll 

Mankiw och Taylor (2014) samt Burda och Wyplosz (2017) belyser vikten av individers 

egenartade budgetrestriktioner som en huvudkomponent för sin konsumtionskapacitet. Burda 

och Wyplosz (2017) lyfter därigenom fram vikten av kreditmarknaden som en väsentlig aktör. 

Kreditmarknaden kan både möjliggöra och begränsa individers konsumtionskapacitet, därav 

kommer marknadsräntorna att spela en avgörande roll. Som tidigare nämnts så kommer 

marknadsräntorna med kort eftersläpning att följa styrräntans utveckling, vilket innebär att 

styrräntan kommer på ett eller annat sätt att påverka individers kapacitet till att ta lån. 

 

 

 

Figur 1. Kreditbegränsning, egen bild utifrån Burda och Wyplosz (2017) 
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Individer och hushåll kan, om de ges möjlighet, konsumera mer än vad dess disponibla inkomst 

samt ackumulerade förmögenhet tillåter, detta kan möjliggöras genom lån. 

Figur 1 visar en individs budgetrestriktion samt två indifferenskurvor. Om individen inte är 

kreditbegränsad (ges möjlighet till lån) kommer denne att välja punkt ’R’ på indifferenskurva 

nr.2. Individen kommer alltså välja att belåna sig och njuta av en högre konsumtionsnivå idag 

på bekostnad av morgondagen. Om individen däremot förblir kreditbegränsad kommer dennes 

konsumtionsmöjligheter att reduceras till sträckan CA (istället för CD). Under sådana 

omständigheter kommer individen att maximera sin nytta genom att välja punkt ’A’ på 

indifferenskurva nr. 1. I punkten ’A’ konsumerar individen exakt vad hans/ hennes disponibla 

inkomst ger möjlighet till (under båda perioderna). 

Teorin säger att den disponibla inkomsten förblir den dominerande förutbestämmande faktorn 

för hushållens aggregerade konsumtionsutgifter när möjligheten till kreditmarknaderna inte 

finns, detta gäller jämväl för de som blir kreditbegränsade eller för de som pga. diverse skäl 

inte får tillgång till kredit (Burda & Wyplosz, 2017). 

4.3 Keynes konsumtionsteori; vikten av den disponibla inkomsten 

Keynes konsumtionsteori lägger störst fokus på hushållens disponibla inkomster som den 

viktigaste bestämningsfaktorn bakom individers konsumtionsbeslut. I sin konsumtionsteori 

betonar han vikten av den aggregerade konsumtionen som bidragande nyckelkomponent för att 

upprätthålla en stabil BNP-tillväxt. Keynes menade att hushållens restriktiva 

konsumtionsmönster under oroliga ekonomiska tider kunde medföra katastrofala effekter på 

ekonomin som helhet. Hushållens sparande kunde alltså få negativa följder på makroekonomin 

(Fregert & Jonung, 2015). Stryper hushållen sina konsumtionsutgifter blir företagen tvungna 

att skära ner sin produktion vilket i sin tur leder till att de blir tvungna att avskeda medarbetare, 

de uppsagdas inkomster minskar vilket i sin tur leder till ytterligare sänkningar i deras 

konsumtionsutgifter. Om prismekanismen ² inte längre fungerar (som den grundläggande 

mikroekonomiska teorin förutspår) så kommer det att leda till en negativ kedjereaktion, svår att 

ta sig ur menade Keynes (Fregert & Jonung, 2015).  

 

Prismekanismen ²: Är en process där marknadskrafterna (utbud och efterfrågan) styr prissättningen. Keynes 

menade att priser och löner är trögrörliga/ stela, anpassas sakta till nya rådande samhällsekonomiska 

omständigheter, detta förklarar varför det råder jämviktsbrist på visa marknader (bl. a arbetsmarknaden) efter 

konjunkturella förändringar. I sammanhanget menas att priser och löner anpassas sakta neråt, vilket hindrar den 

ekonomiska återhämtningen.    
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Keynes kedjereaktion kan enkelt förstås genom ’ekonomins cirkulära flöde’: 

Mina utgifter är dina inkomster och vice versa 

 

 

 

Figur 2 (vänstra bilden). Det cirkulära flödet, egen bild utifrån Fregert och Jonung (2015) 

Illustrationen visar det monetära flödet av utgifter från hushållen till företagen (via 

varumarknaden) samt inkomster till hushållen från företagen (via faktormarknaden). 

Figur 3 (högra bilden). Det cirkulära flödet, egen bild utifrån Fregert och Jonung (2015) 

Till höger och nu  i motsatt riktning finner vi det ’reala flödet’ av varor och tjänster från 

företagen till hushållen (via varumarknaden)  samt flödet av faktortjänster från hushållen till 

företagen (via faktormaknaden). 

Keynes menade på att individer grundar sin konsumtionsefterfrågan beroende på sin disponibla 

inkomst 𝑌𝑑 som ges av 

𝒀𝒅 = (1 − 𝑡) ∗ 𝑌 + 𝑡𝑟 

Där 1 står för 100 procent, 𝑡 för skattesatsen i procent, 𝑌 för inkomsten före skatt och 𝑡𝑟 för 

inkomstoberoende transfereringar. 

Keynes konsumtionsfunktion:  

𝑪 = 𝐶𝜊 + 𝑀𝑃𝐶 ∗ 𝑌𝑑 ↔ ∆𝑪 = 𝑀𝑃𝐶 ∗ ∆𝒀𝒅 

Ekvationen ovan visar hur konsumtionen förändras vid förändringar i hushållens disponibla 

inkomster. 
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Där 𝐶 står för konsumtion, 𝐶𝜊 står för autonom konsumtion (konsumtion när inkomsten är noll), 

𝑀𝑃𝐶 för den marginella konsumtionsbenägenheten. Den marginella konsumtionsbenägenheten 

(en siffra mellan 0–1) spelar en central roll i Keynes konsumtionsteori då den reflekterar hur 

mycket konsumtionsutgifterna stiger när den disponibla inkomsten ökar med en 

krona/penningenhet. 

Keynes lade högst vikt på hushållens disponibla inkomst samt konsumtionsbenägenhet MPC 

som de viktigaste förutbestämmande faktorerna för hur individer väljer att konsumera, och hur 

staten kunde ha inverkan på dessa genom finanspolitiken (Fregert & Jonung, 2015). Fastän 

Keynes visste om att det fanns andra bakomliggande faktorer som styrde över individers 

konsumtionsutgifter så valde han att inte lägga en stor tyngd på de. 

En väsentlig faktor som har inverkan på hushållens aggregerade konsumtionsutgifter och som 

Keynes inte tog med i sina beräkningar är penningpolitikens effekter på hushållens disponibla 

inkomster. Penningpolitiken kommer genom förändringar i styrräntan att påverka 

marknadsräntorna vilket kommer att ha verkan på hushållens disponibla inkomster, främst 

genom kassaflödeskanalen. Penningpolitiken kommer även, som tidigare nämnts också att 

påverka hushållens nettoförmögenheter genom förmögenhetskanalen, vilket också kan få sina 

märkbara konsekvenser på konsumtionen. 
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5 Organisationer / Myndigheter 

5.1 Riksbanken 

Riksbanken utförde en studie under 2017 som undersökte räntans effekter på hushållens 

aggregerade konsumtion samt kassaflöden, studien börjar med att framhäva teoretiska 

utgångspunkter för att sedan utifrån svenska data framföra sina resultat. Nedan kommer de mest 

relevanta fynden att presenteras.  

5.1.1 Hushållens skuldsättningsgrad spelar roll 

Riksbanken menar att tidigare studier påvisat att sparare och låntagare har olika konsumtions-

benägenheter och kommer på grund av det att reagera olika vid ränteförändringar (Riksbanken, 

2017). Enligt tidigare forskning menar Riksbanken (2017) att sparare oftast har en låg 

konsumtionsbenägenhet och generellt agerar som permanent-inkomst hushåll ³, medan högt be-

lånade hushåll har en högre konsumtionsbenägenhet. Samtidigt så kommer högt belånade 

hushåll att ha en mer fluktuerande konsumtion menar Riksbanken (2017). Belånade hushåll 

använder oftast sin bostad som säkerhet vid lån vilket medför att de blir kreditbegränsade, 

eftersom penningpolitiken har en direkt verkan på priset på tillgångar (bland annat bostadspri-

serna) så kommer den att påverka hur mycket hushållen kan låna samt konsumera. Riksbanken 

menar att effekten av penningpolitiken på hushållens aggregerade konsumtion blir större desto 

mer belånade hushållen är (Riksbanken, 2017). Ränteförändringar påverkar hushållens låne-

kostnader vilket i sin tur påverkar hushållens kassaflöden samt disponibla inkomster, samtidigt 

som inkomster omplaceras mellan låntagare och sparare (Riksbanken, 2017).  

I linje med Burda och Wyplosz (2017) menar Riksbanken (2017) att ränteförändringar kommer 

att resultera i omfördelningseffekter mellan långivare och låntagare. Effekterna på hushållens 

disponibla inkomster genom kassaflödeskanalen kan summeras enligt följande, 

För hushåll som är låntagare: 𝒀𝒅 =  𝑌 − 𝑟 ∗ 𝐷 

Där Yd är den disponibla inkomsten, Y står för löneinkomsten efter skatt, r för realräntan samt 

D för storleken på lånet. Enligt ovanstående formel så går det att observera hur en real 

räntehöjning kommer att påverka hushållens disponibla inkomster Yd negativt (hushåll med 

rörliga bolåneräntor). 

permanent-inkomst hushåll ³: Enligt Milton Friedman’s permanenta inkomstypotes så grundar individer sina 

konsumtionsmönster efter den konsumtionsnivå som de på sikt förutspår att kunna upprätthålla och inte utifrån 

tillfälliga inkomstförändringar (Barro et al. 2017, s.140). 
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Å andra sidan kommer långivarnas disponibla inkomst att påverkas i motsatt riktning, 

För hushåll som är långivare/sparare: 𝒀𝒅 = 𝑌 + 𝑟 ∗ 𝐷 

Som det går att observera så kommer en räntehöjning att gynna de hushållen som är sparare/ 

långivare, dess disponibla inkomster kommer att influeras positivt av en högre ränta. 

Utifrån de ovanstående formlerna går det på ett förenklat sätt att genomskåda hur 

omfördelningseffekterna mellan de två grupperna uppstår. 

Om konsumtionsbenägenheten för de två grupperna vore densamma skulle 

omfördelningseffekterna inte ha någon inverkan på den aggregerade konsumtionen. 

Riksbanken menar dock att kraftigt skuldsatta hushåll tenderar att reagera starkare vid 

förändringar i sin disponibla inkomst än mindre skuldsatta hushåll, vilket tyder på en 

annorlunda konsumtionsbenägenhet. Högt skuldsatta hushåll kan riskera att bli 

kreditbegränsade vilket skulle innebära en begränsning i sin konsumtionskapacitet. Om dessa 

hushåll samtidigt saknar likvida besparingar så blir de forcerade till att skära ner på sina 

konsumtionsutgifter vid tillfälliga räntehöjningar (Riksbanken, 2017). 

Riksbankens hypotes är att högt belånade hushåll kommer att reducera sina konsumtionsutgifter 

i samma proportion som de ser sina räntekostnader stiga vid en eventuell räntehöjning, och vice 

versa vid en eventuell räntesänkning, detta menar Riksbanken är ett förenklat antagande som 

bygger att hushåll med en hög skuldsättningsgrad har en marginell konsumtionsbenägenhet 

MPC nära ett. Alltså kommer förändringar i den disponibla inkomsten att följa 

konsumtionsutgifterna väldigt nära (Riksbanken, 2017). 

Hushåll med låg skuldsättningsgrad eller med en större andel räntebärande tillgångar än skulder 

antas å andra sidan ha en lägre konsumtionsbenägenhet, något som också tycks stödjas av 

tidigare forskning (Riksbanken, 2017). Med hänsyn till att denna grupp har en högre 

sparbenägenhet antas inte fluktuationerna orsakade av ränteförändringarna på den disponibla 

inkomsten via kassaflödeskanalen att spela en lika väsentlig roll vad gäller 

konsumtionsutgifterna. 

5.2 Danmarks Nationalbank 

Den danska riksbanken genomförde en snarlik studie under 2017 för att utforska hushållens 

aggregerade konsumtion och sparande under ett scenario av låga räntesatser, något som 

normaliserats i de flesta OECD länder bl. a. Danmark strax efter den finansiella krisen 2008.  
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Likt den svenska riksbanken så utgår de från delteoretiska referenspunkter med avsikten att 

förutspå hushållens konsumtionsmönster. De presenterar sedan ett datasätt med detaljerade 

skatte och sysselsättningsuppgifter om danska hushåll (mellan åren 2004–2015) för att utifrån 

förändringar i deras nettoförmögenheter från ett år till ett annat kunna uppskatta hushållens 

konsumtionsutgifter.  

För att vidare studera konsekvenserna som de låga räntesatserna haft på konsumtionen så 

använder sig författarna av en ekonometrisk modell, detta i syfte att fånga upp de mest relevanta 

konsumtionsdeterminanterna samt undersöka konsumtionsutgifternas distribution samt 

dynamik. De subkategoriserar fynden när de presenterar sina resultat efter följande 

komponenter: hushållens skuldsättningsgrad, årsintervall, åldersegment, samt 

medianinkomster då dessa är differentierande faktorer vad gäller konsumtionsutgifterna. 

Bland de väsentliga bestämningsvariablerna som författarna inkluderar i modellen återfinns 

konsumtionsbenägenheten MPC i relation till den disponibla inkomsten, hushållens 

nettoförmögenhet i relation till den disponibla inkomsten, samt om hushållen kategoriseras som 

nettolåntagare eller nettosparare. Demografiska egenskaper tas också i beaktande samt räknas 

in i modellen (som kontrollvariabler). Författarna använder sig av en ytterligare skiljelinje när 

de tolkar resultaten och det är att sära på de hushåll som äger sin egen bostad från de hushåll 

som hyr. 

Modellen skattas under fyra olika perioder för att uppmärksamma fluktuationerna i 

konsumtionsutgifterna. Perioden före finanskrisen åren 2005–2007, strax efter krisens början 

mellan åren 2008–2010, under de tidiga återhämtningsåren 2011–2012 samt den efterföljande 

perioden åren 2013–2015 (vilken karakteriserades av mycket låga räntesatser). 

Data visar på att danska hushåll i allmänhet upprätthöll en relativt hög konsumtion i förhållande 

till sina inkomster före finanskrisen. Förmodligen så var en av de viktigaste 

finansieringskällorna för hushållen en djupare skuldsättning, något som gjorts möjligt genom 

de tilltagande bostadspriserna som föregick finanskrisen. När finanskrisen bröt ut 2008 

observerades en anmärkningsvärd sänkning vad gäller hushållens aggregerade 

konsumtionsutgifter, främst bland hushållen med störst skuldsättningsgrad. De högst skuldsatta 

hushållen var de som konsumerade mest i förhållande till sina inkomster före krisens utbrott, 

samtidigt som det var denna hushållskategori som reducerade sina konsumtionsutgifter som 

starkast i direkt anslutning med krisen (Danmarks Nationalbank, 2017). 
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Konsumtionsutvecklingen fortsatte att följa en negativ trend trots mycket låga räntesatser 

mellan åren 2011–2015 främst bland hushåll som legat i den övre kvartilen vad gäller inkomst, 

varit högt belånade samt varit mellan 30–40 år. Äldre hushåll (50 plus) samt hushåll som föll 

under kategorin ’nettosparare’, vars finansiella förmögenhet överstigit skulderna, tycks å andra 

sidan ha ökat sina konsumtionsutgifter till nivåer som genomskådats före finanskrisen (under 

samma tidsintervall 2011–2015) (Danmarks Nationalbank, 2017). 

Den danska riksbanken menar att hushållen som låg under medianinkomsten knappast reducerat 

sina konsumtionsutgifter efter finanskrisen mer än en mild justering i samband med krisens 

utlopp (Danmarks Nationalbank, 2017). Författarna finner även att hushållen som äger sin egen 

bostad oftast har en mer volatil konsumtion än de hushåll som hyr (Danmarks Nationalbank, 

2017). 

Enligt de teoretiska utgångspunkterna så betonar författarna att högt belånade hushåll 

(nettolåntagare) förväntas öka sina konsumtionsutgifter vid fallande räntenivåer enligt den 

intertemporala substitutionseffekten, allt annat lika. Författarna finner däremot att denna 

kategori av hushåll istället sänkt sina konsumtionsutgifter avsevärt till följd av den finansiella 

krisen. Samtidigt som de framhäver att majoriteten av den danska befolkningen faller under just 

denna kategori, ca 60 procent av befolkningen innehar en större andel skulder än finansiella 

tillgångar (Danmarks Nationalbank, 2017).  

Denna hushållskategori fortsatte sedan att skära ner på sina konsumtionsutgifter, även under de 

efterföljande åren 2010–2015. Författarna upplyser å andra sidan att de hushållen med en lägre 

skuldsättningsgrad i relation till sin inkomst (lägre än 150 procent) istället hade ökat sin 

konsumtionsnivå blygsamt under samma tidsintervall 2010–2015.  

Även om såväl nettosparare samt nettolåntagare upprätthöll en relativt hög konsumtionsnivå i 

relation till sina inkomster före finanskrisen, så dämpade hushåll med bolån samt hushåll med 

hyreskontrakt som föll under kategorin nettolåntagare sina konsumtionsutgifter avsevärt mer 

än de som föll under kategorin nettosparare i direkt anslutning med finanskrisen år 2008. De 

minskade även sina konsumtionsutgifter betydligt mer än de som föll under kategorin 

nettosparare mellan åren 2013–2015 (Danmarks Nationalbank, 2017). 

För nettolåntagare som var hyresgäster var minskningen i konsumtionsutgifterna som starkast 

i direkt anslutning med finanskrisen år 2008 medan för nettolåntagare som var bostadsägare så 

var reduktionen vad gäller konsumtionsutgifterna som starkast mellan åren 2012–2015. 
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Författarna menar att det funnits tydliga indikationer på att en stor del av hushållens 

aggregerade konsumtionsutgifter före krisen varit lånefinansierade, detta då det var hushållen 

med kraftigast skuldsättningsgrad som vidmakthöll den högsta konsumtionsnivån före krisen 

(Danmarks Nationalbank, 2017). 

Sammantaget så fann de att hushållen med störst skuldsättningsgrad hade ökat sitt sparande 

samt reducerat sina utgifter avsevärt efter krisen, detta oavsett scenariot av låga räntesatser. 

Samtidigt observerade man hur hushållen som föll under kategorin ’nettosparare’ istället ökade 

sina konsumtionsutgifter i relation till sina inkomster (Danmarks Nationalbank, 2017). 

Författarna finner även att andelen lån med endast räntebetalningar reducerats avsevärt efter 

krisen, färre utstående lån återfinansierats när del avtalade ränteperioden löpt ut samt att lån 

med amortering blivit allt vanligare. Detta menar författarna visar på hushållens vilja till att 

minska på sina skulder samt reducera storleken på sina balansräkningar (Danmarks 

Nationalbank, 2017).  

Författarna menar att det är hushållen med störst hävstång som haft störst nytta av de låga 

räntesatserna genom att öka återbetalningen av sina skulder eller genom att öka sparandegraden 

i andra former. Den nedåtgående trenden vad gäller hushållens aggregerade 

konsumtionsutgifter verkar vara grundade på en mer realistisk riskbedömning vad gäller 

framtiden samt sina framtida inkomster.  

Författarna utesluter i detta fall att demografiska förändringar eller förändringar i 

inkomstfördelningen haft någon väsentlig roll vad gäller ekonomins aggregerade 

konsumtionsutgifter, åtminstone under det decennium som det analyserade data inbegriper 

(Danmarks Nationalbank, 2017). 

5.2.1 Bostadsprisutvecklingen, hur har den påverkat hushållens MPC? 

För att vidare studera hur förändringar i bostadspriserna påverkat hushållens 

konsumtionsutgifter uppskattar författarna en ny ekonometrisk modell, detta med avsikten att 

fånga upp den marginella konsumtionsbenägenheten resulterande från förändringar i 

bostadsförmögenheten. Den oberoende variabeln är förändringen i konsumtionsutgifterna i 

förhållande till inkomsten respektive föregående år. Bland bestämningsvariablerna återfinns 

den nominella förändringen i bostadsförmögenheten från ett år till ett annat respektive 

föregående år i relation till inkomsten, den nominella förändringen i inkomsten i förhållande 
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till inkomsten, respektive föregående år samt somliga kontrollvariabler bland de förhållandet 

mellan likvida tillgångar och inkomst.  

Estimaten visar en MPC på mellan 4–6 procent (genomsnittet under en ettårsperiod) i 

samhörighet med en positiv bostadsprisutvecklig. Siffrorna tycks dock variera, till exempel så 

var estimaten MPC kommande från en positiv förändring i bostadsförmögenheten på ca 2 

procent mellan åren 2008–2010 (Danmarks Nationalbank, 2017). 

Författarna menar att hushållen justerat sin konsumtion i en högre utsträckning när de upplevt 

en negativ förmögenhetschock i samband en negativ bostadsprisutveckling än när motsatsen 

skett, upplevt en positiv chock i anknytning med en positiv bostadsprisutveckling. En anledning 

till detta verkar vara orsakat av en kreditbegränsning som högt belånade hushåll kan komma att 

uppleva (även under tilltagande tillgångspriser) och som återspeglar en restriktion vad gäller 

hushållens konsumtionsutgifter.  Samtidigt så kan en stark minskning i konsumtionsutgifterna 

i samband med en negativ bostadsprisutveckling tyda på att de mest skuldsatta hushållen 

försöker reducera sin skuldsättning (Danmarks Nationalbank, 2017).  

Den marginella konsumtionsbenägenheten härstammande från chocker i bostadsförmögenheten 

upplevdes som starkast i samband med en negativ bostadsprisutveckling under åren 2013–2014 

(ca 10 procent), ett tecken på att de högst skuldsatta hushållen utnyttjat perioden av negativa 

styrräntor för att intensivt försöka minska på sin skuldsättning (Danmarks Nationalbank, 2017). 

Författarna menar att skuld samt ett välfungerande finansiellt system som möjliggör enkla uttag 

av eget kapital kan komma att påverka hushållens konsumtionsbenägenhet i samband med 

fluktuationer i bostadspriserna (Danmarks Nationalbank, 2017). 

Konsumtionsbenägenheten relaterat till bostadsförmögenheten var som störst bland hushållen 

med en hög skuldsättningsgrad samt yngre familjemedlemmar.   

En hög MPC som respons till stigande bostadspriser tolkas som att hushåll har ytterligare 

säkerheter för att kunna upprätthålla en hög konsumtion.   

En stark minskning i de aggregerade konsumtionsutgifterna i anknytning med en negativ 

bostadsprisutvecklig (negativ förmögenhetschock) indikerar på amortering, en vilja från 

hushållens sida till att minska sin skuldsättning. 

Författarna menar att de låga räntesatserna har motverkat ett ännu större fall i den privata 

konsumtionen än vad som annars kunnat observeras (Danmarks Nationalbank, 2017).  
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Författarna menar att MPC ur en positiv chock i bostadspriserna var ca 6 procent mellan åren 

2013–2014 vilket var något högre än under åren fram till finanskrisen. Därför kan den rådande 

starka bostadsprisutvecklingen medverka till en normalisering vad gäller det allmänna 

tillståndet i konsumtionen (Danmarks Nationalbank, 2017).  

5.2.2 Hur skulle högre räntesatser påverka de aggregerade konsumtionsutgifterna (enligt 

simulering)? 

Författarna gör en simulering med avsikten att förutse hur hushållens aggregerade 

konsumtionsutgifter skulle påverkas om räntan gick upp med 100 baspunkter (1 procentenhet). 

De menar att hushållen vars äldste familjemedlem befinner sig mellan 30–59 år, har en hög 

inkomst samt en hög hävstång är de som är känsligast för räntehöjningar. Hushållen vars äldste 

familjemedlem är 65 år eller äldre brukar å andra sidan ha en lägre skuldsättningsgrad samt en 

större andel besparingar, vilket gör gruppen mindre känslig för stigande räntesatser (Danmarks 

Nationalbank, 2017). 
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6 Empiriska studier, vad säger tidigare forskning rörande 

styrräntans påverkan på konsumtionen? 

Mac Donald et.al (2009) utreder utifrån data från Storbritannien penningpolitikens effekter på 

hushållens aggregerade konsumtionsutgifter via ’förmögenhetskanalen’, som enligt dem ägnats 

lite forskning åt. Som tidigare nämnts så påverkar styrräntan via transmissionsmekanismen 

tillgångspriser samt hushållens förmögenheter, vilket i sin tur också bör påverka individers 

konsumtionsutgifter. Deras hypotes är att en restriktiv penningpolitik (högre styrräntor) 

kommer att ha en lägre inverkan på den aggregerade konsumtionen än en expansiv 

penningpolitik (lägre styrräntor) med resulterande förmögenhetsökningar som sidoeffekt. 

Alltså menar de att en expansiv penningpolitik kommer att ha en större inverkan på aggregerad 

konsumtion än en restriktiv penningpolitik. 

Författarna refererar bl.a till en studie från Apergis & Miller (Apergis & Miller 2004 se Mac 

Donald et. al 2009, s.9) som fann att positiva förmögenhetsförändringar kommande från 

stigande aktiepriser resulterande från en expansiv penningpolitik haft en större effekt på 

hushållens aggregerade konsumtionsutgifter än när motsatsen skett, (Apergis & Miller 2004 se 

Mac Donald et. al 2009, s.9).  De gör referens till Disney et. al (2002), som utifrån brittiska data 

konkluderat att hushållens aggregerade konsumtion påverkats i en större utsträckning när 

bostadspriserna i landet steg än när de istället var på väg ner (Disney et. al 2002 se Mac Donald 

et. al 2009, s.9). 

Beteendet kan möjligen förklaras av den betydande andelen ’otåliga konsumenter’ som för 

nuvarande återfinns i dagens marknadsliberala ekonomier. Dessa kan vid eventuella 

förändringar i tillgångspriserna (resulterande från förändringar i penningpolitiken), på ett enkelt 

sätt omvandla sina tillgångar till likvida medel och använda dessa för konsumtion menar Mac 

Donald et. al (2009). 

Mac Donald et. al (2009) resultat är i linje med resultaten från tidigare studier, alltså att 

individers konsumtionsutgifter är känsligare för uppgångar än för nedgångar i förmögenheten. 

En positiv ’chock’ på hushållens förmögenheter kommer alltså att ha en större inverkan på 

hushållens konsumtionsutgifter än en negativ ’chock’ (detta genom förmögenhetskanalen).  

De menar även att penningpolitiska åtstramningar kommer att ha en lägre inverkan på 

hushållens konsumtionsutgifter än vad Centralbankerna under normala omständigheter i regel 

lyckas förutspå. Framförallt om de kommer efter en långvarig period av tilltagande 
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tillgångspriser. Under ett sådant scenario rekommenderar författarna att genomföra progressiva 

räntehöjningar för att bromsa in de tilltagande tillgångspriserna samt för att hålla den framtida 

inflationen i schack (Mac Donald et. al., 2009).  

Enligt Robert E. Hall (2003) bör förändringar i den förväntade realräntan leda till förändringar 

i aggregerad efterfrågan allt annat lika. Hall menar att tidigare studier kommit fram till 

slutsatsen att det finns en relation mellan individers framtida förväntade realränta och dess 

effekter på konsumtionen.  Hall (2003) upplyser även att individers konsumtion och sparande 

även beror på ett flertal andra makroekonomiska faktorer förutom den reala räntenivån, detta 

menar han gör att konsumtionen inte blir jämnt fördelad över tiden (Lucas 1976 se Hall 2003, 

s. 340). Hall menar även att ett flertal studier som genomförts under efterkrigstiden visat att det 

finns en svag, men positiv relation (elasticitet mellan 0–1) som stödjer teorin bakom den 

intertemporala substitutionseffekten (Hall, 2003). 

Hall konkluderar sin studie med att pröva att den aggregerade konsumtionstakten avstannat 

under de perioder då den förväntade realräntan varit hög, detta efter att ha analyserat stor mängd 

data från både före samt efterkrigstiden ⁴ i USA (då den förväntade realräntan hunnit fluktuera 

avsevärt) (Hall, 2003). 

Joon-Ho Hahm refererar till en tidigare studie av Robert Hall (Hall 1988 se Joon-Ho Hahm 

1997, s 294) där han kritiserar Halls resultat som finner att elasticiteten av den intertemporala 

substitutionseffekten osannolikt kan överstiga 0,1. 

 Joon-Ho Hahm hävdar att hans slutsatser inte är berättigade pga. ett olämpligt val 

instrumentvariabler i sin studie. Han menar på att längre tidsintervall samt ett mer noggrant 

urval av instrumentvariabler kan komma att ge helt skilda utfall. Han påstår personligen ha 

funnit en elasticitet av den intertemporala substitutionseffekten på 0,3 för icke varaktiga 

konsumtionsvaror. Detta utifrån amerikanska data med inriktning på efterkrigstiden. Joon-Ho 

Hahm vidmakthåller att tidigare studier som misslyckats med att finna tydliga signifikanta 

samband mellan realränta och konsumtion beror på otillräckliga konsumtionsmått eller ett 

olämpligt val av instrumentvariabler. Joon-Ho Hahm är även explicit med att framföra att 

individers utgifter på varaktiga konsumtionsvaror är betydligt mer känsliga för reala räntor än 

utgifterna för icke varaktiga varor och tjänster (Mankiw 1985 se Joon-Ho Hahm 1997, s. 318).  

 

Efterkrigstiden ⁴: Avser i regel tiden efter Andra världskrigets slut 1945. 
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7 Analys  

En hög real ränta innebär högre finansieringskostnader för hushåll och företag samt en 

restriktivare utlåning vilket leder till att färre projekt finansieras. Om man utgår efter den 

intertemporala substitutionseffekten Barro et.al. (2017) så innebär räntehöjningar att 

konsumtion skjuts upp på framtiden då kostnaden för att göra det blir lägre. Hushåll väntar tex. 

med att finansiera sina köp av varaktiga konsumtionsvaror och företag avvaktar med att starta 

upp nya projekt. Samtidigt som högre räntor avvärjer risktagande så uppmanar de till säkrare 

investeringar såsom statsobligationer samt placeringar på andra typer av värdepapper 

(Riksbanken, 2017). 

Barro et.al. (2017) antyder att konsumenter väljer att planera sin konsumtion med hänsyn till 

sina löneinkomster samt förändringar i värdet på sina tillgångar vilka påverkas av 

ränteförändringar, låga räntor kan bidra till att vissa tillgångsklasser stiger i pris (tex. 

Aktiemarknaden, fastighetspriser bland annat) vilket kan stimulera konsumtionen. Å andra 

sidan så sparas det mindre, under förutsättningen att substitutionseffekten dominerar, bland 

annat pga. lägre inlåningsräntor. 

Reala räntans effekter på finansiell förmögenhet och befintligt humankapital 

En hög real ränta påverkar individers nettoförmögenheter genom 'förmögenhetskanalen', en 

högre ränta innebär att nuvärdet av den framtida avkastningen på diverse tillgångar blir lägre 

vilket leder till en lägre prissättning. Höga räntesatser påverkar på det viset hushållens 

finansiella förmögenhet negativt (Sorensen & Whitta Jacobbsen 2005). 

Samtidigt menar Sorensen och Whitta Jacobbsen (2005) att höga räntesatser dessutom har en 

negativ influens på det befintliga humankapitalet detta genom att dess framtida arbetsintäkter 

diskonteras kraftigare. Sorensen och Whitta Jacobbsen (2005) väljer att stödja den framträdande 

ståndpunkten inom området som säger att höga räntor kommer att dämpa de aggregerade 

konsumtionsutgifterna i ekonomin, främst pga. dess negativa inverkan på hushållens finansiella 

förmögenhet. 

Inkomsteffekten och intertemporala substitutionseffekten 

Höga räntesatser kan även ge upphov till inkomsteffekter menar Barro et. al. (2017), blir 

inkomsteffekten dominerande så förblir effekten på konsumtionsutgifterna det motsatta, högre 
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konsumtionsutgifter vid räntehöjningar samt en mindre konsumtion vid räntesänkningar. 

Räntans effekter på ekonomins aggregerade konsumtionsutgifter blir därför tvetydig Sorensen 

och Whitta Jacobbsen (2005) och helt beroende på vilken av de två effekterna det är som 

kommer att dominera i praktiken (Barro et. al., 2017). En dominerande inkomsteffekt kan 

uppstå hos redan förmögna individer, vid räntehöjningar, menar Burda och Wyplosz (2017), 

detta då dessa grupper inte är beroende av en generös penningpolitik för att upprätthålla sin 

konsumtionsnivå, å andra sidan så 'gynnas' de av högre räntor eftersom avkastningen på det 

redan ackumulerade kapitalet blir större.   

Om man utgår ifrån Burda och Wyplosz (2017) påstående vad gäller en dominerande 

inkomsteffekt i konsumtionen hos redan förmögna individer så skulle en räntehöjning innebära 

ökade konsumtionsutgifter från deras sida. I sin tur och i enlighet med Riksbanken (2017) så 

brukar dessa grupper, nettosparare, generellt sett att ha en lägre konsumtionsbenägenhet i 

jämförelse med sina motparter ’nettolåntagare’. Man kan utifrån det antyda att 

omfördelningseffekterna som uppstår mellan låntagare och långivare vid räntehöjningar inte 

kommer att få en lika stor genomslagskraft på ekonomins aggregerade konsumtionsutgifter än 

om förhållandet vore det omvända. Under förutsättningen att den intertemporala 

substitutionseffekten dominerar bland majoriteten av hushållen, oftast nettolåntagare, och att 

det oftast är denna grupp som upprätthåller de största konsumtionsutgifterna i relation till sin 

disponibla inkomst så skulle en eventuell räntehöjning resultera i en markant sänkning i 

ekonomins aggregerade konsumtionsutgifter. 

Intertemporala substitutionseffekter i USA 

Hall (2003) belyser i enighet med Burda och Wyplosz (2017) att hushållens konsumtion och 

sparande beror på ett flertal andra storheter än den reala räntenivån och blir pga. det inte 

jämnfördelad över tiden. 

Hall (2003) stödjer teorin bakom den intertemporala substitutionseffekten och finner den som 

dominerande i praktiken (elasticitet mellan 0–1), detta efter att ha funnit hur hushållens 

aggregerade konsumtionsutgifter (i USA med fokus på data från både före samt efterkrigstiden) 

bromsats in under de perioder som den förväntade realräntan varit hög. En annan förespråkare 

för en dominerande intertemporal substitutionseffekt i konsumtionen är Joon- Ho Ham (1997), 

detta efter att ha påträffat en intertemporal substitutionseffekt på 0,3 för icke varaktiga 

konsumtionsvaror (i USA med inriktning på efterkrigstiden). Joon- Ho Ham (1997) är likaledes 
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tydlig med att framföra att individers konsumtionsutgifter på varaktiga varor är känsligare för 

reala räntor än utgifterna för icke varaktiga varor och tjänster. 

Vikten av skuldsättningsgraden 

Burda och Wyplosz (2017) menar ävenledes på att hushållens skuldsättningsgrad är av 

avgörande vikt för hur hushållen väljer att planera sina konsumtionsutgifter. Är hushållen högt 

belånade så kommer de att behöva ägna en större del av sin disponibla inkomst till att betala av 

skulder vid en eventuell räntehöjning, som konsekvens till detta skulle de vara tvungna till att 

minska på sina aggregerade konsumtionsutgifter. Långivare och sparare skulle å andra sidan 

under samma omständigheter kunna öka sina konsumtionsutgifter vid en eventuell 

räntehöjning, detta pga. omfördelningseffekterna som uppstår i samhället som konsekvens av 

ränteförändringar menar Burda och Wyplosz (2017). En framförhållning som även delas av 

Riksbanken (2017).  

Blanchard (2005) anser i linje med Sorenssen och Whitta Jacobsen (2005) att individer väljer 

att planera sin konsumtion utifrån storleken på sin finansiella förmögenhet och framtida 

inkomstförväntningar, till följd av det så kommer högre räntesatser att ha en hämmande effekt 

på konsumtionsutgifterna. Trots betydelsen av hushållens förmögenhetsgrad (i relation till 

konsumtionsutgifterna) så belyser Burda och Wyplosz (2017) det starka förhållandet som finns 

mellan disponibel inkomst och konsumtion, främst för de hushåll som inte får tillgång till kredit 

eller som pga. diverse skäl blir kreditbegränsade. När flexibiliteten för konsumenter begränsas 

genom att inte få tillgång till kreditmarknaden så begränsas även deras konsumentnytta samt 

valmöjligheter. Konsumenter måste då enbart förhålla sig till sina disponibla inkomster samt 

egenartade budgetrestriktioner menar Mankiw och Taylor (2014). 

Konsumtionsutvecklingen i Danmark i samband med finanskrisen 2008 

Danmarks Nationalbank (2017) framhäver att det var de högst skuldsatta hushållen som 

upprätthöll de högsta konsumtionsutgifterna i relation till sina inkomster före finanskrisens 

utbrott år 2008, samtidigt som det var samma hushållskategori som minskade på sina 

konsumtionsutgifter som starkast i direkt anslutning med krisen. Detta är en indikation på att 

låntagare och sparare har en annorlunda konsumtionsbenägenhet MPC och att låntagare är 

känsligare för förändringar i sin disponibla inkomst, något som även tas upp av Riksbanken 

(2017).  
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Yngre (30–40 år) samt högt skuldsatta hushåll fortsatte att minska på sina 

konsumtionsutgifter under flera år efter krisens brytpunkt, oavsett scenariot av låga räntesatser. 

Ett sådant beteende strider emot de teoretiska utgångspunkterna om en dominerande 

intertemporal substitutionseffekt bland nettolåntagare och lyfter fram vikten av tidsrymden 

samt framtida inkomstförväntningarna Barro et. al (2017) som väsentliga förutbestämmande 

faktorer för konsumtionsutgifterna. Dessutom kan den kraftiga reduktionen i bostadspriserna i 

samband med krisen samt en minskning i hushållens finansiella förmögenhet under åren 

efterföljande krisen motivera minskningen i konsumtionsutgifterna. Något som är i enighet med 

Barro et. al (2017) samt Sorenssen och Whitta Jacobbsen (2005) teoretiska utgångspunkter 

avseende relationen mellan ’finansiell förmögenhet’, framtida inkomstförväntningar och 

konsumtion. 

Äldre hushåll (50 år plus) samt hushåll med en låg skuldsättningsgrad som föll under 

kategorin nettosparare tycks å andra sidan ha ökat sina konsumtionsutgifter under krisens 

efterföljande år, vilket strider emot en dominerande inkomsteffekt i konsumtionen hos 

förmögna individer (nettosparare). I detta fall kan det tolkas som att de kom ’lindrigt’ undan 

krisen, haft besparingar tillgängliga samt ytterligare säkerheter för att kunna upprätthålla samt 

möjligen även öka sina konsumtionsutgifter.  

Samtidigt belyser Danmarks Nationalbank (2017) att hushållen som ägde sin egen bostad oftast 

hade en mer volatil konsumtion än de hushåll som under samma period varit hyresgäster. Detta 

verkar vara i linje med Riksbanken (2017) konstaterande om att högt skuldsatta hushåll 

(förmodligen bostadsägare) oftast har en mer fluktuerande konsumtion än nettosparare 

(möjligen hyresgäster, lägre skuldsatta hushåll). Att lågt skuldsatta hushåll måttligt ökat sin 

konsumtion, även under låga räntesatser är i linje med Riksbanken (2017) yttrande om 

ett ’permanent inkomst agerande’ bland nettospararna. Danmarks Nationalbank (2017) 

påståenden om att det var de högst belånade hushållen som vidmakthöll den högsta 

konsumtionsnivån före krisen belyser vikten av kreditmarknaden för att maximera 

konsumenters nytta (Burda & Wyplosz 2017).  

Danmarks Nationalbank (2017) framhäver att det är hushållens mer realistiska riskbedömning 

vad gäller framtiden samt framtida inkomstförväntningar som ligger bakom den nedåtgående 

trenden rådande hushållens aggregerade konsumtionsutgifter efter finanskrisen år 2008. Detta 

är i linje med Barro et. al (2017) påstående vad gäller hushållens framtida inkomstförväntningar 

som en väsentlig faktor bakom konsumtionsutgifterna. Känsligast för fluktuationer i 
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styrräntorna är de högst skuldsatta hushållen menar Riksbanken (2017), ett konstaterande som 

även Danmarks Nationalbank (2017) betonar.  

Ålder som en förutbestämmande känslighetsfaktor för konsumtionen 

Danmarks Nationalbank (2017) poängterar samtidigt vikten av åldern som en 

förutbestämmande ’känslighetsfaktor’ för fluktuationer i styrräntorna. Danmarks Nationalbank 

(2017) menar att hushållen vars äldste familjemedlem befinner sig mellan 30–59 år är 

känsligare för fluktuationer i styrräntorna i jämförelse med äldre samt mindre belånade hushåll.  

Olika utfall i den aggregerade konsumtionen i Danmark och Storbritannien  

Mac Donald et.al (2009) menar att hushållens konsumtionsutgifter är känsligare för uppgångar 

än för nedgångar i förmögenheten. Danmarks Nationalbank (2017) finner det motsatta, 

nämligen att hushållens aggregerade konsumtionsutgifter reagerat avsevärt starkare i samband 

med negativa förmögenhetschocker (i samband med finanskrisen 2008).  

En hög konsumtionsbenägenhet i samband med positiva förmögenhetschocker tolkas enligt 

Danmarks Nationalbank (2017) som att hushållen har ytterligare säkerheter tillgängliga för att 

upprätthålla sin konsumtionsnivå. Om detta är fallet så kanske positiva förmögenhetschocker 

får ett större utslag på konsumtionsutgifterna i linje med Mac Donald et.al (2009) påstående. 

Om hushållen å andra sidan saknar säkerheter så kommer negativa förmögenhetschocker att ha 

en stark negativ verkan vad gäller hushållens konsumtionsutgifter i enighet med Danmarks 

Nationalbank (2017).  

Låga räntesatser efter krisen 

Danmarks Nationalbank (2017) menar att de låga räntesatserna som bevittnats under åren 

efterföljande krisen förvisso endast motverkat ett ännu större fall i den privata konsumtionen 

än vad som annars kunnat betraktas, samtidigt menar Mac Donald et.al (2009) att centralbanker 

oftast överskattar de negativa effekterna som en restriktiv penningpolitik kan ha på hushållens 

aggregerade konsumtionsutgifter. 
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Diskussion 

Låga räntesatser kan genom att göra kredit mer tillgängligt för hushåll och företag medföra att 

projekt med låg lönsamhet finansieras (då låga finansieringskostnader), detta kan leda till att 

investeringarnas marginella effektivitet sjunker. Risken finns att företag som inte är tillräckligt 

lönsamma överlever endast pga. de låga räntekostnaderna som de upplever. Var kommer då 

produktivitetstillväxten ifrån? Vad händer med den långsiktiga tillväxten? Vid ett sådant 

scenario så föreligger risken att de reala lönerna inte längre växer pga. en felaktig 

kreditallokering, detta kan leda till att hushållens långsiktiga konsumtionskapacitet försämras. 

Alltså kan låga räntesatser under längre perioder (långa sikten) påverka individers 

konsumtionskapacitet negativt.  

Allmänna överväganden 

Förmögenhetssänkningarna resulterande från till exempel en finansiell kris kommer att få en 

betydlig inverkan på hushållens aggregerade konsumtionsutgifter, främst för de hushållen som 

är högt belånade samt saknar besparingar och säkerheter (kontraktionen kan då räknas att bli 

mycket stor). 

Hushållens skuldsättningsgrad kommer att vara avgörande för de olika utfallen i konsumtionen. 

Är hushållen högt belånade, saknar likvida besparingar och säkerheter, då kommer en negativ 

förmögenhetschock i samband med en finansiell kris troligen att ha en större inverkan på 

hushållens aggregerade konsumtionsutgifter.  

Man kan då fråga sig om danska hushåll inte haft tillräckligt med besparingar för att upprätthålla 

en förhållandevis jämn konsumtion även efter krisen, haft slut på säkerheter eller helt enkelt 

haft en för stor havstång, något som i samband med en negativ förmögenhetschock kan bli 

förödande.  

När säkerheter inte finns och tidigare besparingar inte existerar så blir det hushållens disponibla 

inkomster som förutbestämmer hushållens konsumtionskapacitet.  

Som konsument kan man fråga sig om det är ett bra beslut att grunda sina konsumtionsutgifter 

utifrån värdet på sin finansiella förmögenhet. 

Tidsrymden, platsen och andra dynamiska faktorer skiljer sig åt mellan de olika studierna, något 

som motiverar skillnaderna i resultaten.  
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Appendix 

 

Årlig tillväxttakt (%) Sverige (blå markering) i förhållande till Europas 4 största ekonomier 

samt EU (28) (bakgrund) 

Blå: Sverige, röd: Tyskland, Lila: Frankrike, orange: Italien, gul: Storbritannien  

Källa: OECD (2019) 
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ECB key interest rate development (2008–2018) 

Källa: ECB (2019) 
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