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Sammanfattning 

 

Konsumtionsutvecklingen för Sverige, Danmark, Finland och Norge har varit stigande under det 

senaste decenniet. Även efter finanskrisen 2008 har konsumtionsnivåerna fortsatt sin ökande 

trend, oavsett konjunktur. Förklaringen verkar åtminstone delvis ligga i att konsumtionen 

finansieras genom att hushållen ökar sin skuldkvot för att fortsätta på samma levnadsnivå som 

tidigare. Det framgår av våra resultat att det finns samband mellan den ökade konsumtionen 

och skuldkvoten för hushållen, och konsekvenserna av att låta lån driva en bibehållen eller 

ökande konsumtion kan i längden vara svåra att hantera. I uppsatsen jämförs Sverige, Norge, 

Finland och Danmark för att se om det finns skillnader i hur skuldkvoten har påverkat 

konsumtionen sedan millennieskiftet fram till 2012. Tre olika regressionsmodeller specificerades 

för att analysera inhämtade data, där permanenta inkomsthypotesen utgör grunden för valet av 

variabler. 
 

Abstract 

 

The consumption levels in Sweden, Denmark, Finland and Norway have been rising for the last 

decade. Even after the financial crisis of 2008, consumption levels continued their upward trend, 

regardless of the recession. The explanation seems to be, at least partly, that households tends 

to increase their debt ratio in order to continue the same standard of living as before in terms of 

consumption. It is clear, based of our results, that there is a connection between increased 

consumption and debt ratio for households. And the consequences of allowing loans to finance 

a sustained or increasing consumption may ultimately be difficult to manage. This paper 

compares Sweden, Norway, Finland and Denmark to analyze if it is possible to see differences 

in how debt has affected the consumption since the millennium until 2012. Three different 

regression models were specified to analyze the data. 

 

 

Nyckelord: hushållens skuldkvot, privat konsumtion, tidsserieanalys, skuldsättning 
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1. Inledning 
 
 
Första decenniet av 2000-talet har varit en tid med både ekonomiska toppar och dalar1. Under 

perioden har samtidigt skuldkvot och konsumtion ökat i en jämn takt, oberoende av chocker på 

marknaden2. Hushållen finansierar delar av sin konsumtion genom att ta lån på sina bostäder, 

vilket har gjort att även i tider av sämre tillväxt under de senaste åren så har konsumtionen inte 

sjunkit i den mån experter tidigare förutspått3. 

 

Sammantaget har detta intresserat oss att vilja undersöka ämnet, vilket vi här gör genom att 

jämföra skuldkvoten och konsumtion i Sverige, Norge, Danmark och Finland, för att se om 

utvecklingen har varit likvärdig. Har konsumtionen ökat i takt med lånen och nya möjligheterna 

till kortsiktiga lån utan säkerhet, eller används lånen i huvudsak till annat, så som bostäder? 

Debatten ger sken av att en kraftig ökning av belåningsgraden har skett4, men stämmer 

verkligen detta och hur står sig Sverige i jämförelse med våra närliggande länder? 

 

Belåningsgraden i Sverige, Danmark, Norge och Finland har haft en ökande trend de senaste 

femton åren5. Hushållen har upplevt stora prisökningar inom inte minst fastighetssektorn, vilket 

har gynnat människor som redan äger bostäder. Att priserna har ökat bland fastigheterna har 

samtidigt gjort det lättare att kunna ta lån med sin bostad som säkerhet. I kombination med lågt 

bostadsbyggande har detta gjort att majoriteten av hushållen idag har en hög belåning på sina 

bostäder.6 Samtidigt har den totala volymen för konsumtionslån de senaste tolv åren ökat med 

65 procent, från 161 till 266 miljarder kronor enligt SCB7. 

 

En hypotes som är intressant att undersöka är om hushållens skuldkvot påverkar konsumtionen 

positivt, och i så fall i vilken betydelse den har. Lars OE Svensson, tidigare medlem i 

Riksbankens direktion, har länge sagt att en ökad skuldsättning ska användas för att driva på 

                                                
1 Lexén, Roland. 2010. 
2 Holmberg, Johannes. 2013. 
3 Finocchiaro, Daria, et al. 2011. 
4 Bahlenberg, Johan. 2013. 
5 Holmberg, Johannes. 2013. 
6 Aller, Ylva. 2014. 
7 Bränström, Sara L. 2014.  
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konsumtionen och därmed tillväxten8. Varningar från t.ex. Statens bostadskreditnämnd9 har 

dock visat på att denna typ av konsumtion och ökad skuldkvot i längden kan ge allvarliga 

konsekvenser för den egna ekonomin som för andra delar av världen10. Bolånesituationens 

påverkan på det makroekonomiska läget blev kanske aldrig tydligare än vid den kollaps som 

startade i USA under hösten 2008. För Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands del kan en 

sådan bolånesituation leda till konsekvenser som hushållen inte är redo för11.  

 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka och analysera hur en förändrad skuldkvot bland svenska, danska, 

norska och finländska hushåll har påverkat konsumtionsnivåerna. 

 

1.2 Frågeställning 

 

- Hur har skuldkvoten utvecklats för Sverige, Norge, Danmark och Finland sedan 

millennieskiftet? 

 

- Finns det tydliga skillnader mellan de undersökta länderna vad gäller skuldkvoten? 

 

- Hur har skuldkvoten hos svenska, norska, finländska och danska hushåll påverkat 

konsumtionen? 

  

                                                
8 Lönegård, Claes. 2013.  
9 Statens bostadskreditnämnd. 2011 
10 Lindqvist, Ted. 2013. 
11 Alsterlind, Jan, et al. 2014 
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1.3 Avgränsning 

 

Vi har valt att inte använda statistisk data som sträcker längre bak än från år 2000. Anledningen 

till det beror dels på att de statistiska myndigheterna har haft varierande historisk längd på sitt 

material, men även på grund av att de femtio observationer vi har anses räcka för att kunna dra 

slutsatser. Island har exkluderats i vårt arbete på grund av att landet särskiljer sig vad gäller 

antal invånare och storlek på landets ekonomi. 

 

1.4 Disposition 

 
Uppsatsen inleds med en översikt av de teorier vi har valt att använda oss av. Teorierna och 

deras tolkningsverktyg är av relevans för ämnet, då analysen kommer att avspegla 

reflektionerna kring den data som har använts. Sedan följer en introduktion av det 

tillvägagångssätt som används för att kunna genomföra studien samt data material där 

variablerna presenteras. Under modell kapitlet redovisas varför vi har valt variablerna och hur 

de är relevanta för att kopplas till teorierna. Därefter presenteras det resultat som vi har tagit 

fram, först ursprungskörningarna med White metoden och sedan en förbättrad modell med HAC 

metoden. Sedan kommer en diskussionsdel där analyser presenteras, med utgångspunkt i 

resultaten för den olaggade HAC modellen. Sist presenteras en slutsats.  

 

1.5 Metod 

Vi har i huvudsak använt oss av kvantitativ metod i uppsatsen. Statistisk data för Sverige, 

Norge, Danmark och Finland, analyseras genom ekonometriska modeller. Som regressand har 

vi använt privat konsumtion och sex regressorer som är hushållens skuldkvot, arbetslöshet, 

börsindex, disponibel inkomst, totala arbetskraften samt räntan. Vidare görs de nödvändiga 

tester som behövs för att justera för problem som kan uppstå i analysen av ett datamaterial. Vi 

använde OLS(Ordinarie least square) körningar för modellerna för att se hur bra signifikansen 

blev utan korregeringar. Dock antog vi att det kunde föreligga heteroskedacitet mellan vissa 

variabler t.ex. skuldkvot och konsumtion, varav i ursprungskörningarna användes White 
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metoden för att korrigera modellen. Efter regressionskörningarna genomfördes ett VIF test för 

att kontrollera om det förelåg multikollinaritet. Det resulterade i att vi valde bort två variabler 

(totala arbetskraften och arbetslösheten) i modellerna för att se om det kunde förbättra 

signifikansen hos skuldkvoten och disponibel inkomst. Samtidigt valde vi att använda Newey-

West metoden för att undvika att det skulle kunna föreligga autokorrelation, vilket Durbin-

Watson värdet indikerade på från ursprungskörningarna. Den slutgiltiga olaggade HAC 

modellen är utgångspunkten för vår diskussion och analys samt slutsats.  Att diskussion kapitlet 

grundas på den olaggade modellen med HAC metoden, beror på att det är en förbättrad modell 

jämfört med ursprungsmodellen. För tidigare kvartal i diskussionen, utgår vi från 

ursprungskörningarna med White-metoden. Fokus i diskussionen är på skuldkvotens signifikans 

och vad som kan ha påverkat utvecklingen av skuldkvoten under tidsperioden 2000 till 2012. 

Disponibel inkomst tas upp i diskussionen då den dels är en del av skuldkvoten samt ingår som 

variabel i regressionen. Vi använder sedan teorierna för att analysera hur den disponibla 

inkomsten och skuldkvoten kan förändra konsumtionen. 
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1.6 Metodkritik 
 
Även om tidigare forskning12 framgångsrikt använt samma variabler som vi har valt att 

inkludera, finns det anledning att fundera kring vilka variabler som hade kunnat ingå för att på 

ett bättre sätt förklara konsumtionsförändringar.  Det skulle också kunna finnas anledningar att 

ta bort variabler som har obefintlig eller låg förklaringsgrad, vilket vi utforskar närmare i 

samband med HAC metoden. Förbättringar av skattningen vid modellerna går inte att alltid 

förutse, därför har flera körningar av data gjorts under uppsatsens gång. Det finns även andra 

sätt att undersöka skuldkvotens inverkan på konsumtion, exempelvis genom att göra en 

enkätundersökning för att direkt inhämta information från hushåll och sedan analysera deras 

svar men p.g.a. tidsbrist gjorde vi inte det.  

 

Källorna som använts i uppsatsen får anses trovärdiga. Informationen har bakgrund från tidigare 

kandidatuppsatser, forskningsrapporter- och artiklar samt trovärdiga institutioner. Det har gjort 

att våra slutsatser ger en bra bild av ämnet både utifrån den samlade bilden av vår statistiska 

analys och tidigare forskning. Vi har dock kört regressioner på en kortare tidsperiod än vi från 

början har för avsikt att göra, vilket skulle kunna ge ett mer osäkert resultat än om vi hade haft 

ett större datamaterial. Resultaten från de ekonometriska skattningarna överensstämmer med 

den tidigare forskning som gjorts i ämnet, inte minst då även tidigare forskning har fått 

varierande resultat vad gäller skuldkvotens signifikans. Våra grundkunskaper inom ekonometri 

kan vara otillräckliga för att komma fram till en definitiv slutsats som gäller för alla hushåll. Det 

är möjligt att de höga förklaringsgraderna kan bero på att datamaterialet är icke stationärt. Men 

resultaten som tagits fram överensstämmer ändå med vad andra rapporter och undersökningar 

har kommit fram till. 

 

 

 
 

                                                
12 Nilsson, Martin. 2013. 
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2. Teori 
 

Inom nationalekonomin finns det olika modeller för att förklara vad som styr konsumtionen och 

skulder. De två mest förekommande modellerna är just livscykelhypotesen, som framfördes av 

Modigliani samt permanenta inkomsthypotesen av Friedman13, men även Keynes teori kan 

kopplas till vad som påverkar konsumtionen. Livscykelhypotesen och permanenta inkomst 

teorin försöker förklara hur hushållens konsumtion förändras av förändringar i förmögenheten, 

hos hushållen14. I dessa teorier inkluderar man inte enbart hushållens inkomster idag utan även 

förväntade inkomster i framtiden. Dessa teorier presenteras efter Keynes konsumtionsteori som 

tar upp den disponibla inkomsten och genomsnittligga konsumtionsbenägenheten. 

 

2.1 Keynes konsumtionsteori 

 

Keynes konsumtionsteori är intressant för hur disponibel inkomst, sparandet, räntan och 

skuldsättningen påverkar konsumtionen. Ett antagande som görs är att individerna gör rationella 

val och nyttomaximerar. Keynes teori säger att vid investeringsnedgångar kommer det att 

behövas en lägre ränta eller offentliga investeringar för att sysselsättningen inte ska sjunka, och 

därmed kommer konsumtionen att upprätthållas.15 

 

Yd = Y - tY + Tr16                                                                             (1)             

 

Yd är den disponibla inkomsten, Y är inkomst före skatt, t är skattesatsen och Tr är 

transfereringar. 

 

Den disponibla inkomsten är den inkomst som är tillgänglig efter skatt samt övriga 

transfereringar som t.ex. barnbidrag etc. Skattesatserna i länderna har en påverkan på hur 

                                                
13 Friedman, Milton. 1957. 
14 Modigliani, Franco. 1966.  
15 Keynes, John M. 1937.  
16 Fregert, Klas, and Lars Jonung. 2010. 
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mycket som hushållen får över till konsumtion. Vi antar att transfereringarna är fasta, då dessa 

förändras genom regeringsbeslut som oftast tar lång tid att genomföra. 

 

I Keynes konsumtionsfunktion är det centrala hur den marginella konsumtionsbenägenheten 

och genomsnittliga konsumtionsbenägenheten relaterar till inkomsten. Om inkomsten ökar 

kommer den genomsnittliga konsumtionsbenägenheten att minska, allt annat konstant. Det 

indikerar att Keynes menar att ett sparande för hushållen är relaterade till hur mycket inkomst 

individerna har, t.ex. att hushåll med hög inkomst sparar mera. Vilket leder till att sparande är en 

“lyxvara”17.  

 

APC = C0 / Ydisp + MPC                                                                  (2) 

 

APC är den genomsnittliga konsumtionsbenägenheten, C0 är intercept, Ydisp är den disponibla 

inkomsten och MPC är den marginella konsumtionsbenägenheten 

 

Vid en konjunkturnedgång kommer hushållen att använda det sparande som är tillgängligt och 

för att hålla en jämn konsumtionsnivå, vilket gör att konsumtionen inte minskar i samma grad 

som inkomsten. När hushållen har uppnått sin levnadsstandard igen, efter en nedgång, kommer 

kvotdelen mellan inkomst och sparade att bli större, d.v.s sparandet till hushållens buffert ökar18. 

 

Ct = Co + MPC x Yd                                                                          (3)                 

 

Ct är konsumtion i en specifik tidpunkt, Co är ett intercept (konsumtion från t.ex. bidrag), MPC är 

marginella konsumtionsbenägenheten och Yd är disponibel inkomst. 

 

Den totala konsumtionsfunktionen består av två delar. En konsumtionsnivå som hushållen alltid 

har tillgång till via transfereringar och bidrag. Den andra delen i funktionen, är den del av 

inkomsten som hushållen använder på extra konsumtion vid förändringar av den disponibla 

inkomsten.  

                                                
17 Akin, Serdar. 2009. 
18 Keynes, John M. 1937.  
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2.2 Livscykelhypotesen 
 

Modiglianis teori lanserades på 1950-talet och grunden för hans teori är hur hushållen resonerar 

om konsumtionen baserat på sin inkomst över tiden (dvs. livscykel). Teorins antagande bygger 

på att människor gör rationella val mellan fördelandet av sin inkomst idag och i framtiden19. 

Marginalnyttan som individerna får ut är avtagande över tiden, vilket leder till att konsumtionen 

för hushållen blir jämnt utspritt över livsperioderna. Det innebär att inkomsterna för hushållen 

över tiden varierar mer än konsumtionen, som gör att sparandet kommer att förändras20. Mot 

denna bakgrund är det möjligt för hushållen att planera för hur konsumtionen kommer att se ut 

under livsperioden och detta påverkar hur individerna i hushållen kan tolka ekonomin som 

helhet.  

 

Faktorer som har uppkommit under senare tid för livscykelhypotesen är räntor och osäkerhet 

om framtiden. Räntorna har en påverkan för huruvida hushållen väljer att spara eller 

konsumera, och kan påverka både positivt och negativt. En lägre ränta leder till ett minskat 

sparande och ökade möjligheter för hushållen att kunna ta lån, p.g.a. lägre kostnader. 

Hushållen kan sen använda de lånade pengarna till att öka konsumtionen. Samtidigt kan den 

lägre avkastning på sparandet leda till mindre konsumtion i framtiden, då nuvärdet av framtida 

resurser minskar i värde21. Osäkerhet om framtiden, eller vilka risker som finns under delar av 

livsperioderna har effekter som påverkar livscykelhypotesen och belåningsgraden. Hushållen 

sparar mera om riskerna blir för stora, men om osäkerheten är lägre konsumerar hushållen 

mera22.  

 

Kredittillgängligheten för hushållen har blivit enklare. I takt med att flera regleringar och hinder 

har försvunnit från utlåningsmarknaden har fler hushåll idag kunnat ta lån23. Variabler som 

återfinns i livscykelhypotesen kan ha påverkats av en ökad kredittillgänglighet, t.ex. risker och 

osäkerhet om framtiden. En ökad kreditexpansion tror vi kan ha påverkat hur hushållen ser på 

sin totala förmögenhet samt även förändrat hur mycket av den disponibla inkomsten som 

används till konsumtion. 
                                                
19 Angus, Deaton. 2005. 
20 Konjunkturinstitutet. 2012. 
21 Finocchiaro, Daria, et al. 2011. 
22 Finocchiaro, Daria, et al. 2011. 
23 Assarsson, Bengt. 1993. 
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Livscykelhypotesen är en teori som idag används för att de bakomliggande antagandena oftast 

ligger till grund för hur populationen faktiskt använder sin inkomst och sitt sparande. Yngre 

generationer som studerar på högskolor och universitet belånar sig för att kunna genomföra en 

utbildning. Den framtida förväntade inkomsten ligger till grund för att studenterna belånar sig. 

Sparandet när man är yngre är oftast lågt, och man kan se studentlånen som en investering, 

eller negativt “sparande”, i form av humankapital som sedan ger avkastning senare i livet.24 

 

Från Modigliani:s teori kan man härleda en konsumtionsfunktion. Funktionen beskriver just 

hushållens konsumentbeteende25.  

 

Ct = TW                                                                                       (4) 

 
Ct är konsumtionen som sker i en specifik tidpunkt och TW är den totala förmögenheten för hushållen, 

inkluderat framtida diskonterade inkomster. 

 

Den framtida diskonterade inkomsten kan visa på hur en individs konsumtion kan se ut under 

livsperioderna som återstår. Levnadslängden i funktionen är fastställd, t.ex. 55 år samt att 

inkomsterna över tiden inte kommer att vara konstanta. Det gör att ett sparande är nödvändigt 

för individerna, enligt teorin. Denna formulering inkluderar dock inte att individerna kan ha 

tillgångar som t.ex. arv26. Anledningen beror på att vid inkludering av arv, som förmögenhet, kan 

den framtida diskonterade inkomsten vara högre.  

 

Ett antagande för att utveckla en konsumtionsformel är möjligt. Antagandet bygger på att en 

individ känner till sin livslängd, sitt inkomstval för olika tidsperioder samt att räntan är noll. En 

omskrivning av funktionen blir: 

 

Ct = N / L x YD + W / L 27                                                             (5) 

 
Ct är konsumtionen vid en specifikt tidsperiod, N är antal år med inkomst, L antal återstående livslängd, 

W är totalförmögenheten(netto), YD är disponibel inkomst. 

                                                
24 Dennis, Bengt, Berg, Lennart. 2000. 
25 Konjunkturinstitutet. 2012 
26 Modigliani, Franco. 1966. 
27 Karlsson, Linda. 2006. 
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Den nya konsumtionsfunktionen beskriver hur den årliga konsumtionen för en individ ser ut och 

vad som förändrar konsumtionen mellan tidsperioderna. Från ekvation fyra och fem går det att 

härleda ett samband för sparandet och skuldsättningen, beroende på i vilken specifik tidsperiod 

i livet som en individ befinner sig i.  

 

S(Ct) = (1 - N/L) x YD + Wt/L                                                        (6)       

 

S är sparandet. S förklaras av den disponibla inkomsten och förmögenheten som individen har, 

beroende på i vilken livsperiod en individ befinner sig i. 

 

Yngre människor har en lägre konsumtion, beroende på att deras inkomstkänslighet och 

osäkerhet gör att de inte har samma förmåga att kunna skaffa sig lån eller andra krediter för att 

jämna ut sin konsumtion över tiden28. När det gäller medelålders människor samt äldre delar av 

populationen är det så att livscykelteorin inte kan uppvisa exakta samband, utan avviker med 

marginal från hur hushållen väljer att konsumera och spara29.  

2.3 Permanenta inkomsthypotesen 

 

Permanenta inkomsthypotesen som lanserades av Friedman 1957, går ut på att hushållen 

konsumerar utifrån vilken långsiktig diskonterad inkomst de förväntas ha, och därför inte 

nödvändigtvis ökar konsumtionen vid tillfällig inkomstökning. Friedman drog slutsatsen att 

individer konsumerar en konstant andel av deras permanenta inkomst, och att den andelen 

varierar beroende på vilken långsiktig inkomstnivå individerna förväntas ha, med högre andel ju 

lägre inkomst. Det är alltså inte den reala disponibla inkomsten som hushållen har för tillfället 

utan den långsiktiga förmögenheten som är avgörande för hur stor del av inkomsten man väljer 

att använda till konsumtion.30 

 

Utgångspunkten för vår undersökning är om en förändrad skuldkvot, t.ex. en ökning av 

hushållens inkomst är att likställa med en permanent högre inkomst eller om man anser att det 

är en tillfällig ökning av tillgångar. Eftersom lån inte långsiktigt förändrar inkomsten borde 

konsumenterna enligt permanenta inkomsthypotesen inte öka konsumtionen vid förändrad 
                                                
28 Konjunkturinstitutet. 2012 
29 Angus, Deaton. 2005. 
30 Friedman, Milton. 1957. 
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skuldkvot hos hushållen, tror vi. Som kontrast kan dock påpekas att hushållen sparar om man 

förväntar sig att den långsiktiga inkomsten kommer att sjunka i framtiden.   Det är då möjligt att 

hushållen väljer att konsumera det lånade kapitalet om man räknar med att kunna låna i 

framtiden. Alternativt, om den aktuella inkomstnivån är lägre än den långsiktiga och därför väljer 

hushållen att öka sin belåning för jämna ut sin långsiktiga konsumtionsnivå utifrån den 

förväntade långsiktiga nivån, är en möjlighet enligt oss.  
 

2.4 Tidigare forskning 
 
Tidigare undersökningar och forskning som gjorts inom området för just konsumtion och 

skuldkvot, med livscykelhypotesen som utgångspunkt alternativt som instrument för analyser av 

olika mönster, visar på att det oftast föreligger ett samband mellan skuldkvoten och 

konsumtionen. 31 

 

 Scott.R.Baker undersökte hur sambandet mellan hushållens skuldkvoter, inkomsten och 

konsumtionen är relaterade. Scott.R.Baker’s slutsats är att hushållens skulder är av viss 

signifikans även efter hänsyn till tillgångar(sparande) och lån. I hans regression använde han 

inte lika stor mängd variabler utan hade istället använt disponibel inkomst med skuldkvot och 

tillgångar för att skapa en instrumentvariabel. Anledningen är att han vill isolera den oftast 

förekommande effekten av skuldkvotens påverkan på hushållens konsumtion. 32 

 

En kandidatuppsats av Ida Hedlund och Anna Persdotter har analyserat hur svenska hushåll 

följer permanent inkomst hypotesen genom regressionsanalys. Variablerna som användes i 

deras modeller var BNP laggad en period samt BNP laggad två perioder, börsindex samt 

fastighetspris index. Deras slutsats var att ökningen i konsumtion inte överstigit den ökade 

inkomsten, och därmed överensstämde med permanent inkomst hypotesen.33  

 

En rapport som gjorts av Dairo Finocchiaro undersökte vilka faktorer det är som påverkar 

hushållens konsumtion och sparande. Ingående variabler som rapporten kontrollerade var 

inkomst, ränta, kreditexpansion och demografi. Teorierna som tas upp är permanenta 

inkomsthypotesen och livscykelshypotesen. Rapportens slutsats är att den underliggande 

                                                
31 Wahldén, Christina. 2012. 
32 Baker, Scott R. 2014. 
33 Hedlund, Ida, Persdotter, Anna. 2008. 
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skuldsättningen driver konsumtionen, och att den har ökat under de senaste åren samt att det 

kan medföra makroekonomiska problem.34  

 

Konsumtion och hushållens skuldkvot har varit föremål för forskning och undersökningar. 2010 

publicerades en rapport där författarna undersökte hur den ökade skuldsättningen, och indirekt 

skuldkvoten, ledde fram till ett makroekonomiskt problem nämligen recessionen 2007-2009. För 

att skapa ett samband använder författarna regressionsanalys. De kom fram till att länder med 

en hög kreditexpansion efter krisen fick en större minskning i konsumtionen samt högre 

arbetslöshet.  Slutsatsen var att en tillväxt som drivs av en ökad skuldkvot inte är hållbart i 

längden. 35 

 
En kandidatuppsats som gjorts av Martin Nilsson, med liknande upplägg som vår uppsats, fast 

med andra länder och annan tidsperiod har lagts fram. Regressionsanalysen som redovisas i 

den uppsatsen innehåller samma variabler som vi har valt att använda. Dock låg fokus på hur 

själva skuldsättningen och inte skuldkvoten har påverkat konsumtionen. Slutsatsen i 

“Hushållens skuldsättning och den privata konsumtionen” var att det inte fanns en signifikant 

koppling mellan hushållens skuldsättning och den privata konsumtionen, för några av 

länderna.36 

  

                                                
34 Finocchiaro, Daria, et al. 2011. 
35 Mian, Atif, and Amir Sufi. 2009. 
36 Nilsson, Martin. 2013. 
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3. Data 
 

De variabler som valts ut för denna studie har logaritmerats. Anledningen beror på att dels blir 

variablerna uttryckta som elasticiteter och för att göra variablerna stationära.  Sedan används 

dessa variabler för att estimera en modell som beskriver konsumtionen. I den första modellen 

används en vanlig skattning utan laggade variabler, sedan följer två modeller med laggade 

variabler. Först en modell som är laggad en tidsperiod och sedan en modell som är laggad två 

perioder, för att se hur modellen påverkas av föregående tidsperioder. 

 

● Som beroende variabel används privat konsumtion, vars data är inhämtad från Oxford 

economics 

 

● Den oberoende variabeln i modellen är skuldkvoten, vilken har inhämtats från respektive 

lands statistiska myndighet, dvs. SCB för Sverige, SSB för Norge, Statistikcentralen för 

Finland och DST för Danmark. Skuldkvoten redovisas dock inte kvartalsvis från någon 

av dessa myndigheter, varför årsdata har inhämtats och sedan omvandlats till 

kvartalsdata genom linjär interpolering. Vi gör antagandet att förändringen av 

skuldkvoten är förhållandevis konstant uppåtgående, varför en omräkning till 

kvartalsdata inte bör påverka modellen negativt i någon nämnvärd grad.  

 

För att kunna avgöra hur stor betydelse skuldkvoten har för konsumtionen har ett antal 

kontrollvariabler använts: 

 

● Disponibel inkomst är hämtat från Oxford economics, och anges i reala termer 

 

● Variabeln börsindex är hämtad från respektive börs hemsida och avser storbolagsindex 

med de största noterade bolagen. I Sveriges fall OMX30 som följer de trettio största 

bolagen på börsen. I Finland avses OMX25, Norge OMXO20PI och Danmark OMXC20 

där siffran anger antalet bolag i indexet. 

 

● Den totala arbetskraften är inhämtad frånOxford economics, samt med hjälp av SSB då 

den norska statistiken via Datastream inte var fullständig utan saknade data tidigare än 

2006. Variabeln avser den arbetsföra befolkningen bland länderna i åldern 25-64, och 
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finns med för att ta hänsyn till en växande befolkningen och den potentiella konsumtion 

det kan medföra. 

 

● Arbetslösheten är inhämtad från samma källor som skuldkvoten, dvs. respektive lands 

statistikmyndighet. Den redovisas i vår data som procentuell andel arbetslösa hos 

befolkningen.  

 

● Räntenivån är hämtad från Oxford economics och har inkluderats då räntan bör påverka 

valet för hushållen mellan att konsumera eller spara. 

 

Den data som behandlas är inhämtad genom Datastream, där de källor som använts dels har 

varit respektive lands statistiska myndighet, men även Eurostat och OECD har bidragit med den 

statistik som var nödvändig. Den längd vilken respektive land valt att spara och presentera har 

varierat, varför vi fick välja minsta gemensamma nämnaren vad gäller omfattningen av data. Det 

gör att Eviews behandlar åren 2000 till 2012, där vi fått in kvartalsdata och därför har 49 

observationer i datamaterialet. Vi anser att denna datalängd bör räcka för att kunna dra 

slutsatser om förhållandet mellan variablerna, även om ett större datamaterial skulle kunna ge 

än mindre felmarginaler i de statistiska analyserna och därmed mer precisa slutsatser. 
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3.1 Skuldkvot 

 

Skuldkvoter användes för att mäta och jämföra hur utvecklingen mellan disponibel inkomst och 

skuldsättning. Skuldkvoten visar hur skulderna relaterar till disponibel inkomst och hur skulderna 

per hushåll ser ut. Vår skuldkvot-variabel är uträknad genom att dividera skuldsättningen med 

hushållets inkomst. 

 

skuldkvot = (sk/YD) * 100                                                       (7) 

 
Där sk = hushållens totala bruttoskulder år t, YD = hushållens totala disponibla inkomst år t 
 

Begreppet skuldkvot kan definieras på olika sätt, men i denna uppsats används statistiska 

centralbyråns definition som säger att skuldkvoten är hushållens låneskulder som andel av den 

årliga disponibla inkomsten efter skatt37. 

 

 
3.1. Diagrammet visar skuldkvotens utveckling för länderna. Skuldkvoten redovisas i procent. 

 

                                                
37 Holmberg, Johannes. 2013. 
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I diagrammet 3.1 visas skuldkvoten för hushållen i länderna under tidsperioden 2000-2010. 

Danmark sticker ut genom att ha en skuld på 265 procent av disponibel inkomst. Utvecklingen 

för respektive land redovisas i diagrammet. För Sverige, Finland och Norge är skuldkvoten 

lägre, men har haft en uppåtgående trend. Diagrammet visar på att det under en kort tidsperiod 

har blivit en ökning av skuldkvoten hos hushållen.  
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3.2 Konsumtionsnivå 

Som visas i diagram 3.2 har utvecklingen i konsumtionsnivåerna i de studerade länderna haft 

en uppåtgående trend under perioden, med undantag av Danmark som efter 2007 inte ökat sina 

nivåer. Sverige sticker ut som det land där man konsumerar mest per invånare. Från 

diagrammet går det att anta att de danska hushållens konsumtion är i en nedåtgående trend. 

Variabeln redovisas i euro, löpande priser. 

 

 
3.2. Diagrammet visar konsumtionsnivåerna för länderna. Konsumtionen redovisas i euro. 
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3.3 Arbetslöshet 

Arbetslösheten hos Finland, Sverige och Norge har varit säsongsjusterade, vilket gör att 

trenden och förändringarna är tydligare i diagrammet 3.3. Det danska datamaterialet är 

inhämtad från Datastream, men det verkar som om Danmark inte redovisar säsongsjusterad 

data, att döma från diagrammet 3.3. Sveriges arbetslöshet var i en stigande trend innan den 

sjönk tillbaka under en kort tidsperiod för att senare stiga till högre nivå. I Finland hade man från 

år 2000 en högre arbetslöshet som sedan sjönk fram till 2008 för att sedan stiga och ligga på 

liknande nivåer som Sverige.  

 
3.3. Diagrammet visar arbetslöshetens utveckling. 
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3.4 Börsutveckling 

 

Börsens utveckling följer varandra och man kan tydligt se nedgångarna på börserna. I diagram 

3.4 är rörelserna på norska och danska börsen mindre än på den finska. Procentuellt är raset 

vid finanskrisen ungefär lika stora på alla börser, där alla nästan halverades. Redovisas här i 

faktiska termer för att visa på de respektive börsernas storlek.

 
 

3.4. Diagrammet visar börsutvecklingen för länderna. 
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4. Modell 
 
Vi använder oss av tidsseriedata, vilka bör ha konstanta medelvärden och varianser och för att 

vara stationära. En icke-stationär tidsserie är oförutsägbar vilket utgör ett problem i form av 

spuriösa samband, alltså höga R2- och t-värden.  

 

Vår modell för att undersöka hur skuldkvoten och konsumtion är relaterade, består av sex 

variabler. Vi har valt att använda konsumtion som regressand och sex stycken regressorer i 

modellen. Som förklarande variabler har vi använt: 

 

● Hushållens skuldkvot 

● Börsindex 

● Disponibel inkomst 

● Total arbetskraft 

● Ränta 

● Arbetslöshet 

 

För de kvantitativa data som inhämtats kommer vi använda Eviews. Via Eviews kommer det 

statistiska datamaterialet skattas och från dessa resultat kommer variablerna att analyseras. 

Förväntande tecken för några av variablerna borde vara positiva, t.ex. disponibel inkomst, 

hushållens skuldkvot, börsindex, totalarbetskraft. Vi antar att de har en positiv påverkan på 

konsumtionen d.v.s. en ökning av skuldkvoten leder till en ökad konsumtion. För de övriga 

variablerna förväntas negativa tecken, då förändringar av dessa antas ha en negativ påverkan 

på konsumtionen. Vi antar att räntan kommer ha en negativ effekt på konsumtionen och ha 

negativt tecken i regressionen. Räntan kan dock fungera positivt för sparandet vilket gör det 

svårare att tolka om positivt eller negativt tecken är det korrekta för modellerna.  

 

Variablerna i modellen är i log-log form vilket gör att koefficienterna uttrycks som elasticiteter. Vi 

har även valt att inkludera ett respektive två lagg för att kunna undersöka effekterna över tid 

eftersom vi genom det justerar för eftersläpande effekter. Vi kommer att testa för 

heteroskedasticitet, autokorrelation, multikollinaritet och icke-normalfördelade variabler då 

dessa problem kan störa förklaringsgraden i skattningen av modellen. För att korrigera 
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heteroskedasticitet och varierande standardavvikelser har Whites metod använts i alla våra 

ursprungs estimationer.  

 

Heteroskedacitet är ett problem som gör att skattningarna av regressionen inte längre är 

effektiv. Skattningen är dock fortfarande bias och konsistent. Hos konsumtion och skuldkvoten 

skulle heteroskedacitet kunna vara ett problem vid skattningar av modellerna för Sverige, 

Danmark, Finland och Norge, för att när skuldkvoten ökar så minskar eller ökar den oförklarade 

variationen i den beroende variabeln(konsumtion).   

 

Höga förklaringsnivåer hos modeller, tillsammans med få signifikanta variabler indikerar oftast 

att det föreligger multikollinaritet bland variablerna, något som vi tror kan förekomma. 

Multikollinaritet har effekten att de ingående variablernas t-kvoter oftast är icke signifikanta och 

att standardavvikelserna är känsliga för förändringar. För att kontrollera används ett VIF-test 

(Variance Inflation Factors)38. Om VIF-värdet överstiger 10 kan nollhypotesen, d.v.s. att det inte 

finns multikollinaritet, förkastas.  

 

Variance Inflation Factors Sverige Norge Danmark Finland 

Arbetslöshet 3,96 9.50 4.92 2.44 

Börsindex 1.84 5.94 2.12 1.29 

Disponibel inkomst 39.29 13.41 22.73 36.16 

Ränta 3.47 8.19 6.02 2.06 

Skuldkvot 12.91 16.39 29.82 41.78 

Total arbetskraft 2.98 12.97 3.70 3.27 
5.5 Tabell visande resultat från VIF-test.  
. 
Utifrån informationen föreligger det multikollinaritet för skuldkvot, disponibel inkomst samt total 

arbetskraft39. Att exkludera skuldkvoten är inte möjligt, då den är i fokus för uppsatsen. Den 

disponibla inkomsten är en variabel som mycket av teorierna utgår ifrån, vilket gör att en 

exkludering av variabeln kommer påverka analysen negativt, vilket vi inte vill och därför kommer 

den ingå i regressionen.  

 

                                                
38 Bilaga VIF metod. 
39 Bilaga VIF metod. 
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I skattningarna av modellerna framgår Durbin-Watson värdet40. Värdet på denna variabel ger 

oss en ledtråd till om det föreligger autokorrelation eller ej. Autokorrelation gör att regressionen 

inte kan uppvisa en skattning som har minsta variansen för koefficienterna. För att korrigera 

detta problem kan Newey-West metoden användas, vilket vi också gör för alla modeller. 

 

Modell utan laggad variabel 

 
Δ logKonsumtiont = α0 + Δβ0 logSkuldkvot + Δβ1 logArbetslöshet + Δβ2 logBörsindex + Δβ3 logDisponibel 

inkomst + Δβ4 logRänta + Δβ5 logTotal arbetskraft + εt 

 

Modell med en laggad variabel 

 
Δ logKonsumtiont = α0 + Δβ0 logKonsumtion t-1 + Δβ1 logSkuldkvot + Δβ2 logSkuldkvott-1 + Δβ3 

logArbetslöshet + Δβ4 logArbetslöshett-1 + Δβ5 logBörsindex + Δβ6 logBörsindext-1 + Δβ7 logDisponibel 

inkomst + Δβ8 logDisponibel inkomstt-1 + Δβ9 logRänta + Δβ10 logRäntat-1 + Δβ11 logTotal arbetskraft + 

Δβ12 logTotal arbetskraftt-1 + εt 

 

Modell med två laggade variabler 

 
Δ logKonsumtiont = α0 + Δβ0 logKonsumtiont-1 + Δβ1 logKonsumtiont-2 + Δβ2  logSkuldkvot + Δβ3  

logSkuldkvott-1 + Δβ4  logSkuldkvott-2 + Δβ5  logArbetslöshet + Δβ6  logArbetslöshett-1 + Δβ7  

logArbetslöshett-2 + (…) + Δβ19  logTotal arbetskraftt-1 + Δβ20  logTotal arbetskraftt-2 + εt 

 

De teorier som utgör utgångspunkterna i våra analyser är livscykelhypotesen, permanenta 

inkomsthypotesen och Keynes. Dessa är allmänt vedertagna och förekommer ofta vid liknande 

forskning inom just konsumtion41, skuldkvot42 samt skuldsättning43 . Livscykelhypotesen och 

permanenta inkomsthypotesen utgår båda från idén om att konsumtionen inte enbart styrs av 

aktuell inkomst utan på den förväntade inkomsten över tid, vilket gör att konsumtionen förändras 

vid ändringar av den förväntade inkomsten, till exempel vid arbetslöshet. Med bakgrund av detta 

antar vi att dessa teorier bäst skulle kunna förklara hur skuldkvoten påverkar konsumtion.  

 

                                                
40 Bilaga White metoden. 
41 Josefsson, Andreas. 2009. 
42 Hermansson, Dag. 2010. 
43 Konjunkturinstitutet. 2012. 
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Skuldkvoten har vi med i denna modell för att vi är intresserade av hur den påverkar 

konsumtionen. Den fyller en funktion utifrån teorierna på så vis att en ökad skuld skulle kunna 

innebära att hushållen ser det som en permanent förändring av inkomsten, om det sker en 

förändrad inställning till lån där man anser att ett lån inte är en tillfällig förändring utan en 

långsiktig inkomstökning. 

 

Arbetslösheten är en viktig variabel för livscykel hypotesen och permanenta inkomst teorin 

eftersom de utgör en inkomstförändring, då hushållen räknar med att den förväntade 

livsinkomsten kommer att bli mindre.  

 

Börsindex är en variabel vi använder för att mäta konjunkturens förändring, som indikerar en 

ekonomisk uppgång eller nedgång. Det kan också ge en förklaring till hushållens finansiella 

tillgångar. En långsiktig uppgång skulle kunna innebära att hushållen ser avkastningen som en 

permanent inkomstförändring. 

 

Disponibel inkomst är en variabel som är med baserat på förklaringen till teorierna. Den 

långsiktiga inkomsten är vad som anses påverkar konsumtionen44. Totala arbetskraften 

använder vi för att mäta förändringar i arbetsmarknadens storlek, för att se om 

konsumtionsnivåerna påverkas av en ökad arbetskraft.  

 

Räntan är relevant för modellen, primärt för att människor har ett val mellan att spara eller 

konsumera. Ju högre ränta desto mer lönsamt är det att spara och större alternativkostnad om 

man väljer att konsumera inkomsten.  

 

  

                                                
44 Se teorikapitlet för förklaring av teorierna 
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5. Resultat 
 
 
Resultaten av regressionsanalyserna för de olika modellerna som presenteras visar att 

skuldkvoten har varierande signifikans för Sverige, Norge, Danmark och Finland. I den 

olaggade modellen framgår det att en koppling finns mellan skuldkvoterna och konsumtionen45. 

För de laggade modellerna, visar resultaten att det inte finns tydliga tecken på att skuldkvoten 

en och två tidsperioder tillbaka, har effekter för konsumtionen idag. Skuldkvotens utveckling för 

länderna framgick i data materialet och visar att skuldkvoterna har ökat under tidsperioden 2000 

till 201246. 

 
 
Förklaringsnivåer: 

 

* = Signifikant på 1 % nivå 

** = Signifikant på 5 % nivå 

*** = Signifikant på 10 % nivå 

 

Tabell 5.3. är uppdelad i en övre och undre del. I tabellerna redovisas först koefficienterna för 

variablerna och inom parenteserna redovisas standardavvikelserna. I modellerna har vi använt 

oss av logaritmerade variabler vilket innebär att förhållandet mellan konsumtion och respektive 

variabel ses som elasticiteter. Det innebär att när till exempel disponibla inkomsten ökar med en 

procent, ökar konsumtionen med X, antal procent, allt annat lika.  

5.1 Modell utan laggade variabler 

 

Δ Priv. konsumtion Sverige Norge Danmark Finland 

Δ Arbetslöshet - 0.0531 
(0.0458) 

- 0.1052 ** 
(0.0457) 

- 0.0044 
(0.030) 

- 0.1004 * 
(0.0289) 

Δ Börsindex 0.0089 
(0.0212) 

- 0.0305 
(0.0305) 

0.053** 
(0.211) 

0.0099 
(0.0139) 

                                                
45 Bilaga HAC metoden 
46 Tabell 3.1. 
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Δ Disp. inkomst 0.2603 
(0.2652) 

0.5903 * 
(0.1620) 

0.5081 ** 
(0.2438) 

0.6116 * 
(0.2154) 

Δ Ränta - 0.0051 
(0.0093) 

- 0.0187 
(0.0254) 

0.0094 
(0.0175) 

- 0.0160 
(0.0137) 

Δ Skuldkvot 0.3616 * 
(0.0840) 

0.3510 * 
(0.1222) 

0.1870 
(0.1270) 

0.0550 
(0.1178) 

Δ Total arbetskraft 0.4142 
(0.8167) 

- 0.1892 
(0.3293) 

0.4492 
(0.4239) 

0.5698 * 
(0.1891) 

C 1.9444 
(3.9216) 

6.8018 
(2.110) 

2.6264 
(3.2891) 
 

3.5288 
(1.4063) 

R2 0.9193 0.9532 0.8550 0.9387 

5.1. Tabell visande signifikansnivåerna från en modell utan laggade variabler. 
 

I de svenska resultaten för hur konsumtionen påverkas, var det skuldkvoten som hade den 

högsta signifikansen. De övriga variablerna i modellen hade varierande signifikans men inte på 

den nivå som behövs för att de ska vara trovärdiga och användbara. Vid en ökning av 

skuldkvoten med 1 procent kommer den privata konsumtionen att öka med 0.36 procent för 

svenska hushåll, allt annat lika.  

 

Norges skuldkvot är signifikant för modellen och variabeln har en effekt på konsumtionen. Den 

disponibla inkomsten och arbetslösheten är signifikant på 1 procent respektive 5 procents nivå. 

Tecknen för de signifikanta variablerna är i förväntan med vad som sker vid förändringar. T.ex. 

om arbetslösheten ökar 1 procent minskar konsumtionen med 0.1052 procent, allt annat lika47.  

 

För Danmark är det börsindex samt disponibla inkomsten som är av störst signifikans, 5 

procents nivå för båda variablerna. Resterande regressorer har en inverkan men då signifikans 

nivån är låg kan dessa förkastas.  

 

De finska resultaten uppvisar hög signifikans för arbetslöshet, disponibel inkomst samt total 

arbetskraft. Totala arbetskraften i de övriga länderna har inte uppvisat en påverkan men i 

                                                
47 Se modell kapitel angående förväntat tecken. 
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Finland, om den totala arbetskraften ökar med 1 procent ökar konsumtionen bland finska 

hushåll med 0.5698 procent, allt annat lika.  

5.2 Resultat laggad en period 
ΔPriv.Konsumtion Sverige  Norge Danmark Finland 

Δ Priv.Konsumtion t-1 - 0.799 * 
(2.8680) 

- 0.2281 
(0.1875) 

- 0.7070 * 
(0.1014) 

- 0.5918 
(0.1717) 

Δ Skuldkvot - 1.717 * 
(0.6354) 

- 0.8784 
(0.8131) 

0.6001 
(0.6619) 

- 0.0194 * 
(0.7808) 

Δ Skuldkvot t-1 2.334 * 
(0.6586) 

1.4046 *** 
(0.8496) 

0.0109 
(0.6072) 

0.2475 
(0.8419) 

Δ Börsindex  0.00245 
(0.0232) 

- 0.0475 
(0.0358) 

- 0.0204 
(0.0481) 

0.0005 
(0.0379) 

Δ Börsindex t-1 - 0.0097 
(0.0269) 

0.0204 
(0.0411) 

0.0415 
(0.0380) 

0.0004 
(0.0278) 

Δ Disponibel inkomst 0.600 * 
(0.1768) 

0.3949 ** 
(0.1668) 

-0.2952 
(0.4773) 

0.8939 ** 
(0.3694) 

Δ Disp.inkomst t-1 0.5459 ** 
(0.1494) 

0.2766 
(0.2361) 

0.4814 
(0.5048) 

- 0.1668 
(0.3813) 

Δ Total arbetskraft - 1.1695 
(1.0664) 

- 1.3691 
(0.8219) 

- 1.1209 * 
(0.3462) 

1.0404 
(0.2586) 

Δ Total arbetskr. t-1 - 0.3853 
(0.9679) 

1.2615 *** 
(0.6539) 

1.8796 *  
(0.3497) 

- 0.0798 
(0.4918) 

Δ Ränta 0.01422 
(0.0089) 

0.0726 
(0.0521) 

0.0027 
(0.0156) 

- 0.0366 *** 
(0.0205) 

Δ Ränta t-1 - 0.0061 
(0.0094) 

- 0.0812 
(0.0578) 

- 0.0005 
(0.0178) 

- 0.0416 ** 
(0.0144) 

Δ Arbetslöshet - 0.0897 * 
(0.0270) 

- 0.1620 * 
(0.0547) 

- 0.2927 * 
(0.0565) 

- 0.1756 *** 
(0.0992) 

Δ Arbetslöshet t-1 - 0.0685 ** 
(0.0296) 

0.1077 
(0.0760) 

0.2817 * 
(0.0605) 

- 0.2069 * 
(0.0446) 

C 14.3817 
(2.8680) 

7.1341 
(4.4923) 

6.8549 
(3.0383) 

6.6939 
(5.8321) 

R2 0.9778 0.9683 0.9409 0.9764 
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5.2. Tabell visande signifikansnivåerna från en modell med en laggad period. 
 

Skuldkvoten för ett kvartal tillbaka i Sverige har en påverkan av konsumtionen idag och är 

signifikant på 1 procents nivå. Disponibel inkomst för Sverige för ett kvartal tidigare är signifikant 

och har en effekt på hur konsumtionen förändras. Om arbetslösheten, ett kvartal tillbaka ökat 

med 1 procent kommer konsumtionen idag att ha minskat med 0.685 procent i Sverige, vilket 

visar på att arbetslösheten förändrar hushållens konsumtion. R2-värdet för den svenska 

modellen är 97.7 procent, vilket visar på en hög förklaringsgrad. 

 

Danmarks skuldkvot, ett kvartal tillbaka, har ingen signifikant påverkan på konsumtionen idag. 

Den disponibla inkomsten är knappt signifikant för förändringar på konsumtionen, variabeln 

ligger på ca 25-30 procentsnivån, vilket gör att variabeln kan förkastas. Danmarks totala 

arbetskraft, för ett kvartal tillbaka har en påverkan och är signifikant på 1 procents nivå. R2-

värdet för Danmark ligger på 94 procent, vilket indikerar hög förklaringsgrad.  

 

Finlands skuldkvot i resultaten, för ett kvartal tillbaka, uppvisar ingen signifikant nivå utan kan 

förkastas. Arbetslösheten, ett kvartal tillbaka, i Finland är signifikant på 1 procent nivå och 

påverkar konsumtionen. Om arbetslösheten dåvarande kvartal ökat med en procent samtidigt 

som allt annat är konstant kommer konsumtionen idag att ha minskat med 0.2069 procent. 

Räntan ett kvartal tillbaka påverkar hushållens konsumtion och är signifikant på 5 procent nivå, 

allt annat konstant. Modellens R2-värde är 97.6 procent, som visar att modellen har en hög 

förklaringsgrad. 

 

Norges skuldkvot ett kvartal tillbaka, har effekter på konsumtionen idag och är signifikant på 10 

procents nivå. Den disponibla inkomsten, för ett kvartal tillbaka har ingen påverkan av 

konsumtionen idag och kan förkastas. Norges totala arbetskraft för ett kvartal tillbaka är 

signifikant på 10 procent nivå. Räntan i Norge, för ett kvartal tillbaka är inte signifikant för 

resultatet och har därmed inga effekter på konsumtionen. R2 för den norska modellen är 96.8 

procent.  
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5.3 Resultat laggad två perioder 
 

Δ Priv.Konsumtion Sverige Norge Danmark Finland 

Δ Priv.Konsumtion t-1 - 0.6443 * 
(0.1689) 

- 0.0794 
(0.1160) 

- 0.7884 * 
(0.1676) 

0.1384 
(0.2007) 

Δ Priv.Konsumtion t-2 0.1385 
(0.2193) 

- 0.7078 * 
(0.0854) 

0.0990 
(0.1921) 

0.8159 * 
(0.2663) 

ΔSkuldkvot - 1.5757 
(0.9644) 

- 0.7889 
(0.5857) 

0.2708 
(0.6715) 

- 0.2048 
(0.6706) 

ΔSkuldkvot t-1 2.6088 
(1.7401) 

- 0.2167 
(1.3977) 

- 0.0181 
(0.9915) 

2.0574*** 
(1.1798) 

ΔSkuldkvot t-2 - 0.5660 
(0.9339) 

1.7323 
(0.9056) 

0.4865 
(0.6248) 

- 1.9500 ** 
(0.8450) 

Δ Börsindex 0.0099 
(0.0323) 

- 0.0545 
(0.0198) 

- 0.0673 
(0.0523) 

0.0064 
(0.0243) 

Δ Börsindex t-1 - 0.0042 
(0.0502) 

0.0272 
(0.0296) 

0.0254 
(0.0588) 

0.0304 
(0.0240) 

Δ Börsindex t-2 0.0041 
(0.0378) 

0.0161 
(0.0190) 

0.0313 
(0.0432) 

0.0095 
(0.0238) 

Δ Disponibel inkomst 0.3430 ** 
(0.1714) 

0.2298 
(0.1773) 

- 1.1514 * 
(0.5982) 

1.1311 * 
(0.2580) 

Δ Disp.Inkomst t-1 0.2677 
(0.1880) 

0.5277 * 
(0.0943) 

0.8846 
(1.0325) 

0.1150 
(0.3549) 

Δ Disp.Inkomst t-2 - 0.0124 
(0.1978) 

0.3693 
(0.1898) 

0.0920 
(0.7413) 

- 1.1107 * 
(0.3733) 

5.4. Tabell visande signifikansnivåerna från en modell med två laggade perioder. Tabellerna för modellen med två laggade 

tidsperioder har delats upp i en övre och undre del. 
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Resultaten för Sverige i denna modell visar att den laggade skuldkvoten för två kvartal  inte är 

signifikant samt inte har rätt förväntat  tecken. Den kan då inte användas som förklaring till hur 

konsumtionen förändras vid en ökning av skuldkvoten48. 

 

Den disponibla inkomsten två kvartal tillbaka har ingen påverkan av konsumtionen i resultaten 

för Norge. Skuldkvoten för Norge två kvartal tidigare har ingen signifikans och kan utelämnas 

som intressant för modellen, även om variabeln har rätt förväntat tecken(positivt). 

 

Den disponibla inkomsten för två kvartal tillbaka hos de danska hushållen är inte signifikant men 

uppvisar rätt förväntat tecken för hur konsumtionen borde förändras vid en inkomstökning. 

Skuldkvoten för två kvartal tillbaka för Danmark är inte signifikant, men har rätt förväntat tecken. 
49 

 

Finlands laggade skuldkvot två kvartal tillbaka är signifikant för hur konsumtionen påverkas, 

men har inte rätt förväntat tecken varför den inte är trovärdig. Den disponibla inkomsten två 

kvartal tillbaka är signifikant men har inte rätt förväntat tecken för hur en ökad inkomst borde 

påverka konsumtionen för hushållen, och kan därför förkastas.50  

 

Δ Priv.Konsumtion Sverige Norge Danmark Finland 

Δ Total arbetskraft 0.0657 
(1.0920) 

- 0.6004 
(0.4076) 

- 1.0132 ** 
(0.4809) 

0.9315 * 
(0.4438) 

ΔTotal arbetskraft t-1 0.6630 
(1.1945) 

1.2775 ** 
(0.4843) 

1.6214 ** 
(0.6214) 

0.3813 
(0.4580) 

Δ Total arbetskraft t-2 - 0.7076 
(0.7193) 

- 1.0968 * 
(0.2477) 

0.9782 
(0.5805) 

0.4941 
(0.4303) 

Δ Ränta 0.0220 
(0.0212) 

0.0498 ** 
(0.0217) 

- 0.0087 
(0.0216) 

- 0.0128 
(0.0200) 

Δ Ränta t-1 - 0.0432 
(0.0327) 

- 0.0809 ** 
(0.0310) 

- 0.0188 
(0.0307) 

0.0035 
(0.0203) 

Δ Ränta t-2 0.0370 *** 0.0394 0.01322 0.0040 

                                                
48 Se modell kapitel angående förväntat tecken. 
49 Se modell kapitel angående förväntat tecken. 
50 Se modell kapitel angående förväntat tecken. 
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(0.0191) (0.0243) (0.0293) (0.0153) 

Δ Arbetslöshet - 0.0109 
(0.0614) 

- 0.2038 * 
(0.0354) 

- 0.3242 * 
(0.0588) 

0.0114 
(0.0968) 

Δ Arbetslöshet t-1 - 0.0808 *** 
(0.0389) 

0.2263 
(0.0410) 

0.2364 ** 
(0.1159) 

0.0805 
(0.1041) 

Δ Arbetslöshet t-2 0.1266 * 
(0.0327) 

- 0.0693 
(0.0436) 

0.1226 
(0.0914) 

0.2108 * 
(0.0668) 

C 5.5085 
(4.3934) 

11.6682 
(1.7307) 

1.4248 
(4.1327) 

-14.6073 
(6.8034) 

R2 0.9848 0.9948 0.9567 0.9929 

5.4. Tabell visande signifikansnivåerna från en modell med två laggade perioder.. Tabellerna har delats upp i två delar, en övre och 

undre, för modellen med två laggade variabler. 
 

Räntan två kvartal tillbaka för Sverige påverkar konsumtionen och är signifikant på en 10 

procents nivå men har inte det förväntade tecken för hur konsumtionen borde förändras vid en 

ökning av räntan. R2-värdet för de svenska resultaten är 98 procent vilket visar på en hög 

förklaringsgrad.51 

 

Två kvartal tillbaka har räntan ingen inverkan på hur konsumtionen kommer att förändras för 

norska hushåll. R2-värdet för de norska resultaten i denna modell är 99.48 procent. 

 

För Danmarks modell har den totala arbetskraften två kvartal tillbaka ingen signifikans, men har 

rätt förväntat tecken på hur konsumtionen borde förändras vid en ökning. Den laggade 

arbetslösheten, två tidsperioder, visar ingen signifikans och har negativt tecken, vilket är 

förväntat. R2-värdet är 0.9567 procent vilket är visar på en hög förklaringsgrad.  

 

I Finlands modell så är arbetslösheten två kvartal tillbaka signifikant på 1 procents nivå men 

variabeln har inte rätt förväntat tecken, dvs. negativt, för hur konsumtionen borde förändras vid 

en ökad arbetslöshet. R2-värdet i den finska modellen är 0.9929 procent, vilket ger modellen 

hög förklaringsgrad.52  

 

                                                
51 Se modell kapitel angående förväntat tecken. 
52 Se modell kapitel  angående förväntat tecken. 
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I skattningarna framgår det att Durbin-Watson värdet i den olaggade modellen för Sverige, 

Danmark och Finland uppvisar höga värden, vilket föreslår att det finns autokorrelation i deras 

modeller53. Justering för autokorrelation sker med HAC metoden Antalet observationer som 

ingår i modellerna är 49 stycken, vilket är ett lågt antal. Användning av Newey-West metoden 

(HAC) ger bättre resultat än OLS vid ett högt antal observationer, d.v.s. över 50, men är inte 

bekräftat vid få observationer i ett datamaterial. Då vi har 49 observationer i materialet ligger vi 

på gränsen till om vi borde använda HAC metoden, men det verkar rimligt att testa och se om 

modellen blir bättre. Vi har även valt bort två variabler för att minska multikollinaritet i olaggade 

modellen.54  

 

ΔPriv.Konsumtion Sverige Norge Danmark Finland 

Δ Börsindex 0.0236 * 
(0.0083) 

0.0213 
(0.0221) 

0.0545 * 
(0.0156) 

0.0187 
(0.0211) 

Δ Disp. inkomst 0.3843 * 
(0.0643) 

0.5898 * 
(0.0969) 

0.4209 ** 
(0.1734) 

0.7007 * 
(0.1996) 

Δ Ränta 0.0050 *** 
(0.0024) 

0.0317 ** 
(0.0127) 

0.0219 *  
(0.0069) 

0.0182 
(0.0132) 

Δ Skuldkvot 0.3273 * 
(0.0409) 

0.4118 * 
(0.1018) 

0.2598 * 
(0.0703) 

0.1513 
(0.1092) 

C 3.7894 
(0.6516) 

4.6592 
(0.2392) 

6.1985 
(0.5675) 

6.9619 
(0.1943) 

R2 0.9149 0.9479 0.8503 0.9087 

5.6 Tabellen visar signifikansnivåer för vår modifierade modell, analyserad med HAC-metoden.  
 

Newey-West utfördes för modellerna som var laggade en respektive två perioder men utan att 

ge någon märkbar förändring bland signifikansen hos variablerna55. I den nya modellen, utan 

laggade variabler, där hänsyn har tagits till komplikationer som multikollinaritet, heteroskedacitet 

samt autokorrelation har variablerna fått en bättre signifikans. Tidigare var t.ex. räntan och 

börsindex inte signifikanta i den olaggade modellen för Sverige, men nu är dessa signifikanta. 

Dock så uppvisar räntan fortfarande fel förväntat tecken för alla länderna, vilket gör att den inte 

påverkar konsumtionen negativt och är då inte trovärdig som förklaring till hur konsumtionen 

förändras56. Skuldkvoten är signifikant för Sverige, Norge och Danmark i den förbättrade 

                                                
53 Se bilaga White-metod. 
54 Danmodar N. Gujarati, Dawn C. Porter. 2009. 
55 Bilaga HAC metoden. 
56 Se modell kapitlet för förväntat tecken. 
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modellen. Den disponibla inkomsten är signifikant på varierande nivåer för länderna och har rätt 

förväntat tecken för hur konsumtionen förändras vid en ökning av inkomsten. 

 
 
  



LIU-‐IEI-‐FIL-‐G-‐-‐14/01212-‐-‐SE	  
 

36 

6. Diskussion 
 
 
Diskussionen utgår från den förbättrade olaggade modellen med HAC metoden, där 

arbetslösheten och den totala arbetskraften har exkluderats för att ge bättre signifikans på 

skuldkvoten och disponibel inkomst. Spekulationer om hur tidigare kvartal påverkar baseras på 

skattningar med White metoden, då HAC metoden inte gav signifikanta förändringar för 

variablerna.   

 
 

6.1 Skuldkvot 
 
Skuldkvoten är signifikant på 1 procents signifikansnivå för alla de undersökta länderna utom 

Finland. För länderna förväntas konsumtionen öka med mellan 0.26 till 0.33 procent när 

skuldkvoten ökar med en procent57. Genom Friedmans teori, den permanenta 

inkomsthypotesen, skulle man efter dessa resultat kunna dra slutsatsen att den ökade belåning 

som föreligger den ökade skuldkvoten inte ses av hushållen som en tillfällig inkomstökning utan 

att man ser lånemarknaden som ett sätt att långsiktigt öka sin förväntade livsinkomst. 

Det är möjligt att det är den bakomliggande orsaken till att konsumtionslånen har ökat så kraftigt 

det senaste decenniet.  Så länge lånevolymen ökar har man en större summa att konsumera för 

än tidigare, även om det givetvis är en utveckling med ett tydligt tak.  

 

Som tidigare forskning visat har skuldkvoten58 och skuldsättningen59 en påverkan av hur 

konsumtionen förändras. Beroende på vilken regression man använder och metoder kan 

resultaten ge bättre signifikans. Skuldkvoten från tidigare kvartal har en påverkan för hur 

konsumtionen förändras för svenska och norska hushåll. Påverkan kan indikera att 

konsumtionen drivs av skulder ett kvartal tillbaka. När hushållen t.ex. lånat för att kunna öka sin 

konsumtion och levnadsstandard är det troligen svårt att återgå till en lägre konsumtionsnivå 

som är under den nuvarande, vilket gjort att skuldkvoten ökat60.  Att skuldkvoten ett kvartal 

tillbaka har en påverkan stämmer överens med vår hypotes om att tidigare kvartal ändå har en 

effekt på konsumtionen idag och kanske t.o.m. driver konsumtionen.  

                                                
57 Tabell 5.4 
58 Baker, Scott R. 2014. 
59 Nilsson, Martin. 2013. 
60 Se tabell 3.1. 
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Anledningen till att skuldkvoten inte är signifikant för Finland kan bero på att modellen inte har 

tillräckligt med regressorer. Eventuellt kan det bero på att någon ytterligare variabel som finns 

med i regressionen måste exkluderas. Det är troligt att då modellerna bygger på förenklade 

konsumtionsvariabler, att flera variabler kommer behövas för att ge bättre skattning. En variabel 

som skulle vara nödvändig att inkludera i modellerna kan vara hushållens framtidsoptimism. 

Men sådan information är svår att hitta vilket gör det komplicerat att kunna jämföra mellan 

länderna om inte alla har sådan data. En annan aspekt som vore intressant att inkludera i 

regressionen men som är svår att hitta data om, är anledningarna till varför hushållen väljer att 

låna.  

 

Skuldkvoterna två kvartal tillbaka hade inte någon påverkan på konsumtionen för Sverige, 

Norge och Danmark. Det kan innebära att det inte är skulderna från två kvartal tillbaka som gör 

att konsumtionen har ökat över tiden. Tanken med de laggade modellerna var att försöka få 

fram resultat som skulle kunna stödja tanken om att det är skulderna som driver konsumtionen, 

men ett sådant resultat har vi inte fått fram61. Att den laggade modellen för två tidsperioder 

tillbaka inte uppvisar signifikans för skuldkvoten skulle kunna bero på att hushållen ser 

kortsiktigt på konsumtionen och inte tar hänsyn till skulderna ca sex månader tillbaka. En möjlig 

förklaring kan vara att osäkerheten om framtida inkomster inte är bekymrande. Hushållen 

kanske ser det som att tidigare skulder, två kvartal tillbaka, kommer att kunna återbetalas av 

senare inkomstökningar och ändå behålla eller öka sin konsumtionsnivå.  

 

Möjligheten finns att skuldkvoterna i en viss utsträckning påverkats av huspriserna och att den 

stigande skuldkvoten är en följd av att skulderna ökar för att finansiera bostadsrätter och villor, 

som samtidigt stigit i värde under en lång tid. I det fallet är det då inte frågan om någon 

konsumtion enligt vår tolkning, utan rör sig om en långsiktig investering. Man skulle kunna tänka 

sig att hushåll som sedan länge har en fastighet och säljer denna med god vinst p.g.a. 

prisuppgången skulle kunna öka sin konsumtion genom förmögenhetsökningen. Vi har i denna 

modell inte tagit hänsyn till förmögenhet då det inte finns någon bra statistik på detta efter 

förmögenhetsskattens avskaffande. Troligtvis kan man anta att börsindex påverkar 

förmögenheten eftersom hushållen kan välja att investera ekonomiskt överskott för att få 

avkastning på sitt kapital.   
                                                
61 Se HAC bilaga. 
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Utvecklingen av skuldkvoterna i Sverige, Danmark, Norge och Finland kan t.ex. bero på hur 

länderna ser på framtiden och förmögenhet. Förväntningarna om att inkomsterna kommer bli 

högre i framtiden och att arbetsmarknaden förbättras kan ge hushållen anledningar till att ta lån 

för att använda till konsumtion. För Sverige så är skuldkvoten, i jämförelse med Danmark, låg 

men Sverige har ändå högst konsumtionsnivå62. Den höga konsumtionsnivån i Sverige kan bero 

på att hushållen använder lån för konsumtion och inte sparande, vilket borde ge en hög 

skuldkvotsnivå. Utvecklingen för Sveriges skuldkvot kan bero på höga omsättningskostnader för 

att t.ex. köpa en bostad. Höga priser på bostäder kan leda till att hushåll tar lån för att kunna 

skaffa sig en bostad. Samtidigt är det möjligt att bostaden anses vara en del av hushållens 

förmögenhet. Om bostaden inkluderas i förmögenheten, samtidigt som hushållen tror att 

priserna för bostäder kommer att stiga, blir möjligheterna att öka konsumtionen med lån ett 

alternativ som inte medför stora risker, då bostaden kan användas som garanti. Reformer kring 

skatter är en annan orsak som kan ha påverkat skuldkvotens utveckling i Sverige. Mer inkomst 

efter skatt kan ge hushållen en ökad levnadsstandard och för att undvika att minska 

konsumtionen och sänka den nya levnadsstandarden på sikt, är lån en möjlighet för att 

upprätthålla konsumtionsnivån. Dessa anledningar skulle kunna förklara skuldkvotens 

utveckling i Sverige.63 

 

I Danmark är konsumtionsnivåerna på en lägre nivå än andra i studien jämförda länder, 

samtidigt som man har den högsta skuldkvoten64. De danska bostadspriserna kan möjligtvis 

vara en påverkande faktor här, eftersom en prisuppgång på den marknaden i hög grad bör 

påverka hushållens belåning. En ökad skuldkvot beror då på att hushållen vill skaffa sig en 

bostad. Den höga skuldkvoten kan påverkas av hur svåra krav banker ställer på hushållen. 

Lägre krav ger möjligheter för hushållen att kunna låna mera. I Danmark är det också möjligt att 

bankerna har en lägre ränta. Lägre ränta antog vi skulle leda till ökad skuldkvot vilket kan 

stämma i Danmarks fall. Det är troligt att de danska hushållen prioriterar annorlunda och inte 

använder lån för att bekosta konsumtionen. En möjlighet är att sparandet i Danmark kan vara 

högre än i. Sverige, då konsumtionsnivåerna är lägre, och kan innebära att hushållen i Danmark 

är oroade över hur framtiden ser ut. Oron kan sedan driva hushåll att ta lån för att behålla sin 

levnadsstandard, vilket ökar skuldkvoten. En annan anledning till varför Danmarks skuldkvot 
                                                
62 Diagram 3.2. 
63 Diagram 3.1. 
64 Diagram 3.1. 
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ligger på så höga nivåer, jämfört med Sverige, Norge och Finland, kan vara hur regeringen har 

agerat för att undvika en finanskris i landet. Olika stimulanspaket för att hushållen ska fortsätta 

att konsumera kan leda till att skuldkvoten ökar. T.ex. en låg reporänta för att underlätta lån, 

lägre företagsskatt så att flera kan arbeta och ha en inkomst m.m.. kan ha påverkat 

utvecklingen för Danmarks skuldkvot. 65 

 

Finlands skuldkvot har haft en stigande utveckling men ligger jämfört med Danmark på en låg 

nivå. Även konsumtionsnivåerna för Finland är lägst i jämförelse med Sverige, Danmark och 

Norge. En möjlighet för att skillnaden mellan Finland och Danmark är stor kan bero på 

hushållens sparande och förmögenhet. Finska hushåll kan ha skaffat sig en tillräckligt stor 

buffert för att undvika att behöva skuldsätta sig på samma nivåer som t.ex. Danmark. Sparandet 

i Finland kan vara av ett mer centralt intresse för hushållen, d.v.s. att kunna ha ett högt 

sparande(förmögenhet) kan visa på att man inte behöver konsumera lika mycket som andra och 

ändå ha en hög levnadsstandard vilket kan ge status till individerna. Att skuldkvoten är på låga 

nivåer kan ha dubbla innebörder för hur hushållen i Finland ser på framtiden. En positiv 

inställning för framtiden kan göra att behovet att skuldsätta sig för att konsumera inte är 

nödvändigt, då deras förmögenhet kan täcka behovet. En låg skuldkvot, tillsammans med en låg 

konsumtionsnivå, kan innebära att hushållen är försiktiga med konsumtionen och att 

inkomsterna är osäkra inför framtiden, vilket gör att hushållen ser lån och skulder som ett 

negativt sätt att behålla konsumtionen på, varför skuldkvoten blir låg. Priserna på bostäder kan 

vara lägre i Finland, vilket gör att hushållen inte behöver ta lån för att köpa en bostad. Det borde 

då leda till en lägre skuldkvotsnivå för Finland.  

 

Norges skuldkvot har den största påverkan på konsumtionen. Även om utvecklingen för 

skuldkvotens nivå i Norge ligger under Danmarks nivå så har skuldkvoten en större inverkan för 

hushållen i Norge. Det skulle kunna innebära att norska hushåll är känsliga för oväntade 

förändringar när det gäller inkomst och lån. En minskning av inkomsten skulle troligen leda till 

en stor förändring av standarden som de norska hushållen har, vilket skulle leda till en lägre 

skuldkvot om man inte väljer att ta lån för att fortsätta konsumera Samtidigt ökar norska 

hushållen sin konsumtion mest vid en ökning av skuldkvoten. Oljan i Norge skulle kunna vara 

en anledning till varför skuldkvoten har störst effekt i regressionen för Norge. Priset på olja är en 

anledning för hur norska hushåll ser på framtida inkomster och möjligheterna att ta lån. Ett 

högre pris ger bättre framtidsutsikter med högre lön, vilket gör att skuldkvoten kan öka och som 
                                                
65 Diagram 3.1. 
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påverkar konsumtionsnivåerna. Omvänt gäller att ett lägre pris ger sämre förväntningar om 

framtiden, varav skuldkvoten troligen minskar. Prisutvecklingen för norska bostäder kan vara lik 

den svenska utvecklingen vilket då leder till att lån är nödvändiga för att köpa en bostad, som då 

ger en ökad skuldkvotsnivå. 

 

Den tydligaste skillnaden mellan ländernas skuldkvot framgår av den förbättrade modellen och 

är just koefficienten för skuldkvoten66. Spekulationer kring hur hushållen i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland resonerar angående inkomster, och därmed indirekt skuldkvoten, kan 

inkludera flera variabler. Bättre skattningar av regressionerna behövs för att kunna analysera 

djupare kring skuldkvoten. 

 

Skuldkvotens utveckling verkar ha planat ut för länderna. Det skulle kunna bero på en förändrad 

syn på framtidsutsikterna, förmögenheten eller inkomsten etc. Oavsett vilken anledning det är 

så ligger skuldkvoten fortfarande på höga nivåer, vilket kan vara oroande på sikt.  Tidigare 

forskning påpekat att en ökad konsumtionsnivå baserad på skuld istället för inkomst, kan leda 

till makroekonomiska problem67. Det är ändå möjligt att den höga nivå som skuldkvoten har i 

Sverige, Danmark, Norge och Finland är rimliga i förhållande till hur mycket inkomst och 

förmögenhet hushållen har. Om skuldkvoterna är rimliga borde oron om makroekonomiska 

problem vara obefogade men det är inget som vår regression kan besvisa. 

 
 

 

 6.2 Börsindex och ränta 
 

Börsindex och räntan är av signifikans för modellen. Utvecklingen av börsen skulle kunna 

innebära att lånen som hushållen tagit inte går till konsumtion utan blir en investering. Det kan 

vara så att folk sparar i finansiella värdepapper, och vill ha pengarna som en buffert för 

nedgångar.  När räntan är låg blir avkastningen på börsen högre än kostnaderna för lånet, vilket 

gör att hushållen t.ex. köper aktier. Börsindexets stigande trend skulle också kunna bero på att 

det kapital som hushållen tidigare har, ökat i värde, och att det inte är lånen som används för 

spara. Samtidigt är det möjligt att börsindexet visar på att företagen i Sverige, Norge, Danmark 

                                                
66 Se HAC bilaga. 
67 Baker, Scott R. 2014. 
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och Finland går relativt bra även under konjunkturnedgångar vilket kan påverka hushållen att se 

positivt på framtiden och därmed väljer att belåna sig för att konsumera idag.  Påverkan av hur 

börsindexet förändrar konsumtionen skiljer sig mellan länderna och kan vara kopplade till hur 

hushåll tror att företagsmarknaden kommer att utvecklas. Det har funnits perioder då indexet 

har fallit tillbaka men hushållen verkar tro att på längre sikt kommer börsindexet att generera en 

bättre avkastning vilket gjort att deras sparande har ökat och därmed har börsindexet stigit. En 

variabel som vi trodde skulle kunna förklara varför hushållen har valt att öka sin konsumtion, 

förutom just t.ex. lån och disponibel inkomst, var räntan. Från resultaten i modellen för en 

laggad tidsperiod framgår det att räntan inte alls är signifikant, en tidsperiod tillbaka. En 

möjlighet varför den inte är signifikant tror vi är för att hushållen ser en låg ränta som varaktigt 

för tidsperioder framöver och därmed kan skulderna ses som permanenta från hushållens 

synvinkel. 

 

 

6.3 Disponibel inkomst 
 

Den disponibla inkomsten är signifikant för Sverige, Danmark, Finland och Norge. Enda 

skillnaden bland signifikanserna är att Danmarks ligger på en 5 procents nivå, i jämförelse med 

Sverige, Norge och Finland som ligger på 1 procents nivå.  En förändring av den disponibla 

inkomsten har en påverkan på konsumtionen68. Från resultaten framgår det att vid en uppgång 

på 1 procent av disponibel inkomst så ökar konsumtionen, i Sveriges fall med 0.38 procent69. 

Utifrån Keynes teori om konsumtion, om t.ex. transfereringarna är oförändrade och den 

marginella konsumtionsbenägenheten konstant kommer konsumtionen att öka, om än 

marginellt, vid en ökning av inkomsten. Den genomsnittliga konsumtionsbenägenheten vid en 

ökning av disponibel inkomst kommer göra att APC blir mindre och istället kommer individerna 

att spara mera, när man inte spenderar inkomstökningen på konsumtion70.  

 

Från resultaten på disponibel inkomst skulle det kunna vara så att sparande ökar med det som 

inte går till konsumtion. I t.ex. Sveriges fall vid en ökning av inkomsten med 1 procent så ökar 

konsumtionen med 0.38 procent, resterande används troligen till ett sparande eller buffert. 

Studenter har oftast lån som inkomster, och en ökning av inkomsten gör att konsumtionen ökar 

                                                
68 Bilaga HAC metoden. 
69 Bilaga HAC metoden. 
70 Se ekvation 2. 
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och det som inte används går då troligen till ett sparande. Användningen av livscykelhypotesen 

för att förklara konsumtionen utifrån förändringar av t.ex. disponibel inkomst fungerar bra anser 

vi. För länderna skiljer sig dock den disponibla inkomsten åt i förhållande till hur stor effekt 

förändringar av inkomsten har på just konsumtionen.  

 

Att en individ skulle välja att lägga en inkomstökning på sparande beror på vad som ger mest 

nytta. Om en person känner att ett sparande ger mer nytta än att konsumera, går det att påstå 

att den individen nyttomaximerar. Att konsumera istället för att spara kan bero på faktorer som 

ränta, livssituation, hälsa, behov m.fl. och av anledningar som dessa behöver därmed inte 

sparandet vara ett slags “lyxvara” utan beror istället på individers val om vad som ger bäst nytta. 

Keynes indikation på att sparande är en slags “lyxvara” är svårt att bedöma utifrån regressionen 

men generellt  för hushållen kan det troligtvis stämma.  

 

Förändringar av den disponibla inkomsten i livscykel hypotesen, samtidigt som övriga variabler i 

konsumtionsfunktionen är oförändrade, kommer öka konsumtionen för en individ i en specifik 

tidpunkt. Resultaten från regressionen stämmer in på beskrivningen och därmed finns det en 

koppling mellan disponibel inkomst och hur konsumtionen påverkas. Vi misstänker dock att 

andra variabler som ålder, livslängd etc. kan förändra hur mycket påverkan den disponibla 

inkomsten har på konsumtionsnivåerna men är inget som vår regression bevisar.  

 

 

I Keynes funktion för den disponibla inkomsten ingår skatterna som en variabel som påverkar 

hur mycket som blir över till disponibel inkomst. Konsumtionsutvecklingen i Sverige ligger på en 

hög nivå vilket skulle kanske kunna sammankopplas till reformer om att sänkta skatter har 

påverkat konsumtionsnivåerna. En annan möjlighet skulle kunna vara att vid en t.ex. sänkning 

av skatterna så använder hushållen ökningen i disponibel inkomst till en buffert och sedan 

finansierar de ökande konsumtion med större lån, då säkerheten för hushållen att betala tillbaka 

blivit större när bufferten ökat. 

 

Att ha med både skuldkvot och disponibel inkomst i samma modell kan vara problematiskt då 

disponibel inkomst är en del av skuldkvoten . Men valet har gjorts att behålla båda i modellen 

för betydelsen av de båda är viktiga för uppsatsen. För att ytterligare förbättra modellens 

precision skulle regressionen kunna vara en utgångspunkt, om inte annat för att testa hur detta 
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påverkar modellens R2- och t-värden som vanligtvis drivs upp till höga nivåer när det finns 

samband mellan variabler. 

 

 

8. Slutsatser 
 

 

Genom regressionsanalys har vi visat att det föreligger ett samband mellan skuldkvoten och 

konsumtionen för Sverige, Norge, Danmark. För dessa länder har skuldkvoten en positiv 

påverkan på konsumtionen, d.v.s. en ökning av skuldkvoten med 1 procent ökar konsumtionen, 

i t.ex. Sveriges fall med 0.3272 procent. Hur mycket påverkan skuldkvoten har varierar mellan 

länderna och även tidigare kvartal kan ha effekter på hur konsumtionen förändras. Skillnaderna 

mellan skuldkvoternas påverkan på konsumtionen rörande Sverige, Danmark och Norge är inte 

så stora, högst påverkan har Norges skuldkvot med en ökning av konsumtion med 0.4118 

procent vid en procents ökning av skuldkvoten, och lägst har Danmark med 0.2598 procent vid 

en procents ökning. Det visar att svenska, norska och danska hushåll ökar sin konsumtion vid 

en ökad skuldkvot. Skillnaderna i skuldkvoten kan, enligt oss, delvis förklaras av hushållens 

framtidsutsikter, inkomst och förmögenhet. Skuldkvoten har (över tidsspannet vi använt oss av), 

varit i en uppstigande trend och stämmer in tillsammans med att konsumtionen har ökat i 

liknande takt. Problem som tidigare forskning nämnt är just stora makroproblemen om 

skulderna fortsätter växa och i Sverige, Norge, Danmark och Finland borde hushållen fundera 

på riskerna med att låta konsumtionen drivas av lån. Mer information och data kan ge en bättre 

förklaring till hur konsumtionen påverkas av skuldkvoten för hushållen, men uppsatsen bidrar till 

att understryka vad viss tidigare forskning inom påverkan av skulder och konsumtion, kommit 

fram till.  
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Bilagor 

Eviews-utdrag 
 
Modeller utan laggade variabler 
 
DANMARK 
Dependent Variable: 
LOG(KONSUMTION)  

   

Method: Least Squares     
Date: 05/14/14   Time: 11:07     
Sample (adjusted): 29 80     
Included observations: 52 
after adjustments  

   

White heteroskedasticity-
consistent standard errors & 
covariance 

    

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 2.626405 3.289139 0.798508 0.4288 
LOG(ARBETSLOSHET) -0.004447 0.030290 -0.146832 0.8839 

LOG(BORSINDEX) 0.052830 0.021147 2.498182 0.0162 
LOG(DISPONIBEL_INKOM

ST) 0.508128 0.243788 2.084303 0.0428 
LOG(RANTA) 0.009386 0.017459 0.537620 0.5935 

LOG(SKULDKVOT) 0.187032 0.126954 1.473226 0.1477 
LOG(TOTAL_ARBETSKRAF

T) 0.449152 0.423897 1.059578 0.2950 
     
     

R-squared 0.855090 

    Mean 
dependent 
var 10.09951 

 

Adjusted R-squared 0.835769 

    S.D. 
dependent 
var 0.071467 

 

S.E. of regression 0.028962 
    Akaike 
info criterion -4.120988 

 

Sum squared resid 0.037747 
    Schwarz 
criterion -3.858320 

 

Log likelihood 114.1457 
    Hannan-
Quinn criter. -4.020287 

 

F-statistic 44.25629 
    Durbin-
Watson stat 2.828086 

 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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SVERIGE 
 
Dependent Variable: 
LOG(KONSUMTION)  

   

Method: Least Squares     
Date: 05/14/14   Time: 11:27     
Sample (adjusted): 2000Q1 
2012Q1   

  

Included observations: 52 
after adjustments  

   

White heteroskedasticity-
consistent standard errors & 
covariance 

    

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 1.944448 3.921619 0.495828 0.6224 
LOG(ARBETSLOSHET) -0.053149 0.045778 -1.161019 0.2516 

LOG(BORSINDEX) 0.008882 0.021151 0.419930 0.6765 
LOG(DISPONIBEL_INKOMS

T) 0.260347 0.265161 0.981845 0.3313 

LOG(RANTA) -0.005100 0.009313 -0.547634 0.5866 
LOG(SKULDKVOT) 0.361588 0.083970 4.306144 0.0001 

LOG(TOATAL_ARBETSKRA
FT) 0.414202 0.816767 0.507124 0.6145 

     
     

R-squared 0.919319 

    Mean 
dependent 
var 10.47037 

 

Adjusted R-squared 0.908795 

    S.D. 
dependent 
var 0.095079 

 

S.E. of regression 0.028714 
    Akaike 
info criterion -4.140374 

 

Sum squared resid 0.037926 
    Schwarz 
criterion -3.880147 

 

Log likelihood 116.7199 
    Hannan-
Quinn criter. -4.040303 

 

F-statistic 87.35784 
    Durbin-
Watson stat 3.345926 

 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 
 
 
 
 
FINLAND 
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Dependent Variable: 
LOG(KONSUMTION)  

   

Method: Least Squares     
Date: 05/14/14   Time: 11:33     
Sample: 2000Q1 2012Q1     
Included observations: 52     
White heteroskedasticity-
consistent standard errors & 
covariance 

    

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 3.528821 1.406296 2.509303 0.0160 
LOG(ARBETSLOSA) -0.100444 0.028922 -3.472900 0.0012 
LOG(BORSINDEX) 0.009966 0.013887 0.717666 0.4769 

LOG(DISPONIBEL_INKOM
ST) 0.611642 0.215401 2.839555 0.0069 

LOG(RANTA) -0.015959 0.013696 -1.165252 0.2505 
LOG(SKULDKVOT) 0.054955 0.117818 0.466441 0.6433 

LOG(TOTAL_ARBETSKRAF
T) 0.569831 0.189127 3.012960 0.0044 
     
     

R-squared 0.938746 

    Mean 
dependent 
var 9.877836 

 

Adjusted R-squared 0.929995 

    S.D. 
dependent 
var 0.103224 

 

S.E. of regression 0.027311 
    Akaike 
info criterion -4.231462 

 

Sum squared resid 0.031328 
    Schwarz 
criterion -3.961202 

 

Log likelihood 110.6708 
    Hannan-
Quinn criter. -4.128925 

 

F-statistic 107.2774 
    Durbin-
Watson stat 3.229852 

 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 
 
 
 
 
 
 
NORGE 
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Dependent Variable: 
LOG(KONSUMTION)  

   

Method: Least Squares     
Date: 05/14/14   Time: 11:50     
Sample: 2000Q1 2012Q1     
Included observations: 52     
White heteroskedasticity-
consistent standard errors & 
covariance 

    

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 6.801764 2.110284 3.223150 0.0025 
LOG(ARBETSLOSHET) -0.105196 0.045725 -2.300622 0.0264 

LOG(BORSINDEX) -0.014795 0.030454 -0.485807 0.6296 
LOG(DISPONIBEL_INKOM

ST) 0.590340 0.161959 3.645001 0.0007 
LOG(RANTA) -0.018689 0.025447 -0.734426 0.4668 

LOG(SKULDKVOT) 0.354980 0.122296 2.902624 0.0059 
LOG(TOTAL_ARBETSKRAF

T) -0.189243 0.329374 -0.574554 0.5687 
     
     

R-squared 0.953203 

    Mean 
dependent 
var 10.13793 

 

Adjusted R-squared 0.946517 

    S.D. 
dependent 
var 0.132665 

 

S.E. of regression 0.030681 
    Akaike 
info criterion -3.998812 

 

Sum squared resid 0.039534 
    Schwarz 
criterion -3.728552 

 

Log likelihood 104.9709 
    Hannan-
Quinn criter. -3.896276 

 

F-statistic 142.5809 
    Durbin-
Watson stat 1.933529 

 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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VIF-tester 
 
Norge  
 
Variance Inflation Factors  
Date: 05/21/14   Time: 10:03  
Sample: 1 84   
Included observations: 49  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  4.093077  211039.3  NA 

LOG(ARBETSLOSHET)  0.002967  167.7935  9.506999 
LOG(BORSINDEX)  0.000895  1365.718  5.949429 

LOG(DISPONIBEL_INK
OMST)  0.017057  26705.75  13.41447 

LOG(RANTA)  0.000881  124.2202  8.191833 
LOG(SKULDKVOT)  0.013590  17591.46  16.39352 

LOG(TOTAL_ARBETSK
RAFT)  0.086232  270728.9  12.97789 

    
     

 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/21/14   Time: 10:11   
Sample (adjusted): 28 80   
Included observations: 52 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.135383 0.616748 11.56937 0.0000 

LOG(BORSINDEX) -0.066224 0.041300 -1.603484 0.1160 
LOG(ARBETSLOSHET) -0.112968 0.051520 -2.192682 0.0337 

LOG(SKULDKVOT) 0.716330 0.113629 6.304117 0.0000 
LOG(RANTA) -0.069165 0.033233 -2.081227 0.0433 

     
     R-squared 0.926279     Mean dependent var 10.13793 

Adjusted R-squared 0.919577     S.D. dependent var 0.132665 
S.E. of regression 0.037622     Akaike info criterion -3.625983 
Sum squared resid 0.062280     Schwarz criterion -3.432940 
Log likelihood 93.83658     Hannan-Quinn criter. -3.552743 
F-statistic 138.2110     Durbin-Watson stat 1.472694 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Sverige 

 
Variance Inflation Factors  
Date: 05/21/14   Time: 10:15  
Sample: 1 84   
Included observations: 49  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  12.13042  779773.8  NA 

LOG(ARBETSLOSHET)  0.002299  551.7079  3.967783 
LOG(BORSINDEX)  0.000414  1228.167  1.841542 

LOG(DISPONIBEL_INK
OMST)  0.054968  584202.2  39.29041 

LOG(RANTA)  9.16E-05  6.614780  3.477837 
LOG(SKULDKVOT)  0.008185  12258.01  12.91721 

LOG(TOTAL_ARBETSK
RAFT)  0.488844  2217971.  21.98744 

    
     

 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/21/14   Time: 10:41   
Sample (adjusted): 28 80   
Included observations: 52 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.528561 0.196299 38.35250 0.0000 

LOG(ARBETSLOSHET) -0.068230 0.046208 -1.476586 0.1463 
LOG(SKULDKVOT) 0.614375 0.040043 15.34275 0.0000 
LOG(BORSINDEX) 0.015925 0.018904 0.842440 0.4037 

LOG(RANTA) 0.001641 0.007655 0.214323 0.8312 
     
     R-squared 0.901370     Mean dependent var 10.47037 

Adjusted R-squared 0.893151     S.D. dependent var 0.095079 
S.E. of regression 0.031079     Akaike info criterion -4.014970 
Sum squared resid 0.046364     Schwarz criterion -3.829093 
Log likelihood 111.3967     Hannan-Quinn criter. -3.943491 
F-statistic 109.6666     Durbin-Watson stat 2.693656 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Danmark 
 
 
Variance Inflation Factors  
Date: 05/21/14   Time: 10:45  
Sample: 1 84   
Included observations: 49  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  10.54395  653638.7  NA 

LOG(ARBETSLOSHET)  0.000828  108.4957  4.925855 
LOG(BORSINDEX)  0.000501  1051.569  2.121720 

LOG(DISPONIBEL_INK
OMST)  0.109937  177996.6  22.73410 

LOG(RANTA)  0.000192  14.10213  6.027632 
LOG(SKULDKVOT)  0.021768  40047.48  29.82743 

LOG(TOTAL_ARBETSK
RAFT)  0.152207  589256.9  3.706555 

    
     

Den disponibla inkomsten kan förkastas, då VIF värdet är högre än 10! 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/21/14   Time: 10:47   
Sample (adjusted): 28 80   
Included observations: 52 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.587008 3.315305 1.383585 0.1732 

LOG(ARBETSLOSHET) 0.010905 0.029058 0.375275 0.7092 
LOG(BORSINDEX) 0.054703 0.022286 2.454634 0.0179 

LOG(RANTA) 0.009019 0.017851 0.505242 0.6158 
LOG(SKULDKVOT) 0.392101 0.070908 5.529695 0.0000 

LOG(TOTAL_ARBETSKRAFT) 0.384224 0.437615 0.877997 0.3845 
     
     R-squared 0.847527     Mean dependent var 10.09951 

Adjusted R-squared 0.830954     S.D. dependent var 0.071467 
S.E. of regression 0.029384     Akaike info criterion -4.108575 
Sum squared resid 0.039717     Schwarz criterion -3.883432 
Log likelihood 112.8230     Hannan-Quinn criter. -4.022260 
F-statistic 51.13861     Durbin-Watson stat 2.772186 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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FINLAND 
 
 
Variance Inflation Factors  
Date: 05/21/14   Time: 10:52  
Sample: 1 84   
Included observations: 49  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  1.977668  185756.4  NA 

LOG(ARBETSLOSA)  0.000836  366.7365  2.448090 
LOG(BORSINDEX)  0.000193  1077.913  1.299506 

LOG(DISPONIBEL_INK
OMST)  0.046398  37951.79  36.16600 

LOG(RANTA)  0.000188  25.46938  2.063816 
LOG(SKULDKVOT)  0.013881  25192.15  41.78544 

LOG(TOTAL_ARBETSK
RAFT)  0.035769  203872.2  3.272097 

    
     

 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/21/14   Time: 10:54   
Sample (adjusted): 28 80    
Included observations: 52 after adjustments   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.632790 1.536097 2.364949 0.0226 

LOG(ARBETSLOSA) -0.099336 0.029470 -3.370746 0.0016 
LOG(BORSINDEX) -0.002694 0.014040 -0.191906 0.8487 

LOG(RANTA) -0.027761 0.014090 -1.970311 0.0553 
LOG(SKULDKVOT) 0.351763 0.044661 7.876315 0.0000 

LOG(TOTAL_ARBETSKRAFT) 0.634380 0.209783 3.023975 0.0042 
     
     R-squared 0.929184     Mean dependent var 9.877836 

Adjusted R-squared 0.920950     S.D. dependent var 0.103224 
S.E. of regression 0.029022     Akaike info criterion -4.127229 
Sum squared resid 0.036219     Schwarz criterion -3.895577 
Log likelihood 107.1171     Hannan-Quinn criter. -4.039341 
F-statistic 112.8414     Durbin-Watson stat 2.935612 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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HAC-korrigerade modeller utan laggade variabler 
 
Sverige 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/22/14   Time: 14:04   
Sample (adjusted): 28 80   
Included observations: 52 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.784930 0.651679 5.807970 0.0000 

LOG(BORSINDEX) 0.023653 0.008317 2.843758 0.0065 
LOG(DISPONIBEL_INKOMST) 0.384372 0.064325 5.975440 0.0000 

LOG(RANTA) 0.005094 0.002458 2.071913 0.0437 
LOG(SKULDKVOT) 0.327304 0.040979 7.987152 0.0000 

     
     R-squared 0.914966     Mean dependent var 10.47037 

Adjusted R-squared 0.907880     S.D. dependent var 0.095079 
S.E. of regression 0.028858     Akaike info criterion -4.163294 
Sum squared resid 0.039973     Schwarz criterion -3.977417 
Log likelihood 115.3273     Hannan-Quinn criter. -4.091815 
F-statistic 129.1196     Durbin-Watson stat 3.266876 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Danmark 
 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/22/14   Time: 14:11   
Sample (adjusted): 29 80   
Included observations: 52 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.198504 0.567510 10.92228 0.0000 

LOG(BORSINDEX) 0.054501 0.015628 3.487310 0.0011 
LOG(DISPONIBEL_INKOMST) 0.420950 0.173470 2.426650 0.0191 

LOG(RANTA) 0.021931 0.006912 3.172969 0.0027 
LOG(SKULDKVOT) 0.259838 0.070370 3.692468 0.0006 

     
     R-squared 0.850384     Mean dependent var 10.09951 

Adjusted R-squared 0.837651     S.D. dependent var 0.071467 
S.E. of regression 0.028796     Akaike info criterion -4.165951 
Sum squared resid 0.038973     Schwarz criterion -3.978331 
Log likelihood 113.3147     Hannan-Quinn criter. -4.094022 
F-statistic 66.78434     Durbin-Watson stat 2.754987 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Norge 
 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/22/14   Time: 14:12   
Sample (adjusted): 29 77   
Included observations: 52 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.659253 0.239214 19.47736 0.0000 

LOG(BORSINDEX) 0.021330 0.022110 0.964730 0.3400 
LOG(DISPONIBEL_INKOMST) 0.589833 0.096915 6.086075 0.0000 

LOG(RANTA) 0.031770 0.012733 2.495011 0.0164 
LOG(SKULDKVOT) 0.411861 0.108185 3.807003 0.0004 

     
     R-squared 0.947939     Mean dependent var 10.13793 

Adjusted R-squared 0.943207     S.D. dependent var 0.132665 
S.E. of regression 0.031616     Akaike info criterion -3.973864 
Sum squared resid 0.043981     Schwarz criterion -3.780822 
Log likelihood 102.3597     Hannan-Quinn criter. -3.900624 
F-statistic 200.2924     Durbin-Watson stat 2.113980 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Finland 
 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/22/14   Time: 14:14   
Sample: 1 49    
Included observations: 52   
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.961946 0.194349 35.82182 0.0000 

LOG(BORSINDEX) 0.018770 0.021180 0.886207 0.3803 
LOG(DISPONIBEL_INKOMST) 0.700745 0.199655 3.509771 0.0010 

LOG(RANTA) 0.018205 0.013271 1.371805 0.1771 
LOG(SKULDKVOT) 0.151305 0.109239 1.385090 0.1730 

     
     R-squared 0.908706     Mean dependent var 9.877836 

Adjusted R-squared 0.900407     S.D. dependent var 0.103224 
S.E. of regression 0.032576     Akaike info criterion -3.914050 
Sum squared resid 0.046692     Schwarz criterion -3.721007 
Log likelihood 100.8942     Hannan-Quinn criter. -3.840810 
F-statistic 109.4903     Durbin-Watson stat 2.417369 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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HAC-korrigerade modeller med en laggad variabel 
 
Finland 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/23/14   Time: 08:36   
Sample (adjusted): 2 49   
Included observations: 48 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.693893 4.075377 1.642521 0.1097 

LOG(LAG1KONSUMTION) -0.591882 0.142988 -4.139389 0.0002 
LOG(ARBETSLOSA) -0.175606 0.063506 -2.765207 0.0091 

LOG(LAG1ARBETSLOSA) -0.206950 0.036052 -5.740286 0.0000 
LOG(BORSINDEX) 0.000554 0.044484 0.012453 0.9901 

LOG(LAG1BORSINDEX) 0.003911 0.031218 0.125266 0.9011 
LOG(DISPONIBEL_INKOMST) 0.893956 0.301712 2.962940 0.0055 
LOG(LAG1DISPONIBEL_INKO) -0.166801 0.291869 -0.571492 0.5714 

LOG(RANTA) -0.036605 0.017035 -2.148865 0.0389 
LOG(LAG1RANTA) -0.041654 0.012776 -3.260343 0.0025 

LOG(TOTAL_ARBETSKRAFT) 1.040452 0.239752 4.339702 0.0001 
LOG(LAG1TOTAL_ARBETSKR) -0.079824 0.365223 -0.218561 0.8283 

LOG(SKULDSATTNING) -0.194130 0.678722 -0.286023 0.7766 
LOG(LAG1SKULDSATTNING) 0.247542 0.741055 0.334040 0.7404 

     
     R-squared 0.976357     Mean dependent var 9.881842 

Adjusted R-squared 0.967317     S.D. dependent var 0.100393 
S.E. of regression 0.018150     Akaike info criterion -4.941845 
Sum squared resid 0.011200     Schwarz criterion -4.396078 
Log likelihood 132.6043     Hannan-Quinn criter. -4.735599 
F-statistic 108.0042     Durbin-Watson stat 1.329344 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Danmark 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/23/14   Time: 08:43   
Sample (adjusted): 30 80   
Included observations: 48 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.854954 3.769581 1.818492 0.0771 

LOG(LAG1KONSUMTION) -0.707001 0.077320 -9.143853 0.0000 
LOG(ARBETSLOSHET) -0.292795 0.060866 -4.810498 0.0000 

LOG(LAG1ARBETSLOSHET) 0.281730 0.065114 4.326741 0.0001 
LOG(BORSINDEX) -0.020444 0.049101 -0.416369 0.6795 

LOG(LAG1BORSINDEX) 0.041590 0.034472 1.206486 0.2353 
LOG(DISPONIBEL_INKOMST) -0.295282 0.407997 -0.723737 0.4738 
LOG(LAG1DISPONIBEL_INKO) 0.481459 0.391399 1.230096 0.2264 

LOG(RANTA) 0.002771 0.014853 0.186541 0.8530 
LOG(LAG1RANTA) -0.000541 0.018392 -0.029400 0.9767 

LOG(TOTAL_ARBETSKRAFT) -1.120989 0.391011 -2.866901 0.0068 
LOG(LAG1TOTAL_ARBETSKR) 1.879615 0.314866 5.969578 0.0000 

LOG(SKULDKVOT) 0.600195 0.546721 1.097808 0.2794 
LOG(LAG1SKULDKVOT) 0.010904 0.521695 0.020900 0.9834 

     
     R-squared 0.940907     Mean dependent var 10.10181 

Adjusted R-squared 0.920145     S.D. dependent var 0.070205 
S.E. of regression 0.019839     Akaike info criterion -4.774229 
Sum squared resid 0.014563     Schwarz criterion -4.243924 
Log likelihood 135.7428     Hannan-Quinn criter. -4.571583 
F-statistic 45.31781     Durbin-Watson stat 2.134906 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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NORGE 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/23/14   Time: 08:45   
Sample (adjusted): 30 77   
Included observations: 48 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.134155 3.963786 1.799834 0.0808 

LOG(LAG1KONSUMTION) -0.228137 0.195248 -1.168450 0.2508 
LOG(ARBETSLOSHET) -0.162092 0.062930 -2.575758 0.0145 

LOG(LAG1ARBETSLOSHET) 0.107716 0.064321 1.674660 0.1032 
LOG(BORSINDEX) -0.047584 0.044485 -1.069669 0.2923 

LOG(LAG1BORSINDEX) 0.020455 0.048253 0.423907 0.6743 
LOG(DISPONIBEL_INKOMST) 0.394983 0.165334 2.389005 0.0226 
LOG(LAG1DISPONIBEL_INKO) 0.276690 0.211562 1.307844 0.1997 

LOG(RANTA) 0.072616 0.055635 1.305227 0.2006 
LOG(LAG1RANTA) -0.081205 0.061777 -1.314490 0.1975 

LOG(TOTAL_ARBETSKRAFT) -1.361906 0.806757 -1.688125 0.1005 
LOG(LAG1TOTAL_ARBETSKR) 1.261504 0.655417 1.924733 0.0627 

LOG(SKULDSATTNING) -0.878498 0.782299 -1.122969 0.2693 
LOG(LAG1SKULDSATTNING) 1.404675 0.835122 1.682000 0.1017 

     
     R-squared 0.968317     Mean dependent var 10.14282 

Adjusted R-squared 0.956203     S.D. dependent var 0.129546 
S.E. of regression 0.027111     Akaike info criterion -4.139254 
Sum squared resid 0.024990     Schwarz criterion -3.593487 
Log likelihood 113.3421     Hannan-Quinn criter. -3.933008 
F-statistic 79.93266     Durbin-Watson stat 1.903327 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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SVERIGE 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/23/14   Time: 08:47   
Sample (adjusted): 29 80   
Included observations: 48 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.38179 2.481595 5.795383 0.0000 

LOG(LAG1KONSUMTION) -0.798963 0.054203 -14.74028 0.0000 
LOG(ARBETSLOSHET) -0.089743 0.026974 -3.327068 0.0020 

LOG(LAG1ARBETSLOSHET) -0.068578 0.026509 -2.587025 0.0136 
LOG(BORSINDEX) 0.025528 0.022269 1.146355 0.2588 

LOG(LAG1BORSINDEX) -0.009788 0.026478 -0.369667 0.7137 
LOG(DISPONIBEL_INKOMST) 0.600878 0.129468 4.641144 0.0000 
LOG(LAG1DISPONIBEL_INKO) 0.545961 0.131239 4.160037 0.0002 

LOG(RANTA) 0.014223 0.010056 1.414368 0.1654 
LOG(LAG1RANTA) -0.006164 0.010737 -0.574043 0.5693 

LOG(TOATAL_ARBETSKRAFT) -1.169532 0.956706 -1.222457 0.2291 
LOG(LAG1TOTAL_ARBETSKR) -0.385336 0.985165 -0.391138 0.6979 

LOG(SKULDKVOT) -1.717067 0.605191 -2.837229 0.0073 
LOG(LAG1SKULDKVOT) 2.334682 0.640249 3.646522 0.0008 

     
     R-squared 0.977862     Mean dependent var 10.47236 

Adjusted R-squared 0.970289     S.D. dependent var 0.094887 
S.E. of regression 0.016356     Akaike info criterion -5.163684 
Sum squared resid 0.010165     Schwarz criterion -4.638349 
Log likelihood 148.2558     Hannan-Quinn criter. -4.962283 
F-statistic 129.1163     Durbin-Watson stat 1.512922 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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HAC-korrigerade modeller med två laggade variabler 

 
SVERIGE 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/23/14   Time: 08:53   
Sample (adjusted): 30 80   
Included observations: 47 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.508516 3.524538 1.562904 0.1286 

LOG(LAG1KONSUMTION) -0.644356 0.151779 -4.245364 0.0002 
LOG(LAG2KONSUMTION) 0.138490 0.214632 0.645246 0.5237 

LOG(ARBETSLOSHET) -0.010976 0.066583 -0.164842 0.8702 
LOG(LAG1ARBETSLOSHET) -0.080834 0.037357 -2.163851 0.0386 
LOG(LAG2ARBETSLOSHET) 0.126563 0.024646 5.135258 0.0000 

LOG(BORSINDEX) 0.009983 0.033926 0.294267 0.7706 
LOG(LAG1BORSINDEX) -0.004290 0.056694 -0.075667 0.9402 
LOG(LAG2BORSINDEX) 0.004177 0.042309 0.098736 0.9220 

LOG(DISPONIBEL_INKOMST) 0.343020 0.143594 2.388818 0.0234 
LOG(LAG1DISPONIBEL_INKO) 0.267752 0.194691 1.375272 0.1792 
LOG(LAG2DISPONIBEL_INKO) -0.012477 0.192532 -0.064803 0.9488 

LOG(RANTA) 0.022033 0.024316 0.906127 0.3721 
LOG(LAG1RANTA) -0.043243 0.036441 -1.186670 0.2447 
LOG(LAG2RANTA) 0.037078 0.021440 1.729365 0.0940 

LOG(TOATAL_ARBETSKRAFT) 0.065719 0.848002 0.077499 0.9387 
LOG(LAG1TOTAL_ARBETSKR) 0.663091 0.963592 0.688145 0.4966 
LOG(LAG2TOTAL_ARBETSKR) -0.707680 0.659987 -1.072265 0.2922 

LOG(SKULDKVOT) -1.575728 1.151380 -1.368556 0.1813 
LOG(LAG1SKULDKVOT) 2.608836 1.838322 1.419140 0.1662 
LOG(LAG2SKULDKVOT) -0.566095 0.867109 -0.652853 0.5188 

     
     R-squared 0.984798     Mean dependent var 10.47608 

Adjusted R-squared 0.974663     S.D. dependent var 0.091928 
S.E. of regression 0.014633     Akaike info criterion -5.318202 
Sum squared resid 0.006424     Schwarz criterion -4.522745 
Log likelihood 156.6142     Hannan-Quinn criter. -5.014234 
F-statistic 97.16956     Durbin-Watson stat 1.525485 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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NORGE 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/23/14   Time: 08:56   
Sample (adjusted): 31 77   
Included observations: 47 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 11.66819 1.383133 8.436059 0.0000 

LOG(LAG1KONSUMTION) -0.079476 0.097385 -0.816108 0.4219 
LOG(LAG2KONSUMTION) -0.707894 0.076414 -9.263895 0.0000 

LOG(ARBETSLOSHET) -0.203878 0.025092 -8.125174 0.0000 
LOG(LAG1ARBETSLOSHET) 0.226319 0.034187 6.619961 0.0000 
LOG(LAG2ARBETSLOSHET) -0.069379 0.032178 -2.156086 0.0405 

LOG(BORSINDEX) -0.054537 0.018495 -2.948673 0.0067 
LOG(LAG1BORSINDEX) 0.027264 0.028778 0.947392 0.3522 
LOG(LAG2BORSINDEX) 0.016100 0.016462 0.978049 0.3371 

LOG(DISPONIBEL_INKOMST) 0.229849 0.158492 1.450223 0.1590 
LOG(LAG1DISPONIBEL_INKO) 0.527748 0.117095 4.506987 0.0001 
LOG(LAG2DISPONIBEL_INKO) 0.369319 0.158449 2.330839 0.0278 

LOG(RANTA) 0.049893 0.016899 2.952434 0.0066 
LOG(LAG1RANTA) -0.080919 0.025060 -3.229067 0.0034 
LOG(LAG2RANTA) 0.039473 0.021337 1.849973 0.0757 

LOG(TOTAL_ARBETSKRAFT) -0.600450 0.360856 -1.663959 0.1081 
LOG(LAG1TOTAL_ARBETSKR) 1.277590 0.421216 3.033102 0.0054 
LOG(LAG2TOTAL_ARBETSKR) -1.096822 0.202125 -5.426448 0.0000 

LOG(SKULDSATTNING) -0.788928 0.377725 -2.088630 0.0467 
LOG(LAG1SKULDSATTNING) -0.216722 1.035694 -0.209253 0.8359 
LOG(LAG2SKULDSATTNING) 1.732386 0.719597 2.407440 0.0235 

     
     R-squared 0.994842     Mean dependent var 10.14734 

Adjusted R-squared 0.990874     S.D. dependent var 0.127046 
S.E. of regression 0.012137     Akaike info criterion -5.683545 
Sum squared resid 0.003830     Schwarz criterion -4.856883 
Log likelihood 154.5633     Hannan-Quinn criter. -5.372467 
F-statistic 250.7138     Durbin-Watson stat 2.173667 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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FINLAND 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/23/14   Time: 08:59   
Sample (adjusted): 3 49   
Included observations: 47 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -14.60738 6.707957 -2.177620 0.0387 

LOG(LAG1KONSUMTION) 0.138438 0.199715 0.693178 0.4943 
LOG(LAG2KONSUMTION) 0.815916 0.310902 2.624347 0.0143 

LOG(ARBETSLOSA) 0.011142 0.079488 0.140173 0.8896 
LOG(LAG1ARBETSLOSA) 0.080571 0.115621 0.696855 0.4921 
LOG(LAG2ARBETSLOSA) 0.210869 0.065043 3.241996 0.0032 

LOG(BORSINDEX) 0.006428 0.025024 0.256864 0.7993 
LOG(LAG1BORSINDEX) 0.030403 0.021696 1.401296 0.1729 
LOG(LAG2BORSINDEX) 0.009535 0.019760 0.482530 0.6335 

LOG(DISPONIBEL_INKOMST) 1.131194 0.238192 4.749079 0.0001 
LOG(LAG1DISPONIBEL_INKO) 0.115032 0.378747 0.303716 0.7638 
LOG(LAG2DISPONIBEL_INKO) -1.110713 0.479317 -2.317285 0.0286 

LOG(RANTA) -0.012876 0.019392 -0.663995 0.5125 
LOG(LAG1RANTA) 0.003512 0.017874 0.196475 0.8458 
LOG(LAG2RANTA) 0.004017 0.014505 0.276949 0.7840 

LOG(TOTAL_ARBETSKRAFT) 0.931573 0.425937 2.187115 0.0379 
LOG(LAG1TOTAL_ARBETSKR) 0.381258 0.426074 0.894816 0.3791 
LOG(LAG2TOTAL_ARBETSKR) 0.494194 0.445117 1.110255 0.2771 

LOG(SKULDSATTNING) -0.204858 0.522168 -0.392321 0.6980 
LOG(LAG1SKULDSATTNING) 2.057476 0.937634 2.194326 0.0373 
LOG(LAG2SKULDSATTNING) -1.950021 0.768206 -2.538409 0.0175 

     
     R-squared 0.992930     Mean dependent var 9.885510 

Adjusted R-squared 0.987492     S.D. dependent var 0.098173 
S.E. of regression 0.010980     Akaike info criterion -5.883998 
Sum squared resid 0.003134     Schwarz criterion -5.057337 
Log likelihood 159.2740     Hannan-Quinn criter. -5.572920 
F-statistic 182.5836     Durbin-Watson stat 1.802175 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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DANMARK 
 
Dependent Variable: LOG(KONSUMTION)  
Method: Least Squares   
Date: 05/23/14   Time: 09:04   
Sample (adjusted): 31 80   
Included observations: 47 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.434805 4.678585 0.306675 0.7613 

LOG(LAG1KONSUMTION) -0.788450 0.150693 -5.232155 0.0000 
LOG(LAG2KONSUMTION) 0.099054 0.179059 0.553189 0.5844 

LOG(ARBETSLOSHET) -0.324217 0.065970 -4.914646 0.0000 
LOG(LAG1ARBETSLOSHET) 0.236467 0.123492 1.914835 0.0654 
LOG(LAG2ARBETSLOSHET) 0.122559 0.102262 1.198478 0.2404 

LOG(BORSINDEX) -0.067398 0.051115 -1.318554 0.1976 
LOG(LAG1BORSINDEX) 0.025140 0.052495 0.478910 0.6356 
LOG(LAG2BORSINDEX) 0.031368 0.045346 0.691742 0.4946 

LOG(DISPONIBEL_INKOMST) -1.151424 0.520566 -2.211867 0.0350 
LOG(LAG1DISPONIBEL_INKO) 0.884621 0.965654 0.916085 0.3672 
LOG(LAG2DISPONIBEL_INKO) 0.090278 0.721468 0.125131 0.9013 

LOG(RANTA) -0.008750 0.021811 -0.401170 0.6912 
LOG(LAG1RANTA) -0.018860 0.028419 -0.663649 0.5122 
LOG(LAG2RANTA) 0.013221 0.026272 0.503241 0.6186 
LOG(SKULDKVOT) 0.270874 0.534112 0.507149 0.6159 

LOG(LAG1SKULDKVOT) -0.018189 1.078375 -0.016867 0.9867 
LOG(LAG2SKULDKVOT) 0.486521 0.831028 0.585445 0.5628 

LOG(TOTAL_ARBETSKRAFT) -1.013151 0.471970 -2.146643 0.0403 
LOG(LAG1TOTAL_ARBETSKR) 1.621443 0.463939 3.494952 0.0015 
LOG(LAG2TOTAL_ARBETSKR) 0.978245 0.538055 1.818114 0.0794 

     
     R-squared 0.957224     Mean dependent var 10.10390 

Adjusted R-squared 0.927723     S.D. dependent var 0.069299 
S.E. of regression 0.018631     Akaike info criterion -4.832750 
Sum squared resid 0.010066     Schwarz criterion -4.029700 
Log likelihood 141.8188     Hannan-Quinn criter. -4.526944 
F-statistic 32.44737     Durbin-Watson stat 1.785405 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 
 
 

 

 
 
 


