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Sammanfattning 
Hushållets konsumtion står för två tredjedelar av BNP-tillväxten och kan därför ses som 

motorn i den svenska ekonomin. Eftersom den utgör en sådan stor andel av BNP leder det till 

att konsumtionsförändringar får en stor betydelse för ett lands ekonomi och är viktiga att 

granska. Syftet med denna uppsats är att undersöka det svenska konsumtionsbeteendet genom 

att analysera huruvida förändringar i reporäntan tillsammans med andra makroekonomiska 

variabler påverkar hushållens konsumtion. De makroekonomiska variablerna som kommer att 

undersökas är: disponibel inkomst, ränta, börsindex samt fastighetsprisindex. För att beskriva 

vad som påverkar konsumtionen använder vi bland annat oss utav några av de mest välkända 

konsumtionsteorierna: Keynes konsumtionsteori, Livcykelhypotesen och Permanenta 

inkomsthypotesen.  

 

Vi utför en ekonometrisk studie där vi dels undersöker om det finns ett långsiktigt samband 

mellan våra variabler men även hur sambandet mellan konsumtionen och våra 

makroekonomiska variabler är. Resultatet av den ekonometriska studien visar att våra 

skattningar stämmer överens med konsumtionsteorierna. Hushållens förutsättningar har 

däremot en påverkan för vilken teori som de väljer att identifiera sig med. Våra skattningar 

visar att förändringar i makrovariablerna har betydelse för hushållens konsumtion som speglar 

konsumtionsbeteendet, och likaså reporänteförändringar kan därför påverka hur hushållen 

väljer att konsumera.  
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Abstract 
The household’s consumption represents two thirds of GDP- growth and can therefor be seen 

as the engine of the Swedish economy. Changes in the consumption are important to analyze 

since consumption is such a big part of the GDP. The purpose of our thesis is to examine the 

Swedish consumption behavior and analyze whether changes in the interest rate and other 

macroeconomic variables affect the households consumption. The macroeconomic variables 

that will be used in our thesis are: the household’s disposable income, interest rate, stock-

market index and property price index. In order to describe what affects consumption we will 

be using some of the most well-known consumption theories such as: Keynes consumption 

theory, Life-cycle hypothesis and Permanent income hypothesis. 

 

We have done an econometric study where we have examined if there is a long-term 

relationship between our chosen variables but also the relationship between the households 

consumption and the chosen macroeconomic variables. The result of the econometric study 

proves that our estimates are in accordance with the theories. However we do believe that the 

household’s prerequisites have an impact for which theory they identify with. Our estimates 

show that changes in the macroeconomic variables have an important meaning for the 

household’s consumption and also that changes in the interest rate can affect household’s 

consumption. 
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1. Inledning 
Den ökande konsumtionen i samband med en allt högre skuldsättning är oroväckande för 

framtiden. Enligt konsumtionsrapporten från Handelshögskolan i Göteborg (2014) 

konsumerar de svenska hushållen mer inom alla konsumtionsområden och inom alla 

hushållskategorier. Konjunkturinstitutet (2013) menar att det finns en risk för att de ökade 

skulderna skulle kunna få allvarliga konsekvenser vid till exempel ett prisfall på 

bostadsmarknaden. Ändå har fastighetspriserna ökat och i kombination med den goda 

börsutvecklingen har detta medfört att hushållens tillgångar har stigit. Detta innebär att 

hushållen kan låna mer pengar och därmed konsumera ytterligare.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka det svenska konsumtionsbeteendet genom att 

analysera huruvida förändringar i reporäntan tillsammans med andra makroekonomiska 

variabler påverkar hushållens konsumtion. 

 

Ett redskap för att påverka konsumtionen i Sverige är räntan. Sedan 19 november 1992 har 

Riksbanken haft möjligheten att använda sig av penningpolitiska åtgärder för att stimulera 

ekonomin, detta då den svenska växelkursen blev rörlig. Vid en inflation som avviker från 

inflationsmålet använder Riksbanken räntan som ett medel för att påverka efterfrågan, som i 

sin tur kan justera inflationen till dess att målet uppnåtts. Detta kan ske genom att 

konsumtionen ökar eller minskar till följd av ränteförändringar. Vid en lägre ränta blir det inte 

längre lika attraktivt att spara eftersom kapitalvinsterna inte är lika höga som vid en högre 

ränta. Räntesänkningen bidrar också till att räntekostnaderna sjunker vilket leder till att 

hushållens disponibla inkomster blir större. Detta medför att hushållen kan konsumera 

ytterligare. Huruvida detta sker i praktiken är däremot inte lika självklart.  

 

Statistiska centralbyrån (2014) menar att hushållens konsumtion kan ses som motorn i den 

svenska ekonomin. Detta har varit tydligt sedan finanskrisen 2008, då konsumtionen hållit 

igång den svenska ekonomin. Mellan åren 2008 och 2013 växte BNP med 1,1 % varav 

hushållens konsumtion stod för 0,8 procentenheter av denna tillväxt. Detta innebär att 

hushållens konsumtion står för hela två tredjedelar av BNP tillväxten. Konsumtion är en 

handling som berör alla individer i samhället, dagligen fattar vi beslut angående valet av vår 

konsumtion. Därför blir konsumtionsbeteendet ett relevant ämne att undersöka, eftersom det 
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berör hela samhället. Konsumtionen står för en sådan stor andel av BNP vilket leder till att 

konsumtionsförändringar får en viktig betydelse för ett lands ekonomi.   

 

Hushållens konsumtion är en så pass stor del av Sveriges ekonomi, därför antas det finnas 

ytterligare faktorer utöver räntan som förklarar konsumtionsförändringar. Enligt Johansson 

och Kaplan (1999) som utförde en studie om konsumtionen i Sverige visade de att 

reporäntans effekt var liten, vilket gör det intressant att undersöka även ytterligare variablers 

effekter på konsumtionen. Genom att kombinera reporäntan med andra makroekonomiska 

variabler: disponibel inkomst, fastighetsprisindex och börsindex antar vi att konsumtionen 

kan förklaras i större utsträckning. Vi avser att med hjälp av makroekonomiska 

konsumtionsteorier undersöka hur förändringar i samtliga av dessa variabler kan påverka 

konsumtionen.   

 

Den tidigare studien av Johansson och Kaplan som vi har funnit relevant för vår uppsats 

undersöker hushållets konsumtion under en äldre tidsperiod. Därför är det intressant att 

undersöka det svenska konsumtionsbeteendet under tidperioden 2004 – 2014 eftersom vår 

uppsats således kan bidra till forskning inom konsumtionsstudier.  

 

För att undersöka vårt syfte har vi avgränsat oss till följande makroekonomiska variabler: 

disponibel inkomst, börsindex samt fastighetsprisindex. Dessa variabler valdes med anledning 

av att de antas ha betydelse för konsumtionen enligt de konsumtionsteorier som vi utgår från. 

Vi kommer främst att utgå från tre konsumtionsteorier: Keynes konsumtionsteori, 

Livscykelhypotesen samt Permanenta-inkomsthypotesen. Dessa huvudteorier valdes eftersom 

de är framstående inom ämnet, andra teorier som har betydelse för besvarandet av vårt syfte 

kommer också att diskuteras.  

 

Dispositionen för uppsatsen är följande: Konsumtionsteorierna beskrivs, därefter följer ett 

kapitel om data och metod. Efter att dessa beskrivits utförs en ekonometrisk studie för att 

undersöka huruvida våra variabler har en signifikant påverkan på konsumtionen, samt 

ytterligare om denna är positiv eller negativ. Slutligen analyseras resultatet, där 

konsumtionsteorierna användas som underlag för att jämföra med resultatet och undersöka 

utfallet.  
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2. Konsumtionsteorier 
För att beskriva vad som påverkar konsumtionen använder vi oss utav några av de mest 

välkända konsumtionsteorierna, Keynes konsumtionsteori, Livcykelhypotesen och 

Permanenta inkomsthypotesen. Ekonomen John Maynard Keynes (1936) står bakom den 

äldsta konsumtionsteorin. Keynes konsumtionsteori antar att löner och priser är konstanta, 

därför analyseras inte prisnivåns effekt på efterfrågan, samt att inkomsten är den variabel som 

påverkar konsumtionen. Vid en inkomstökning kommer individer således att konsumera mer, 

den ytterligare konsumtionen visas av Marginella konsumtionsbenägenheten, MPC, som är ett 

tal mellan 0 och 1. Keynes menar att en ökning i disponibel inkomst inte nödvändigtvis 

behöver ge en lika stor ökning i konsumtion. Individer kan upprätthålla en ökad konsumtion 

även när inkomsten är oförändrad, detta genom lånade- eller sparade medel. 

 

Figur 2.1 nedan visar grafiskt Keynes konsumtionsfunktion, där C står får nivån av 

konsumtion, medan Y visar vilken inkomst individen har. Den marginella 

konsumtionsbenägenheten beräknas genom formeln:  

 

MPC=∆C/∆Y  (1)  

 

MPC antas vara lutningen i konsumtionsfunktionen. Keynes konsumtionsfunktion kan 

beskrivas som: 

 

C=α+β*Y  (2)  

 

där α, interceptet, står för den autonoma konsumtionen som är konstant, denna visar hur 

mycket som konsumeras oavsett storleken på inkomsten, det vill säga konsumtion för de 

grundläggande behoven. β står för MPC som anger hur mycket mer som konsumeras vid en 

inkomstökning, storleken på β kan variera mellan individer beroende på deras preferenser för 

sparande och konsumtion. Individer som föredrar sparande framför konsumtion har således ett 

lägre β medan individer som föredrar konsumtion framför sparande har ett högre β. 
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Figur 2.1 Keynesianska konsumtionsfunktionen 
(Källa: Egen graf) 
 

Enligt Keynes konsumtionsfunktion förespås en inkomstökning leda till att konsumtionen 

ökar. Konsumtionsökningen antas vara avtagande, vilket innebär att individer först behöver 

finansiera sina grundläggande behov, för att sedan öka sin konsumtion med hänsyn till vilken 

inkomst de har.  

 

Keynes konsumtionsmodell är statisk, då den endast antar att inkomsten påverkar 

konsumtionen, vilket inte tar hänsyn till individers möjlighet att planera konsumtionen över 

tid. Om konsumtionen antas ha ett beroende över tiden kan det finnas fler variabler än 

inkomst som påverkar konsumtionen. Modigliani och Ando (1963) utvecklade därför teorin 

Livscykelhypotesen som bygger på Keynes konsumtionsteori.  

 

Livscykelhypotesen arbetades fram för att beskriva individers konsumtionsmönster under 

livstiden. Enligt teorin tar individer beslut om konsumtion och sparande i dag för att 

maximera nyttan av konsumtionen över hela livscykeln. Konsumtionen har en avtagande 

marginalnytta vilket innebär att varje ytterligare enhet konsumtion ger en lägre nytta. 

 

Enligt Modigliani och Andos teori utgår individen från en jämn inkomst genom hela livstiden. 

Konsumtionen baseras på en genomsnittlig inkomst snarare än att se till vilken inkomst man 

har vid olika tidsperioder i livet. När individen är yngre och exempelvis studerar antas 
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konsumtionen vara högre än inkomsten. När individen sedan åldras kommer inkomsten att 

stiga och därmed höjs konsumtionen med avtagande takt medan sparandet ökar. Vid pension 

sjunker inkomsten och konsumtionen stabiliseras vilket leder till att pensionären sedan lever 

på sitt sparkapital.  

 

Livscykelhypotesen tar hänsyn till den förmögenhet som individen har. Enligt denna 

maximerar individen nyttan med hänsyn till den Intertemporala budgetrestriktionen. 

Konsumenten har idag enligt denna restriktion en finansiell förmögenhet, fidag, denna kan 

inkludera sparkonto, tillgångar i aktier och obligationer samt reala förmögenheter såsom 

fastighetstillgångar. Som konsument har man även en inkomst idag och en inkomst i 

framtiden, yidag samt yframtiden. Detta ger individen följande två budgetrestriktioner: 

Cidag= yidag – (fframtiden – fidag)    (3) 

Cframtiden = yframtiden + (1+R)fframtiden    (4) 

 

I ekvation 3 representerar (fframtiden – fidag) sparandet för framtiden – det vill säga summan som 

sparas undan idag för att öka balansen i finansiella konton. Ekvation 4 beskriver inkomsten i 

framtiden samt en intjänad ränta (R) på de finansiella tillgångarna. Genom att kombinera 

individens två budgetrestriktioner fås den Intertemporala budgetrestriktionen: 

 

𝑐!"#$ +   
!!"#$%&'()

(!!!)
=   𝑓!"#$ +   𝑦!"#$ +

!!"#$%&'()

(!!!)
   (5) 

 

Enligt ekvation (5) ska nuvärdet av all konsumtion vara samma som total förmögenhet. En 

individ är begränsad av de totala resurser som finns tillgängliga idag och i framtiden. Dessa 

resurser inkluderar de existerande finansiella förmögenheterna men också den framtida 

disponibla inkomsten – det diskonterade nuvärdet av arbetsinkomsten: yidag + [yframtiden / (1 + 

R)]. Under dessa förutsättningar kan konsumtionen vara skild från inkomsten eftersom 

individer får spara för framtiden, men kan även låna, i och med att individer förväntar sig 

framtida arbetsinkomster. Teorin antar att människor kan låna fritt.  

 

Figur 2.2 visar hur individen vid olika tidsperioder har olika inkomst medan konsumtionen är 

oförändrad. För att kunna upprätthålla samma konsumtion genom livet kan individen välja 

mellan att spendera en viss del av förmögenheten eller alternativt låna pengar om inkomsten 

är för låg.  
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Figur 2.2 Livscykelhypotesen (källa: Egen graf) 

 

När en förväntad ökning i den totala förmögenheten (finansiell-, realförmögenhet samt 

framtida inkomst) är bestående förväntas också konsumtionen att öka, eftersom individer 

eftersträvar att upprätthålla en jämn konsumtionsnivå. Individer är enligt teorin rationella och 

fattar därför beslut efter rationella förväntningar på konsumtionen. Detta baseras på deras 

nuvarande inkomst samt den förväntade framtida inkomsten. De rationella förväntningarna 

grundas på all tillgänglig information och för att konsumtionsnivån ska förändras måste det 

finnas ny information om framtida konsumtionsutvecklingen. 

 

Enligt Johansson och Kaplan (1999) finns det dock svårigheter vid skattningar för att finna 

mått på den framtida inkomsten och därför väljs ofta den aktuella inkomsten som en god 

representant för både den nuvarande och den framtida inkomsten. Förmögenheten för hela 

livscykeln är också svår att beräkna, vilket leder till att nuvarande förmögenhet blir en 

indikator till den förmögenhet som beskrivs i Livscykelhypotesen.  

 

Modigliani och Ando antar att individer vill konsumera lika under samtliga perioder i 

livscykeln utan att ta hänsyn till hur inkomsten förändras i samma period. I praktiken blir det 

dock svårt att dela upp livscykeln i två perioder, men även att upprätthålla konstant 

konsumtion. Freidman (1957) antar i stället att konsumtionen förändras mer än vad 

Livscykelhypotesen antar och utvecklade därefter Permanenta inkomsthypotesen. I många 

avseenden liknar de två hypoteserna varandra, eftersom de båda beskriver hur individen ska 

välja mellan hur mycket som ska konsumeras samt hur mycket som ska sparas. 
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Konsumtionen antas vara proportionell mot konsumentens generella förmögenhet enligt:  

 𝑋   ≡ 𝑓!"#$ +   𝑦!"#$ +   
!!"#$%&'()

(!!!)
     (6) 

 

Den totala förmögenheten beror på det diskonterade nuvärdet av inkomsten som ekvation (6) 

uppvisar.  

 

Permanenta inkomsthypotesen menar att konsumenter har en önskan att jämna ut konsumtion 

över tiden, detta syns i konsumtionens nyttofunktion som visas av figur 2.3. β beskriver i 

detta fall vilken vikt individen har på framtiden relativt idag. Detta skiljer sig därmed från 

Keynes tolkning av β, som menade att β visar hur mycket man väljer att konsumera framför 

att spara vid en inkomstökning. Freidman menar att när β=1 ses nyttan av konsumtion idag 

och i framtiden som likvärdigt. Vid β < 1 är således värdet av nyttan högre om konsumtion 

sker idag. Om β = 1 och R= 0 kan individen välja mellan att konsumera c1 idag, c2 i framtiden 

eller genomsnittet, c i båda perioderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3 Konsumtionens nyttofunktion, önskan att jämna ut konsumtionen 
(källa: Egen bild) 

 

Då det enligt Permanenta inkomsthypotesen råder avtagande marginalnytta föredrar individer 

att konsumera genomsnittet, c i båda perioderna enligt figur 2.3. Freidman antar att tillfälliga 

inkomstökningar inte påverkar människors långsiktiga konsumtion utan det krävs att 

inkomstförändringen ska vara permanent för att den ska ge utslag på konsumtionen. 
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Nyttomaximeringsproblemet som Permanenta inkomsthypotesen antar beskrivs utförligare av 

Jones (2013) som Euler equation där individen kan välja mellan att konsumera i dag, i 

framtiden eller i ett genomsnitt av de två perioderna. Till skillnad från Permanenta 

inkomsthypotesen samt Livscykelhypotesen fokuserar Euler equation på att maximal nytta 

uppnås då individen är indifferent mellan att konsumera i dag och i framtiden. Individen får 

nytta från att konsumera i varje period i enlighet med Intertemporala budgetrestriktionen. 

Detta samband för konsumtion beskrivs mer ingående enligt: 

u’(cidag) = β (1+R) u’(cframtiden)    (7) 

 

Om konsumtionen inträffar i dag erhålls även marginalnyttan av konsumtion i dag: u’(cidag) 

enligt ekvation (7). Konsumtionen kan sparas till framtiden vilket då ger (1+R) enheter 

konsumtion i framtiden men även u’(cframtiden) ytterligare enheter av nytta. Enheten som 

sparats till framtiden måste diskonteras med β, vilket är en vikt som beskriver till vilken gräns 

konsumenter är tålmodiga. En otålig konsument placerar enligt ekvationen mindre vikt i den 

framtida nyttan (ett lägre β), detta liknar permanenta inkomsthypotesen där ett lägre β betyder 

att individer föredrar konsumtion idag framför i framtiden. Enligt Euler equation innebär det 

att konsumtionstillväxten därmed blir lägre. I kontrast till detta kommer en högre ränta att 

höja avkastningen till sparandet och konsumtionen växer snabbare. 

 

Ekvationen innehåller två okända variabler, cidag och cframtiden. För att beräkna för konsumtion i 

dag och konsumtion i framtiden kombineras Euler equation med Intertemporala 

budgetrestriktionen. 

  
!!"#$%&'()

!!"#$
=   𝛽(1+ 𝑅)   (Euler equation)   (8) 

 𝑐!"#$ +   
!!"#$%&'()

(!!!)
=   𝑋   (Intertemporala budgetrestriktionen)  (9) 

 

Vid antagandet att β = 1 kan dessa ekvationer lösas, vilket innebär att cidag= cframtiden/(1+R). 

Konsumtionen i båda perioderna är nu lika i nuvärde. Cidag = cframtiden(1+R) kan nu användas i 

ekvation (9) vilket gör det möjligt att beräkna värdena för cframtiden samt cidag, vilket ger: 

𝑐!"#$ =
!
!
∗   𝑋       (10) 

𝑐!"#$%&'() =   
!
!
∗ (1+ 𝑅)𝑋    (11) 
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Utifrån ekvation (10) och (11) förväntas individen spendera halva förmögenheten i dag och 

spara den andra halvan till framtiden. I framtiden får individen spendera resterande 

förmögenhet men även räntan som tillkommer från den del av totala förmögenheten som 

sparats.  

 

Föregående ekvation och de tidigare konsumtionsteorierna som har beskrivits hittills får en 

betydande utgångspunkt för analysen av konsumtionsbeteendet. Samtliga konsumtionsteorier 

beskriver hur individer konsumerar, vilket ger en uppfattning av hur individer kan tänkas 

resonera kring sin konsumtion under hela livsperioden. Eftersom syftet med denna uppsats tar 

hänsyn till ränteförändringars påverkan på konsumtionen väljer vi att gå vidare med en teori 

som behandlar detta, inkomst- och substitutionseffekten.  

 

Fregert och Jonung (2011) menar att ränteförändringar leder till två effekter, en inkomsteffekt 

samt en substitutionseffekt. En högre ränta innebär att nuvarande konsumtion anses dyrare 

eftersom det blir mer förmånligt att spara än att konsumera, detta kallas för 

substitutionseffekten. Effekten inträffar i och med att en högre ränta gör det mer tilltalande att 

spara, men konsumtionen minskar även på grund av att lån blir dyrare i form av 

räntebetalningar. Inkomsteffekten leder i stället till att konsumenter blir rikare i och med att 

nuvarande sparande leder till en högre inkomst i framtiden, vilket innebär att dagens 

konsumtion ökar. Generellt sett innebär en högre ränta antingen lägre eller högre konsumtion 

då dessa effekter arbetar i motsatt riktning. Hur konsumtionen förändras beror på vilken effekt 

som är starkast. I det fall då inkomsteffekten är störst kommer konsumtionen att öka medan 

en dominerande substitutionseffekt istället innebär att konsumtionen minskar. Eftersom vårt 

syfte är att undersöka konsumtionsbeteendet med hänsyn till bland annat räntan är dessa 

effekter intressanta för vår undersökning. 

 

Tidspåverkan för en ränteförändring har betydelse för när dess effekt är som starkast. Jones 

(2013) utfördes tester för tidspåverkan enligt en så kallad Impulse response function. Testet 

innebär att chocker tillförs till ekonomin som leder till makroekonomiska fluktuationer. Dessa 

tester utförs för att se hur makroekonomiska variabler reagerar över tid till en särskild chock. I 

sin modell testar Jones hur en reporäntaförändring påverkar olika makroekonomiska 

variabler, bland annat för konsumtion och BNP. Testerna visade dels att en förändring i BNP 

ger likvärdig förändring i konsumtionen. Testet går ut på att undersöka hur en procentuell 

förändring i reporäntan påverkar BNP och konsumtionen. Resultatet visar att höjden av 
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effekten på konsumtionen sker först efter 3-4 kvartal och effekten förlorar sin påverkan inom 

1-2 år.  

 

Riksbanken (2011) beskriver att ränteförändringars effekt på konsumtionen sker genom en 

transmissionsmekanism. Vid förändringar av reporäntan påverkas inflationen och den övriga 

ekonomin, där flera olika mekanismer verkar samtidigt. En del av dessa mekanismer påverkar 

inflationen direkt medan andra tar längre tid. Höjningar och sänkningar av styrräntan ger 

effekt på de räntor allmänheten möter och därmed också på den totala efterfrågan och det 

totala utbudet i ekonomin. Riksbanken beskriver de kanaler där marknadsräntorna påverkar 

utbud och efterfrågan som: räntekanalen, kreditkanalen, och växelkurskanalen. Fokusen 

kommer således att hamna på räntekanalen eftersom att denna påverkar efterfrågan på varor 

och tjänster. De andra två kanalerna är också av betydelse för efterfrågan men eftersom vårt 

fokus är på hushållets konsumtion i Sverige upplevs inte påverkan av växelkurskanalen och 

kreditkanalen lika relevant i detta avseende. Detta på grund av att de inte har en direkt 

påverkan på konsumtionen som räntekanalen har.   

 

Figur 2.4 beskriver transmissionsmekanismens olika kanaler där räntekanalen är den som 

uppvisas i mitten. Räntekanalen förklarar hur en räntehöjning driver upp marknadsräntorna 

vilket i de flesta fall leder till minskad konsumtion genom substitutionseffekten. Dessutom 

leder högre räntor till att värdet på tillgångar faller i och med att nuvärdet på den framtida 

vinsten blir lägre när räntan stiger. När hushållens tillgångar minskar i värde leder detta till att 

hushållen väljer att sänka sin konsumtion. Den minskade konsumtionen sänker efterfrågan på 

varor och tjänster vilket innebär ett lägre resursutnyttjande för företagen, detta sänker i sin tur 

inflationen. Påverkan på inflationen får däremot inte omedelbar verkan eftersom det tar tid att 

ändra löner som förväntas sjunka vid ett lägre resursutnyttjande. Transmissionsmekanismen 

noterar även att inflationsförväntningar har en påverkan på utfallet.  
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Figur 2.4 Transmissionsmekanismen (egen bild, källa: Riksbank.se) 

 

Sammanfattningsvis beskriver våra tre huvudteorier vilka variabler som påverkar 

konsumtionen. Keynes anser att inkomsten är den enda variabel som kan påverka 

konsumtionen men hur stor del som förändras beror på konsumtionsbenägenheten. 

Livscykelhypotesen och Permanenta inkomsthypotesen menar däremot att även 

förmögenheten har en betydande roll för hur mycket som konsumeras. De skiljer sig dock i 

tolkningen av tidsperioder då den förstnämnda menar att konsumtionen sker i två perioder i 

dag och i framtiden. Den sistnämnda menar istället att konsumtionen är ett genomsnitt av de 

båda perioderna. För att undersöka ränteförändringars påverkan beskriver inkomst- och 

substitutionseffekten konsekvensen av ränteförändringar på konsumtionen. Den tidspåverkan 

som räntan har för att ge effekt på konsumtionen redogörs i en Impulse response function. 

Slutligen används transmissionsmekanismen för att redogöra stegvis för hur ränteförändringar 

kan förändra konsumtionen för att sedan kunna påverka inflationen.  
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3. Data 
Data om våra makrovariabler beskrivs för att få en uppfattning om hur dessa har förändrats i 

den valda tidsperioden. Vi kommer att undersöka variablerna separat och grafiskt. 

Datamaterialet som används är hämtat från: Statistiska Centralbyrån, Riksbanken samt 

Thomson Reuters Datastream. Statistik för disponibel inkomst, hushållens konsumtion samt 

fastighetsprisindex hämtas från SCB, reporäntan hämtas från riksbanken och börsindex från 

Thomson Reuters datastream. Data för hushållens konsumtion finns endast tillgänglig med 

2013 som basår. Statistiken på disponibel inkomst formaterades därför om till 2013 års priser. 

Styrräntan är angiven i decimalform medan indexvärdena förblir i sin ursprungliga form.  

 

Konsumtions-variabeln beskrivs som hushållens konsumtion enligt nationalräkenskaperna. 

Figur 4.1 visar att konsumtionen haft en linjär ökning med tiden med undantag för en period 

mellan år 2008 och 2009 där en nedgång uppvisas. Anledningen till detta beror med störst 

sannolikhet på den dåvarande finanskrisen vilket drabbade många hushåll. 

  
Figur 4.1 Hushållens konsumtion (mkr) i 2013 års priser 

(Data bearbetad från Statistiska centralbyrån, SCB) 

 

Figur 4.2 beskriver konsumtionens tillväxttakt. Figuren visar förändringar i konsumtionen 

tydligare, genom en procentuell ökning från föregående period i decimalform. Konsumtionens 

tillväxttakt har främst varit positiv. Figur 4.2 visar det som antyddes från föregående figur 

(4.1), att konsumtionen sjunkit som mest mellan åren 2008 och 2009.  
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Figur 4.2 Hushållens konsumtions tillväxttakt i decimalform 

(Data bearbetad från Statistiska centralbyrån, SCB) 
 

Disponibel inkomst är inkomst-variabeln som undersöks. I vårt fall tolkas disponibel inkomst 

som individens löneinkomster plus transfereringar minus skatter och avgifter. Genom vår 

tidsserie av 10 år fås en uppfattning om hur de svenska hushållens köpkraft förändrats under 

dessa år. Enligt figur 4.3 observeras det att den disponibla inkomsten ökat under den 

undersökta tidsperioden, detta har skett med en nedgång efter finanskrisen 2008 samt en 

mindre sänkning i början av 2012.  

 
Figur 4.3 Disponibel inkomst (mkr) år 2013 som referensår 

(Data bearbetad från Statistiska centralbyrån, SCB) 

 

Variabeln för ränta är beskriven med data för reporäntan. Räntan har varierat mellan noll till 

cirka fem procent under den observerade tidsperioden. En stor förändring i styrräntan 

inträffade då finanskrisen pågick. Under de senaste åren har räntan sänkts av riksbanken för 

att motverka den rådande inflationen. Vidare iakttas även att räntan under de två sista 
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observationerna uppger en noll-ränta. Reporäntan skiljer sig åt från de andra variablerna 

eftersom det är den enda variabeln som bestäms direkt av riksbanken, vilket också kan 

medföra till att grafen ter sig olikt de andra variablerna. Penningpolitiska åtgärder bestämmer 

reporäntans förändringar och i tider av kris kan denna antas variera mer vilket figur 4.4 

uppvisar.  

 
Figur 4.4 Reporäntan i procent 

(Data bearbetad från Riksbank.se) 

 

Förmögenhet-variabeln är uppdelad enligt två typer av förmögenhet: finansiell förmögenhet 

samt real förmögenhet. Den finansiella förmögenheten innebär de finansiella tillgångar som 

finns i aktier, fonder, obligationer et cetera. De reala tillgångarna innebär fastighetstillgångar. 

Vi väljer att dela upp förmögenheterna. Anledningen till detta är då vi vill undersöka de bägge 

förmögenheterna separat, för att analysera hur de påverkar konsumtionen samt om det finns 

någon skillnad emellan dem.  

 

För att undersöka finansiell förmögenhet har vi använt oss utav börsindex OMX Stockholm 

30. Detta är ett index över de 30 största aktierna på Stockholmsbörsen och ger en generell bild 

över börsutvecklingen. Anledningen till att vi valde just OMXS30 som variabel för finansiell 

förmögenhet är på grund av att denna har bäst information för den undersökta perioden. 

OMXS30 visar hur värdet på finansiella tillgångar förändrats. Figur 4.5 presenteras som 

tillväxttakt eftersom det tydligare visar hur börsindex varierar. Börsindex kännetecknas av 

svängningar över hela den observerade perioden. Även i detta fall går det att konstatera att 

perioden av finanskris haft stor påverkan på börsen. 
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Figur 4.5 Börsindex i tillväxttakt i decimalform 

(Data bearbetad från Thomson Reuters Datastream) 

 

För att undersöka den reala förmögenheten har vi valt fastighetsprisindex för småhus. Det 

optimala hade varit att få med alla fastighetstyper, men informationen om den valda 

tidperioden fanns inte tillgänglig. Vi anser ändå att detta index förklarar tillräckligt bra hur 

fastighetspriserna förändras, för att få en uppfattning om prisutvecklingen och därmed även 

hushållens reala förmögenhet. 

 

Figur 4.6 uppvisar som väntat en nedgång vid finanskrisen på grund av en negativ tillväxt, 

vilket innebär sänkta priser. Finanskrisen följdes av en stor uppgång som figur 4.6 uppvisar 

för att sedan minska igen vid år 2012. Att den återigen minskat skulle kunna bero på att 

priserna hade en hög tillväxt så pass tidigt efter finanskrisen vilket inte var rimlig i nivå till 

marknaden.  
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Figur 4.6 Fastighetsprisindex i indexform med basår 1981 

(data bearbetad från Statistiska centralbyrån, SCB) 

 

Genom att visa hur våra variabler ser ut var för sig fås en uppfattning om hur dessa har 

förändrats under perioden. Utifrån beskrivningen kan vi konstatera att reporäntan är den 

variabel som skiljer sig från de andra på det sätt att denna bestäms direkt av Riksbanken 

medan de andra påverkas enligt oss mer av de ekonomiska förutsättningarna. Detta framgår 

av graferna där en finanskris påverkat inkomsten och konsumtionen men även hushållens 

förmögenhet har sjunkit i värde vilket börsindex och fastighetsprisindex visar. För att kunna 

analyser hur de olika variablerna samverkar med varandra går vi vidare med att beskriva vår 

valda metod. I vårt tillvägagångsätt redogör vi på vilket sätt vi skall undersöka huruvida 

disponibel inkomst, reporäntan, fastighetsprisindex och börsindex påverkar konsumtionen.  
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4. Metod 
För att besvara vårt syfte använder vi oss av regressionsanalys i programmet EViews. Med 

hjälp av statistiska metoder i detta program kommer vi att skatta diverse samband och 

modeller. Dessa modeller kommer att undersöka hur förändringar i de makroekonomiska 

variablerna integrerar och påverkar varandra. Vi kommer bland annat att testa våra variabler 

(hushållens konsumtion, reporäntan, disponibel inkomst, fastighetsprisindex samt börsindex) 

för stationäritet eftersom detta är viktigt då vi annars riskerar att få spuriösa resultat. Ett 

spuriöst samband mellan två variabler innebär att de förekommer tillsammans men inte 

påverkar varandra av någon orsak. Detta skulle kunna visa falska samband mellan variabler. 

Det blir således viktigt för oss att undersöka huruvida variablerna är stationära för att få 

korrekta resultat och samband.  

 

Enligt Gujarati och Porter (2009) finns det två utförandeformer vid stationäritet bland 

tidsserier, trendstationär samt differensstationär. Trendstationär betyder att den genomsnittliga 

trenden är deterministisk 1 . Genom att uppskatta och därefter avlägsna en trend från 

datamaterialet skall då residualserien följa en stationär stokastisk process. Tidsserien har då 

en tendens att fluktuera kring ett konstant värde eller en linjär trend. Om dessa egenskaper 

inte uppfylls kan tidsserien vara differensstationär vilket innebär att den studerade serien 

uppvisar en icke förutsägbar trend, en stokastisk trend. 

 

Englund et al. (2003) beskriver att skillnaden mellan en tidsserie som har en deterministisk 

trend och en som har en stokastisk trend har stor betydelse för att kunna uttala sig om det 

långsiktiga sambandet. Tidsserier med en deterministisk trend återgår alltid till trenden på 

lång sikt (effekter av tillfälliga chocker kommer slutligen att elimineras). Detta innebär att det 

lättare går att prediktera framtida utfall då tidsserien följer en trend. Om tidsserien istället har 

en stokastisk trend kommer den aldrig att återhämta sig från chocker, och detta innebär att det 

blir svårare att prediktera framtiden eftersom att tidsserien inte följer en bestämd trend. 

 

I statistiska standardmodeller antas slumptermens förväntade varians vara konstant över tiden. 

Makroekonomiska tidsserier kan däremot uppvisa så kallad icke-stationäritet, vilket innebär 

till skillnad från stationära tidsserier att det inte finns någon tydlig tendens att återvända till ett 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Innebär att trenden är förutbestämd och följer ett bestämt mönster 	  
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konstant värde. Enligt Gujarati och Porter (2009) finns en metod för att göra en tidsserie 

stationär genom att uttrycka sig i differenser. Detta eftersom differenser av makrovariabler i 

allmänhet är stationära även om de ursprungliga variablerna inte är det. För att vi ska undvika 

problematik med icke-stationära variabler skattas differenser av våra makrovariabler. Genom 

att skatta alla variabler med hjälp av Augumented Dickey Fuller-test (ADF)2 kommer vi 

undersöka om det finns icke-stationära variabler. 

 

Anledningen till att vi undersöker om icke-stationära variabler förekommer är på grund av att 

det kan finnas ett långsiktigt samband mellan variabler som är icke-stationära till sin 

ursprungliga form, vilket innebär att de är kointegrerade. Detta kan inträffa då de är stationära 

av en annan ordning än 0, det vill säga differensstationära. Kointegration innebär att 

variablerna rör sig emot en gemensam långsiktig jämvikt. Det är viktigt att testa för 

kointegration eftersom om varken kointegration eller stationära variabler finns i en modell 

finns det en risk för felaktiga långsiktiga samband mellan modellens variabler. Detta 

resulterar i att det endast är möjligt att dra slutsatser om modellens kortsiktiga samband. För 

att undersöka om det finns ett kointegrerat samband mellan våra variabler kommer vi att 

använda ett Johansen cointegration test. Detta test utförs för variabler som är stationära av en 

annan ordning än noll. Anledningen till att testet utförs är för att påvisa att variablerna som 

inte är stationära i sin ursprungliga form ändå kan ha en linjär kombination av dessa som är 

stationär. Johansen test undersöker då hur många linjära kombinationer som krävs för att 

skapa en stationär process. Innan testet utförs undersöks antal lagar som ska ingå i modellen 

genom ett så kallat lag lenght criteria i en Vector Autoregression model (VAR). Denna 

undersökning utförs för att välja rätt antal lagar eftersom om för få lagar väljs riskeras 

snedvridna resultat, samt om för många väljs kan testet minska i trovärdighet.  

 

För att vidare kunna undersöka vårt syfte kommer vi att använda oss av estimatorn Ordinary 

Least Square, OLS, vilket är en av de vanligaste metoderna som används för att minimera 

felet i en funktion vid regressionsanalys. Om OLS skall fungera som en bra metod finns det 

några villkor som måste vara uppfyllda. Två av dessa villkor innebär att det inte skall finnas 

autokorrelation eller heteroskedasticitet, eftersom detta kan leda till snedvridna resultat. Vid 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 ADF testet avgör förekomsten av icke-stationaritet och gör det möjligt att utvärdera om det finns en trend 
(deterministisk eller stokastisk)i de variabler som är icke stationära och kan ge spuriösa resultat.  

	  



	   	    

	   23 

en OLS – skattning bör därför autokorrelation och heteroskedasticitet undersökas. När 

heteroskedasticitet förekommer i en skattning uppvisar slumptermens varians inte konstanta 

värden vilket således medför att OLS-skattningen inte längre blir effektiv. Detta innebär att 

den inte längre är den bästa skattningsmetoden. Vid förekomsten av heteroskedasticitet finns 

det således andra skattningsmetoder som ger mer tillförlitliga skattningar än OLS. 

 

Autokorrelation innebär att det finns ett beroende mellan slumptermen i nuvarande period 

med en eller flera perioder bakåt i tiden. Det är därför betydelsefullt för oss att testa för 

autokorrelation eftersom detta generellt medför lägre t-kvoter och ett bredare 

konfidensintervall vilket leder till att det finns en risk att begå fel av typ 2. Typ 2 fel innebär 

att nollhypotesen accepteras trots att den är falsk. För att kontrollera om det finns 

autokorrelation kommer vi först att undersöka Durbin-Watson värdena hos våra skattningar. 

Detta värde kan ge en första indikation på om det finns autokorrelation av åtminstone grad 1. 

Durbin-Watson värdet skall anta ett värde nära 2 för att kunna utesluta förekomsten av 

autokorrelation. Om detta värde skiljer sig från 2 testar vi för autokorrelation med hjälp av ett 

Breusch-Godfrey test som till skillnad från Durbin-Watson-värdet kan visa vilken grad av 

autokorrelation som förekommer. Om det finns autokorrelation kommer vi att beräkna robusta 

standardavvikelser med ett Newey West test. Detta test korrigerar för eventuell 

autokorrelation och även heteroskedastisitet i skattningen.  

 

Ett annat problem som kan uppstå vid denna typ av skattningar är multikollinearitet, därför 

kommer vi att undersöka för detta också. Det innebär att oberoende variabler är korrelerade 

med varandra vilket kan leda till överskattade värden på koefficienterna. 

Förklaringsvariablernas påverkan på beroendevariabeln visar då större effekt än det faktiska 

utfallet.  För att kontrollera förekomsten av multikollinearitet undersöks skattningens 

Variations Inflation factors (VIF), vilket mäter förhållandet mellan flera variabler i en 

regressionsmodell. Ett högt VIF-värde (>10), tyder på att det finns korrelation bland 

förklaringsvariablerna.  

 

Efter att vi har undersökt huruvida våra variabler är stationära eller icke-stationära med hjälp 

av ett ADF- test, kontrollerar vi även om de är integrerade med varandra genom Johansen 

cointegration test. Vi går sedan vidare med att använda OLS-estimatorn för att skatta de 

samband som vi vill undersöka. För att skatta samband mellan variablerna ställer vi upp fyra 
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modeller där vi kombinerar dessa för att kunna analysera huruvida förändringar av variablerna 

påverkar konsumtionen.  

 

Modell 1 – Ursprungsmodellen  

För att skatta en grundmodell att arbeta utifrån väljer vi att gå vidare med en OLS-skattning 

av ekvationen enligt: 

 

Konsumtiont = α + β1inkomstt + β2räntat + β3börsindext + β4fastighetsprisindext + εt 

 

Variablerna väljer vi att använda i dess nuvärde vilket innebär att de inte beskrivs i laggade 

former. Vi får då en uppfattning om hur modellen ser ut utan tidsförskjutning. Genom att 

framställa modellen i sin ursprungliga form får vi en möjlighet att arbeta med en modell som 

vi kan jämföra de andra resultaten med. Vi vill undersöka huruvida påverkan av våra utvalda 

makrovariabler (disponibel inkomst, börsindex, fastighetsprisindex, reporänta) kommer att 

vara positiv eller negativ på konsumtionen. 

 

Modell 2 – Räntemodellen  

Vi går vidare med en modell där enbart räntan uppges som förklaringsvariabel för att på så 

sätt undersöka vilken effekt räntan får på konsumtionen i olika tidsperioder enligt: 

 

Konsumtiont = α + βräntat + βräntat-1 + βräntat-2 + βräntat-3 + βräntat-4 + εt 

 

Anledningen till att vi utför denna modell är på grund av att vi antar att en ränteförändring 

kan kräva tid för att ge utslag. En räntehöjning kan leda till att räntor på lån höjs men det finns 

även en anpassningsperiod tills banker justerar sina räntor. Ytterligare tid krävs för låntagarna 

ska känna av de ökande lån-utgifterna. Räntan är därför laggad med -1, -2, -3,-4 perioder 

(kvartal) vilket gör det möjligt att undersöka tidsberoendet upp till ett år bakåt i tiden. 

Teoriavsnittet beskrev en Impulse repsonse function där räntans effekt på konsumtionen är 

som starkast efter 3-4 kvartal, vilket också motiverade valet av laggade perioder.  
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Modell 3 – Ränte-inkomstmodellen  

I nästa modell väljer vi att fortsätta och undersöka reporäntan som laggad variabel men även 

disponibel inkomst i sin ursprungliga form. Genom att utforma modell 3 eftersöker vi en 

förbättring av modellens förklaringsgrad. Anledningen till att inkomsten adderas till modellen 

beror på att inkomst upplevs som den mest relevanta variabeln att lägga till för att öka 

förklaringsgraden. Inkomsten finns med i alla presenterade teorier och vi anser det logiskt att 

inkomsten har en direkt effekt på konsumtionen eftersom det är en förutsättning för att ha 

möjlighet att konsumera. 

 

Konsumtiont = α + βräntat + βräntat-1 + βräntat-2 + βräntat-3 + βräntat-4 + βdisp.inkomstt + εt 

 

Modell 4 – Den optimala modellen 

Eftersom att tidigare modeller innehåller få variabler väljer vi att gå vidare med en modell där 

alla våra makrovariabler finns med på ett eller annat sätt. Genom att utföra skattningar av vår 

grundmodell där alla variabler är i sin ursprungliga form visas påverkan på konsumtionen inte 

vara avsevärt stor. Våra ytterligare modeller uppvisar att vissa variabler kräver en 

tidsförskjutning för att ge signifikant effekt. 

 

Vid bearbetning av data vill vi uppnå den mest optimala modellen som visar en hög 

förklaringsgrad R2 samt god signifikans hos samtliga variabler. För att uppnå detta behöver vi 

lagga vissa variabler för att se hur förklaringsvariablernas påverkan på konsumtion är under 

olika tidpunkter. Testerna utförts med variabler i sitt nuvärde, alltså utan laggade variabler 

samt med laggade variabler fram till 4 laggade perioder. Detta leder oss fram till den optimala 

modellen: 

 

Konsumtiont = α + βräntat + βräntat-1 + βräntat -2 + βräntat-3 + βdisp.inkomstt + 

βfastighetsprisindext -1 + βbörsindext+ βbörsindext-1 + εt 

 

Vi valde att utgå från de tidigare modeller för att komma fram till hur många laggar som 

krävs och sedan justera modellen för det antal laggar som ger det bästa resultatet. Vi utgår 

från att alla variabler utom inkomst kräver en tidsjustering då det tar tid att anpassa sitt 

beteende, medan en förändring i inkomst märks av direkt. För förmögenheten antas en 

tidsförskjutning vara nödvändig. Eftersom ett ökat pris i aktier eller fastigheter innebär mer 

tillgångar men det kan kräva tid innan dessa kan omvandlas till likvida medel. Inkomsten 
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skiljer sig i det avseendet eftersom inkomstökningen antas erhållas direkt, vilket då kan 

påverka konsumtionen direkt.  

 

Dessa fyra modeller kommer att kunna ge oss en uppfattning om hur de olika variablerna 

samverkar och på så sätt användas för att besvara vårt syfte. Genom att undersöka resultatet 

av OLS-skattningarna kan vi uttala oss om vilken påverkan dessa variabler har på 

konsumtionen. För att undersöka detta inleder nästa kapitel först resultatet från de tester som 

hanterar de långsiktiga sambanden. 
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5. Resultat och analys av våra modeller 
Avsnittet om empirin inleds med en presentation av vårt resultat för stationaritet och 

kointegration. ADF testet som undersöker stationaritet utförs av ordning noll (på level), vilket 

innebär att variablerna testas i sin ursprungliga form. De variabler vi använder oss av är 

däremot differentierade i sin ursprungliga form eftersom att de är tillväxttakter. Detta innebär 

att vi testar för om de är differensstationära av ordning noll. Utifrån tabell 5.1 som beskriver 

stationaritet går det att utläsa att samtliga variabler utom fastighetsprisindex är 

differensstationära på level (ordning noll) medan fastighetsprisindex är differensstationär av 

ordning 1. 

 

Augumented Dickey - Fuller 
test (ADF)   
    
  p-value 
Börsindex   
Intercept 0,0001* 
Trend and intercept 0,0008* 
    
Konsumtion   
Intercept 0,0000* 
Trend and intercept 0,0000* 
    
Inkomst   
Intercept 0,0128** 
Trend and intercept 0,0047* 
    
Ränta   
Intercept 0,0027* 
Trend och intercept 0,0047* 
    
Fastighetsprisindex   
Intercept 0,1657 
Trend and intercept 0,3501 
Tabell 5.1 Augumented Dickey Fuller test 
Ett ADF – test över våra variabler för att undersöka huruvida de är 
stationära eller inte. Då p<0,05 kan man förkasta noll-hypotesen om 
att variabeln är icke-stationär. */** indikerar att det är statistiskt 
signifikant på 1-/5 % nivå. 
 

Ett Johansen test genomförs för att pröva för kointegration bland variablerna. Först 

undersökte vi hur många lags som skall ingå i modellen.3 De variabler vi testar för är: 

Konsumtion, ränta, inkomst samt börsindex. Anledningen till att vi testade dessa beror på att 

ADF- testet visade att dessa är stationära av samma ordning. Testet som beskrivs i tabell 5.2 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se appendix (Vector autoregression model) 
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visar att minst 3 variabler är kointegrerade och detta innebär att vi har 4 kointegrerade 

ekvationer. Samtliga variabler som testades uppvisar ett långsiktigt samband och rör sig då 

mot en gemensam långsiktig jämvikt, vilket går att statistiskt säkerställa på 1 % 

signifikansnivå.    

 

Date: 05/07/15   Time: 11:24   
Sample (adjusted): 2004Q4 2014Q4   
Included observations: 41 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: KONSUMTION BORSINDEX INKOMST RANTA   
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.617264  77.45246  47.85613  0.0000 
At most 1 *  0.383401  38.07569  29.79707  0.0045 
At most 2 *  0.234690  18.25071  15.49471  0.0187 
At most 3 *  0.162777  7.284252  3.841466  0.0070 
     
      Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
     
Tabell 5.2 Johansen Cointegration test 

 

Resultaten för stationaritet och kointegration visar att vi kan uttala oss om långsiktiga 

samband och vi kan därför gå vidare med att presentera resultatet av våra fyra modeller. 

Dessa skattningar analyseras utifrån teorierna. Våra modeller analyseras var för sig med 

ursprungsmodellen först, därefter räntemodellen som följs av inkomst-räntemodellen och 

slutligen den optimala modellen.  

 

Resultatet av vår ursprungsmodell 4  uppvisar ett högt Durbin-Watson värde vilket kan 

misstänkas bero på autokorrelation. För att undersöka detta väljer vi först att gå vidare med ett 

Breusch Godfrey-test innan vi vidare analyserar resultaten. Vi kontrollerar för autokorrelation 

av högre grad än 1 med Breusch Godfrey-testet.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Se appendix (modell 1 – ursprungsmodell utan korrigering) 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 4.811473     Prob. F(2,37) 0.0139 
Obs*R-squared 9.081572     Prob. Chi-Square(2) 0.0107 
     
     Tabell 5.3 Breusch Godfrey test för autokorrelation 

 

Vi testar därför för autokorrelation av grad 2 där nollhypotesen innebär: 

H0 innebär: ingen autokorrelation.  

Ha: Autokorrelation av åtminstone grad 2.   

 

Tabell 5.3 visar att vi har autokorrelation av åtminstone grad 2. Därefter går vi vidare med att 

behandla autokorrelationen samt eventuell heteroskedasticitet genom att beräkna robusta 

standardavvikelser (Newey-West). Vi kan nu observera ett Durbin-Watson värde som är nära 

2 vilket tyder på att vi har viktat bort all autokorrelationen. Modell 1 är nu tillförlitlig samt 

tolkningsbar. Skattningen efter korrigeringen visar på nya och mer korrekta värden på 

koefficienterna för betaparametrarna. 

	  
Resultatet av vår nu korrigerade ursprungsmodell uppvisar enligt tabell 5.4 en låg 

förklaringsgrad samt flera icke-signifikanta variabler, vilket var väntat med tanke på de få 

variabler som undersöks samt den tidspåverkan som inte finns med i denna grundmodell. 

Endast inkomst och börsindex uppvisar signifikans på 5 % nivån och därför väljer vi att inte 

uttala oss om de övriga variablerna i detta fall på grund av de höga p-värdena, eftersom vi då 

inte kan statistiskt säkerställa resultatet. Enligt parametrarnas värden ovan kommer en ökning 

i den disponibla inkomstens tillväxt att leda till en ökning i konsumtions tillväxt, vilket tyder 

på ett positivt samband. Resultatet stödjer således Keynes teori om att inkomsten påverkar 

konsumtionen och att en högre inkomst leder till konsumtionstillväxt.  
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Dependent Variable: Konsumtion       
Method: Least Squares 

  
  

  
  

  
Variable Coefficient Std.Error Probability 
Konstant 0,002605 0,000416 0,0000 
Inkomst 0,179548 0,071949 0,0174 
Ränta 0,001968 0,001322 0,1457 
Börsindex 0,064042 0,010741 0,0346 
Fastighetsprisindex 0,064042 0,066451 0,3418 
  

  
  

R-squared 0,557872 
 

  
Adjusted R-squared 0,482027 

 
  

Durbin Watson statistics 2,065836 	  	   	  	  
Tabell 5.4 Skattningsresultat av modell 1 

 

Enligt Livscykelhypotesen och dess intertemporala budgetrestriktion ska nuvärdet av 

konsumtionen vara lika med total förmögenhet. I denna modell används 

approximationsvariabler för total förmögenhet som är den framtida inkomsten samt 

förmögenheten. Detta innebär att inkomsten, fastighetsprisindex och börsindex ska förklara 

den totala konsumtionen. Enligt Livscykelhypotesen bör betaparametrarna för de variabler 

som ingår i den totala förmögenheten summera till 1. Detta är i vår modell inte fallet utan 

även räntan har påverkan. Användningen av approximationsvariabler bidrar också till att det 

är svårt att fånga upp dessa variablers påverkan korrekt. Även det faktum att vi använt oss av 

tillväxttakter gör det svårare att utläsa detta. 

 

För att uttala oss om Livscykelhypotesen bör vi egentligen ha fler mått på den finansiella och 

reala förmögenheten men eftersom vi endast fick signifikanta värden på variabeln för 

börsindex utgår vi ifrån denna. Tillväxttakten i konsumtionen ökar när tillväxttakten i 

börsindex ökar enligt tabell 5.4. Detta resultat skulle dels kunna stödja Livscykelhypotesen 

men också inte, beroende på tolkning. Vi anser att förklaringen för Livscykelhypotesens 

funktion i praktiken är en aning paradoxal. Resultatet kan tolkas som att om hushållets 

finansiella förmögenhet ökar väljer individen att även konsumera mer, eftersom det antas att 

man har råd med mer konsumtion. Denna tolkning frångår då den mer strikt grafiska 

tolkningen av Livscykelhypotesen, där konsumtionen aldrig ökar på grund av ett konstant 

värde. 

 



	   	    

	   31 

Vi tänker oss den först nämnda tolkningen av Livcykelhypotesen innebär att konsumtionen 

inte nödvändigtvis behöver vara konstant utan ska strävas efter att vara konstant, men att 

denna kan skifta om en ökning i den totala förmögenheten sker. Konsumtionsökningen beror 

då på att individens finansiella förmögenhet (börsindex) ökar vilket kan ses som ett mått på 

välstånd över en längre tid. Anledningen till att vi tolkar detta som en förmögenhet som varar 

under längre tid är på grund av att vi antar att en finansiell tillgång har ett bestående värde 

jämfört med till exempel den disponibla inkomsten. Detta på grund av att ett sparande ofta ses 

som något mer långsiktigt än vad den disponibla inkomsten ses då denna används mer till 

basala behov.  

 

Livscykelhypotesen skulle enligt den mer strikt grafiska tolkningen kunna beskrivas som att 

individen aldrig kommer att öka sin konsumtion eftersom den skall vara konstant över hela 

livet. En ökning utav någon av de totala förmögenheters variabler (disponibel inkomst, 

börsindex, fastighetsprisindex) skall då inte resultera i en konsumtionsökning eftersom 

konsumtionsnivån är förutbestämd och konstant från början.  

 

Den förstnämnda tolkningen som ger stöd för Livscykelhypotesen är en aning vag eftersom 

det krävs bättre mått på förmögenheten för att uttala sig mer säkert. Detta leder till att vi 

därför föredrar den senare tolkningen vilket påvisar att vår ursprungsmodell inte stämmer 

överens med teorin om Livscykelhypotesen.   

 

Vi går vidare med att analysera huruvida förändringar i reporäntan påverkar hushållens 

konsumtion i modell 2. Enligt tabell 5.5 nedan får vi endast signifikanta värden för räntan 

med (-2) lag och (-3) lag. Koefficienten för lag (-2) visar positivt värde vilket tolkas som att 

en ökning i tillväxttakten av reporäntan kommer öka tillväxttakten av konsumtionen. Vår 

direkta reaktion på detta resultat är att det går emot antagandet om att högre räntor vanligtvis 

leder till en konsumtions minskning. Men vi får här ta till hänsyn att det finns en 

tidsfördröjning, i tidsperiod (-2). Det kan vara på ett sådant sätt att konsumenter inte har insett 

att eventuella priser har eller kommer att förändras, därför har man inte justerat sin 

konsumtion än, det vill säga att reporänteförändringen har inte fått verkan. En förändring av 

reporäntan går enligt riksbanken genom transmissionsmekanismen vilket medför en 

tidsförskjutning på det tänkta utfallet. I period (-3) ser vi en minskning av tillväxttakten i 

konsumtion. Detta talar därför för att en räntehöjning ger en negativ effekt på konsumtionen 

men att denna först går att statistiskt säkerställa efter en laggning på (-3) vilket stödjer 
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Impulse-response-function. En ränteförändring får enligt denna teori störst effekt efter 3-4 

kvartal vilket vårt resultat visar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.5 Skattningsresultat av modell 2 

 

Vi tolkar även de två motsägande resultat på ränteförändringar i (-2) och (-3) som ett stöd för 

Euler equation. Enligt Euler har en otålig konsument ett lägre β, vilket innebär att vissa 

individer föredrar konsumtionen idag framför i framtiden. Dessa otåliga individer antar vi 

således påverkas mindre av ränteförändringar, vilket gör att gruppen som faktiskt påverkas av 

ränteförändringar är mindre. Effekten av en ränteförändring påvisas inte lika starkt eftersom 

de otåliga hushållen inte minskar sin konsumtion som resten av hushållen. Denna modell har 

en låg förklaringsgrad på 0,24, samt ännu lägre justerad förklaringsgrad på cirka 0,13 vilket 

inte var oväntat. Konsumtionen beror på många variabler som tillsammans samverkar och det 

vore därför förunderligt om endast nivån på reporäntan kunde förklara konsumtionen i 

samhället.  

 

För att analysera förändringar i reporäntan tillsammans inkomsten går vi vidare till vår nästa 

skattning som är av modell 3. Enligt skattningen som beskrivs i tabell 5.6 nedan får vi 0,42 i 

förklaringsgrad och 0,31 i justerad förklaringsgrad vilket är avsevärt bättre. De variabler som 

får signifikanta resultat på 5 % nivån är som tidigare räntan i andra och tredje kvartalet samt 

inkomst. Räntan uppvisar tidigare observerat samband vilket är positivt i period 2 och 

negativt i period 3. Inkomsten har ett positivt samband med konsumtionen vilket tyder på att 

om inkomsttillväxten ökar kommer även konsumtionstillväxten att öka. Resultaten om räntan 

stödjer således både substitutionseffekten och inkomsteffekten. När reporäntan ökar kommer 

Dependent Variable: Konsumtion       
Method: Least Squares 

  
  

  
  

  
Variable Coefficient Std.Error Probability 
Konstant 0,005328 0.001050 0.0000 
Ränta 0,004104 0.003537 0.2540 
Ränta (-1) -0,005925 0.003798 0.1280 
Ränta (-2) 0,008635 0.004052 0.0404 
Ränta (-3) -0,008257 0.004054 0.0495 
Ränta (-4) -0,003248 0.003796 0.3982 
  

 
   

R-squared 0,240833 
 

  
Adjusted R-squared 0,129191 

	  
	  	  

Durbin Watson statistics 1,890598 	  	   	  	  
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konsumtion idag bli dyrare samt lån-utgifter högre vilket gör det förmånligare för hushållen 

att spara jämfört att konsumera eller låna enligt substitutionseffekten. Resultatet för 

inkomsten stödjer inkomsteffekten eftersom en inkomstökning gör hushållen rikare och 

sparandet ökar vilket leder till högre inkomst i framtiden, och dagens konsumtion ökar. Den 

effekt som är starkast för varje enskilt hushåll kommer att avgöra huruvida konsumtionen 

ökar eller minskar. Det borde då vara rimligt att anta att de hushållen med hög belåningsgrad 

och mindre inkomst påverkas starkast av substitutionseffekten. De hushåll med mindre 

belåningsgrad och en högre inkomst borde då istället påverkas starkast av inkomsteffekten. 

Dock behöver detta inte vara utfallet eftersom det å andra sidan är möjligt att ha en hög 

belåningsgrad samt hög inkomst och effekterna tar således ut varandra.  

 

Dependent Variable: Konsumtion       
Method: Least Squares 

  
  

  
  

  
Variable Coefficient Std.Error Probability 
Konstant 0.003876 0.001039 0.0007 
Ränta 0.003947 0.003143 0.2181 
Ränta (-1) -0.006388 0.003378 0.0674 
Ränta (-2) 0.008999 0.003602 0.0177 
Ränta (-3) -0.007590 0.003608 0.0431 
Ränta (-4) -0.000282 0.003501 0.9363 
Inkomst 0.196455 0.061952 0.0033 
      
R-squared 0,418139    
Adjusted R-squared 0,312346 

	  
	  	  

Durbin Watson statistics 2,351637 	  	   	  	  
Tabell 5.6 Skattningsresultat av modell 3 

 

Vi går vidare med att undersöka konsumtionsbeteendet genom analys av förändringar i 

samtliga makrovariabler i modell 4 där skattningen visas i tabell 5.7. Denna modell visar hur 

förändringar i alla dessa variabler påverkar hushållens konsumtion. Förklaringsgraden är 0,71 

och den justerade förklaringsgraden 0,63 vilket är den högsta förklaringsgraden hittills och en 

god förklaringsgrad för konsumtionen med avseende på hur få variabler som är inkluderade i 

modellen. Samtliga variabler visar signifikans på 10 % signifikansnivå medan majoriteten 

även uppvisar signifikans på 5 % signifikansnivå vilket innebär att vi kan uttala oss om våra 

resultat med god statistisk säkerhet.  
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Enligt modell 4 förklaras konsumtionen av räntan i flera perioder. Detta innebär att tillväxten 

i räntan i dag, räntan förra kvartalet, räntan för 2 kvartal sedan samt räntan för 3 kvartal sedan 

har en påverkan på konsumtionens tillväxt i dag. Skattningen visar att en höjning av räntan för 

3 kvartal har den största negativa effekten på konsumtionen. Detta stärker Impulse response 

function ytterligare en gång som menar att räntepåverkan får effekt efter 3-4 kvartal. 

Föregående tester visade att 3 laggar ger en signifikant effekt varför vi också har denna i 

modellen. Detta innebär att om räntan stiger kommer konsumtionens tillväxttakt att sjunka 

efter tre kvartal. Hur stor påverkan som sker kan tänkas bero på inkomst- och 

substitutionseffekten. Inkomsteffekten bidrar till att konsumenter i dag har mer pengar genom 

att deras sparande blir högre i och med en räntehöjning. Då vill hushållen konsumera mer, 

vilket är fallet i denna skattning. Resultatet innebär att inkomsteffekter är högre än vad 

substitutionseffekten är för tredje kvartalet. Detta skulle även kunna vara en bidragande orsak 

till att det ser annorlunda ut de övriga kvartalen, det vill säga om räntehöjningen i stället skett 

under kvartal 2, 1 eller i dag. Varför inkomsteffekten dominerar kan som tidigare nämnt bero 

på hushållens belåningsgrad.  

 

Dependent Variable: Konsumtion       
Method: Least Squares 

  
  

  
  

  
Variable Coefficient Std.Error Probability 
Konstant 0.002143 0.000905 0.0242 
Ränta 0.004573 0.002599 0.0881 
Ränta (-1) -0.005865 0.002539 0.0275 
Ränta (-2) 0.011847 0.002626 0.0001 
Ränta (-3) -0.007422 0.002476 0.0052 
Inkomst 0.101472 0.051024 0.0553 
Fastighetsprisindex (-1) 0.124393 0.045042 0.0094 
Börsindex 0.043212 0.007845 0.0000 
Börsindex(-1) -0.016970 0.009480 0.0829 
  

 	  
	  	  

R-squared 0,706743 
	  

	  	  
Adjusted R-squared 0,633428 

	  
	  	  

Durbin Watson statistics 2,139321 	  	   	  	  
Tabell 5.7 Skattningsresultat för modell 4 

 

I enlighet med Keynes teori leder även i detta fall en inkomstökning till en positiv tillväxt av 

konsumtionens tillväxttakt. Det visas däremot tydligt att det krävs fler variabler än inkomst 

för att förklarar konsumtionen då vår förklaringsgrad stigit i samband med antal variabler. Vid 
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en inkomstökning kommer hushållens konsumtion att stiga, enligt skattningen. Anledningen 

till detta skulle kunna vara på grund av att mycket av inkomsten förklaras av en förväntad 

permanent uppgång i konsumtionen.  

 

Om inkomstökningen ses som tillfällighet enligt hushållen bör konsumtionen enligt 

Permanenta inkomsthypotesen även ha en tillfällig ökning. Detta kan då indikera på att 

hushåll följer Permanenta inkomsthypotesen och försöker jämna ut sin konsumtion över tiden. 

För att vidare undersöka den Permanenta inkomsthypotesen skulle det vara intressant att 

undersöka hur konsumtionen reagerar på en laggad inkomst och vad som sker med 

konsumtionen om inkomstökningen skedde för flera tidsperioder sedan. Detta för att sedan 

jämföra effekterna. Dock finns det svårigheter att undersöka Permanenta inkomsthypotesen 

eftersom det inte finns möjlighet att observera permanenta mönster som råder utan detta 

urskiljs genom nuvarande konsumtion- och inkomstmönster. 

 

Enligt resultatet av modell 4 uppvisas det att en ökning i tillväxttakten hos fastighetsprisindex 

och börsindex ger en ökning i konsumtionens tillväxttakt. Detta kan bero på att hushåll vill 

stabilisera sin konsumtion genom livstiden och därför behöver konsumera mer vid en ökning i 

förmögenhet. Eftersom det finns fler sätt att tolka Livscykelhypotesen skulle den i detta fall 

kunna stödjas genom att hushållen har tidigare förväntningar om en ökning i förmögenheten 

och därför väljer att konsumera mer. Detta tyder på att endast de förväntade förändringarna 

kan ge en effekt på konsumtionen. Däremot kan det också bero på att förändringen i 

förmögenheten inte var förväntad utan att hushåll utgår från att en högre förmögenhet gör 

dem rikare och att hushållen därför har råd att konsumera mer. 

 

En ökning i börsindex för ett kvartal sedan har en negativ effekt på konsumtionen i dag enligt 

skattningen. Variabeln är däremot inte signifikant på 5 % - nivå vilket också gör att vi inte vill 

uttala oss allt för mycket om denna på grund av lägre trovärdighet hos koefficienten. Om vi 

däremot jämför detta med börsindex idag kommer en ökning påverka konsumtionen positivt, 

vilket också visar signifikanta värden. Detta visar att finansiell förmögenhet påverkar 

konsumtionen positivt i samma period men i nästa period gäller inte detta längre. Även i detta 

fall kan man tänka sig att permanenta inkomsthypotesen yttrar sig i och med att kapitalvinster 

kan ses som en tillfällig inkomst snarare än något permanent som kontinuerligt bidrar till en 

högre inkomst. Att det skiljer sig mellan två kvartal kan också bero på att börsmarknaden kan 

tänkas vara mer volatil och rör sig mer än vad exempelvis fastighetsmarknaden gör. Detta ser 
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vi också i skattningen då en ökning i fastighetsprisindex fortfarande har en signifikant positiv 

effekt på konsumtionen efter ett kvartal. Att första kvartalets effekt inte var signifikant 

jämfört med andra som tidigare tester visade kan som tidigare nämnt bero på att 

fastighetsmarknaden är mer tidsförskjuten. Detta i och med att det förmodligen tar längre tid 

för fastighetsmarknaden att omvandla en prisökning till likvida medel jämfört med 

börsmarknaden. Därför tar det också längre tid för att kunna konsumera den vinst som skapas. 

En annan anledning kan vara då en fastighetsinvestering upplevs som en mer långsiktig 

investering jämfört med en finansiell investering. Detta visar sammantaget att förmögenheten 

har en stor och signifikant påverkan på konsumtion.  

 

De beskrivna sambanden mellan konsumtion och de övriga variablerna i modell 4 kan 

sammanfattas av tabell 5.8. 

 

C= R R(-1) R(-2) R(-3) Ink FP BP BP(-1) 
	  	   +	   -‐	   +	   -‐	   +	   +	   +	   -‐	  

Tabell 5.8 Makrovariablernas påverkan på konsumtion i Modell 4 

   
Genom att jämföra våra skattade modeller och utvärdera dess resultat i helhet kan vi 

konstatera att alla de skattade modeller på ett eller annat sätt kan kopplas till de teorier vi 

behandlat i teoriavsnittet. I vår valda tidsperiod ingår krisåren 2008-2009, vilket kan vara ett 

problem vid denna typ av skattningar. Vårt syfte undersöker konsumtionsförändringar utifrån 

våra valda makrovariabler vilket innebär att en finanskris således kan medföra till att dessa 

förändringar är annorlunda än normalfallet, det vill säga en mer stabil ekonomi. 

 

Något som är betydelsefullt för tolkningen av teorierna är det faktum att konsumtionsteorierna 

beskrivs på individ-nivå medan våra skattade modeller undersöker data på samhälls-nivå 

vilket kan få betydelse för tolkningen. Detta kan till exempel visas av tolkningen av 

Livscykelhypotesen där konsumenter helt enkelt möjligen inte har viljan att planera för en 

konstant konsumtion över livstiden. En student kan eventuellt tänka sig att leva med lägre 

inkomst under studietiden för att sedan kunna konsumera mer när inkomsten förväntas öka. 

Individer är i praktiken inte så pass förutseende att de vill beräkna sin framtida inkomst eller 

överhuvudtaget har funderat över detta. Vi antar att individer är mindre framåtblickande vid 

beslut över konsumtionen jämfört med Livscykelhypotesen.  
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Beräkningen av den totala förmögenheten ger en estimering på vad som förväntas ske. 

Hushållen är ovetande om framtiden vilket leder till att deras antagande om framtida inkomst 

kan vara såväl underskattad som överskattad, detta eftersom de inte kan förutse. Det finns 

även problematik med att anta att alla hushåll har samma möjligheter till att låna pengar, även 

om hushåll bestämmer sig för att låna är det ingen självklarhet att de kommer beviljas detta, 

vilket speciellt kan tänkas gälla studenter. Av dessa skäl kan man anta att nuvarande inkomst 

har en större påverkan än den totala förmögenheten som beräknas under livstiden. Det vill 

säga att genom att inte ha möjlighet till lån får disponibel inkomst en större betydelse för 

konsumtionen. Enligt Konjunkturinstitutet (2012) finns det även forskning som visar på att 

Livscykelhypotesen för konsumenter är mer ojämn och liknar ett inverterat U vilket tyder på 

att unga och äldre har mindre möjlighet till att upprätthålla den jämna konsumtionen som 

Livscykelhypotesen förespråkar. Det faktum att nuvarande inkomst är mer avgörande för 

konsumtionen skulle då kunna förespråka Keynes teori, dock saknar denna teori möjligheten 

att planera framtida konsumtion, vilket vi tror har en avgörande betydelse.  

 

Vi tror att de flesta konsumenter i viss mån är framåtblickande i anda med de teorier som är 

utvecklad av Modigliani och Friedman, det vill säga Livscykelhypotesen och Permanenta 

inkomsthypotesen. Förväntningarna på framtiden har således en stor betydelse. När hushåll 

bestämmer hur mycket som ska konsumeras tas hänsyn till mer än bara den nuvarande 

inkomsten. Det finns en vilja att värdera hela den ekonomiska situationen för hushåll vilket 

inkluderar förmögenheten  
 

Vi antar att om inkomsten i framtiden skulle få en permanent sänkning kommer 

konsumtionen sjunka med lika mycket eftersom hushållen strävar efter att jämna ut 

konsumtionen. Om inkomstbortfallet däremot endast är temporärt förväntas således 

konsumtionen minska med en mindre andel. Detta antar vi kan bero på att hushållen vet att de 

flesta låg- och högkonjunkturer endast varar i några kvartal och att ekonomin därefter 

återvänder till en stabilare nivå. Konsumtionsbeteendet i Sverige kan också påverkas av det 

sociala skyddsnät som föreligger. Skyddsnätet kan tänkas ge hushållen försäkring mot en 

motgång såsom sjukdom eller arbetslöshet som kan finansieras av staten. Detta leder till att 

hushållen inte behöver eget kapital för att finansiera sig vid inträffande av en sådan motgång. 

Hushållen i Sverige kan i och med ett skyddsnät anta ett konsumtionsbeteende som påminner 

om Keynes konsumtionsteori snarare än Livscykelhypotesen och Permanenta 
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inkomsthypotesen, detta på grund av att skyddsnätet inte kräver samma planering som hade 

begärts utan förekomsten av detta. 

 

Genom att utvärdera våra modeller och kopplingen till teorin får vi en mer överskådlig bild av 

konsumtionsbeteendet, därför är det intressant att jämföra våra resultat med liknande studier. 

Johansson & Kaplan (1999) visade att en ökning i den disponibla inkomsten samt finansiella 

förmögenheten har en positiv signifikant effekt på konsumtionen. Räntan uppvisar däremot 

icke-signifikanta värden. Enligt Johansson och Kaplan kan den icke-signifikanta räntan bero 

på en korrelation mellan ränta och bostadspriserna. Koefficienten för bostadspriser visar sig 

vara negativ, vilket innebär att en ökning i bostadspriserna leder till en minskad konsumtion 

vilket är ologiskt. Detta eftersom när en ökning i bostadspriser sker innebär det att 

tillgångarna ökar vilket därför gör det orimligt att konsumera mindre för bostadsägarna. 

Anledningen till att resultatet mellan vår skattning och Kaplan och Johansson skiljer sig åt 

kan vara på grund av att undersökningsperioderna är olika. Vår undersökning baseras på 

2000– talet medan deras utförs mellan 1970-1989. En annan orsak kan även vara att vi 

använder oss av kvartalsdata medan deras observationer är årsvis.  Detta leder till att vi laggat 

flera variabler jämfört med Johansson & Kaplan. Vi antar att detta kan bero på att laggade 

kvartal är mer lämpligt vid denna typ av undersökningar i och med att laggning av årsvis data 

ger en för stor tidsförskjutning. Detta innebär att det då inte går att utläsa vilken effekt 

förändringen ger efter bara några månader.   
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6. Slutsats   
Genom att jämföra våra skattade modeller med konsumtionsteorin har vi undersökt det 

svenska konsumtionsbeteendet och analyserat huruvida förändringar i reporäntan tillsammans 

med andra makroekonomiska variabler påverkar hushållens konsumtion. I enlighet med teorin 

kom vi fram till att inkomst och förmögenhet är betydelsefulla förklaringsvariabler av 

konsumtionsförändring. 

 

Enligt resultatet framgår det att det finns stöd för samtliga konsumtionsteorier. Vårt skattade 

resultat visar att samtliga makroekonomiska variabler förklarar konsumtionsförändring. Vi 

kan genom kointegration statistiskt säkerställa ett långsiktigt samband mellan hushållens 

konsumtion, reporänta, disponibel inkomst samt börsindex. Huruvida dessa samband är 

positiva eller negativa framgår av vår OLS – skattning. Disponibel inkomst och konsumtion 

har ett positivt samband i samma tidsperiod medan reporäntan kräver en tidsförskjutning. 

Skattningarna visar att konsumtionen beror på en ränteförändring för flera perioder snarare än 

vid samma tidpunkt. Finansiell förmögenhet representerar en mer volatil variabel som 

påverkar konsumtionen i samma tidsperiod för att sedan avta till nästa period. Den reala 

förmögenheten skiljer sig från den finansiella då den endast ger signifikanta resultat vid en 

tidsfördröjning av ett kvartal.  Denna visar en positiv effekt på konsumtionen vilket innebär 

att högre fastighetspriser åtminstone ger högre konsumtion efter ett kvartal.  

 

Våra estimerade koefficienter stödjer teorin i de flesta fall beroende på hur teorin tolkas. 

Livscykelhypotesen är den teori som enligt oss möjliggör för flera tolkningar, dels tolkar vi 

den som att en ökning inom någon variabel kan ske så länge denna är förväntad men även att 

konsumtionen inte ska påverkas av variablerna eftersom att konsumtionen är förutbestämd. 

Därför beror också resultatet på hur man väljer att tolka Livscykelhypotesen, i vårt fall ser vi 

det som att vissa hushåll är mer framåtblickande i sitt val av konsumtion medan andra inte är 

det. Att förklara varför hushållens konsumtionsbeteende skiljer sig åt är enligt oss lika svårt 

som att förklara varför människor är olika. Alla hushåll har olika förutsättningar och väljer 

utifrån dessa hur deras konsumtion ska vara. Dessa förutsättningar har betydelse för vilken 

konsumtionsteori som speglar olika hushålls konsumtionsbeteende. I och med att vissa 

hushåll inte varken har finansiell eller real förmögenhet kan endast inkomsten avspegla 

konsumtionen vilket då innebär att de endast kan relatera till Keynes konsumtionsteori. De 



	   	    

	   40 

hushåll som i stället har någon typ av förmögenhet har möjlighet att planera sin konsumtion 

och kan därför följa Livscykelhypotesen och Permanenta inkomsthypotesen.  

 

Slutsatsen av denna uppsats blir således att våra resultat stämmer överens med 

konsumtionsteorierna. Hushållens förutsättningar har däremot en påverkan för vilken teori 

som de väljer att identifiera sig med. Våra skattningar visar att förändringar i 

makrovariablerna har betydelse för hushållens konsumtion som speglar 

konsumtionsbeteendet, och likaså reporänteförändringar kan därför påverka hur hushållen 

väljer att konsumera.  
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Appendix  

Vector Autoregression Modell (VAR) för val av antal lags i modellen 
 
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: KONSUMTION RANTA BORSINDEX INKOMST    
Exogenous variables: C      
Date: 05/07/15   Time: 11:22     
Sample: 2004Q1 2014Q4     
Included observations: 39     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  282.1137 NA   7.52e-12 -14.26224  -14.09162* -14.20102 
1  305.4179  40.63308  5.20e-12 -14.63682 -13.78371  -14.33073* 
2  317.4102  18.44965  6.57e-12 -14.43129 -12.89570 -13.88033 
3  339.5454   29.51361*  5.15e-12 -14.74592 -12.52784 -13.95009 
4  361.9038  25.22485  4.30e-12 -15.07199 -12.17142 -14.03129 
5  385.9994  22.24209   3.67e-12*  -15.48715* -11.90409 -14.20158 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

	  
Modell 1 – Ursprungsmodell utan korrigering 
 
Dependent Variable: KONSUMTION  
Method: Least Squares   
Date: 05/07/15   Time: 14:45   
Sample: 2004Q1 2014Q4   
Included observations: 44   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.003363 0.001130 2.975760 0.0050 

INKOMST 0.108207 0.065122 1.661606 0.1046 
RANTA 0.003798 0.002838 1.338059 0.1886 

BORSINDEX 0.029541 0.011147 2.650126 0.0116 
FASTIGHETSPRISINDEX 0.030971 0.060909 0.508487 0.6140 

     
     R-squared 0.362858     Mean dependent var 0.005251 

Adjusted R-squared 0.297511     S.D. dependent var 0.006921 
S.E. of regression 0.005801     Akaike info criterion -7.354874 
Sum squared resid 0.001312     Schwarz criterion -7.152125 
Log likelihood 166.8072     Hannan-Quinn criter. -7.279685 
F-statistic 5.552721     Durbin-Watson stat 2.763064 
Prob(F-statistic) 0.001230    

     
       



	   	    

	   44 

Breusch-Godfrey test 
- för att testa för autokorrelation av åtminstone andra graden 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 4.811473     Prob. F(2,37) 0.0139 
Obs*R-squared 9.081572     Prob. Chi-Square(2) 0.0107 
     
          
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 05/07/15   Time: 14:40   
Sample: 2004Q1 2014Q4   
Included observations: 44   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.000319 0.001039 -0.307136 0.7605 
INKOMST 0.046895 0.061508 0.762417 0.4506 
RANTA -0.000873 0.002631 -0.331651 0.7420 
BORSINDEX 0.002566 0.010229 0.250825 0.8033 
FASTIGHETSPRISINDEX -0.007251 0.055773 -0.130006 0.8973 
RESID(-1) -0.524318 0.169744 -3.088877 0.0038 
RESID(-2) -0.152377 0.163954 -0.929389 0.3587 
     
     R-squared 0.206399     Mean dependent var -3.94E-20 
Adjusted R-squared 0.077707     S.D. dependent var 0.005525 
S.E. of regression 0.005306     Akaike info criterion -7.495140 
Sum squared resid 0.001042     Schwarz criterion -7.211291 
Log likelihood 171.8931     Hannan-Quinn criter. -7.389875 
F-statistic 1.603824     Durbin-Watson stat 2.045757 
Prob(F-statistic) 0.173634    
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Modell	  1	  –	  Ursprungsmodellens	  skattning	  (korrigering)	  
- Newey west metod för att vikta bort autokorrelation 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Modell	  2	  –	  Räntemodellens	  skattning	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Dependent Variable: KONSUMTION  
Method: Least Squares   
Date: 05/07/15   Time: 14:48   
Sample (adjusted): 2004Q3 2014Q4  
Included observations: 42 after adjustments  
Convergence achieved after 11 iterations  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.002605 0.000416 6.258452 0.0000 
INKOMST 0.179548 0.071949 2.495487 0.0174 
RANTA 0.001968 0.001322 1.488153 0.1457 
BORSINDEX 0.023620 0.010741 2.199069 0.0346 
FASTIGHETSPRISINDEX 0.064042 0.066451 0.963750 0.3418 
AR(1) -0.546224 0.209921 -2.602042 0.0135 
AR(2) -0.158773 0.132145 -1.201508 0.2376 
     
     R-squared 0.557872     Mean dependent var 0.005310 
Adjusted R-squared 0.482079     S.D. dependent var 0.006859 
S.E. of regression 0.004936     Akaike info criterion -7.633536 
Sum squared resid 0.000853     Schwarz criterion -7.343925 
Log likelihood 167.3043     Hannan-Quinn criter. -7.527382 
F-statistic 7.360434     Durbin-Watson stat 2.065836 
Prob(F-statistic) 0.000038    
     
     Inverted AR Roots -.27+.29i     -.27-.29i  
     

Dependent Variable: KONSUMTION  
Method: Least Squares   
Date: 05/07/15   Time: 13:19   
Sample (adjusted): 2005Q1 2014Q4  
Included observations: 40 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.005328 0.001050 5.074351 0.0000 
RANTA 0.004104 0.003537 1.160290 0.2540 
RANTA(-1) -0.005925 0.003798 -1.560234 0.1280 
RANTA(-2) 0.008635 0.004052 2.131048 0.0404 
RANTA(-3) -0.008257 0.004054 -2.036906 0.0495 
RANTA(-4) -0.003248 0.003796 -0.855681 0.3982 
     
     R-squared 0.240833     Mean dependent var 0.005176 
Adjusted R-squared 0.129191     S.D. dependent var 0.006972 
S.E. of regression 0.006506     Akaike info criterion -7.094815 
Sum squared resid 0.001439     Schwarz criterion -6.841483 
Log likelihood 147.8963     Hannan-Quinn criter. -7.003218 
F-statistic 2.157183     Durbin-Watson stat 1.890598 
Prob(F-statistic) 0.082170    
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Modell	  3	  –	  Ränte-‐inkomstmodellens	  skattning	  
	  
Dependent Variable: KONSUMTION  
Method: Least Squares   
Date: 05/07/15   Time: 13:20   
Sample (adjusted): 2005Q1 2014Q4  
Included observations: 40 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.003876 0.001039 3.729225 0.0007 
RANTA 0.003947 0.003143 1.255630 0.2181 
RANTA(-1) -0.006388 0.003378 -1.891007 0.0674 
RANTA(-2) 0.008999 0.003602 2.497971 0.0177 
RANTA(-3) -0.007590 0.003608 -2.103411 0.0431 
RANTA(-4) -0.000282 0.003501 -0.080579 0.9363 
INKOMST 0.196455 0.061952 3.171099 0.0033 
     
     R-squared 0.418139     Mean dependent var 0.005176 
Adjusted R-squared 0.312346     S.D. dependent var 0.006972 
S.E. of regression 0.005781     Akaike info criterion -7.310806 
Sum squared resid 0.001103     Schwarz criterion -7.015252 
Log likelihood 153.2161     Hannan-Quinn criter. -7.203943 
F-statistic 3.952434     Durbin-Watson stat 2.351637 
Prob(F-statistic) 0.004364    
     
     	  
	  
Modell	  4	  –	  Den	  optimala	  modellens	  skattning	  
	  
Dependent Variable: KONSUMTION  
Method: Least Squares   
Date: 05/07/15   Time: 13:42   
Sample (adjusted): 2004Q4 2014Q4  
Included observations: 41 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.002143 0.000905 2.366825 0.0242 
RANTA 0.004573 0.002599 1.759248 0.0881 
RANTA(-1) -0.005865 0.002539 -2.309967 0.0275 
RANTA(-2) 0.011847 0.002626 4.511826 0.0001 
RANTA(-3) -0.007422 0.002476 -2.997046 0.0052 
INKOMST 0.101472 0.051024 1.988690 0.0553 
FASTIGHETSPRISINDEX(-1) 0.124393 0.045042 2.761702 0.0094 
BORSINDEX 0.043212 0.007845 5.507855 0.0000 
BORSINDEX(-1) -0.016970 0.009480 -1.790144 0.0829 
     
     R-squared 0.706743     Mean dependent var 0.005172 
Adjusted R-squared 0.633428     S.D. dependent var 0.006884 
S.E. of regression 0.004168     Akaike info criterion -7.931639 
Sum squared resid 0.000556     Schwarz criterion -7.555489 
Log likelihood 171.5986     Hannan-Quinn criter. -7.794666 
F-statistic 9.639903     Durbin-Watson stat 2.139321 
Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     	  


