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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen är en ekonometrisk studie som syftar till att empiriskt skatta sambandet 

mellan inflationen och den marginella konsumtionsbenägenheten i Sverige genom Error 

Correction Modeller (ECM). Två modeller, skattads på årsdata med hjälp av Error Correction 

Modellering (ECM) med förklarande variabler som inflation, realränta, disponibel inkomst, 

arbetslöshet och finansiella tillgångar. Fokus ligger på sambandet mellan inflationen och den 

marginella konsumtionsbenägenheten (MPC). Genom ECM-modellerna får vi fram 

kortsiktiga och långsiktiga dynamiska förändringar i konsumtionsbenägenheten. 

Utgångspunkten för uppsatsen är den Keynesianska konsumtionsteorin och den neoklassiska 

konsumtionsteorin.  

Resultaten visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan inflation och den 

marginella konsumtionsbenägenheten. På kort sikt har inflation ett positivt samband med den 

marginella konsumtionsbenägenheten som innebär att viljan att konsumera i nutid ökar för att 

man inte vill förlora köpkraft på grund av inflationsökningen. På lång sikt är sambandet 

negativt eftersom konsumenter är nyttomaximerare som fördelar sin konsumtion över tiden 

för att kunna hålla en jämn konsumtion över tiden.  

 

Vi finner kortsiktigt att en procentenhets ökning i inflation orsakar 80 procents ökning i MPC; 

allt annat lika för perioden 1995-2014. På lång sikt, över två perioder, orsakar en 

procentenhets ökning i inflation 24 procents ökning initialt och därefter 27 procents 

minskning i MPC för perioden 1970-2014 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Abstract 

This essay is an econometric study that aims to empirically estimate the relationship between 

inflation and marginal propensity to consume in Sweden by Error Correction Model (ECM). 

Two models are developed using the Error Correction Model (ECM) with explanatory 

variables such as inflation, real interest rates, disposable income, unemployment, and 

financial assets. We the focus on the relationship between inflation and marginal propensity to 

consume (MPC). 

We estimate short and long term dynamic changes in consumption the parameters by ECM 

models. 

The theoretical framework of this paper is the Keynesian consumption theory and the Neo-

classical consumption theory. We draw conclusions about the relationship between those 

factors. 

The results show that there is a statistically significant relationship between inflation and 

marginal propensity to consume. In the short term, inflation has a positive correlation on the 

marginal propensity to consume, which means that willingness to consume in the present 

increases, in order to not lose purchasing power in the inflation increase. In the long term the 

relationship is negative for the reason that consumers are maximizing utility and distribute 

their consumption over time in order to consume at the same level for several periods. We 

find short-term inflation causes 80 percent increase in the MPC; all else being equal. In the 

long run, over the two periods, inflation causes 24 percent increase initially and then 27 

percent decline in the MPC. 
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1. Inledning 

“Consumption is the sole end and purpose of all production”  

ADAM SMITH 

 

Konsumtion utgör en fundamental grund för hela ekonomin. Hela vårt ekonomiska system 

bygger på konsumism, som är av yttersta vikt för att få igång ekonomin efter stora 

stagnationer. Hur inflation påverkar viljan att konsumera är fortfarande delvis oklart trots att 

makroekonomins historia visar att inflationen har haft och fortfarande har en stor inverkan på 

hela ekonomin. Ett exempel på detta är 1920-talets kris där bland annat Tyskland (då 

Weimarrepubliken) gick igenom en period av Hyperinflation (Extremt hög inflation). 

Konsekvensen av hyperinflationen blev stora omfördelning av förmögenheter och utarmning 

av befolkningen samt att det finansiella systemet kollapsade. Stor osäkerhet råder under 

hyperinflation och löner samt framtida inkomster/besparingar blir utan värde för att lönerna 

inte är betalda i form av reallöner, där hänsyn tas till inflationen, utan istället får arbetare 

betalt i nominella löner. När man fick betalt rusade löntagare till butikerna för att handla 

innan deras pengar ytterligare förlorade i värde; man var tvungen att handla direkt och i vissa 

arbetsplatser var det lönedag varje dag p.g.a. hyperinflation. (Holmberg, 1995). 

 

Men denna berömda fallstudie i nationalekonomi är inte den värsta. Ungern drabbades hårt av 

hyperinflation 1945-1946 och även Ryssland drabbades under 1990-talet av hyperinflation 

efter omvandlingen från kommuniststat till en öppen demokratisk stat. Som högst var 

inflationstakten uppe i 800 procent (Fregert & Jonung, 2010). Den absolut högsta 

hyperinflationen i ekonomisk historia drabbade Zimbabwe under år 2008 där inflationstakten 

var uppe i hela 2,2 miljoner procent (The Economist, 17 juli 2008). 

 

Långa perioder med hög inflation påverkar konsumtionen på så sätt att konsumenter föredrar 

att konsumera idag hellre än att vänta tills imorgon när priserna är högre vilket leder till ännu 

högre prisnivåer och denna onda spiral fortsätter tills man tar itu med problemet eller tills 

efterfrågan på pengar motsvarar utbudet (Hörngren, 1995). 

 

Det har även uppstått perioder med deflation där ett välkänt exempel är Japan under 1970- 

och 2000- talet med ränta nära noll och väldigt pressade priser. Vårt intresse för arbetet med 

inflation och hushållens konsumtionsbenägenhet väcktes när Sverige senast hade deflation i 
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maj 2014 och Riksbanken mötte detta med att historiskt sänka reporäntan till -0,10 procentfär 

att därefter sänka den ytterligare till dagens värde på -0,25 procent (från den 6 maj 2015). Så 

här beskrev Riksbankschefen Stefan Ingves beslutet “Förra månaden fattade vi ett ovanligt 

beslut - att sänka reporäntan till historiskt låga -0,10 procent” (Ingves, 2015).  

 

Idag är Sverige ett av de länder som har lägst inflation i världen. Enligt statistik från 

Riksbanken har inflationen varit lägre än inflationsmålen sedan 1997 och det är till och med 

deflation under vissa perioder. (Riksbanken, 2011; Svensson, 2013). 

 

Det debatteras mycket om orsaken till dagens låga inflation. Några nationalekonomer har sagt 

att det beror bland annat på riksbankens åtstramningspolitik. Riksbanken hade styrränta på 0,5 

procent sommaren 2010 och räntan började höjas successivt och vid samma tidpunkt år 2011 

blev räntan 2,5 procent. Räntan höjdes trots att inflationsstatistiken visade låga siffror, alltså 

under inflationsmålen (Svensson, 2014). 

 

Penningpolitiken har huvudroll när det gäller stabiliseringspolitiken och riksbankens mål är 

bl.a. att hålla inflationen på en jämn nivå; ca två procent och att stimulera tillväxten 

(Riksbanken, 2011). Genom att använda styrräntan kan riksbanken påverka marknadsräntan 

och på sikt även inflationen och den aggregerade konsumtionen. 

 

En stor förändring i inflationen påverkar ekonomin och hushållen på flera olika sätt bl.a. 

genom omfördelningseffekter och kostnader. Om inflationstakten är för hög skapar det risker 

och oro för arbetstagare eftersom hushållen är osäkra på sina framtida inkomst. Företag 

investerar mindre p.g.a. osäkerheter och på lång sikt kan den ekonomiska tillväxten minska på 

grund av mindre investeringar i realkapital (Fregert, 2007). 

 

Om den faktiska inflationen blir annorlunda än det som förväntades när hushållen (låntagare) 

tecknade lånekontraktet, kommer inflationen att omfördela förmögenhet mellan långivare och 

låntagare (Fregert & Jonung, 2010). Är inflationen lägre än förväntat medför detta att reala 

skulder och skuldkvoten blir högre än förväntat och planerat, som Mikael Nordin och Markus 

Peters tidigare har skrivit om (Nordin, Peters & Vestman, 2015). 

 

En tidigare studie av Nordin & Peters (2014) för perioden år 2006 och 2013 handlar om hur 

hushållens skulder och inkomster påverkas av skillnaden mellan inflationsförväntningar och 
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den faktiska inflationen. Deras resultat visar att de svenska hushållen förlorade cirka 206 

miljarder kronor mellan år 2006 och 2013 enbart. Hushållen skulle ha kunnat öka sin 

konsumtion med 1,4 procent om utfallen av den faktiska inflationen skulle ha varit som 

förväntat (Nordin & Peter, 2014). 

 

En studie för Japan (Ichiue & Nishiguchi, 2013) gick ut på att med mikrodata skatta 

sambandet mellan inflationsförväntning och hushållens konsumtion av kapitalvaror i Japan. 

Perioden som undersöktes var mellan år 1993-2006. Resultat visar att det finns ett starkt 

positivt samband mellan inflationsförväntningar och hushållens konsumtion i Japan. 

 

En undersökning som har utförts i USA av Bachman, Berg och Sims (2014) är baserad på en 

studie i två perioder, en med nollräntesrestriktion och en utan. Deras resultat visar att det finns 

ett svagt samband mellan inflation och hushållens konsumtion av kapitalvaror (varaktiga 

varor).  

 

Skillnaden mellan studierna och deras resultat kan förklaras av att ett heterogent förhållande 

mellan den japanska och den amerikanska ekonomin samt att kulturella skillnader i 

konsumtionsmönster kan ha gett olika utslag i resultaten. Ichiue och Nishiguchi (2013) 

nämner att Japan hade låg och stabil tillväxt under långa perioder. Hushållen är medveten om 

den inhemska ekonomins utveckling det gör att räntan blir låg hela tiden. 

 

En undersökning av inflationsförväntningar och hushållens utgifter för varaktiga varor 

(kapitalvaror) utfördes i Tyskland mellan år 2000 och 2013. Undersökningen gjordes av 

D'Acunto, Hoang och Weber (2015). Deras data är i form av en undersökningsenkät och 

resultatet visar att hushållen som förväntar sig en högre inflation i framtiden, tenderar att öka 

sin konsumtion med ungefär 8 procent. De hushåll som förväntar sig att inflationstakten 

kommer vara konstant eller minskande har inte lika positiv inställning till inköp av varaktiga 

varor. Den positiva effekten av inflationsförväntning och den marginella 

konsumtionsbenägenheten är starkare för hushåll med hög inkomst och högutbildade samt för 

dem som bor i större städer (D'Acunto, Hoang & Weber, 2015). 

 

En svensk studie på inflationsförväntningar och konsumtion av kapitalvaror utfördes av Bolin 

& Löf (2014). Denna studie liknar den amerikanska studien när det gäller resultat. Att det 
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finns ett svagt samband mellan inflationsförväntningar och inköp av kapitalvaror. Data som 

de använde kommer från konjunkturinstitutet och metoden är ordered-probit modell
1
. 

 

En ekonometrisk studie på hushållens konsumtion och de faktorer som påverkar 

konsumtionsbenägenhet gjordes av (Johnsson & Kaplan, 1999). Studien gick ut på att skatta 

hur disponibel inkomst, finansiella tillgångar och nettoförmögenhet påverkar de svenska 

hushållens konsumtion. Använd data är från åren mellan 1970-1998. Deras resultat visar att 

det finns signifikanta samband mellan hushållens konsumtionsutgifter och de utvalda, 

förklarande variablerna, men med olika stora effekter. Effekterna delas in i två perioder, 

kortsiktigt upp till ett år och långsiktiga längre än ett år. 

 

På kort sikt visar studien att en permanent inkomstökning på en procent ger 0,37 ökad 

konsumtion. En procents ökning i finansiella tillgångar ger 0,05 ökning i konsumtion. 

Nettohusförmögenhet påverkar inte konsumtionen på kort sikt. På lång sikt ges 0,80, 0,16 

respektive 0,04 ökning av konsumtionen. En ökning av finansiella tillgångar och 

nettohusförmögenhet har liten effekt på konsumtionsbenägenheten på lång sikt. 

 

De tidigare studierna som vi nämnt behandlar för det mesta relationen mellan 

inflationsförväntningar och hushållens konsumtion. Vi anser att en kompletterande studie 

möjligen kan ge ökad förståelse för makroekonomin; i synnerhet för sambandet mellan 

inflation och viljan att konsumera. 

1.2 Syfte 

Vi vill empiriskt estimera sambandet mellan inflation och MPC (av engelskans “Marginal 

Propensity to Consume) i Sverige samt för perioden 1970-2014 och delperioden 1995-2014. 

  

                                                           
1
 Ordered-probit-modellen är en ekonometrisk metod som används för kvalitativa data. Metoden 

estimerar genom maximum likelihood istället för OLS. 
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1.3 Problemdiskussion 

Vi har sett hur viktig konsumtion och inflation kan vara för ekonomin i dess helhet och vilka 

konsekvenser de har på ekonomin. Då blir det en självklarhet att förstå och ha svar på frågor 

som hur, varför och hur mycket konsumtion och inflation förändras samt vilka 

förklaringsfaktorerna är. Ännu viktigare är att undersöka ifall det finns ett samband mellan 

dessa två. Magnituden på MPC och inflation har på ekonomin är stor och leder till frågan 

varför en sådan undersökning för sambandet mellan faktiskt inflation och hushållens 

konsumtion inte har gjorts tidigare. Det anser vi vara en stor brist i de ekonomiska studierna, 

som kan ha haft stor betydelse när det gäller ekonomisk politik.  

 

Om stora ekonomiska beslut baseras på att ett samband finns (utan empiriska bevis) mellan 

viljan att konsumera och inflation kan dessa ha fattats på felaktiga grunder och risken finns att 

man istället övervärderar eller underskattar effekterna som inflation har på konsumtionen eller 

vice versa. Hela vår penningpolitik kanske måste omvärderas och anpassas till det faktum att 

vi inte vet hur sambandet mellan MPC och inflation ser ut. Som tidigare studier har visat har 

hushållens skuldkvot ökat på grund av penningspoltikens misslyckande med sin 

måluppfyllelse (Nordin & Peters, 2014). Om måluppfyllelsen skulle ha gjorts skulle inte 

skuldkvoten öka och vi skulle inte ha lika hög arbetslöshet som idag. Reporäntan har höjts 

från 0,25 procent i juni 2010 till 2 procent juli 2011 trots att KPIF-prognosen låg under målet 

och detta resulterade i för låg inflation och lägre konsumtion med ökad arbetslöshet istället 

(Svensson, 2013).  

 

Med ett bättre underlag skulle man minimera risken för felaktiga beslut och dess effekter på 

ekonomin i stort. Förtroendet för penningpolitiken som Riksbanken driver urholkas efter 

sådana här utfall som påverkar hushållens konsumtion under lång tid, vilket är ett allvarligt 

problem. Man måste tänka om vad gäller “transmissionsmekanismen ”som visar hur en 

förändring i reporäntan påverkar inflationen och övriga ekonomin. Där har man endast med 

hushållens inflationsförväntningar i formeln och tar inte hänsyn till att faktisk inflation kan bli 

mycket högre/lägre beroende på hur sambandet ser ut mellan MPC och faktisk inflation 

(Hörngren, 1995; Riksbanken 2011). Att någon undersökning inte har gjorts tidigare är 

självfallet inte bra med tanke på hur stor vikt inflation och konsumtion har i samhället och att 

hela vår stabiliseringspolitik bygger på att ett sådant teoretiskt samband finns utan några 

empiriska bevis. 
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Konsumtionen är som tidigare nämnts trots allt kärnan i vår ekonomi. Det berör oss alla som 

medborgare och det påverkar oss alla från makronivå till varje enskild individs beslut i 

vardagen. Att konsumtionen har en sådan viktig roll i våra liv gör den till föremål för 

forskning och det är av stort intresse att undersöka den för att bättre förstå hur en sådan stor 

aspekt i den ekonomiska aktiviteten påverkas. Än viktigare är frågan varför den ekonomiska 

aktiviteten påverkas som den gör. Konsumtion, och ännu intressantare den marginella 

benägenheten att konsumera (MPC), är vad vi vill undersöka mer ingående för att bättre förstå 

vad som påverkar viljan att konsumera och hur elastisk konsumtionen är beroende på 

förändring huvudsakligen i inflationen. 

1.3.1 Problemformulering 

Inflation och konsumtion är två stora angelägenheter för hela ekonomin och konsekvenserna 

kan vara allvarliga och att undersöka ifall ett samband existerar är väsentligt. Det leder oss till 

frågan: 

  Hur påverkas den privata konsumtionen i ekonomin av den faktiska inflationen? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa uppsatsen till den keynesianska konsumtionsfunktionen med valda 

variabler som marginell konsumtionsbenägenhet, disponibel inkomst, faktisk inflation, 

realränta, hushållens finansiella tillgångar och arbetslöshet. Variablerna är i årlig data. 

Vi har även begränsat undersökningen till att omfatta enbart Sverige under perioderna 1970-

2014 och 1995-2014. Motiveringen är att arbetslöshetsdata finns tillgänglig endast för 

perioden 1970-2014, varför vi har anpassat de andra variablerna till att även sträcka sig 

mellan samma period. Den andra perioden (1995-2014) beror även den av brist på data, här 

för finansiella tillgångar. Även här har vi reducerat de andra variablerna till att endast 

involvera perioden 1995-2014.  
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2. Teori 

Inledningsvis kommer vi beskriva vad den marginella konsumtionsbenägenheten (MPC) är 

samt hur den bestäms i Keynes konsumtionsfunktion (2.1). Vi kommer även presentera den 

Neoklassiska teorin för konsumtion (2.2). Därefter redogör vi för inflationen (2.3), vad den är 

samt hur den bestäms och beräknas idag (2.3.2). Avslutningsvis beskriver vi hur sambandet 

mellan MPC och inflation antas vara och vad det får för effekt på MPC (2.4).  

 

2.1 MPC nedan illustreras Keynes konsumtionsfunktion: 

 

Ekvation 1 Keynes disponibla inkomstfunktion: 

 

 𝑌𝑑𝑖𝑠𝑝 = 𝑌 − 𝑡𝑌 + 𝑇𝑟 = (1 − 𝑡) ∗ 𝑌 + 𝑇𝑟 (2.1) 

 

Ekvation 2 Keynes konsumtionsfunktion: 

 

𝐶𝜏 = 𝛼 + 𝑚𝑝𝑐 ∗ 𝑌𝑑𝑖𝑠𝑝   (2.2) 

 

Y är inkomsten före skatt, t skattesatsen och Tr transfereringar. Ydisp är därmed den 

disponibla inkomsten, den inkomst hushållen har tillgänglig för konsumtion. Ct är lika med 

konsumtionen period . Där 𝛼 är intercept och definieras som den konsumtion som inträffar 

när inkomsterna enbart beror på transfereringar eller negativt buffertsparande (Fregert & 

Jonung, 2010). Slutligen är mpc den marginella konsumtionsbenägenheten. Kortfattat 

beskrivet som att om hushållens disponibla inkomst ökar med 1 krona, ökar samtidigt 

konsumtionen med 1*MPC, där MPC är ett tal mellan 0 och 1.  

2.2 Neoklassisk konsumtionsteori 

Den neoklassiska konsumtionsmodellen beskriver flera teorier, bl.a. den permanenta inkomst 

hypotesen som utvecklades av Milton Friedman (1957). Den andra teorin är 

livscykelmodellen som utvecklades av Franco Modigliani och Rickard Brumberg 1954 

(Modigliani, 1986). 
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Likheten mellan bägge teorier är att man antar att hushållen vill jämna ut sin konsumtion över 

hela livscykeln. Nyttan ökar när individen ökar sin konsumtion, men med avtagande 

marginalnytta. Individen vill hellre fördela sin konsumtion i flera perioder istället för att 

konsumera allt på en gång. Variabler som ränta, nuvarande inkomst, förväntad 

framtidsinkomst och nuvarande samt framtida förväntade finansiella tillgångar är viktiga 

förklarande variabler för individens konsumtion enligt dessa teorier (Jones 2010). Den 

neoklassiska konsumtionsmodellen har två viktiga komponenter; intertemporal 

budgetrestriktion och en nyttofunktion. Vi ska ta en närmare titt på budgetrestriktionen för att 

beskriva konsumtionen och hur en eventuell förändring i inflation kan tänkas påverka 

konsumtionen. 

 

Nedan visas ekvationerna för budgetrestriktionen inom den neoklassiska konsumtionsteorin: 

𝐶1 = 𝑌1 − (𝑓2 − 𝑓1)  (2.3) 

 

𝐶2 = 𝑌2 + (1 + 𝑟) ∗ 𝑓2  (2.4) 

 

Där C1 är konsumtion idag, C2 är konsumtion i framtiden, Y1 är nuvarande inkomst, Y2 är 

förväntad framtida inkomst, f1 är finansiella tillgångar och f2 är framtida förväntade 

finansiella tillgångar. R är räntan/diskonteringsräntan. 

 

Om vi antar att konsumenter nyttomaximerar kommer konsumenterna vid en förändring i 

förklaringsvariablerna i ekvationerna (2.3) och (2.4) jämna ut sin konsumtion för att få 

maximal nytta av att konsumera i bägge perioder.  
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Figur 1: nyttofunktionen; avtagande marginal nytta. Källa: Jones 2010 

 

2.3 Inflation 

2.3.1 Kvantitetsteorin 

Den skotske filosofen och nationalekonomen David Hume (1711-1776) utvecklade denna 

teori under 1700-talet. Den engelska börsmäklaren David Ricardo (1772-1834) fortsatte sedan 

att utveckla den i början av 1800-talet (Fregert & Jonung, 2010). Den klassiska 

kvantitetsteorin beskriver det långsiktiga sambandet mellan penningmängden och prisnivån i 

samhället. En förändring i penningmängden ger en förändring i prisnivån. Stiger 

penningmängden, allt annat lika, resulterar det i stigande priser, det vill säga inflation, vilket 

innebär penningvärdeförsämring. Sjunker penningmängden, allt annat lika, resulterar det i 

sjunkande priser, det vill säga deflation, vilket innebär penningvärdeförbättring. 

 

𝑀 + 𝑉 = 𝑃 + 𝑌 (2.5) 2 

 

M = Penningmängd 

 

V = Omloppshastighet av pengar (velocity) 

 

P = Pengar 

 

Y = BNP 

Produkten av den allmänna prisnivån (BNP-deflatorn), P (prisnivån), och real BNP, Y, är 

nominell BNP. 

Om V=0 och Y är givet, kan uttrycket förenklas till: 

 

P = M  (2.6) 

Vilket betyder att den relativa förändringen i prisnivå (inflationen) är lika med den relativa 

förändringen i penningmängden enligt formeln (2.6). 

 

                                                           
2
 Funktionen (2.5) är i logaritmisk form. 
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2.3.2 KPI 

Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. 

som inflationsmått. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för 

hela den privata, inhemska konsumtionen. En så kallad KPI-korg är måtten man utgår ifrån 

och det är en korg med olika konsumtionsvaror (mat, kläder, tjänster o.s.v.) och man mäter 

prisutvecklingen för varorna, för att mäta inflationen. (Riksbanken, SCB) 

2.4 Alternativkostnader – inflation, ränta och kontanter 

Alternativkostnaden för att hålla kontanter är den reala sparräntan – den avkastning man hade 

fått om man hade sparat pengarna i ett sparkonto istället för att hålla kontanter i ”handen”. 

Realräntan är den nominella räntan minus inflation. Alternativkostnaden leder till att 

konsumenter kan spara, konsumera eller investera för pengarna. 

 

Sammantaget, allt annat lika, innebär inflation att pengarnas värde avtar med inflationen. Med 

en hög inflation, exempelvis vid hyperinflation, kommer därmed konsumtionen teoretiskt 

(åtminstone om inte realräntan är positiv) att öka då konsumenters pengar har mer värde ju 

tidigare de konsumeras. Omvänt, utan inflation, avtar inte pengarnas värde varpå individer 

inte ”behöver” känna sig tvungna att konsumera upp alla sina pengar så tidigt som möjligt. 

Därmed kan hävdas att vid hög inflation går MPC mot 1. Vid låg/ingen är det inte teoretiskt 

möjligt att bestämma hur nära 0 eller 1 MPC skulle hamna – men att den troligtvis blir lägre 

än vid hög inflation. Det kan vara kontroversiellt, men ju högre inflation; desto mindre värde 

har pengarna, vilket leder till att man blir tvungen att konsumera tidigare.  

 

Vi har nu beskrivit olika teorier om konsumtionsefterfrågan. Den ursprungliga keynesianska 

konsumtionsteorin beskriver att inflation betyder mycket lite för hushållenskonsumtion (på 

lång sikt). Den ursprungliga keynesianska teorin antar att löner och priser är givna. Teorin 

säger att hushållen fokuserar sin konsumtion på den nuvarande perioden mest. Vilket innebär 

att en ökning av inflation skulle leda till att konsumtionen ökar direkt i den nuvarande 

perioden. Den neoklassiska konsumtionsteorin betonar istället vikten av att både konsumera 

idag och i framtiden. Vilket innebär att en ökning av inflation skulle leda till att konsumenter 

ökar sitt sparande för att man vill jämna ut sin konsumtion över hela sin livscykel. (Jones, 

2010) 
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Vår hypotes är att det finns ett samband mellan inflation och MPC som både är negativt och 

positivt. Kortsiktigt tror vi att sambandet är positivt (keynesianska-modellen) och på lång sikt 

är sambandet negativt (neoklassiska-modellen).  
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3. Metod 

Vi skall konstruera en ECM-modell (Error Correction Model) med utgångspunkt för den 

Keynesianska aggregerade konsumtionsfunktionen (Fregert & Jonung, 2010). 

En metod som mäter hur lång tid det tar för den beroende variabeln (i vårt fall konsumtion), 

att nå jämvikt efter förändring/skift i de förklarande variablerna; som inflation, disponibel 

inkomst, realränta o.s.v. (Best, 2008). Fördelen med en ECM-modell är att modellen är 

väldigt effektiv vid tidsserier som har icke stationära egenskaper och att den separerar 

långsiktiga samt kortsiktiga dynamiska förändringar i data. ECM-modellen åtgärdar icke-

stationaritet genom att separera kort- och långsiktiga dynamiska förändringar. För att 

åstadkomma detta differentierar man tidsserien. Anledningen till att vi använder ECM-modell 

är att våra data uppvisar icke-stationära egenskaper (medianen förflyttas konstant). Detta är ett 

problem eftersom om man kör en OLS på tidsserier med icke-stationära egenskaper är risken 

stor att få felaktiga estimeringar. Att vår tidserie har en median som förflyttas konstant 

förklaras av att exempelvis konsumtionens median ändras över tiden p.g.a. att den ökar för 

varje år som BNP ökar.  

3.1 Grundfunktion 

Vår grundfunktion nedan är tagen från Keynes funktion för aggregerad konsumtion med 

variabeln inflation tillagd: 

 

𝐶 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑌 + 𝛽2 ∗ 𝐼 + 𝛽3 ∗ 𝑃 +∪  (3.0) 

 

Där C = Konsumtion, och den marginella konsumtionsförändringen får vi fram genom 

elasticiteten av regressionsanalysen. Y = BNP, som här är den totala disponibla inkomsten för 

Sverige. I = realräntan och P = Inflation eller förändring i prisnivån. U = feltermen. 

3.2 Ekvationer som ska estimeras 

Från vår grundfunktion (3.0) har vi utvecklat två funktioner som vi ska bygga upp två ECM-

modeller för och som utgör vår ekonometriska analys av data. Första modellen är för perioden  

 

1995-2014: 
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𝐶 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑌 + 𝛽2 ∗ 𝐼 + 𝛽3 ∗ 𝑃 + 𝛽4 ∗ 𝐹 +∪ (3.1) 

 F = Finansiella tillgångar. 

 

Andra modellen är för perioden 1970-2014: 

𝐶 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑌 + 𝛽2 ∗ 𝐼 + 𝛽3 ∗ 𝑃 + 𝛽4 ∗ 𝐴𝑙 +∪ (3.2) 

AL = Arbetslöshet i procent. 

 

Valet av ekvation (3.1) och (3.2) motiveras av att vi har valt att ha den keynesianska 

aggregerade funktionen för konsumtion där de grundläggande variablerna disponibel inkomst 

(Y) och realränta (I) ingår. Vår huvudsakliga undersökning ska fokusera på koefficienten (β3) 

som står framför inflation (P) som är vår primära förklaringsvariabel. Vi har även lagt till två 

ytterligare förklaringsvariabler i varsin separat ekvation för att undersöka ifall de även har en 

påverkan på MPC. Dessa är finansiella tillgångar (F) och Arbetslöshet (Al) som har 

koefficienten (β4) i ekvation (3.1) respektive (3.2). Vi har valt att ha dessa i varsin ekvation 

för att undvika att behöva korta ner perioden för undersökningen till att endast involvera 

1995-2014 p.g.a. brist på data för finansiella tillgångar. På så sätt kan vi även täcka perioden 

1970-2014. 

3.3 Generell ekvation för ECM modeller 

För att bättre läsa av parametrarnas elasticitet och stabilisera variansen över tid, är alla 

variabler i naturlig logaritmform. Detta underlättar analysen i statistikprogrammet EViews 

som vi använder för att konstruera våra modeller. Vi har även använt två laggar per variabel 

p.g.a. att den teoretiska modellen utgår från att konsumtionen anpassas efter en periods 

förändring i givna förklaringsvariabler. Men egentligen kan denna anpassning ske inom en 

månad, år eller mer. Därför låter vi den dynamiska förändringen/anpassningen i den empiriska 

modellen ske genom att lägga till laggade variabler i vår empiriska modell. 

 

Generell Form för ekvationerna (3.1 och 3.2) är: 

∆𝐶𝑡 =∝ + ∑ 𝜙𝑖∆𝑐𝑡−𝑖
𝐾1
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑦𝑡−𝑖

𝐾2
𝑖=0 + ∑ 𝛿𝑖∆𝐼𝑡−𝑖

𝐾3
𝑖=0 + ∑ 𝜑𝑖∆𝐹𝑡−𝑖

𝐾4
𝑖=0 + 𝜆𝐸𝐶𝑀𝑡−𝑖 + 휀𝑡  (3.3) 

∆𝐶𝑡 =∝ + ∑ 𝜙𝑖∆𝑐𝑡−𝑖
𝐾1
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑦𝑡−𝑖

𝐾2
𝑖=0 + ∑ 𝛿𝑖∆𝐼𝑡−𝑖

𝐾3
𝑖=0 + ∑ 𝜑𝑖∆𝐴𝐿𝑡−𝑖

𝐾4
𝑖=0 + 𝜆𝐸𝐶𝑀𝑡−𝑖 + 휀𝑡  (3.4) 
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Den unika variabeln ECMt-1 är en periods lagg av ECM-variabeln. ECM-variabeln erhålls 

genom att beräkna en OLS (ordinary least squares) på våra ekvationer (3.1) och (3.2) i 

logaritmform och därmed kommer ECM att sparas som residualen från dessa skattningar.  

  

ECMt-1 variabel erhålls genom OLS estimering på: 

𝐸𝐶𝑀𝑡−1 = 𝐶𝑡 − 𝛽1𝑦𝑡 − 𝛽2𝑟𝑡 − 𝛽3𝑖𝑡   (3.5) 

Där 𝐶𝑡 = 𝛽1𝑦𝑡 + 𝛽2𝑟𝑡 + 𝛽3𝑖𝑡 + 휀𝑡  (3.6) 

 

ECM-variabeln (observera att här åsyftas inte ECM som modell utan som variabel) visar 

avvikelsen från den långsiktiga jämvikten och där all kortsiktig dynamik avsiktligen har lagts 

till i residualtermen (ECM). ECMt-1 i sin tur agerar som kontrollvariabel i den meningen att 

den kontrollerar konsumtionens rörelser (C) över tid för att nå långsiktig jämvikt. 

 

3.4 Generell till specifik modell 

Vi har därefter gått från generell till specifik modell genom att ta bort insignifikanta 

laggvariabler med början från högre laggorder till lägre tills enbart signifikanta variabler 

återstår i modellen. Variabler som är kvar efter reduceringen är: 

För ekvation (3.4): DLgdp (första differensen av disponibel inkomst), Dlcpi (första 

differensen av inflation), Dlreal (första differensen av realräntan) och ECMt-1 

(kontrollvariabel). 

För ekvation (3.5): Dlcpi, dlreal, dlarbts (första differensen av arbetslöshet), lag1dlcpi (en 

laggad period av inflation) och ECMt-1 (kontrollvariabel för ekvation (3.2)). Ett par tester har 

även utförts med hjälp av Eviews för att vara säkra på att vi har fått fram en korrekt modell 

som inte uppvisar autokorrelation i residualtermen och som indikation på att vi inte har en 

misspecificerad modell, där en viktig förklaringsvariabel har utelämnats. Det testar vi även 

genom Ramseys reset test. T-test för heteroskedasticitet och normalfördelning i residualer har 

också gjorts på modellerna. 
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4. Data 

All data kommer från SCB (statistiska centralbyrån), Riksbanken och ekonomifakta 

(ekonomifakta.se). All data är årlig. Data för alla variablerna visas i index med basår 2010.  

Tabellen 1.1 nedan ska underlätta för läsaren att identifiera variablerna och att förstå dem. 

 

1.1. Tabell förklaring av beteckningar. 

 

 

Förklaring av förekommande beteckningar 

Förklaring→ 

              

Logaritm form: Första log differens form: Lagg form 

Variabel↓    

Konsumtion (C) Lcons: log av 

konsumtion 

Dlcons: första differens 

konsumtion 

Lag1dlcons och 

Lag2dlcons är första 

och andra lagg av 

Konsumtion 

Inflation/konsument prisindex (P) Lcpi: log 

konsument 

prisindex 

Dlcpi: första differens 

konsument prisindex 

Lag1dlcpi och 

lag2dlcpi är första och 

andra lagg av 

inflation/KPI 

Bruttonationalprodukt (BNP) Lgdp: log BNP Dlgdp: första differens BNP Lag1dlgdp och 

lag2dlgdp är första och 

andra lagg av BNP 

Realränta (I), 3-månaders 

kortränta. 

Lreal: log 

realränta 

Dlreal: första differens realränta Lag1dlreal och 

lag2dlreal är första och 

andra lagg av realränta 

Finansiella tillgångar (F) Ltillgng: log 

finansiella 

tillgångar 

Dltillgng: första differens 

finansiella tillgångar 

Lag1dltillgng och 

lag2dltillgng är första 

och andra lagg av 

finansiella tillgångar 

Arbetslöshet (AL) Larbts: log 

arbetslöshet 

Dlarbts: första differens 

arbetslöshet 

Lag1dlarbts och 

lag2dlarbts är första 

och andra lagg av 

arbetslöshet 
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Konsumtion (C): 

Data för konsumtion är hämtad från SCB och är för perioden 1950 till 2014. Konsumtion är i 

realform som index med basår 2010. Data ser vi nedan i figur 2: 

 

Figur 2: Realkonsumtion. källa SCB 

 

Ovan ser vi utvecklingen för realkonsumtion som har haft stadig tillväxt med undantag för 

vissa perioder, till exempel stagnationen under 1970-och 1980-talets kriser, som syns ovan 

(mitten av grafen). Även nedgången under 1990-talets finansiella kris är tydlig och bidrog till 

att hushållens konsumtion minskade, men återhämtade sig efter reformerna på 1990-talet. 

MPC är vår beroendevariabel och för att undersöka den måste vi ha med realkonsumtion som 

vi läser av elasticiteten för att få den marginella förändringen. 

 

Inflation (P): 

Inflation är hämtad från Riksbanken med period 1950-2014, men med basår 1914 istället för 

2010. Figur 3 visar förändring i Konsument prisindex: 

 

 

Figur 3: inflationsförändring, basår 1914. Källa: riksbankens historisk monetär statistik. 
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För perioden 1950-1970 kan från figuren avläsa en ökning av KPI (Konsumentprisindex). 

Efter finanskrisen på 1970-talet ser vi en skarp ökning i den allmänna prisnivån och det har 

förstärkts ytterligare av efterföljande kriser på 1980- och 1990-talet. Speciellt markant är 

1990-talets finanskris som visar ett upphopp i figuren (se tidpunkt 1990 i figur 3) och det är i 

samband med att realräntan sänktes år 1990 (se figur 5) och följde en höjning 1991 och en 

ytterligare stor sänkning 1992.  

Inflationen är den primära förklaringsvariabeln för vår undersökning och är den variabel som 

vår uppsats bygger på.  

BNP (Y): 

BNP (brutto national produkt) är hämtad från SCB med samma period (1950-2014) som 

konsumtion. Vi har BNP även med samma basår för bättre jämförelse mellan variablerna samt 

i realform. Figur 4 visar real BNP:s utveckling senaste 64 åren: 

 

 

Figur 4: Real BNP utveckling med basår 2010. Källa: SCB 

 

Notera likheten mellan realkonsumtionsutveckling med real BNP. Då dessa hänger ihop och 

konsumtion utgör 2/3 av BNP är tillväxten snarlik mellan dessa två variabler. Vad vi också 

ser i Figur 4 är den effekt 1990-talets kris hade på Sveriges utveckling. Mellan åren 1990 och 

1993 ser man en nedåtgående utveckling för real BNP, som direkt kan sammankopplas med 

90-talets finanskris. Även finanskrisen år 2008 uppvisar ett nedåtgående mellan år 2007-2009. 

BNP är en av den grundläggande förklaringsvariablerna för vår undersökning och här menar 

vi att BNP ska tolkas som den disponibla inkomsten för hela Sverige för att undersöka 

sambandet nationellt.  
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Realränta (I): 

Realränta är hämtad från Riksbanken för period 1950-2014. Figur 5 visar utvecklingen i 

procentform: 

  

figur 5: realränta i procent-form. källa: SCB 

Det skift neråt efter 1992 förklaras av att Riksbanken tog beslut att ändra inflationsmålet till 

två procent och för att nå målet används realräntan som verktyg för att kontrollera inflationen. 

Det förklarar den långa nedåtgående trend som vi ser i figuren efter tidpunkten 1992. Med 

undantag för IT-bubblan i början av seklet och tre år innan finanskrisen år 2008 (tidpunkt 

2005-2008) har realräntan rört sig nedåt mot noll (Riksbanken 2011; Fregert & Jonung, 2010). 

 

Realräntan ingår i den aggregerade funktionen för konsumtion och har en stark påverkan på 

konsumtionen. Vi har valt att utgå ifrån den kenyanska aggregerade funktionen för 

konsumtion eftersom vi har med realräntan som förklaringsvariabel. 

 

Finansiella tillgångar (F): 

Med finansiella tillgångar menar vi sparade pengar och innehav av aktier, fondandelar 

obligationer o.s.v. Data är hämtad från ekonomifakta (Ekonomifakta) och är från 1995 till 

2014. Vi har omvandlat värden till index med basår 2010. Figur 6 visar utveckling för svenska 

hushållens finansiella tillgångar: 
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Figur 6: Finansiella tillgångar basår 2010. Källa: Ekonomifakta. 

 

Det skulle vara intressant att se finansiella tillgångars utveckling under hela 1990-talet, men 

det saknas data för åren 1990-1994. Nedgången vid tidpunkt 2008 (se figur 6) är på grund av 

finanskrisen, då många hushålls tillgångar minskade i värde och såldes. Därefter har det ökat 

stadigt. 

Finansiella tillgångar tog vi med som tänkbar förklaringsvariabel för att vi anser att den är 

relevant för konsumtionen på så sätt att en ökning i finansiella tillgångar leder till en högre 

grad av MPC och vice versa (Johnsson & Kaplan 1999; Berg & Bergström 1995; Barot, 

1995). 

Arbetslöshet (Al): 

Data för arbetslöshet är hämtad från OECD som Sverige rapporterar in till och är från år 1970 

till 2014 och är uppmätt i procentform av den totala populationen. Figur 7 visar arbetslöshet i 

procent-form för åldrarna 16-64: 

 

Figur 7: Arbetslöshet i % för hela arbetskraften (ålder 16-64). källa: OECD. 

 

Återigen ser vi följderna av 1990-talets finanskris i Sverige, där ökningen i arbetslöshet steg 

rejält efter 1990 (se tidpunkt 1990 i figur 7). Den höll sig relativt hög ända fram till 
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sekelskiftet och har minskat en aning från toppnivån på 11 procent år 1997 till att pendla 

mellan värden på 6 procent och 9 procent. 

Anledningen till att vi tog med arbetslöshet som förklaringsvariabel är att vi utgår från den 

neoklassiska teorin för konsumtion, som tar hänsyn till nutida och framtida inkomster och 

förmögenheter. Om en individ blir arbetslös finns ett tydligt samband som påverkar den 

nuvarande och framtida konsumtionen p.g.a. osäkra inkomster i framtiden. Man tenderar att 

minska på konsumtionen och spara mer, alltså att MPC minskar (Fregert & Jonung 2010; 

Jones 2010).  
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Variablerna ser ut som följande i första differens form: 

 

 

                 Figur 8: Konsumtion i första differens                Figur 9: CPI i första differens prisindex 

 

 

                 Figur 10: Real BNP i första differens                         Figur 11: Realränta i första differens  

 

 

 

   Figur 12: Arbetslöshet i första differens                          Figur 13: Finansiella tillgångar i första differens 

 

Vår data är icke-stationära i nivå (Figur 2-7) men blir stationära i första differensform som vi 

kan se i figurerna 8-13. Det innebär att data inte följer en trend och medianen förflyttas inte 

konstant. Det är tydligt om vi kollar på Figurerna 8-13 och läser av samt jämför med data i 

nivå figurer 2-7 där dataserien följer trend medan vi här ser betydlig mer toppar och dalar som 

bildas av dataserierna. Dlcpi är icke-stationär (figur 9), men på grund av ett högt t-värde så 

passar den in i ekvationen.  
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5. Resultat och analys 

Vårt resultat baserar sig på två slutgiltiga modeller, även kallad specifik modell. Vi har 

estimerat en OLS på ekvationerna (3.1) och (3.2) för att få fram ECM-variabel som vi även 

har i graf för att studera den långsiktiga steady state (5.1). Vi har testat vår ECM-variabel för 

icke-stationaritet (5.2). Första steget i en ECM-modell är estimering av generella ekvationer 

för (3.1) och (3.2) vilket resulterar i generella modeller med laggar och ECM variabel (5.3). 

Andra steget är att gå från generell till specifik modell, vilket innebär att ta bort insignifikanta 

variabler för att få fram specifika modeller (5.4). 

5.1 Estimering av grundfunktioner 

För att estimera den långsiktiga ekvationen för variablerna har vi kört en OLS på modellerna 

(ekvation 3.3 och 3.4) nedan:
3
 Estimering av ekvationen (3.3) som vi kallar modell (1.A) för 

perioden 1995-2014 genom OLS gav följande resultat: 

Modell 1.A: 

 

Dependent Variable: LCONS     

Method: Least Squares      

Sample: 1995 2014     

Included observations: 20     

     

Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C  -2.671076 0.792305 -3.371274 0.0042 

LGDP  0.565143 0.146859 3.848198 0.0016 

LCPI  0.537184 0.096701 5.555127 0.0001 

LREAL  -0.008331 0.007134 -1.167697 0.2612 

LTILLGNG  0.034669 0.049970 0.693787 0.4984 

    

Vi kontrollerar endast de estimerade koefficienterna i modell 1.A och 1.B för att uttyda ifall 

de är korrekta utifrån teorier om våra konsumtionsfunktioner. Vi kan inte använda de 

estimerade standardavvikelserna (förkortat ”Std. Error” i utkastet) för att testa för signifikans, 

detta på grund av att variansen sannolikt är biased; vilket innebär att estimeringen av 

                                                           
3
 Observera att ekvationerna är i logaritm form! 
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variansen blir skev i relation till en normalfördelning. . Det är så därför att tidserien i 

ekvationen är icke-stationär som vi har konstaterat tidigare, vi kan se detta genom att 

betrakta medianen som förflyttas konstant i figur 2-6 i avsnittet Data. ( Gujarati & Porter, 

2009) 

 

Residualen i graf ser vi i figur 2: 

 

Figur 2: Residual från OLS för ekvation 3.1 

 

Denna residual är vår error correction variabel (ECM) som vi antar representerar den 

långsiktiga steady state för ekvation (3.5). Om ECM variabeln är stor i absoluta tal kan vi anta 

att konsumtionen (LCONS) kommer ändras över tiden. 

 

Estimering av ekvation (3.2) genom OLS för perioden 1970-2014 ger oss modell 1.B: 

Modell 1.B. 

     

Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C  1.667241 0.143826 11.59210 0.0000 

LGDP  0.651912 0.072602 8.979289 0.0000 

LCPI  0.010347 0.028907 0.357932 0.7223 

LREAL  -0.039976 0.011205 -3.567587 0.0010 

LARBTS  -0.082194 0.014967 -5.491779 0.0000 

Dependent Variable: LCONS     

Method: Least Squares     

Sample (adjusted): 1970 2014     

Included observations: 45 after adjustments 

Test statistik för modell 1.B:     

R-squared  0.978604   Durbin-Watson stat 0.556237 
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Vi kan ytterligare understryka att vår tidserie är icke-stationär genom att jämföra värden för R 

i kvadrat (R-squared) med Durbin-Watson statistikan. Villkoret för stationaritet är att Durbin-

watson stat > R². Men vi kan se ovan i modell 1.B att Durbin-watson stat < R² 

(0,556237<0,978604), vilket indikerar icke-stationära egenskaper för tidsserien. 

Residualen för modell 1.B ser vi i figur 3: 

 

Figur 3: Residual från OLS för ekvation 3.2 

Här ser vi vår error correction variabel (ECM) för ekvationen (3.64). Även här vi antar att 

den representerar den långsiktiga steady state för ekvationen (3.64). 

Variablerna i 1.A och 1.B är väldigt insignifikanta för att vi avsiktligen har lagt till all 

kortsiktig dynamik i modellen in till residual termen (ECM variabel). Det innebär att 

autokorrelation uppstår i residualen. Autokorrelation i residualtermen gör att standard 

avvikelsen tenderar att underskattas och att t-värdet övervärderas samt att OLS; där error 

termen ska vara icke-korrelerad, är inte längre ” Best Linear Unbiased Estimators” (BLUE)
4
. 

Däremot är estimering av koefficienterna inte biased och vi antar att de är korrekta. (Gujarati, 

Porter 2009) 

5.2 Stationaritets test för ECM variabeln 

Vi använder Engle och Grangers 2-stegsmetod för att testa om ECM variabeln är stationär. Vi 

använder (MacKinnon, 2010) kritiska värden och finner att variabeln inte är stationär. Det gör 

att resultaten måste tolkas med försiktighet. Om man antar att ECM-variabeln är icke-

stationär kommer ändå variabelns t-värden i ekvation (3.5) och (3.6) att bli asymptotiskt 

normalfördelad, d.v.s. ett högt t-värde signalerar ett signifikant samband (Sjö, 2013). 

Ekvation för kritiskt värde: 

                                                           
4
 ”Best Linear Unbiased Estimators”(BLUE) är en linjär funktion som bäst approximerar data utan snedvridning (ibid) 
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𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝛽∞ +
𝛽1

𝑇
+

𝛽2

𝑇2 +
𝛽3

𝑇3  (5.0) 

 

För ekvation 3.5 är kritiska värden -4,67645 och t-statistiken är -4,06179: insignifikant. 

För ekvation 3.6 är kritiska värden -4,37053 och t-statistiken är -2,87516: insignifikant. 

Båda ECM variabler visar icke-stationaritet.   
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5.3 Generella modeller 

Efter estimering av ekvationerna (3.3) och (3.4) är vårt nästa steg att bygga upp en generell 

modell med variabler i första differensform för att fånga all dynamik (både långsiktiga och 

kortsiktiga). Vi inkluderar även två laggar per variabel för att få med den dynamiska 

anpassningen över tiden. 

 

Ekvation (3.3) är ekvationen för ECM som inkluderar alla variabler (MPC, Y, I, P och F) och 

alla laggar för variablerna samt ECM-variabel som vi får från OLS av ekvation (3.1) och kan 

ses i figur 2. 

 

Ekvation (3.4) är ekvationen för en ECM modell som inkluderar samma variabler som 

ekvation (3.3) med undantag för F (finansiella tillgångar) som istället ersätts med AL 

(arbetslöshet) samt alla laggar för variablerna och även ECM-variabel som vi får från OLS av 

ekvation (3.4) och kan ses i figur 3. 

 

Tabellerna nedan visar resultatet av estimering av ekvationen (3.3) med OLS för perioden 

1995-2014:
5
 

   

Tabell 1.2 Visar koefficienter, t-värden och p-värde för perioden 1995-2014 som vi nu kan 

använda för att testa signifikansen för variablerna. 

Variabel: Coefficient  t-Statistik Prob. 

C -0.001898  -0.040806 0.9740 

DLGDP 0.220782  0.199952 0.8744 

DLCPI 0.545442  0.609004 0.6518 

DLREAL -0.005271  -0.180936 0.8860 

DLTILLGNG 0.034224  0.200602 0.8740 

LAG1DLCONS -0.128278  -0.068832 0.9562 

LAG1DLGDP 0.101560  0.134719 0.9147 

LAG1DLCPI -0.304746  -0.271669 0.8311 

LAG1DLREAL 0.003360  0.116417 0.9262 

LAG1DLTILLGNG 0.117465  0.270280 0.8319 

LAG2DLCONS 0.416379  0.459818 0.7256 

LAG2DLGDP -0.282162  -0.467363 0.7217 

                                                           
5
 Resultaten för ekvationerna 3.3 och 3.4 visar första steget i Error Correction modellen. 
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LAG2DLCPI 0.014394  0.007784 0.9950 

LAG2DLREAL 0.010099  0.531972 0.6888 

LAG2DLTILLGNG 0.040394  0.185911 0.8830 

ECM1 -0.232115  -0.124215 0.9213 

Tabell 1.2 : Koefficient, t-värde och p-värde för ekvation 3.3. 

 

Tabell 1.3 visar test-statistik för estimeringen av ekvation 3.3. 

 

Tabell 1.3: test-statistik ekvation 3.3: 

Här antar vi att variablerna är stationära. Det kan vi se från figurerna 8-13 i kapitlet för data 

för första differenser att de är stationära. Eftersom variansen har stabiliserats kan vi nu kolla 

på koefficienterna i tabell 1.2 och även t-värden i tabellen samt standardavvikelse. Från tabell 

1.3 kan vi se att Durbin-Watson statistiken har värdet 2 (2,081) vilket indikerar att ingen 

autokorrelation existerar. 

 

Utifrån tabell 1.2 ser vi att ett flertal av variablerna är insignifikanta genom att titta på t-värdet 

eller p-värdet. Det är i sådana fall vi avråder från att dra slutsatser redan nu innan dessa 

variabler har exkluderas från modellen. För att göra det kan man gå från en generell till 

specifik modell och vägen till detta är att man börja ta bort insignifikanta laggar, en åt gången, 

med början på högsta laggorder och fortsätter nedåt tills enbart signifikanta variabler återstår 

(lagg3 sen lagg2 o.s.v.). 

 

Estimering av ekvationen (3.4) för period 1970-2014 resulterar i följande resultat som vi kan 

se i följande tabeller. 

 

 

 

 

Tabell 1.4 visar koefficienterna, T-värde och P-värde för period 1970-2014. 

R-squared Adjusted R-

squared 

Durbin-Watson 

stat 

F-statistic Prob(F-statistic) 

0.923383 -0.225870 2.081076 0.803464 0.717861 
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Tabell 1.4 Koefficienter, t-värden och p-värden för ekvation 3.4 

 

Tabell 1.5 visar test-statistiken för estimering av ekvation 3.4 

Tabell 1.5: test-statistik av ekvation 3.4 

 

Tabell 1.6 test för autokorrelation med Breauch-Godfrey LM test för ekvation 3.4. 

  

     
     F-statistic 0.035808     Prob. F(2,24) 0.9649 

Obs*R-squared 0.124956     Prob. Chi-Square(2) 0.9394 

 

Tabell 1.6 test för autokorrelation i ekvation 3.4. 

 

Nollhypotesen är ingen autokorrelation. Här kollar vi på TR² statistik (Obs R-squared i utkast) 

som är bättre än t-statistik för små stickprov. Det är helt enkelt antalet observationer 

multiplicerat med R i kvadrat. Vi jämför med Chi-square fördelningen som är på (0,9394) 

Variabel: Coefficient t-Statistic Prob. 

C 0.033471 2.993525 0.0060 

DLGDP 0.389728 1.695984 0.1018 

DLCPI 0.384134 2.409392 0.0234 

DLREAL -0.016191 -2.201662 0.0368 

DLARBTS -0.037618 -1.294247 0.2070 

LAG1DLCONS -0.006914 -0.045467 0.9641 

LAG1DLGDP -0.274776 -1.061594 0.2982 

LAG1DLCPI -0.351662 -1.858797 0.0744 

LAG1DLREAL 0.019059 1.826956 0.0792 

LAG1DLARBTS -0.015679 -0.410157 0.6851 

LAG2DLCONS -0.018692 -0.136759 0.8923 

LAG2DLGDP -0.538714 -2.375270 0.0252 

LAG2DLCPI -0.155125 -0.951864 0.3499 

LAG2DLREAL 0.012975 1.290009 0.2084 

LAG2DLARBTS -0.025174 -1.029118 0.3129 

ECM1 -0.503498 -3.217504 0.0034 

R-squared Adjusted R-squared Prob(F-statistic) F-statistic Durbin-Watson stat 

0.806370 0.694661 0.000007 7.218467 2.004589 
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som inte är signifikant på samtliga nivåer och med det kan vi dra slutsatsen att nollhypotesen 

inte kan förkastas; ingen autokorrelation finns i residual termen. 

Tabell 1.7 Ramsey reset-test av linjäritet av ekvation 3.4. 

Ramsey RESET Test Value df Probability 

t-statistic  2.481391  25  0.0202 

F-statistic  6.157303 (1, 25)  0.0202 

Likelihood ratio  9.247259  1  0.0024 

Tabell 1.7: Ramys reset test för ekvation 3.4: 

 

Noll hypotesen är linjärt samband mellan beroende och förklaringsvariabler och en signifikant 

parameter förkastar noll hypotesen.  

Från tabell 1.7 ser vi att F-statistiken (6,157) överstiger det kritiska värdet på (4,241) för 5 

procent signifikansnivå vilket innebär att noll-hypotesen förkastas och linjäritet existerar inte. 

Det kan bero på icke-linjära samband eller att någon förklaringsvariabel fattas; vilket som 

gäller i vårt fall är svårt att säga.
6
 (Gujarati & Porter, 2009). 

5.4 Specifika modeller. 

I modell 5.A och 5.B nedan presenteras ”specifika modeller” där vi har reducerat modellen 

genom att ta bort insignifikanta variabler tills enbart signifikanta återstår i modellen: 

Modell 5.A visar resultat för koefficienter, standardavvikelse, t-värden och p-värden för 

specifika modellen av ekvationen 3.3. 

 

Variabel koefficient Std. Error t-Statistik Prob. 

C -0.002731 0.006793 -0.402117 0.6937 

DLGDP 0.613997 0.126270 4.862577 0.0003 

DLCPI 0.826980 0.301128 2.746278 0.0158 

DLREAL -0.015379 0.006262 -2.455857 0.0277 

ECM1 -0.788512 0.232427 -3.392509 0.0044 

                                                           
6
 Observera! Alternativ hypotesen (ingen linjär ekvation) kan aldrig riktigt accepteras för vi vet inte vad som 

orsaka förkastningen av noll hypotesen från början. 
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Modell 5.A: specifik modell för ekvation 3.3 period 1995-2014:  

   

Variabler vi har exkluderat under processen från generell till specifik, p.g.a. insignifikans, ger 

kvarvarande variabler: Disponibel inkomst i första differens (Dlgdp), inflation i första 

differens (DLcpi), realränta i första differens (Dlreal) och ECM variabeln (ECMi). Variabeln 

DLtillgng Finansiella tillgångar i första differens togs bort från modellen för att p-värdet 

(0,8316) visar insignifikans på samtliga nivåer. 

 

Att vår kontrollvariabel (ECMt-1) är signifikant och har negativt tecken bekräftar att det finns 

ett långsiktigt samband/jämvikt som existerar mellan variablerna. Det visar även att ECMt-1 är 

stationär. Resultatet av den specifika modellen av ekvation (3.5) verkar rimligt. Förutom att 

variabeln finansiella tillgångar blev insignifikant är resultaten inte förvånande. Tidigare 

studier har visat att det finns ett signifikant samband mellan konsumtion och finansiella 

tillgångar, men det kan vara olika perioder man har kollat på samt skillnader i data som 

resulterat i olika utfall (Johnsson & kaplan, 1999). Alla tecken för parametrarna är ekonomisk 

rimliga som disponibla inkomst och inflation har positiv påverkan på MPC men realräntan har 

ett negativ förändring på MPC. 

 

Inkomsten har ett parametervärde på 0,61. En förändring i realräntan leder till en minskning 

av konsumtionstillväxten med 0,015 enheter.  Vilket är rimligt när man utgår ifrån att räntan 

är alternativkostnad för pengar. 

Vår primära förklaringsvariabel; inflation, har störst marginell förändring i konsumtion utifrån 

modell 5.A. Med 0,83 (0,8269) enheters förändring i MPC när KPI ökar med en procent, 

vilket är relativt mycket och inte vad vi hade förväntat oss.
7
 

Vad vi kan se från modell 5.A att det finns ett signifikant samband mellan MPC, inkomst, 

realränta och inflation. Det är rimligt om vi utgår från vårt teoretiska ramverk. MPC påverkas 

av hur mycket inkomst man förfogar över (kan spendera). Ju mer man har desto mer vill 

och/eller kan man spendera. Hur räntor utvecklas kan påverka viljan att konsumera för att 

man får flera valmöjligheter; konsumera, spara eller investera pengarna. När räntor stiger blir 

incitamenten för att spara högre (mer lönsamt) och man får mer värde för pengarna; i form av 

avkastning på pengarna. Det gör att kvoten mellan spara och konsumera ökar som gör att 

MPC minskar.  

                                                           
7
 OBS! förutsättningen för dessa marginella förändringar att allt annat är fixerat/konstant/oförändrat. 



 

31 
 

Allt annat lika innebär inflation att pengars värde avtar med inflationen. Med hög inflation 

kommer konsumtionen teoretiskt att öka, eftersom konsumenters pengar har mer värde ju 

tidigare de konsumerar (högre köpkraft). Det kan vi se empiriskt nu också från tabell 5.A 

genom att den marginella viljan att konsumera (MPC) ökar när inflationen ökar för att 

konsumenter är medvetna om att deras köpkraft kommer minska ju mer de väntar med att 

konsumera. Det leder till att viljan att konsumera i nutid ökar (därmed ökar MPC), man 

känner sig ”tvungen” att konsumera för att inte förlora på inflationen. Det går emot vissa 

teorier, men från vårt teoretiska ramverk verkar detta stämma in på det empiriska sambandet 

mellan MPC och inflation. 

Tabell 1.8 Finns samlade tester vi har kört på vår slutgiltiga modell (specifika modell 5.A) 

period 1995-2014. 

Test namn: F-fördelning: F-statistik: Probability: Beskrivning 

Ramsey reset test: (1, 13) 0,003200 0,9557 Linjäritetstest mellan beroende och 

förklaringsvariabler 

Jarque-Bera * 0,459865* 0,794587 

 

Test för normal fördelning i residualer. 

B&G SC LM test (1, 13) 4,054913 0,0652 Autokorrelationstest i residual termen: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 

Hetero-x test (4, 14) 0,842323 0,5211 Heteroskedasticitet test för residual 

varians 

Breusch-Pagan-Godfrey test 

ARCH test ( 1, 16) 0,010880 0,9182 Autoregressive conditional 

Heteroscedasticity; alternativ test för 

autokorrelation i residual processen. 

Tabell 1.8 samling av test statistik för modell 5.A  period 1995-2014, *Jaque-Bera test för normalitet har en Chi
2
 

fördelning inte F-fördelning. 

 

Från Tabell 1.8 ser vi Ramsey reset test för linjärt samband mellan variablerna. Nollhypotesen 

är att det finns ett linjärt samband och nollhypotesen förkastas om parametern är signifikant; 

För vår specifika modell är F-statistiken (0,0032) vilket inte är högre än kritiska värdet för 

samtliga nivåer och innebär att nollhypotesen inte kan förkastas och att ett linjärt samband 

existerar mellan variablerna i modell 5.A. Probability är även ganska högt (överstiger 0,1, 

0,05 och 0,01) vilket tyder på insignifikans. Ramsey reset test är (förutom ett test för linjärt 

samband) även ett generellt test för modell misspecifikation (utelämnande av viktigt 

förklaringsvariabel) och vår modell passerar testet; bra specificerad modell. 



 

32 
 

Jarque-Bera test för normalfördelning i residualprocessen för vår modell tabell 5.A där 

nollhypotesen är normalfördelade residualer. Med ett P-värde på (ca 0,8) kan vi inte förkasta 

nollhypotesen p.g.a. insignifikans; normalfördelning i residualprocessen existerar i vår 

modell. 

Breusch-Godfrey test för autokorrelation i residualtermen (ECM); där nollhypotesen är ingen 

autokorrelation med insignifikant parameter kan inte nollhypotesen förkastas. Med en 

laggvariabel i modellen får vi F-statistik på (ca 4,6) som inte är signifikant på 5 procents nivå 

(kritiska värde ligger på 4,67). Nollhypotesen kan inte förkastas; ingen autokorrelation i 

residual term (ECM). 

Breusch-Pagan-Godfrey heteroskedasticitet test; nollhypotes ingen heteroskedasticitet. F-

statistik på (ca 0,84) är insignifikant på samtliga nivåer vilket innebär nollhypotesen ej kan 

förkastas och ingen heteroskedasticitet finns i modellen. 

Slutligen genomförs ett ARCH test för autokorrelation; insignifikant parameter innebär 

nollhypotesen (ingen autokorrelation) inte kan förkastas. F-statistik på (ca 0,0108) är 

insignifikant på samtliga nivåer; nollhypotesen kan ej förkastas
8
. Ett signifikant ARCH test 

signalerar en misspecifierad modell (utebliven förklaringsvariabel), men vi kan återigen 

konstatera att så inte är fallet för vår modell (se tabell 1.8). 

Modell 5.B är den specifika modell för den generella ekvationen 3.4 och visar koefficienter, 

standarsavvikelse, t-värden och p-värden för perioden 1970-2014   

Modell 5.B specifik modell för ekvation 3.4, period 1970-2014    

Processen från generell till specifik modell ger oss följande kvarvarande (signifikanta 

variabler): Inflation (Dlcpi), realränta (Dlreal), arbetslöshet (Dlarbts) samt en laggad period av 

inflation (se Modell 5.B). Disponibel inkomst (Dlgdp) har exkluderats från modellen för att 

                                                           
8
 Vi är medvetna att F-värdet knappt överstiger 10 % signifikans nivå men är hur som insignifikant även om lite 

marginellt. 

Variabel koefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.018043 0.003755 4.804525 0.0000 

DLCPI 0.236464 0.123167 1.919869 0.0626 

DLREAL -0.013783 0.005362 -2.570281 0.0143 

DLARBTS -0.056550 0.015699 -3.602074 0.0009 

LAG1DLCPI -0.272384 0.128355 -2.122120 0.0406 

ECM1 -0.410487 0.098018 -4.187890 0.0002 
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den var insignifikant (p-värde=0,1772 samt t-värde på 1,37 som är under 1,9; indikerar 

insignifikans). Att inkomst tas bort från modellen är märkvärdigt och det finns ingen teoretisk 

förklaring till detta förutom att den är statistiskt insignifikant och togs bort av denna 

anledning. 

Variabeln ECMt-1 i modell 5.B, som är signifikant, visar oss att ett långsiktigt 

samband/jämvikt finns mellan variablerna i modellen. 

Realräntan leder till en marginell minskning i MPC med (ca 0,014) jämfört med (0,015) från 

tabell 5.A. När arbetslösheten ökar med en procent minskar MPC med (ca 0,057) enheter. 

Realränta (jämför med modell 5.A) har ett minustecken, vilket är fullständigt korrekt (se 

tidigare i resultatet för modell 5.A). Däremot har även arbetslöshet ett minustecken. Om vi 

tolkar resultatet utifrån neoklassisk teori; minustecken/minskning tordes vara korrekt i det fall 

när hushållen utifrån beslut att konsumera tar med i beaktning både nutida och framtida 

inkomster. Om man blir av med jobbet innebär det att framtida inkomster blir osäkra och 

kvoten mellan att spara eller konsumera ökar (MPC minskar). Det visar att vår estimering 

troligen är ekonomiskt korrekt och överensstämmer med teorierna. (Jones 2010). 

Inflation är inte signifikant på 5 procent risknivå (dlcpi), men däremot är den på 10 procent 

risknivå så vi besluta att behålla den i modellen för att den trots allt inte är långt ifrån 5 

procent nivån. Lägg märke till att vi både har första differensen av inflation och en period 

laggad variabel av inflation (Dlcpi respektive lag1Dlcpi). Det innebär (om allt annat lika) att 

till skillnad till vad teorin säger; att effekter på konsumtion av förändring i förklaringsvariabel 

endast ske i period 1, inte stämmer för vår modell. Effekten av förändring i inflation på MPC 

sker istället över ett par perioder. 

Parametern för inflation visar en förändring i MPC (allt annat fixerat) med 0,24 procent 

(0,236) vid en procentsökning av inflation som är betydligt lägre än 0,8 från tabell 5.A. Men 

den laggade inflationsvariabeln har också ytterligare (-0,27) negativ marginell förändring på 

MPC, men som sker först perioden efter förändring i inflationen. Det innebär att i perioden 

som inflationen ökar kommer incitamenten till att konsumera att öka direkt för att inte förlora 

köpkraft. Konsumenter går till butikerna och köper varor innan de blir dyrare. Det gör att 

MPC inledningsvis ökar (keynesiansk teori), men ifall inflationstakten fortsätter öka i 

efterhand; i period två efter den initiala ökningen av inflation i period ett, kommer MPC att 

minska med 27 procent. Vad som händer i period två är att inflationen stiger och det gör att 
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konsumenter inte längre kan få maximal nytta när de konsumerar direkt. Konsumerar de idag 

har de mindre att konsumera för i framtiden p.g.a. inflationsökning (under förutsättning att allt 

annat är givet). Det gör att incitamenten till att spara ökar, för att jämna ut konsumtionen och 

öka sin marginalnytta; även hänsyn till att pengar inflateras tas, vilket ytterligare ger skäl till 

att man måste spara mer. Detta är vår tolkning av neoklassiskteori.  

Tabell 1.9 visar tester för modell 5.B. 

Tabell 1.9: Sammanfattning av tester för specifik modell 5.B  period 1970-2014 ,*Jarque-Bera har en Chi
2
 fördelning. 

Från tabell 1.9 ser vi att Ramseys reset test är signifikant (p-värde 0,0126) vilket förkastar 

nollhypotesen om linjärt samband mellan variablerna. Om vår modell är misspecifierad på 

grund av signifikant reset test eller att ett linjärt samband inte finns mellan variablerna är svårt 

att säga för att vi aldrig riktigt kan acceptera alternativhypotesen (misspecifierad modell/icke 

linjärt samband) p.g.a. att vi inte vet vad som orsakar förkastningen av nollhypotesen i börja. 

Jarque-Bera test för normalfördelning i residualer är insignifikant; residualerna är 

normalfördelade.  

Breusch-Godfrey test för autokorrelation är insignifikant (p-värde 0,2177); nollhypotesen 

(ingen autokorrelation) kan inte förkastas. 

Test namn: F-fördelning: F-statistik: Probability: Beskrivning 

Ramsey reset test: (1, 36) 6,899174 0,0126 Linjäritetstest mellan variabler 

Jarque-Bera * 2,676679 0,262281 Test för normal fördelning i 

residualer. 

B&G SC LM test (2, 35) 1,593002 0,2177 Autokorrelationstest i residual 

termen: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation 

LM 

Hetero-x test (5, 37) 2,703225 0,0352 Heteroskedasticitet test för 

residual varians 

Breusch-Pagan-Godfrey test 

ARCH test (1, 40) 0,950034 0,3356 Autoregressive conditional 

Heteroscedasticity; alternativ test 

för autokorrelation i residual 

processen. 
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Breusch-Pagan-Godfrey test för heteroskedasticitet visar signifikans på 5 procents nivå, men 

inte på 10 procents nivå som gör att vi misstänker att heteroskedasticitet kan finnas i 

residualprocessen, vilket kan orsaka problem. För att vara helt säker på att vi inte har 

heteroskedasticitet så undersöker vi det med ett ARCH-test, som tar testar om det finns 

autokorrelation i den kvadrerade residualen.   

Bedömning i tabell 1.9 av ARCH-test
9
 visar att det inte är signifikant (p-värde på 0,3356 som 

är insignifikant på samtliga nivåer) som betyder att nollhypotesen (ingen heteroskedasticitet) 

inte kan förkastas och därmed behöver vi inte oroa oss att det finns heteroskedasticitet i 

residualprocessen som leder till att OLS inte längre bedöms vara BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator
 )10. Om OLS inte bedöms vara BLUE är det ett problem som gör att vi 

kanske måste omvärdera vårt metodval och välja en annan estimeringsmetod istället. 

  

                                                           
9
 ARCH-test kan användas till att både undersöka heteroskedasticitet och/eller autokorrelation. 

10
 Kolla tidigare definition 
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6. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att undersöka samband mellan konsumtion och inflation. Vi utgår 

ifrån en teoretisk hypotes om ett positivt samband där hög inflation påverkar konsumtionsvilja 

att påskyndar konsumtionen för att inte förlora pengar värde i inflation; mindre köpkraft för 

pengar. I de fall inflationen fortsätter öka kommer istället konsumtionen minska och sparande 

öka (negativ samband). Hypotesen bekräftas av vårt resultat som visar signifikanta parametrar 

för inflation i båda modeller inklusive en laggad period av inflation som har negativt tecken. 

Våra variabler från Keynesiansk konsumtionsfunktion som inkluderar disponibel inkomst, 

realränta, arbetslöshet och även inflation visar ett signifikant samband med vår 

beroendevariabel MPC. Det empiriska resultatet stämmer överens med den Keynesianska 

konsumtionsfunktionen och teorin. Det vi kan se är att konsumtionen ökar vid ökning av 

inflation. Variabler i neoklassisk konsumtionsteori som finansiella tillgångar och inkomster 

visar insignifikans med tillväxten i konsumtion. Det empiriska resultatet för två perioders 

förändring i inflationen visar på en negativ påverkan på MPC. Om konsumenter är 

nyttomaximerare, som enligt den neoklassiska teorin, kommer man jämna ut sin konsumtion 

för högre marginalnytta vid två perioders ökning av inflation. 

Vi kan se att en procentenhets ökning i inflation orsakar 80 procents ökning i MPC i period 

1995-2014; allt annat lika, men även 24 procents ökning initialt och därefter 27 procents 

minskning i MPC för period 1970-2014. 80 procents förändring i MPC är relativt mycket och 

är långt ifrån vad vi hade förväntat oss. 

Vi kan nu med statistisk säkerhet konstatera att det finns ett signifikant samband mellan MPC 

och inflation som därmed verifierar vårt syfte. 

6.1 Förslag till vidare studier 

Vi har konstruerat flera modeller för att få fram de slutgiltiga (specifika) modellerna. Stor vikt 

har lagts på att få fram korrekta parametrar och vi har kört flera tester på våra modeller för att 

vara säkra på vårt resultat. Men vi måste även rikta viss kritik till vår metod. Vi kunde ha haft 

flera förklaringsvariabler som har ett stort teoretiskt underlag som till exempel förväntad 

inflation eller BNP-gap som skulle kunna förbättra våra modeller och förklara vår 

beroendevariabel MPC bättre. Vi kunde även ha haft större datamängd vad gäller variabeln 

finansiella tillgångar som kanske skulle visa sig vara signifikant gentemot MPC. Vi skulle 
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även kunna förlänga våra perioder för bättre underlag i estimering av sambandet. Disponibel 

inkomst är för hela Sverige. Hur skulle det se ut ifall vi skulle ha för enskilda individer? 

Skulle kvalitativa variabler som löneskillnader, samhällsklasser, kön, utbildningsnivå, 

personliga preferenser o.s.v. spela någon roll för viljan att konsumera? Det har vi inte har tagit 

med i vår modell, men detta kan vara något att bygga vidare på.  

  



 

38 
 

Referenslista 

Bachmann, Rüdiger, Berg, Tim O. & Sims, Eric R. 2014. ”Inflation Expectations and 

Readiness to Spend: Cross-Sectional Evidence.” 

http://www3.nd.edu/~esims1/bachmann_berg_sims_current.pdf (2014-02-17). 

 

Best, R. (2008). Oxford Spring School for Quantitative Methods in Social Research 2008. 

 

Bolin, S & Löf, A (2014). “Inflationsförväntningar och konsumtionsattityd- fattar Sveriges 

befolkning informerade beslut? “. Lund 2014 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4467729&fileOId=44677

42. 

 

D'Acunto F., Hoang  D. & Weber M. (2005) “Inflation Expectations and Consumption 

Expenditure.”  

http://faculty.chicagobooth.edu/michael.weber/research/pdf/inflationExpectations.pdf. 

 

Ekonomifakta.se, 5 maj 2015, “Arbetslöshet”. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/. 

 

Fregert, K (2007) “Inflation” 1.Uppl. Avesta. SNS: Förlag. 

 

Fregert, K & Jonung, L (2010) ”Makroekonomi teori, politik och institutioner”. 3, uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Friedman, M. (1957) “A theory of the consumtion function”, Princeton. 

 

Gujarati, Damodar N & .Porter, Dawn C (2009) “Basic econometrics” 5 edition. Mcgraw-hill 

International Edition. 

 

Gylfason, Thorvaldur (1981). “The Review of Economics and Statistics” Vol. 63, No. 2 (May, 

1981), pp. 233-245. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4467729&fileOId=4467742
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4467729&fileOId=4467742
http://faculty.chicagobooth.edu/michael.weber/research/pdf/inflationExpectations.pdf
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/


 

39 
 

http://www.jstor.org/stable/1924094?seq=11#page_scan_tab_contents 

Holmberg, Å (1995)  “Vår världshistoria, Natur och Kultur”. 

 

Hörngren, L (1995) ”Penningpolitik i teori och praktik”. 

http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/PV_95_3_ar

tikel1.pdf. 

 

Ichiue, H & Nishiguchi, S. (2012). “Inflation Expectations and Consumer Spending at the 

Zero Bound: Micro Evidence”. Bank of Japan Working Paper Series. No.13-E-11 2013. 

https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2013/wp13e11.htm/. 

 

Ingves, S (2015) ”Lågränta ger stöd åt inflationsuppgången” 

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2015/Ingves-Lag-ranta-ger-stod-at-

inflationsuppgangen/ 

Ingves, S. (2015) ”Lågränta ger stöd åt inflationsuppgången” (Tabell & Diagram). 

http://www.riksbank.se/Documents/Tal/Ingves/2015/tal_ingves_bilder_150318_sve.pdf 

Johnsson H & Kaplan P. (1999) “An econometric study of private consumption in Sweden.” 

Working paper No 70 Konjunkturinstitutet. 

 

Jones, C (2010) “Macroeconomics”. 2 edition. New York, London: W.W. Norton & 

Company. 

 

MacKinnon, J (2010), “Critical values for cointegration tests”, working paper no. 1227. 

Queen´s University. 

Modigiliani F. 1986. “Life cycle, Individual Thrift and the Wealth of Nations. The American 

Economic” Review  Vol. 76, No. 3 (Jun., 1986), pp. 297-313. 

http://www.jstor.org/stable/1813352?seq=1#page_scan_tab_contents. 

 

Nordin, M & Peter, M (2014) “Analyzing Household Debt and Consumption Loss 

Caused by Unexpected Low Inflation in Sweden”.  

http://www.jstor.org/stable/1924094?seq=11#page_scan_tab_contents
http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/PV_95_3_artikel1.pdf
http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/PV_95_3_artikel1.pdf
https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2013/wp13e11.htm/
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2015/Ingves-Lag-ranta-ger-stod-at-inflationsuppgangen/
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2015/Ingves-Lag-ranta-ger-stod-at-inflationsuppgangen/
http://www.riksbank.se/Documents/Tal/Ingves/2015/tal_ingves_bilder_150318_sve.pdf
http://www.jstor.org/stable/1813352?seq=1#page_scan_tab_contents


 

40 
 

https://ekonomistas.files.wordpress.com/2015/02/from-debtors-to-creditors.pdf. 

Nordin, M., Peters, M. & Vestman, R. (2015) ”Hur påverka oväntat låg inflation hushållens 

skuld och konsumtion?”. 

http://ekonomistas.se/2015/02/26/hur-paverkar-ovantat-lag-inflation-hushallens-skulder-och-

konsumtion/. 

Riksbanken (2011) ”Hur påverka penningpolitiken inflationen?”. 

http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Hur-paverkar-

penningpolitiken-inflationen/ (2011-09-30). 

Simpson, S. Macroeconomics: “Supply, Demand and Elasticity” 

http://www.investopedia.com/university/macroeconomics/macroeconomics3.asp. 

Sjö, B (2013), “Testing for unit roots and cointegration-Gudie”. Linköping. 

Svensson O, L .(2014) ”Deflation, svar och frågor” . 

http://ekonomistas.se/2014/04/14/deflation-fragor-och-svar/ 

Svensson O, L(2013) ”Facit för penningpolitik: För låg inflation, för hög arbetslöshet och 

något (inte lägre) högre skuldkvot”. 

http://ekonomistas.se/2013/09/02/facit-for-penningpolitiken-for-lag-inflation-for-hog-

arbetsloshet-och-nagot-hogre-inte-lagre-skuldkvot/. 

The Economist, 17 juli 2008; “A worthless currency”. 

http://www.economist.com/node/11751346 

Westerlund, J (2005) “Introduktion till ekonometri,” upplaga 1. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

https://ekonomistas.files.wordpress.com/2015/02/from-debtors-to-creditors.pdf
http://ekonomistas.se/2015/02/26/hur-paverkar-ovantat-lag-inflation-hushallens-skulder-och-konsumtion/
http://ekonomistas.se/2015/02/26/hur-paverkar-ovantat-lag-inflation-hushallens-skulder-och-konsumtion/
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Hur-paverkar-penningpolitiken-inflationen/
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Hur-paverkar-penningpolitiken-inflationen/
http://www.investopedia.com/university/macroeconomics/macroeconomics3.asp
http://ekonomistas.se/2014/04/14/deflation-fragor-och-svar/
http://www.economist.com/node/11751346

