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Sammanfattning 

Utifrån en VAR-modell analyseras hur hushållens konsumtion påverkats av negativ reporänta 

i Sverige. I slutet av 2014 införde Riksbanken negativ reporänta med argumentet att det 

stimulerar ekonomin på samma sätt som vid positiv ränta. Samtidigt menar flera forskare att 

penningpolitiken inte har samma effekt på den reala ekonomin vid negativa nivåer. Studien 

jämför hur konsumtionen reagerar på en reporäntechock mellan två perioder: första kvartalet 

1996 till fjärde kvartalet 2014 där endast positiv reporänta förekommit, samt första kvartalet 

1996 till andra kvartalet 2019 där även negativ reporänta inkluderas. Utifrån VAR-modellen 

finner studien inga tydliga tecken på att konsumtionen reagerar på ett annorlunda sätt när 

negativa nivåer på reporäntan inkluderas. Studien finner inte heller stöd för att 

transmissionsmekanismen märkbart skulle försvagas vid negativ reporänta. På basis av detta 

drar vi slutsatsen att Riksbanken kan utföra penningpolitiska åtgärder för att öka konsumtionen 

och stimulera ekonomin genom negativ reporänta. 

 

Nyckelord: Negativ reporänta, konsumtion, likviditetsfälla, vektor autoregression 

 

Summary 

Based on a VAR model, household consumption in Sweden is analyzed under a negative policy 

rate. Since the end of 2014, negative policy interest rates were introduced by the Riksbank 

under the premise that it stimulates the economy in the same way as positive interest rates. On 

the contrary, some researchers argue that monetary policy loses its effect when getting closer 

to the Zero lower bound. The study compares how consumption reacts to a repo rate shock 

between two periods: the first quarter of 1996 to the fourth quarter of 2014 excluding negative 

repo rate and the first quarter of 1996 to the second quarter of 2019 including negative repo 

rate. With the applied VAR-model, we find no clear indication that consumption reacts 

differently when negative levels of repo rate are included. Furthermore, we find no clear 

evidence of increased inefficiency within the transmission mechanism. We conclude that a 

negative repo rate can be used efficiently by the Riksbank to stimulate consumption and the 

economy. 

 

Keywords: Negative repo rate, consumption, liquidity trap, vector autoregression 
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1. Inledning 

Negativ reporänta är ett nytt globalt fenomen och aldrig tidigare har nominella räntor i 

samhället legat under noll procent. Under 2014 beslöt Europeiska centralbanken, ECB, att 

införa en negativ styrränta. 2015 följde Sveriges, Danmarks och Schweiz centralbanker efter 

(Riksbanken, 2015) och även Japans centralbank införde negativ ränta under 2016 (The Japan 

Times, 2019). Med en expansiv penningpolitik som utgångspunkt implementerade 

centralbankerna negativa styrräntor i hopp om att stimulera ekonomin. Riksbanken menade att 

en negativ reporänta är nödvändig när realräntan globalt har en nedåtgående trend (Riksbanken, 

2015). Vidare menade de att en för hög reporänta i förhållande till närliggande länder skulle 

appreciera kronan och minska nettoexporten (Ibid). Samma resonemang förde bland annat 

Schweizerische nationalbank och Danmarks nationalbank (OECD, 2015). 

I en liten öppen ekonomi med flytande växelkurs som Sverige kan Riksbanken utföra 

marknadsoperationer genom att med reporäntan påverka marknadsräntor. Reporäntan är 

centralbankens styrränta och det huvudsakliga penningpolitiska verktyget som genom 

transmissionsmekanismen och dess olika kanaler påverkar den reala ekonomin. Enkelt uttryckt 

innebär en lägre reporänta att efterfrågan och konsumtionen ökar, medan en högre ränta ökar 

sparandet och således dämpar efterfrågan och konsumtionen. Detta påverkar i sin tur även 

sysselsättningen och inflationstakten i landet. (Fregert & Jonung, 2010) 

Vid låga räntenivåer kan centralbankerna dock stöta på problem. Nationalekonomen 

Paul Krugman menade att kontanter och värdepapper blir perfekta substitut vid tillräckligt låga 

räntenivåer och lamslår marknadsoperationer från centralbankerna. En ytterligare ökning av 

penningmängden genom en sänkning av reporäntan som i sin tur sänker marknadsräntorna 

kommer inte stimulera ekonomin ytterligare (Krugman, 1998). Den neoklassiska 

konsumtionsmodellen menar däremot att konsumtionen endast beror på individens inställning 

till att spara för framtiden vid en hög eller låg ränta. Räntenivån i samhället påverkar 

förhållandet mellan nutida och framtida konsumtion och dessa påverkas i sin tur av en 

substitution-, inkomst- och förmögenhetseffekt. Empirin är dock oense om vilken effekt som 

faktiskt dominerar och konsumtionsteorin tar inte heller i beaktande ränteförändringar vid låga 

eller negativa nivåer. 

Även om den negativa reporäntan är ett nytt fenomen finns emellertid ett omfattande 

antal studier kring ämnet. Däremot är den negativa reporäntans effekter inte självklara. Å ena 

sidan menar bland annat Riksbanken och flertalet studier att den penningpolitiska effekten inte 

försvagas påtagligt av negativa nivåer (Riksbanken, 2015; Jordan, 2016; Barr et al., 2016; 
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Witmer & Yang, 2016; Kolcunová & Havránek, 2018; Erikson & Vestin, 2019). Å andra sidan 

finner flera andra studier att samvariationen mellan reporäntan och marknadsräntor försvagas 

märkbart vid tillräckligt låga nivåer (Jackson, 2015; Bech & Malkhozov, 2016; Heider et al., 

2016; Eggertsson et al., 2017, 2019; Lopez et al., 2018; Borio & Hofmann, 2017). Även om 

penningpolitikens effekt vid låga räntenivåer fortsätter att vara omtvistad är övergripande för 

samtliga studier att effekten i någon mån avtar vid låga räntenivåer. För konsumtionsfunktionen 

finner empirin starkt stöd för att förvärvsinkomster och finansiellt sparande i samband med 

ränteläget påverkar konsumtionen (Graham, 1984; Gourinchas et al., 2002; Krueger & Perri, 

2009; De Nardi et al., 2011; Aaronson et al. 2011 & Alan et al., 2012) även om det finns studier 

som drar avvikande slutsatser (Ludvigson et al., 2012). 

Syftet med denna studie är att se hur den negativa reporäntan har påverkat 

konsumtionen i Sverige. Det behövs tillägg i forskningen då negativa reporäntor påstås fungera 

expansivt för ekonomin likt vid positiva nivåer samtidigt som empirin inte alltid ger belägg för 

detta. Studiens valda variabler appliceras i en vektor autoregressionsmodell, VAR, på ett 

tidsperspektiv från och med år 1996 till och med 2014 och 2019 för att kontrollera för perioder 

med och utan negativ reporänta. Även transmissionsmekanismens effektivitet vid negativ 

reporänta är av intresse i studien. Till forskningen kring negativ reporänta och dess effekt på 

den reala ekonomin och i synnerhet konsumtionen bidrar denna studie med en längre tidsperiod 

för Sverige än tidigare studier. Vi finner belägg för att en negativ reporänta inte märkbart 

försvagar penningpolitiken och att konsumtionen stimuleras likväl vid negativ reporänta. 

Transmissionsmekanismens effektivitet avtar heller inte märkbart vid negativa nivåer på 

reporäntan.  

Uppsatsens disposition är som följer. I kapitel 2 redogörs för viktiga begrepp och teorier 

med förhoppning att kunna skapa en god teoretisk bas att utgå ifrån. Här klargörs 

penningpolitikens praktiska utformning, effekterna vid låga räntenivåer, rådande 

konsumtionsteori och tidigare studier. I kapitel 3 följs detta upp med val av data och variabler, 

en metodgenomgång av studiens statistiska tillvägagångssätt, dess specificering och slutligen 

framtagandet av studiens ekonometriska modell. Här blir även eventuella brister och kritik av 

metoden belysta. I kapitel 4 utförs den uppställda ekonometriska modellen i form av en VAR 

och resultaten från denna sammanställs. I kapitel 5 följer en analys av resultaten. I kapitel 6 

redovisas en kort sammanfattning, förslag på vidare forskning samt studiens slutsatser. 
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2. Teori 

2.1. Transmissionsmekanismen 

Riksbanken kan utföra marknadsoperationer för att påverka den reala ekonomin och inflationen 

i samhället.  Genom den så kallade transmissionsmekanismen påverkas marknadsräntorna och 

följaktligen bankernas in- och utlåningsräntor (Riksbanken, 2009). Transmissionsmekanismen 

består främst av tre olika kanaler: kreditkanalen, räntekanalen och växelkurskanalen. Nedan 

följer en schematisk beskrivning; se figur 2.1. 

 

Figur 2.1. Transmissionsmekanismen. Källa: Riksbanken  

 

Inflationsförväntningarna är även de av stor betydelse för penningpolitikens effekt på 

inflationen. Riksbankens primära mål är att hålla inflationsmålet på två procent. 

Förväntningarna om den framtida inflationen bestämmer prissättningen och lönebildningen. 

Ett trovärdigt inflationsmål innebär att priserna inte märkbart avviker från målet, och på 

motsvarande sätt kan arbetstagare resonera i sina lönekrav för stabilare lönebildning. Dessa 

båda företeelser understödjer Riksbankens ambition att uppnå prisstabilitet. (Ibid) 

För att påverka inflationen använder sig Riksbanken primärt av de tre kanalerna som 

visas i figur 2.1. Vid en sänkning av reporäntan stärker kreditkanalen utlåningen genom att 

företag och hushåll lättare kan låna pengar av banker. När nuvärdet på reala och finansiella 

tillgångar stiger ökar även den framtida avkastning på dessa. Då tillgångarna används som 
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säkerhet vid lån bidrar prisökningen till att bankerna blir mer extensiva i sin utlåning. Det följer 

att konsumtionen och investeringarna ökar vilket även leder till höjd inflation. (Ibid)  

Räntekanalen påverkar hur en sänkt ränta bidrar till att bankernas inlåningsräntor 

sjunker. Konsumenter och företag ändrar sitt beteende vid en räntesänkning eftersom 

marknadsräntorna sjunker. Konsumtionen ökar och sparandet minskar när kostnaden för lån 

sjunker. Räntenedgången gör också att det blir billigare för både inhemska och utländska 

företag att finansiera sina investeringar vilket leder till att dessa ökar när räntan sänks. En ökad 

konsumtion och investeringsgrad leder i slutändan till höjd inflation. (Ibid) 

Växelkurskanalen förklarar penningpolitikens effekt på valutans värde. I normala fall 

leder en sänkning av reporäntan till att valutan försvagas. Lägre räntor leder till att inhemsk 

valuta förefaller mindre attraktiv i jämförelse med placeringar i andra valutor. Detta leder till 

ett utflöde av kapital från landet vilket försvagar växelkursen ytterligare. En försvagad 

växelkurs, en depreciering, påverkar ekonomin på framförallt två sätt. För det första blir 

inhemska varor billigare jämfört med utländskt producerade varor vilket ökar den totala 

efterfrågan och höjer både aktiviteten i ekonomin och inflationstakten. För det andra påverkas 

inflationen genom att relativpriset för importerade varor ökar. För varor köpta över gränserna 

till landet betalas ett högre pris i inhemsk valuta vilket innebär att nettoexporten ökar. Normalt 

sett brukar därför en svagare valuta leda till en höjd inflationstakt då importerade varor blir 

dyrare, vilket även förstärker den inflationshöjande effekten av en ökad efterfrågan. (Ibid) 

2.2. Likviditetsfällan 

Flera studier pekar på att låga räntenivåer leder till en likviditetsfälla där effekten av 

penningpolitik avtar eller försvinner helt. Nationalekonomen Paul Krugmans redogörelse från 

1998 är en av de mest omfattande teoretiska behandlingarna av fenomenet. I en öppen ekonomi 

med flytande växelkurs kontrollerar centralbanken penningmängden genom att köpa och sälja 

värdepapper. Krugman menade att den nominella räntan inte kan bli negativ eftersom individer 

då substituerar ut värdepapper mot kontanter som garanterar en ränta på noll procent. I de fall 

där centralbanken ändå ökar penningmängden substituerar individer ut besparingar mot 

värdepapper med noll procents avkastning på kort sikt som individerna säljer när räntan igen 

blir noll eller något positiv. Det följer att pengar och värdepapper blir perfekta substitut när den 

nominella räntenivån är noll procent och således kommer en ökning av penningmängden i 

slutändan inte ha någon ytterligare effekt på prisnivån, räntan eller konsumtionen. (Krugman, 

1998) 
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Detta framställs nedan; se figur 2.2. 

     Figur 2.2. Likviditetsfällan. Egen bild. 

 

Figuren visar produktionen Y på x-axeln och den nominella räntan i på y-axeln. Konsumtionen 

ges av kurvan C och penningmängden av kurvorna 𝑀𝑖.     

 Genom att sänka räntan ökar penningmängden i omlopp och kurvan 𝑀1 förskjuts till 

𝑀2, vilket ökar konsumtionen från punkten 𝑥1 till 𝑥2. Även produktionen ökar således genom 

rörelsen längs C-kurvan. Då individer är indifferenta mellan att hålla värdepapper eller 

kontanter när räntan är noll procent kommer ingen ökning av penningmängden oberoende dess 

storlek i det läget öka konsumtionen eller produktionen ytterligare. Varken C-kurvan eller M-

kurvan i figuren kan skifta utåt och ekonomin fastnar därför i en likviditetsfälla vid punkten 

𝑥2. Centralbanken kan inte använda sig av ytterligare penningpolitik för att nå punkten x3 

eftersom en ökad monetär bas leder till att individer håller värdepapper med noll procents 

avkastning istället för kontanter.  

 För att förebygga likviditetsfällan har olika former av okonventionella penningpolitiska 

åtgärder diskuterats. Milton Friedman menade redan i slutet av 1960-talet att en nominell ränta 

på noll procent eller lägre inte alls är ett problem för penningpolitiken. Resonemanget fick 

namnet “Helicopter money”1 och bygger på att centralbanken fortfarande kan öka 

penningmängden och på så vis öka konsumtionen under premissen att kontanter direkt 

transfereras till hushållen (Friedman, 1969). Så sent som 2016 uttryckte sig ECB:s ordförande 

Mario Draghi positivt till denna form av okonventionell penningpolitik (Bruegel, 2015).   

 
1 Friedman menade att man med hjälp av helikoptrar kan flyga över ett givet bostadsområde och kasta ut kontanter 

som folk sedan plockar upp (Friedman, 1969). Detta blev samlingsbegreppet för okonventionell penningpolitik 

som syftar på att transferera pengar direkt till hushåll.  
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Andra metoder inkluderar olika former av kvantitativa lättnader där centralbanken köper upp 

en mängd värdepapper med kort löptid på marknaden för att på så sätt öka likviditeten i 

ekonomin (Shirakawa, 2002). Uppköpet är förutbestämt i hopp om att den ökade monetära 

basen inte ska substitueras ut mot värdepapper så som i likviditetsfällan. Även metoder som 

signalering, där centralbanken offentliggör planer om en framtida penningpolitisk åtgärd, är en 

form av okonventionell penningpolitik (Campbell et al., 2012). 

Utifrån teorin bakom likviditetsfällan kommer hela transmissionsmekanismen 

försvagas vid för låga räntenivåer och slå den traditionella penningpolitiken ur spel (Krugman, 

1998). Däremot menade Riksbanken att både kreditkanalen och växelkurskanalen inom 

transmissionsmekanismen skulle fungera fullt aktivt under en negativ reporänta även om 

räntekanalen eventuellt skulle vara några procentenheter svagare (Riksbanken, 2016). Med 

detta i åtanke utgår vi i denna studie ifrån att Riksbanken inte utfört någon form av 

okonventionell penningpolitik vid låg eller negativ reporänta. 

2.3. Konsumtionsteori 

För att förstå samvariationen mellan ränta och konsumtion är konsumtionsteori ett hjälpsamt 

instrument. Den neoklassiska konsumtionsmodellen säger att individer vill maximera en 

livslång nyttofunktion i två perioder, konsumtion idag och i framtiden. Två antaganden 

appliceras: en intertemporal budgetrestriktion och en nyttofunktion. Nyttofunktionen säger att 

den subjektiva diskonteringsräntan 𝜌 av framtida konsumtion 𝐶𝑡+1 påverkar hur individen 

väljer att konsumera idag enligt 𝐶𝑡. Budgetrestriktionen för en individ beror på dennes 

inkomster som består av finansiella tillgångar 𝑓𝑖 och förvärvsinkomster 𝑦𝑖 för en given period 

i. Räntan ges av r. Med dessa två antaganden har individen ett maximeringsproblem för 

nyttomaximering över en livstid. Det antas att konsumtion har avtagande marginalnytta. (Jones, 

2009) 

 

      𝑚𝑎𝑥 𝑈 =   𝑈(𝐶𝑡)  +   𝜌𝑈(𝐶𝑡+1)  u.b. 𝐶𝑡  +  
𝐶𝑡+1

1 + 𝑟
 = �̅�   (2.1) 

 

Maximeringsproblemet i (2.1) visar hur individen maximerar nyttan under sin intertemporala 

budgetrestriktion där �̅� är definierat som den totala inkomsten  𝑓𝑡+1  +  𝑦𝑡  +
𝑦𝑡+1

1 + 𝑟
. 

Diskonteringsräntan 𝜌 antar ett värde mellan 0 och 1, där 𝜌 = 1 innebär att individen är 

indifferent mellan nutida och framtida konsumtion. Genom att lösa för första ordningens villkor 
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erhålls den så kallade Eulerekvationen2 som visar marginalnyttan av en extra enhet konsumtion 

i någondera perioden enligt: 

 

    𝑈′(𝐶𝑡+1)  =   𝜌(1 + 𝑟) 𝑈′ (𝐶𝑡+1)     (2.2) 

 

Ekvation (2.2) visar att konsumtion av en enhet idag leder till den marginella nyttan i 

vänsterledet och om individen väljer att konsumera i framtiden får denne 1 + r extra enheter 

nytta i högerledet. Eulerekvationen säger att individen måste vara indifferent mellan att 

konsumera en extra enhet idag och att spara den idag för att konsumera den i framtiden. Detta 

kan illustreras mera intuitivt genom 
𝐶𝑡+1

𝐶𝑡
  =  𝜌(1 +  𝑟) där kvoten för konsumtion i de båda 

perioderna är betingat på individens tålamod till att spara för framtida ränteavkastningar.   

Eulerekvationen påverkas även av en substitution-, inkomst- och förmögenhetseffekt 

vid en ränteförändring (Ibid). Vilken effekt som dominerar varierar från individ till individ. 

Vid en ränteökning gör substitutionseffekten konsumtion i framtiden relativt sett dyrare, vilket 

minskar konsumtionen idag. Inkomsteffekten gör individen rikare vid en ränteökning då det 

blir lättare att uppnå framtida konsumtionsmål, vilket ökar konsumtionen idag. Slutligen säger 

förmögenhetseffekten vid en ränteökning att värdet på förmögenhet idag minskar, vilket även 

minskar konsumtionen idag. Dessa effekter motverkar ofta varandra vid en given ökning eller 

sänkning av räntan (Ibid). Empirin om vilken effekt som dominerar är tvetydig: Shapiro & 

Slemrod (2003; 2009) fann att substitutionseffekten dominerade då en omfattande skattelättnad 

inte ledde till en ökad konsumtion. Tvärtom fann Garziani et al. (2013) att inkomsteffekten var 

starkare; tillfrågade hushåll konsumerade nästan 20 procentenheter mer än vad de själva hade 

förutsett efter en stor skattelättnad. 

Den neoklassiska konsumtionsmodellen har mött kritik. Bland annat menade 

nationalekonomen Greg Hannsgen (2007) att teorin felaktigt anser husägande vara en vanlig 

finansiell tillgång. När husägare använder sitt eget boende som riskkapital kan det kosta dem 

dyrt vid en ekonomisk nedgång. Detta leder till en större risk för familjer att förlora sina hem, 

 
2 Eulerekvationen tas fram genom en omskrivning av budgetrestriktionen som  

 

𝐶𝑡+1  = (1 + 𝑟)(�̅� - 𝐶𝑡) 

 

och genom att substituera in denna i FOV får vi   

 

𝑈′/𝑈′(𝐶𝑡)  =   𝑈′(𝐶𝑡)  +   𝜌𝑈′(𝐶𝑡+1)(1 +  𝑟)(−1)  =  0  
 

där  

𝑈′(𝐶𝑡)  =  𝜌(1 +  𝑟) 𝑈′(𝐶𝑡+1) 
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en ökad allmän otrygghet och en mindre upplevd nytta av husägande för individer. Vi ägnar 

inte mer tid åt att analysera debatten djupare men har den i åtanke under studien - hur planerar 

individer sin konsumtion, vilka variabler påverkar konsumtionen och vilken roll spelar 

räntenivån i samhället? 

2.4. Tidigare studier 

Tidigare studier kring negativ reporänta och konsumtionen är omfattande. Vi belyser här de 

mest relevanta kring området och inkluderar även studier med motsägande resultat i hopp om 

att återge en bred bild av forskningsfältet. 

Angående hur den negativa reporäntan påverkar marknadsräntor finner Borio & 

Hofmann (2017) stöd för att transmissionsmekanismen försvagas när räntor är långsiktigt låga 

eller negativa. Författarna menar att exogena makroekonomiska faktorer som brukar medfölja 

låga räntor, som bland annat ökad skuldsättning, ineffektivt resursutnyttjande och en allmän 

osäkerhet, är den största bidragande faktorn. De finner även att det försvagade sambandet 

mellan reporäntan och marknadsräntor beror på bankernas beteende: lägre vinst för bankerna 

leder till lägre kreditutbud som i sin tur påverkar konsumtionsbeteendet hos individer. 

Bankerna kan inte sänka räntan under noll procent eftersom individer då håller kontanter och 

de kan heller inte öka avgifterna på grund av risken att förlora kunder. Andra studier påvisar 

samma övergripande resultat, om än i olika kontexter (se bland annat Jackson, 2015; Bech & 

Malkhozov, 2016; Heider et al., 2016; Lopez et al., 2018; Eggertsson et al., 2018). Eggertsson 

et al. (2017) finner att penningpolitiken vid negativa nivåer inte har en expansiv effekt på den 

reala ekonomin eftersom inlåningsräntor inte faller under noll procent. Detta innebär i sin tur 

att bankerna blir ovilliga att minska andra räntor, så som generella låneräntor, eftersom detta 

skulle innebära växande förluster för bankerna. Författarna menar även att för nästan 80 procent 

av bankerna inom Euroområdet har negativ reporänta inte ökat belåningsgraden och i värsta 

fall även ökat generella låneräntor. 

I motsats visar Barr et al. (2016) att transmissionsmekanismen inte försvagas i samma 

grad som Borio och Hofmann menar, utan snarare följer marknadsräntorna med reporäntan så 

lågt som till -4,5 procent inom EMU-länderna. Vidare finner de inga belägg för att individer 

och företag substituerat ut värdepapper och besparingar mot kontanter. Detta styrks även av 

Witmer & Yang (2016), Kolcunová & Havránek (2018) samt Erikson & Vestin (2019) som 

analyserat penningpolitiken i Kanada, Tjeckien respektive Sverige. Författarna finner att 

marknadsräntorna följer med reporäntan till lägre negativa nivåer än vad andra studier påvisat 
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vilket skulle betyda att penningpolitikens effektivitet vid negativa räntenivåer inte alls är lika 

svag som ofta påstås.  

Det finns ett gränslöst sortiment med studier som ger stöd för den neoklassiska 

konsumtionsteorin och Eulerekvationen. Att diskutera och belysa alla dessa kräver en egen 

uppsats. De studier som redogörs för nedan ska snarare ses som en ytlig genomgång av 

litteraturen kring konsumtionsfunktionen.  

Gourinchas et al. (2002) finner utifrån en modifierad Eulerekvation som kontrollerar 

för åldersgrupper att hushållens inställning till sparande förändras vid cirka 40 års ålder. 

Inställningen till specifikt finansiellt sparande blir mer positiv vid denna brytpunkt, men genom 

hela livscykeln påverkas konsumtionen av inkomst som utgörs av förvärvsinkomst och 

finansiellt sparande. Även Alan et al. (2012) konstruerar en modell utifrån Eulerekvationen för 

att analysera hur en inkomstchock påverkar konsumtionen. Författarnas modell kontrollerar för 

både förvärvsinkomst och avkastning på finansiella tillgångar och utifrån dessa finner de en 

stark samvariation gentemot konsumtionen vid en inkomstchock. Flertalet andra studier finner 

samma stöd för att konsumtionen sammanhänger med inkomsten (se bland annat Graham, 

1984; Krueger & Perri, 2009; De Nardi et al., 2011; Aaronson et al. 2011). Till skillnad finner 

Ludvigson et al. (2002) att förvärvsinkomst och finansiellt sparande inte har ett märkbart 

förklaringsvärde vid analyser av förändringar i konsumtionsmönster under reporäntechocker. 

Författarna menar att en reporäntechock har en större direkt effekt på konsumtionen gentemot 

att samma reporäntechock först påverkar förvärvsinkomst och finansiella tillgångar för att 

sedan påverka konsumtionen. Författarna drar emellertid slutsatsen att all inkomst snarare är 

betingade på förändringar i prisnivån än på reporäntan direkt.  

Konsensus bland ekonomer är att penningpolitik verkar ha avtagande effekt vid en låg 

räntenivå. Däremot, som vi sett, är effektiviteten på penningpolitiken, 

transmissionsmekanismens genomslagskraft samt en eventuell likviditetsfällas omfattning 

omdiskuterade. Vad gäller konsumtionsfunktionen är stödet stort för att konsumtionen är 

betingad på förvärvsinkomst, finansiella tillgångar och ränteläget. Till forskningen kring 

negativ reporänta och dess effekt på konsumtionen bidrar denna studie med en längre tidsperiod 

för Sverige. Vi undersöker hur stor effekt negativ reporänta har för att stimulera konsumtionen 

i samhället kontrollerat för faktorer som utifrån litteraturen antas ha en inverkan på 

konsumtionen. Även transmissionsmekanismens effekt analyseras för att se utifall negativ 

reporänta leder till en avtagande effektivitet.  
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3. Metod 

3.1. Datamaterial 

Datakällorna i studien är Riksbanken, OECD samt Eurostat3 och all data är observerad 

kvartalsvis. Kvartalsdata är mätt efter medelvärdet för tre på varandra följande månader. Valet 

av kvartalsdata över månads- och årsdata var tvåfaldigt. Gentemot månadsdata är kvartalsdata 

harmoniserat med hur näringslivet och myndigheter ofta mäter statistik. Till skillnad från 

årsdata är kvartalsdata betydligt mer detaljerat och ger möjligheten att mäta eventuella inbördes 

årseffekter. All data är insamlad från och med första kvartalet 1996 till och med andra kvartalet 

2019. Således har totalt 94 observationer per variabel gjorts. Orsaken till den valda 

omfattningen grundar sig i att den svenska reporäntan infördes i mitten av 1994. Optimalt hade 

varit att samla in observationer för variablerna från första kvartalet efter att reporäntan infördes 

men på grund av att vissa variabler inte sträckt sig lika långt bak har detta dock inte varit 

möjligt. Emellertid bör dessa uteblivna observationer inte ha någon större påverkan på studiens 

resultat. 

Den primära utgångspunkten i valet av Sverige baseras på den relativt långa perioden 

med negativ reporänta och på faktumet att inkluderingen av flera länder snabbt skulle öka 

omfattningen av studien – exempelvis genom en inkludering av samtliga EMU-länder. Således 

ansågs inkluderandet av flertalet länder ett för stort åtagande inom ramen för en 

kandidatuppsats. Med en blandning av OECD, Eurostat och Riksbanken som datakällor kan 

olika mätmetoder och tillvägagångssätt föreligga, vilket är något som grundligt granskats för 

att inte få missvisande resultat. Däremot kan det inte garanteras att det ändå kan uppstå brister.  

3.1.1. Inkluderade variabler 

Utöver reporäntan utgår studien ifrån den reala hushållskonsumtionen, de reala 

investeringarna, de reala tillgångarna, inflationen efter konsumentprisindex KPI samt den reala 

effektiva växelkursen. För deskription av variablerna; se bilaga 1. Valet av reporäntan, 

konsumtionen och inflationen baseras på studiens forskningsfråga. Inspiration till övriga 

variabler kommer från litteraturen. Som flertalet studier visar sammanhänger konsumtionen 

starkt med inkomsten, varpå de reala tillgångarna inkluderades i modellen. Detta styrks även 

utifrån den neoklassiska konsumtionsteorin där framtida inkomst beror på tillgångarnas 

ränteavkastning. I valet av de reala investeringarna utgick vi ifrån Mankiw et al. (1992) som 

 
3 Eurostat är den Europeiska unionens officiella statistiska centralbyrå. 



13 

finner starkt stöd för att konsumtionsmodellen bör ta totala samhällsinvesteringar i beaktande. 

I valet av den reala effektiva växelkursen utgick vi ifrån Calza et al. (2012) där den reala 

effektiva växelkursen kontrollerar för spillover-effekter i en liten öppen ekonomi. Reporäntan 

är tagen från Riksbankens hemsida. Den reala konsumtionen och den reala effektiva 

växelkursen är tagna från Eurostats ”General and regional statistics”. De reala investeringarna, 

de reala tillgångarna och inflationen är tagna från OECD:s ”Main Economic Indicators - 

Complete Database”.  

Reporäntan är angiven i den procentsats centralbanken beslutat om. För Sveriges del 

med flytande växelkurs sätter Riksbanken reporäntan fritt efter överläggning av bankens 

direktion. Riksbanken utför kontinuerliga bedömningar av både det svenska och det 

internationella konjunkturläget och baserar förändringar i reporäntan på förväntningar om den 

framtida inflationsutvecklingen. I studien kommer samtliga variabler att utsättas för en 

reporäntechock 𝑒𝑟 av magnituden en standardavvikelse 𝜎𝑟 = 1,90. 

Den reala hushållskonsumtionen inkluderar varor och tjänster, betalning av hyra samt 

konsumtionen av egenproducerade varor för alla olika sammansättningar av hushåll. Den reala 

hushållskonsumtionen framtogs genom att deflatera det nominella värdet med KPI. Dessutom 

är variabeln säsongs- och kalendarjusterad. Samtliga värden anges i absoluta tal i inhemsk 

valuta och har därför logaritmerats för att mäta på den faktiska procentuella förändringen från 

kvartal till kvartal. 

De reala investeringarna utgörs av införskaffandet av tillgångar i första och andra hand 

som används i produktionen och som själva endast uppstår genom produktion. De nominella 

värdena är deflaterade med KPI. OECD:s data exkluderar bland annat köp av land och 

naturresurser vilket kan ge en missvisande bild, men som inte bedöms vara tillräckligt 

förklarande för förändringar i konsumtion under studiens valda tidsperiod. De reala 

investeringarna anges som procentuell förändring från föregående kvartal.  

De reala tillgångarna är en summering av hushållens tillhandahållna värdepapper och 

fastigheter. Ett aktivt val gjordes att inte inkludera långsiktigt sparande genom exempelvis 

framtida pension. Individer kan inte placera sin fonderade pension fritt i Sverige och därav sker 

denna konsumtion per automatik i en framtida tidsperiod och påverkas inte av en 

penningpolitisk chock i reporäntan. Samtidigt kan det privata pensionssparandet ses som 

vanligt sparande vid en given räntenivå varför undersökningen inte heller valde att inkludera 

en specifik variabel för detta (Ekonomifakta, 2019a). Likt den reala hushållskonsumtionen har 

även de reala tillgångarna logaritmerats. 
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Inflationstakten anges som förändring i KPI från samma kvartal föregående år enligt 

𝜋𝑖 = 
𝑝𝑡

𝑝𝑡−1
.  KPI mäter inflationen i samhället genom att analysera utvecklingen av den 

allmänna prisnivån. Alternativa mått för att mäta inflationen är bland annat KPIF, vilken 

används av Riksbanken. KPIF konstanthåller ränteförändringar vilket gör detta till ett tydligare 

mått att använda för att uppskatta prisutveckling innan Riksbanken beslutar om en 

ränteförändring. Valet av KPI över KPIF baseras på att KPIF räknar bort effekten av ändrade 

räntesatser på hushållens bostadslån. Det innebär att prisnivån för bostadslån hålls oförändrad 

även fast hushållen amorterar på sina lån, vilket riskerar att ge en missvisande bild av hur den 

faktiska prisnivåutvecklingen under studiens valda tidsperiod ser ut.  

Den reala effektiva växelkursen är relativpriset för en given vara mellan ett land och 

dess främsta konkurrenter. Den reala effektiva växelkursen är deflaterad med en 

sammanslagning av KPI för 42 olika länder där dubbla exportvikter använts för att återspegla 

både inhemsk och utländsk konkurrens. I Sverige påverkas produktionen i stor utsträckning av 

hur mycket som säljs i utlandet och således har förändringar i växelkursen stor inverkan på den 

reala ekonomin. Även den reala effektiva växelkursen har logaritmerats.  

Det finns argument för att substituera ut variablerna som inkluderats. En annan ränta 

än specifikt reporäntan, exempelvis bolåneräntan, kan vara en bättre indikator på hur 

konsumtionsmönster påverkas av låga räntenivåer (Calza et al., 2012). Valet av en specifik 

marknadsränta riskerar dock att ge en skev bild av hur konsumtionen påverkas. Om flera 

marknadsräntor inkluderas i modellen uppstår frågan om det inte är att föredra att vid en analys 

av negativ ränta använda den faktiska reporäntan. Studien väljer även att exkludera 

förvärvsinkomst utifrån empirin4, där förvärvsinkomsten endast utgör en liten del av hushållens 

finansiella sparkvot (Ekonomifakta, 2019a).  På detta sätt kontrollerar vår konsumtionsvariabel 

för förvärvsinkomsten då en markant del av den går direkt till konsumtion. Däremot utgör 

förvärvsinkomst en del av den neoklassiska konsumtionsmodellen varpå det finns tydliga skäl 

till att inkludera denna som variabel modellen. I slutändan finner vi dock valen ovan som de 

mest lämpliga för att analysera transmissionsmekanismen i allmänhet och konsumtionen i 

synnerhet vid en reporäntechock under positiv och negativ reporänta. 

 

 
4 Se bland annat Graham (1984); Krueger & Perri (2009) & Aaronson et al. (2011). 
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3.2. Statistisk metod 

För studiens analys konstrueras en vektor autoregressionsmodell med tidsserielaggar, förkortat 

VAR(p) där p anger antalet laggar. VAR-metoden är standard inom makroekonomiska 

tidsserieanalyser där flera variabler antas påverka varandra över tid. VAR-metoden förklarar 

kausala samband och behandlar samtliga variabler i modellen som endogena snarare än en 

beroende variabel och flera oberoende variabler likt en OLS-regression. VAR-metoden är 

behändig för att dryfta dynamiska multivariata tidsserier genom utförandet av 

makroekonomiska chocker över tid. Detta gör VAR-metoden lämplig för denna studie.  

 För studien konstrueras två olika tidsserier för Sverige. Den första tidsserien gäller från 

första kvartalet 1996 till och med fjärde kvartalet 2014 och exkluderar perioden där Sverige 

har haft negativ reporänta. Den andra tidsserien har samma startår, 1996, men löper till andra 

kvartalet 2019 och inkluderar således perioden med negativ reporänta. Detta görs för att kunna 

jämföra hur variablerna påverkas av en reporäntechock när reporäntan är endast positiv och när 

en period av negativ reporänta råder. Hädanefter benämns tidsserien där negativ reporänta 

exkluderas för tidsserie 1 och perioden där negativ reporänta inkluderas benämns tidsserie 2. 

Det är nödvändigt att inkludera ett delkapitel åt att förklara metoden grundligt för att 

ge en förståelse kring densamma och dess applicerbarhet. Mycket av följande delkapitel är 

baserat på Walter Enders Applied Econometric Time Series (2016). För utförandet av själva 

analysen används den statistiska programmeringsmjukvaran Stata, där samtliga kommandon 

för VAR-analyser är möjliga att utföra. Det är även av stor betydelse att utföra diverse tester 

inför specificerandet och identifikationen av en autoregressiv modell; val av optimalt antal 

laggar, test för stationäritet, stabilitet samt för autokorrelation mellan residualerna. Även dessa 

tester utförs med hjälp av Stata. 

3.2.1. Vektor autoregression 

En typisk VAR-modell är lik en regressionsfunktion med skillnaden att alla variabler av 

intresse är beroende variabler i vänsterledet som förklaras av tidigare värden av samma 

variabler i högerledet. I denna studies fall vill vi analysera hur en reporäntechock under positiv 

och negativ reporänta påverkar konsumtionen, investeringarna, tillgångarna, inflationen och 

växelkursen i Sverige. Om ett bivariat system antas, med två variabler k enligt 𝑦𝑡 och 𝑧𝑡, fås 

följande ekvationer: 
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    𝑦𝑡  =  𝛽10  −  𝛽12𝑧𝑡  +  𝛾11𝑦𝑡−1  +   𝛾12𝑧𝑡−1  +  𝜀𝑦𝑡    (3.1a) 

    𝑧𝑡  =  𝛽20  −  𝛽21𝑦𝑡  +  𝛾21𝑦𝑡−1  +   𝛾22𝑧𝑡−1  +  𝜀𝑧𝑡    (3.1b) 

 

𝛽𝑖𝑗 är ett tidsobundet intercept, observationen 𝑦𝑡−1 och 𝑧𝑡−1 är den beroende variabelns värde 

vid den tidigare tidpunkten 𝑡 − 1 och både  𝜀𝑦𝑡 och 𝜀𝑧𝑡 är vitt brus med en standardavvikelse 

om 𝜎𝑦 och 𝜎𝑧. Vitt brus är en stokastisk process med ett väntevärde lika med noll, där variansen 

är konstant och där det inte råder autokorrelation.5 I autoregressiva modeller är feltermen vitt 

brus och utgör chocken som variabeln utsätts för. 

Ekvationerna i (3.1a) och (3.1b) är en så kallad primitiv VAR-modell, som är 

utgångspunkten för ett bivariat system där flera variabler påverkar varandra över tid. Systemet 

ger feedback genom att de beroende variablerna är oberoende i den mening att de påverkar 

varandra i deras respektive ekvationer. Detta ses genom att −𝛽12 är en kontemporär effekt av 

förändringen i en enhet av 𝑧𝑡 på 𝑦𝑡 och 𝛾12 är en laggad effekt av förändringen i en enhet av 

𝑧𝑡−1
  på 𝑦𝑡. Det vita bruset ter sig som chocker på 𝑧𝑡

  och 𝑦𝑡 där effekterna −𝛽12 och 𝛾12 påverkas 

av chocken 𝜀𝑦𝑡 på 𝑦𝑡. I fallet där 𝛽12 inte är noll kommer 𝜀𝑧𝑡 ha en indirekt effekt på 𝑦𝑡 vilket 

syns genom att 𝑧𝑡  ingår i ekvationen för 𝑦𝑡 (Enders, 2016). Med hjälp av matriser kan en mer 

tillgänglig modell tas fram: 

 

[
1 𝛽12

𝛽21 1
] [

𝑦𝑡

𝑧𝑡
] =  [

𝛽10

𝛽20
] + [

𝛾11 𝛾12

𝛾21 𝛾22
] [

𝑦𝑡−1

𝑧𝑡−1
] +  [

𝜀𝑦𝑡

𝜀𝑧𝑡
] 

 

 

som kan skrivas om enligt 

 

𝐵𝑥𝑡
 =   𝛤0  +   𝛤1𝑥𝑡−1  +  𝜀𝑡      (3.2) 

 

där  

 

𝐵 =  [
1 𝛽12

𝛽21 1
],  𝑥𝑡 = [

𝑦𝑡

𝑧𝑡
],  Γ0 = [

𝛽10

𝛽20
],  Γ1 = [

𝛾11 𝛾12

𝛾21 𝛾22
],  𝜀𝑡 = [

𝜀𝑦𝑡

𝜀𝑧𝑡
] 

 
5 Det gäller att autokovariansen mellan de båda processerna för vitt brus är noll enligt 𝑐𝑜𝑣(𝜀𝑦𝑡 , 𝜀𝑧𝑡) = 0 vilket 

innebär att uträkningen för autokorrelationen per automatik blir noll (Enders, 2016). För härledning av variansen 

och autokovariansen, kovarians-variansmatrisen och autokorrelationen, se kapitel 5 i Enders 2016. 
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Genom matrisen och formeln i (3.2) ser vi att de kontemporära effekterna 𝐵 =  [
1 𝛽12

𝛽21 1
] 

inkluderas i vänsterledet och således påverkas 𝑦𝑡 och 𝑧𝑡  idag av koefficienten 𝛾𝑖𝑗 i matrisen Γ1 

med laggade värden. Genom premultiplikation med 𝐵−1 kan vi skriva 𝑦𝑡 och 𝑧1
 , som utgör 

vektorn 𝑌𝑡, enligt:  

 

𝑌𝑡  =   𝐴0  +   𝐴1𝑌𝑡−1  +  𝑒𝑡      (3.3) 

 

där  𝑌𝑡 = 𝑥𝑡  

𝑌𝑡−1 = 𝑥𝑡−1 

𝐴0  = 𝐵−1𝛤0  

𝐴1  = 𝐵−1𝛤1  

𝑒𝑡  = 𝐵−1𝜀𝑡 

 

Härledningen behöver fullföljas för att ta fram en stationär modell. Stationäritet är ett 

krav på en tidsserieanalys för att kunna tillämpa resultaten på andra tidsperioder. En stationär 

tidsserie innebär att dess egenskaper i form av väntevärdet, variansen och autokorrelationen är 

konstanta över tid. Tvärtom innebär en icke-stationär tidsserie att dessa statistiska egenskaper 

ändras över tid. Icke-stationäritet säger att det inte finns ett långsiktigt medelvärde som 

tidsserien återvänder till och att variansen är tidsberoende. Rent praktiskt innebär icke-

stationäritet genom en stokastisk trend att chockerna som variablerna utsätts för aldrig avtar, 

varför det strävas efter att varianserna för residualerna som utgör chockerna i modellen är 

konstanta enligt 𝑣𝑎𝑟(𝑒𝑡) = 1. Genom dekomponering av tidsserierna kan stationäritet uppnås, 

vilket innebär att vi gör oss av med stokastiska trender i tidsserien som annars skulle leda till 

icke-stationäritet. Vidare, om modellen är stabil är den också stationär. Däremot råder inte 

motsatsförhållandet där en process kan vara stationär men instabil (Lütkepohl, 2005).  

Stabilitetsvillkoret kräver att ekvationens största egenvärde är mindre än 1 och det minsta 

egenvärdet är större än −1, så att samtliga egenvärden finns innanför enhetscirkeln i modellen6  

(Enders, 2016). Detta testas enkelt genom Statas egenvärdestest. (Ibid)  

 
6 Detta innebär alltså att det största och minsta egenvärdena måste ligga inom en cirkelradie med värdet 1. Som 

Enders påpekar säger man inom tidsserieanalyser vad gäller stabilitetsvillkoret att “alla egenvärden måste ligga 

inom enhetscirkeln” (Enders, 2016: 33). Intuitionen kring enhetscirkeln ägnas inte denna studie åt att diskutera. 

För ytterligare läsning kring enhetscirkeln och trigonometri rekommenderas kapitel 1 i Enders, 2016. 
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Vi definierar 𝑎𝑖0 som element 𝑖 inom konstantvektorn 𝐴0, 𝑎𝑖𝑗 som ett element i raden 𝑖 

och kolumnen 𝑗 i matrisen 𝐴1 samt 𝑒𝑖𝑡 som element 𝑖 i vektor 𝑒𝑡. Med dessa definitioner kan 

vi omskriva (3.3) och bryta ut 𝑦𝑡 och 𝑧𝑡 enligt: 

 

𝑦𝑡  =  𝑎10  +  𝑎11𝑦𝑡−1  +   𝑎12𝑧𝑡−1  +  𝑒1𝑡    (3.4a) 

     𝑧𝑡  =  𝑎20  + 𝑎21𝑦𝑡−1  +   𝑎22𝑧𝑡−1  +  𝑒2𝑡   (3.4b) 

 

Ekvationerna (3.4a) och (3.4b) är en VAR-modell i standardform, till skillnad från den 

primitiva VAR-modell enligt ekvationerna i (3.1a) och (3.1b) (Ibid). Skillnaden är att VAR-

modellen i standardform inte har en direkt kontemporär effekt mellan variablerna 𝑦𝑡 och 𝑧𝑡 

utan endast genom laggade värden på den andra variabeln. Det är viktigt att påpeka att 

residualerna i (3.4a) och (3.4b), 𝑒1𝑡 och 𝑒2𝑡, utgörs av residualerna i (3.1a) och (3.1b), 𝜀𝑦𝑡 och 

𝜀𝑧𝑡, vilket innebär att residualerna för de båda ekvationerna påverkar varandra. En chock i 𝑧𝑡 

enligt 𝜀𝑧𝑡 påverkar 𝑦𝑡 genom att  𝑒𝑡  = 𝐵−1𝜀𝑡 där 𝐵 =  [
1 𝛽12

𝛽21 1
] och 𝜀𝑡 = [

𝜀𝑦𝑡

𝜀𝑧𝑡
]. 

Eftersom  𝑒𝑡  = 𝐵−1𝜀𝑡 kan vi substituera in dessa och omskriva 𝑒1𝑡 och 𝑒2𝑡 som 

 

𝑒1𝑡  = (𝜀𝑦𝑡 − 𝛽12𝜀𝑧𝑡)/(1 − 𝛽12𝛽21)    (3.5a) 

     𝑒2𝑡  = (𝜀𝑧𝑡 − 𝛽21𝜀𝑦𝑡)/(1 − 𝛽12𝛽21)    (3.5b) 

 

I ovanstående ekvationer syns det att 𝑒1𝑡 påverkas av magnituden −𝛽12 genom chocken i 𝜀𝑧𝑡 

och att 𝑒2𝑡 påverkas av magnituden −𝛽21 genom chocken i 𝜀𝑦𝑡. Kvoten för de två residualerna 

utgörs av 1 − 𝛽12𝛽21. För båda variablerna 𝑦𝑡 och 𝑧𝑡 påverkas residualerna av kontemporära 

chocker av varandra. Utifall autokovariansen mellan residualerna inte är noll enligt 

𝑐𝑜𝑣(𝑒1𝑡,𝑒2𝑡) ≠ 0 återfinns det en grad av autokorrelation. Däremot är det ett kraftigt antagande 

att residualernas autokovarians är noll för makroekonomiska variabler, varför vi testar för 

graden av autokorrelation för att uppnå en tillräcklig nivå av stationäritet. I specialfallet där 

𝛽12 = 𝛽21 = 0, det vill säga att det inte råder kontemporära effekter mellan 𝑦𝑡 och 𝑧𝑡, är 

chockerna i residualerna icke-korrelerade. Även detta är tämligen ovanligt vilket innebär att vi 

antar att 𝑦𝑡 och 𝑧𝑡 är korrelerade. (Ibid) 

Förekomsten av autokorrelation kan tolkas som att modellen är felspecificerad genom 

att andra förklarande variabler har utelämnats eller att cykliska effekter i datamaterialet inte 

tagits hänsyn till. Det gäller därför att klargöra att autokorrelationen inte märkbart förklarar 
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skattningarna. Vi testar för stationäritet och autokorrelationen genom Augmented Dickey-

Fuller-testet respektive Lagrange Multiplier-testen i nästa delkapitel. 

En ordentlig identifikation av modellen kräver även åtanke. Om en VAR-modell med 

k variabler och p antal laggar för varje given variabel antas innebär det att (𝑘 ×  𝑘𝑝2) 

parametrar behöver skattas. Med andra ord konsumeras frihetsgrader snabbt vilket skapar stora 

standardfel och breda konfidensintervall. Om detta är fallet anses modellen vara 

överparametiserad varför införandet av restriktioner i modellen är viktigt. Vi antar att 

konsumtionen reagerar nästan omgående på en reporäntechock medan konsumtionen påverkas 

över tid av andra variabler – konsumtionen påverkar andra variabler kontemporärt medan andra 

variabler påverkar konsumtionen med laggar. För detta måste den ursprungliga primitiva VAR-

modellen transformeras till en VAR-modell i standardform för att på så sätt vara korrekt 

specificerad och följa händelseförloppet som det ser ut i praktiken. (Ibid) 

För modellen i standardform genom (3.4a) och (3.4b) ska sex koefficienter skattas i 

𝑎10, 𝑎20, 𝑎11, 𝑎12, 𝑎21 och 𝑎22 samt värdet för 𝑐𝑜𝑣(𝑒1𝑡, 𝑒2𝑡), 𝑣𝑎𝑟(𝑒1𝑡) och 𝑣𝑎𝑟(𝑒2𝑡) för nio 

parametrar totalt. Detta är en bra tumregel vad gäller antalet parametrar.7 För den primitiva 

VAR-modellen genom (3.1a) och (3.1b) gäller däremot att tio parametrar ska skattas. Utöver 

två intercept 𝛽10 och 𝛽20 ska även fyra koefficienter skattas i 𝛾11, 𝛾12, 𝛾21 och 𝛾22, två 

kontemporära koefficienter i 𝛽12 och 𝛽21 samt två standardavvikelser i 𝜎𝑦 och 𝜎𝑧. Utifall man 

inte är villig att införa restriktioner på vissa parametrar i sin primitiva modell är modellen 

överparametiserad. (Ibid) 

Detta kan vi illustrera enligt följande tillvägagångssätt. Om restriktionen 𝛽21 =  0 

införs och den primitiva VAR-modellen i (3.1a) och (3.1b) omskrivs fås: 

 

𝑦𝑡  =  𝛽10  −  𝛽12𝑧𝑡  +  𝛾11𝑦𝑡−1  +   𝛾12𝑧𝑡−1  +  𝜀𝑦𝑡    (3.6a) 

     𝑧𝑡  =  𝛽20  +  𝛾21𝑦𝑡−1  +   𝛾22𝑧𝑡−1  + 𝜀𝑧𝑡     (3.6b) 

 

Givet denna restriktion är det tydligt att residualerna 𝜀𝑦𝑡 och 𝜀𝑧𝑡 har en kontemporär effekt på 

𝑦𝑡 men endast 𝜀𝑧𝑡  har en kontemporär effekt på 𝑧𝑡. Med andra ord påverkar inte chocker i 

variabeln 𝑦𝑡 under alla perioder t ekvationen för 𝑧𝑡 utan endast en tidslagg enligt 𝑦𝑡−1  med 

koefficienten 𝛾21. Att införa restriktionen 𝛽21 =  0 betyder att 𝐵−1 ges av 𝐵 =  [
1 −𝛽12

0 1
].  

 

 
7 Tumregeln baseras på att antalet parametrar som ska skattas även ska gå att lösa för i ekvationen genom att 

substituera in värden i variablerna. För en mer utförlig härledning och analys, se kapitel 5 i Enders, 2016.  
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Genom premultiplikation för den primitiva VAR-modellen med 𝐵−1 får vi: 

 

[
𝑦𝑡

𝑧𝑡
] =  [

1 −𝛽12

0 1
] [

𝛽10

𝛽20
] + [

1 −𝛽12

0 1
] [

𝛾11 𝛾12

𝛾21 𝛾22
] [

𝑦𝑡−1

𝑧𝑡−1
] + [

1 −𝛽12

0 1
] [

𝜀𝑦𝑡

𝜀𝑧𝑡
] 

 

som kan omskrivas enligt: 

 

[
𝑦𝑡

𝑧𝑡
] =  [

𝛽10 − 𝛽12𝛽20

𝛽20
] + [

𝛾11 − 𝛽12𝛾21 𝛾12 − 𝛽12𝛾22

𝛾21 𝛾22
] [

𝑦𝑡−1

𝑧𝑡−1
] + [

𝜀𝑦𝑡 − 𝛽12𝜀𝑧𝑡

𝜀𝑧𝑡
] 

 

vilket slutligen ger:  

 

𝑦𝑡  =  𝑎10  +  𝑎11𝑦𝑡−1  +   𝑎12𝑧𝑡−1  +  𝑒1𝑡    (3.7a) 

     𝑧𝑡  =  𝑎20  + 𝑎21𝑦𝑡−1  +   𝑎22𝑧𝑡−1  +  𝑒2𝑡   (3.7b) 

 

där  𝑎10 = 𝛽10 − 𝛽12𝛽20,  

𝑎11 = 𝛾11 − 𝛽12𝛾21,  

𝑎12 = 𝛾12 − 𝛽12𝛾22,  

𝑎20 = 𝛽20,  

𝑎20 = 𝛾21  

𝑎22 = 𝛾21.  

 

Restriktionen har gett upphov till att VAR-modellen i (3.7a) och (3.7b) är identisk med VAR-

modellen i standardform i (3.4a) och (3.4b) med skillnaden att 𝐵 =  [
1 𝛽12

𝛽21 1
]  numera ges 

av 𝐵 =  [
1 −𝛽12

0 1
]  under restriktionen 𝛽21 =  0. I ekvationerna (3.7a) och (3.7b) chockar 

både 𝜀𝑦𝑡 och 𝜀𝑧𝑡 variabeln 𝑦𝑡  men endast chocker från 𝜀𝑧𝑡 påverkar värdet för 𝑧𝑡. Vad som 

gjorts är att anta att koefficienten 𝛽21 =  0 som betyder att 𝑦𝑡 inte har en direkt kontemporär 

effekt på 𝑧𝑡, men 𝑧𝑡 har en kontemporär effekt på 𝑦𝑡 genom 𝜀𝑦𝑡 − 𝛽12𝜀𝑧𝑡. Det innebär att VAR-

modellen följer en inbördes ordning på variablerna för att ordinera ut huruvida variablerna 

påverkas kontemporärt eller efter tidslaggar. Att variablerna har en inbördes ordning innebär 

att matriserna har en Cholesky-dekomposition som dikterar hur de olika variablerna får påverka 

varandra i modellen. I detta fall är det en strikt undertriangulär matris där första raden endast 
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förklaras kontemporärt av variabeln 𝑦11, andra raden förklaras endast kontemporärt av 𝑦11 och 

𝑦22, och så vidare. Detta kan skrivas enligt: 

 

    𝑌𝑡 = [

𝑦11 0 … 0
𝑦21 𝑦22 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ 0

𝑦𝑛1 𝑦𝑛2 𝑦𝑛3 𝑦𝑛4

] 

 

Vi ser att restriktionen är ett krav för en ordentlig specifikation av modellen, så att den 

återspeglar det faktiska händelseförloppet och att variabler förklarar varandra i rätt ordning.  I 

denna studiens modell vill vi se hur en penningpolitisk chock påverkar alla variabler vid 

positiva samt negativa nivåer på reporäntan utifrån en förförståelse om ordningen som dessa 

variabler reagerar i. Låt oss anta att entiteten som sätter reporäntan, i detta fall Riksbanken, 

följer följande formel: 

 

       𝑆𝑡  =  𝑓(Ω𝑡) + 𝜎𝑡𝜀𝑡
𝑆    (3.8) 

 

där 𝑆𝑡 är instrumentet för den penningpolitiska chocken, exempelvis reporäntan, och 𝑓(Ω𝑡) är 

en linjär funktion av Ω𝑡 som representerar centralbankens reaktion till en penningpolitisk chock 

utifrån den tillgängliga informationen om hur och när andra variabler reagerar, exempelvis 

konsumtionen. 𝜎𝑡𝜀𝑡
𝑆 utgör en penningpolitisk chock i storleken av en standardavvikelse på den 

givna modellens residual i form av vitt brus. (Christiano et al., 1999)  

Ekvationen i (3.8) är den asymptotiska motsvarigheten till en typisk impuls-

responsfunktion för en variabel som utsätts för en chock inom VAR-modellen (Ibid). 

Utgångspunkten inom tidsserieanalyser är att centralbanken har vetskap om vissa faktorer i 

samhället, så som exempelvis konsumtion och inflation genom Ω𝑡, när de sätter reporäntan 𝑆𝑡. 

Det följer då att VAR-modeller som analyserar räntechocker tenderar att rangordna reporäntan 

bland de sista variablerna (Ibid).  

För rangordningen i vår modell har inspiration tagits från Calza et al. (2012)8. Vi utgår 

ifrån att den privata konsumtionen reagerar snabbt på en chock i reporäntan men ingen annan 

variabel har en kontemporär effekt på konsumtionen. Istället påverkas konsumtionen av 

tidslaggade värden i de övriga variablerna. Modellens andra variabel, investeringar, påverkas 

 
8 För övriga studier som följer samma eller liknande Cholesky-dekomposition se bland annat McCallum 1983; 

Bernanke & Blinder 1992; Sims 1986, 1992. 
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kontemporärt av konsumtionen men endast med tidslaggar i de övriga variablerna, och så 

vidare. Slutligen påverkas den reala växelkursen kontemporärt av samtliga variabler då denna 

är trögrörlig till en penningpolitisk chock (Ibid).  

Denna studie utgår ifrån en multivariat VAR-modell i standardform. Vi har vetskapen 

om att VAR-metoden fungerar bra för att skatta tidsserier med flera variabler som behandlas 

endogent och som är beroende av tidigare antagna värdet av varandra. Modellen kräver också 

stationäritet för att denna inte ska vara felspecificerad. Choleskystrukturen är viktig i 

identifikationen för rangordningen av variablerna vid en penningpolitisk chock, i detta fall en 

reporäntechock. I nästa delkapitel tas det optimala antalet laggar fram samt studiens VAR-

modell. Test för stationäritet, stabilitet och autokorrelation mellan residualerna utförs också. 

3.2.2. Statistisk modell 

En lagoperator definieras så att ett givet värde på 𝑌𝑡 med laggen 𝐿𝑖 kan omskrivas enligt 𝐿𝑖𝑌𝑡  =

 𝑌𝑡−𝑖. Detta innebär att man “laggar” 𝑌𝑡 med i tidsperioder så att samtliga variabler i vektorn 𝑌𝑡 

utsätts för chocker under mängden tidsperioder som valts. En polynom lagoperator för en 

variabel kan skrivas enligt 𝐴𝑖𝑗(𝐿) där koefficienterna anger de laggade värdena av variabel j 

på variabel i. I valet av antalet laggar uppstår risken att skattningarna snabbt blir insignifikanta 

om modellen är överparametiserad. Samtidigt föreligger en risk att få en felspecificerad modell 

om modellen utgår ifrån för få laggar och variabler. (Enders, 2016) 

Det finns flera applicerade modeller med olika informationskriterium att utgå ifrån vid 

valet av antal laggar. I regel vill man välja en modell där ett givet antal laggar ger det minsta 

värdet på kriteriet i en given modell. Rent praktiskt gäller att ju högre värde utifrån modellen 

med p antal laggar, desto mindre lämpad är modellen. För detta appliceras en generell modell 

som sedan byggs vidare på, beroende på vilket informationskriterium som används, enligt:  

 

𝐼𝐶(𝑝)  =  𝑙𝑛|𝛴(𝑝)|  + 𝑐𝑇  ×  𝜑(𝑛, 𝑝)   (3.9) 

 

där 𝛴(𝑝)  =  𝑇−1𝛴𝑡=1
𝑇 𝑒1𝑡𝑒2𝑡 ′ är en matris9 för residualernas kovarians och varians utan hänsyn 

till frihetsgrader under p stycken laggar för stickprovsstorleken T, 𝑐𝑇 är en indexering av 

stickprovsstorleken T och 𝜑(𝑛, 𝑝) är en straffvariabel som säger att ju flera laggar p och 

 

9 Matrisen är en så kallad kovarians-variansmatris och ges av Σ =  [
𝑣𝑎𝑟(𝑒1𝑡) 𝑐𝑜𝑣(𝑒1𝑡 , 𝑒2𝑡)

𝑐𝑜𝑣(𝑒1𝑡 , 𝑒2𝑡) 𝑣𝑎𝑟(𝑒2𝑡)
]. För härledning, 

se kapitel 5 i Enders 2016. 
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observationer n, desto större blir standardfelen med hänsyn till storleken på stickprovet. (Zivot 

& Wang, 2006).  

På VAR-modeller appliceras ofta någon av fyra följande informationskriterium: Akaike 

Information Criterion (AIC), Akaike Final Prediction Error (FPE), Schwarz Information 

Criterion (SIC), eller Hannan-Quinn (HQ) (Ibid). Formlerna är varandra lika med några få 

modifieringar:  

 

𝐴𝐼𝐶(𝑝)  =  𝑙𝑛 |𝛴(𝑝)| 
2

𝑇
𝑝𝑚2 

 

       𝐹𝑃𝐸(𝑝) =  |𝛴(𝑝)| + (
𝑇 + 𝑝𝑚 + 1

𝑇 − 𝑝𝑚 − 1
)
𝑚

 

 

𝑆𝐼𝐶(𝑝)  =  𝑙𝑛 |𝛴(𝑝)| 
𝑙𝑛 𝑇

𝑇
𝑝𝑚2 

 

𝐻𝑄(𝑝)  =  𝑙𝑛 |𝛴(𝑝)| 
2 𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑇

𝑇
𝑝𝑚2 

 

där T är stickprovsstorleken, p är antalet laggar och m är antalet parametrar. Alla tre modeller 

ger olika informationskriterium på valet av laggar där den nivå på p som ger lägst värde är att 

föredra. 

Studien utgår ifrån Akaike Information Criterion, AIC, samt Akaike Final Prediction 

Error, FPE. FPE och AIC är ekvivalenta när stickprovsstorleken är större men FPE tenderar att 

vara mera duglig för mindre stickprovsstorlekar (Lütkepohl, 2005). Däremot inkluderas även 

HQ- och SIC-testens resultat. Eftersom studien innefattar två tidsserier för Sverige innebär det 

att två tidsserier måste prövas. Testet visar att två laggar är att föredra för båda tidsserier. För 

specifika resultat, se bilaga 2. 

Studiens modell läggs upp som en multivariat VAR-modell i standardform. En vektor 

𝑌𝑡 skapas för tidsperiod t som inkluderar den logaritmerade reala konsumtionen 𝐶𝑡, de reala 

investeringarna angivna i procentuell förändring 𝐼𝑡, de logaritmerade reala tillgångarna 𝐴𝑡, 

inflationen 𝜋𝑡, reporäntan 𝑟𝑡 och den logaritmerade reala effektiva växelkursen ℯ𝑡, i den 

ordningen.  
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Undersökningens VAR-modell ser ut som följande: 

 

𝑌𝑡  =   𝐴0  +   𝐴1(𝐿)𝑌𝑡𝑝−𝑖  + 𝑒𝑡   (3.10) 

 

Denna inbördes ordningen på variablerna följer en typisk Choleskystruktur. 10 𝐴0 är en vektor 

innehållande konstanterna,  𝐴1(𝐿) är polynomer i lagoperatorn L,  𝑌𝑡𝑝−𝑖 är variablerna i vektorn 

under tidsperioden t med p antal laggar och 𝑒𝑡 är en vektor med oberoende vitt brus. 

Variablerna i vektorn 𝑌𝑡 utsätts för en reporäntechock i storlek av en standardavvikelse enligt 

𝜎𝑟 = 1,90. Reporäntan är impulsvariabel medan de andra variabler är responsvariabler. 

  Vi utför Dickey-Fuller test för varje tidsserie på basis av det optimala antalet laggar 

enligt AIC och FPE. För konsumtionen, investeringarna, tillgångarna och växelkursen är 

tidstrenden icke-stationär utan att kontrollera för den långsiktiga trenden. Således differentieras 

dessa varpå varje variabel i båda tidsserierna uppvisar stationäritet. Samtliga tidsserier 

uppfyller även stabilitetsvillkoret då alla egenvärden ligger inom enhetscirkeln. Dickey-Fuller 

testresultat för stationäritet återfinns i bilaga 3. 

Med ett uppfyllt stabilitetsvillkor och stationära modeller utförs ändå ett specifikt test 

för autokorrelation. Detta görs primärt för att se utifall tidsserierna har ett påtagligt avvikande 

resultat mellan funktionernas residualer. För detta genomförs Lagrange Multiplier-test. 

Nollhypotesen i testet är att det inte råder någon autokorrelation, vilket innebär att 

nollhypotesen inte önskas förkastas. Efter utförda tester finner vi ingen autokorrelation i 

tidsserierna. Testresultaten för Lagrange Multiplier-test återfinns i bilaga 4. 

 
10 I matrisform skrivs modellen enligt:  

 

𝑌𝑡 = 

[
 
 
 
 
 
𝐶𝑡

𝐼𝑡
𝐴𝑡
𝜋𝑡
𝑟𝑡
ℯ𝑡 ]

 
 
 
 
 

,   A0 =

[
 
 
 
 
 
𝛽10

𝛽20

𝛽30

𝛽40

𝛽50

𝛽70]
 
 
 
 
 

,  A1(𝐿) =

[
 
 
 
 
 
𝛾11 0 0 0 0 0
𝛾21 𝛾22 0 0 0 0
𝛾31 𝛾32 𝛾33 0 0 0
𝛾41 𝛾42 𝛾43 𝛾44 0 0
𝛾51 𝛾52 𝛾53 𝛾54 𝛾55 0
𝛾61 𝛾62 𝛾63 𝛾64 𝛾65 𝛾66]

 
 
 
 
 

,  𝑒𝑡 = 

[
 
 
 
 
𝜀𝐶𝑡
𝜀𝐼𝑡
𝜀𝐴𝑡

𝜀𝜋𝑡
𝜀𝑟𝑡

𝜀ℯ𝑡 ]
 
 
 
 

  

 

där A1(𝐿) bär den typiska Choleskydekompositionen var effekten 𝛾𝑛1 från chocken 𝜀𝐶𝑡 för den reala 

konsumtionen 𝐶𝑡 har en kontemporär effekt 𝛾21 på de reala investeringarna 𝐼𝑡, en kontemporär effekt 𝛾31 på de 

reala tillgångarna 𝐴𝑡 och så vidare. Båda chockerna 𝜀𝐶𝑡 och 𝜀𝐼𝑡 för 𝐶𝑡 och 𝐼𝑡 har kontemporära effekter genom 𝛾31 

och 𝛾32 på de reala tillgångarna 𝐴𝑡 medan chockerna 𝜀𝐶𝑡, 𝜀𝐼𝑡 och 𝜀𝐴𝑡 har kontemporära effekter 𝛾𝑛1, 𝛾𝑛2 och 𝛾𝑛3 

på de efterföljande variablerna, och så vidare. Vi ser slutligen att samtliga variabler har kontemporära effekter på 

den reala effektiva växelkursen.  
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3.2.3. Metodkritik 

Som beskrivits tidigare lämpar sig valet av en VAR-modell bra för att analysera tidsserier. Till 

skillnad ifrån OLS-metoden lyckas VAR-metoden fånga upp hur olika variabler reagerar på 

chocker i andra variabler när samtliga variabler i modellen antas vara endogena. Däremot finns 

det en viss kritik specifikt för studiens valda modell eftersom det finns olika iterationer av 

autoregressionsmodeller. Exempelvis skulle det ha varit möjligt att utföra en strukturell VAR, 

en så kallad SVAR, en Vector error correction, även kallad VECM, eller någon annan form av 

metod för dynamiska tidsserier som lägger större fokus på inbördesordningen av variablerna 

samt dess struktur. 

VAR-metoden är intuitiv men kan vara begränsande i analysen av hur andra exogena 

variabler eller makroekonomiska chocker som inte inkluderas i modellen påverkar variablerna. 

Genom att inkludera exogena variabler som kan påverka utfallen i analysen kan eventuell bias 

förebyggas och andra fenomen som kan tänkas påverka kontrolleras för i modellen. Detta är 

även vanligt att ta i beaktande i mer avancerade VAR-modeller och återfinns ofta inom VAR-

litteraturen.  Utöver praktiska orsaker för exkluderingen av variabler i modellen finns det även 

metodbetingade orsaker för det samma. En inkludering av många variabler innebär att det extra 

antalet frihetsgrader som skulle behövas uppoffras riskerar att ge insignifikanta resultat. 

Samtidigt har VAR-metoden fått kritik för att inte återge makroekonomiskt innehåll eftersom 

metoden i sin natur är mekanisk. Efter valet av variabler har nationalekonomen, vilken utför 

undersökningen i fråga, utspelat sin roll och lyssnar enbart till vad den valda modellen säger. 

(Enders, 2016) 

4. Resultat 

Responsvariablerna utsätts här för en reporäntechock av magnituden en standardavvikelse, 

vilket visas i figur 4.1. Detta görs dels för tidsperioden första kvartalet 1996 till fjärde kvartalet 

2014, tidsserie 1, och dels för första kvartalet 1996 till andra kvartalet 2019, tidsserie 2. 

Tidsserie 1 innefattar således endast perioden där Sverige haft positiv reporänta, medan 

tidsserie 2 även innefattar perioden då negativ reporänta förekommit. På y-axeln visas 

förändringen i procentenheter som kan åskådas i responsvariabel efter chocken och på x-axeln 

syns antalet kvartal. I den vänstra kolumnen visas resultaten från tidsserie 1 och i den högra 

kolumnen resultaten från tidsserie 2. Den streckade linjen ger det 95-procentiga 

konfidensintervallet och den heldragna linjen anger impuls-responsfunktionen. 
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Figur 4.1. En reporäntechock på samtliga variabler. Tidsserie 1 och 2. 

 

Från figur 4.1 kan det skådas liknande trender för konsumtionen i de båda tidsserierna. 

Konsumtionen följer en typisk puckelform som tidigare skådats inom VAR-litteraturen för 

konsumtionsanalyser (se bland annat Ludvigson et al., 2002; Calza et al., 2013). Däremot syns 

en något mer negativ nedgång för tidsserie 1. Efter en direkt nedgång om cirka -0,004 

respektive -0,003 procentenheter för tidsserierna återgår konsumtionen efter cirka 8 kvartal till 

de nivåer som förelåg innan reporäntechocken i båda tidserierna. I båda tidsserierna stabiliseras 

konsumtionen vid cirka -0,002 procent men konfidensintervallet är tämligen brett vilket gör 

det svårt att helt utesluta en avtagande effekt vid noll procent.  

 Investeringarna kan efter 2 kvartal ses gå upp med drygt 0,6 procentenheter i tidsserie 

1 och 0,5 procentenheter i tidsserie 2. Investeringarna vänder sedan nedåt till negativa nivåer 

från kvartal 2 till kvartal 8 efter reporäntechocken, där kulmen nås efter 5 kvartal med en 
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negativ respons om cirka -0,25 procentenheter. Därefter stabiliseras de och befinner sig vid 

noll procent efter cirka 10 kvartal. 

Responsen i tillgångarna är till en början en negativ förändring om strax över -0,04 

procentenheter för tidsserie 1 och strax under -0,04 för tidsserie 2. Intressant nog är 

förändringen i tillgångarna för både tidsserie 1 och 2 nästan tio gånger större än förändringen i 

konsumtion för båda tidsserierna, något som även andra studier påvisat (se Erceg & Levin, 

2006; Calza et al., 2013). Båda tiddserier följer samma återhämtning där det tar cirka 12 kvartal 

för reporäntechocken av avta. För resterande del befinner sig responsfunktionen strax ovan noll 

procent men likt konsumtionen är konfidensintervallet tämligen brett för att utesluta en helt 

avtagande effekt. 

Inflationen syns till en början uppvisa liknande trender i responsfunktionen för båda 

tidserierna, med en uppgång om cirka 0,2 procentenheter 2 kvartal efter ckocken. Att 

inflationen reagerar positivt vid reporäntechocken faller i linje med andra VAR-analyser som 

kontrollerar för inflationen och tyder på en förekomst av det så kallade ”Price Puzzle”-

fenomenet (se Ludvigson et al., 2002; Calza et al., 2013). Skillnader uppvisas dock när 

förändringen når negativa nivåer. För tidsserie 2 kan vi se att konfidensintervallet efter cirka 

10 kvartal har sin topp vid noll procent, medan detsamma inte gäller för tidsserie 1. Dessutom 

förblir förändringen i tidsserie 1 på en negativ nivå till och med 14 kvartal efter 

reporäntechocken medan tidserie 2 når denna nivå cirka 16 kvartal efter reporäntechocken. I 

båda fallen rör de sig sedan stabilt kring noll procent. 

Efter reporäntechocken förändras växelkursen positivt från redan positiva nivåer, vilket 

gäller för båda tidserierna. I tidsserie 1 dämpas sedan förändringen i en snabbare takt än i 

tidserie 2. Växelkursens respons i tidsserie 1 når en nivå omkring 0 efter 4 kvartal, för att 

därefter befinna sig på negativt område i  ytterligare 4 kvartal. Därefter är växelkursen enbart 

på positiva nivåer strax ovanför noll procent. I tidserie 2 förblir responsen positiv på en nivå 

om cirka 0,005 procentenheter under samma tidsperiod. I båda tidserierna vänder förändringen 

ner mot negativa nivåer i slutet av den observerade perioden även om konfidensintervallets 

storlek här också gör det svårt att utgå ifrån en avvikelse från noll procent. 
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5. Analys 

I enlighet med Barr et al. (2016), som visade att reporäntan och marknadsräntorna samvarierar 

även vid negativa nivåer, finner vi belägg för att en negativ reporänta inte märkbart försvagar 

penningpolitiken. Riksbanken kan utföra penningpolitiska åtgärder för att öka konsumtionen 

och på basis av detta kan vi utifrån studiens resultat förkasta hypotesen om att penningpolitiken 

helt förlorar sin verkan på den reala ekonomin vid negativa nivåer. Dock skiljer sig magnituden 

i förändringen i konsumtionen med några promilleenheter mellan serierna. Föga förvånande är 

resultatet i linje med Gourinchas et al. (2002) och Alan et al. (2012), samt flertalet andra studier, 

där konsumtionen påverkas av räntenivån i samhället vilket vi kontrollerat för genom 

reporäntan. Utöver stöd för Barr et al. (2016) ger vår studie även stöd för resultaten i Witmer 

& Yang (2016), Kolcunová & Havránek (2018) samt Erikson & Vestin (2019) om att 

transmissionsmekanismerna inte försvagas lika mycket som andra studier påvisat, även om det 

finns en skillnad i responsfunktionen vad gäller växelkurskanalen. Sammantaget kan vi inte 

med säkerhet säga att effekten under positiv reporänta är större och således effektivare, men vi 

kan konstatera att konsumtionen sjunker vid en reporäntechock under både positiv och negativ 

reporänta. Med andra ord har negativ reporänta en effekt på konsumtionen. 

Ett intressant resultat är dock att konsumtionen i tidsserie 1 dyker något djupare vid en 

reporäntechock, vilket åtminstone inte talar emot resultaten i Borio & Hofmann (2017) om att 

penningpolitiken är mindre effektiv vid negativ reporänta. Som Borio och Hofmann menar kan 

skillnaden i magnitud på nedgången tänkas bero på en generell osäkerhet vid införandet av 

negativ reporänta. Vi ser dock att effekten inte är påfallande större än vid positiv reporänta och 

båda tidsserierna når snabbt till samma nivåer. Däremot ser vi utifrån vår data en markant 

tillgångsprisökning i Sverige från 2014 och framåt, vilket bidrar till en ökad skuldsättning och 

högre skuldkvot (Ekonomifakta, 2019b). Detta faller i linje med Borio och Hofmanns 

resonemang om att en långsiktigt låg eller negativ ränta bidrar till ökad skuldsättning. En 

reflektion som utifrån detta resonemang uppkommer är om de stimulanser på den reala 

ekonomin som en sänkt reporänta innebär väger upp för de oönskade konsekvenserna i form 

av en hög belåningsgrad som följer av en låg ränta. Eller om dessa ohållbara följder på lång 

sikt är ett argument för att inte införa negativ reporänta även om det på kort sikt stimulerar den 

reala ekonomin. Studien ägnar inte mer tid att försöka besvara denna fråga, utan lämnar tanken 

här som en reflektion ifrån resultatet. I vilket fall kan vi utifrån denna studie inte styrka Borio 

och Hofmanns resultat om en försvagad effekt för penningpolitiken i sin helhet när negativ 

reporänta införs. 
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Att inflationen initialt reagerar likadant efter en reporäntechock i båda tidsserierna tyder 

på att kanalerna inom transmissionsmekanismen fungerar effektivt även då negativa nivåer på 

räntan inkluderas i modellen. Till skillnad från Eggertsson et al. (2017) visar vårt resultat att 

penningpolitiken då reporäntan är negativ fortfarande är expansiv, även om det i vårt fall rör 

sig om väldigt låga negativa nivåer. Kreditkanalen genom tillgångspriserna tycks enligt 

studiens resultat fungera oförändrat, en höjning av räntan trycker ner tillgångspriserna i samma 

grad oavsett om reporäntan är positiv eller negativ. Även räntekanalen i form av investeringar 

och konsumtion förefaller inte ändras märkbart då trenden och magnituden på förändringen i 

responsfunktionerna för dessa variabler är likartad.  

En mer märkbar skillnad syns däremot i växelkursen mellan tidsserierna och 

växelkurskanalen kan därför sägas fungera olika, enligt studiens resultat. Förändringen i 

växelkursen håller i sig längre vid en reporäntechock under negativ nivå på räntan. En 

förklaring till detta kan vara att räntan går från negativa till positiva nivåer i tidsserie 2 vilket 

genererar ett större inflöde av pengar i landet jämfört med när räntan höjs från redan positiva 

nivåer. Konfidensintervallet är dock för brett för att med säkerhet dra några tydliga slutsatser 

kring växelkurskanalen. Sammantaget ser vi att samtliga variabler för de respektive kanalerna 

har en statistisk signifikant respons initialt vilket motvisar resultatet i Eggertsson et al. (2017). 

Således går det att dra slutsatsen att penningpolitiken har inverkan på den reala ekonomin 

genom transmissionsmekanismen även när reporäntan är negativ. 

Vad gäller effekterna på Eulerekvationen verkar substitutionseffekten dominera initialt 

genom att konsumtionen minskar vid en positiv reporäntechock. Individer verkar inse att 

relativpriset idag stiger och väljer därför att spara. På basis av vårt resultat är dock 

substitutionseffekten större i tidsserie 1 då den totala konsumtionen minskar kraftigare än i 

tidsserie 2. Individer anser vid en reporäntechock under negativ reporänta att de lättare kan 

uppnå framtida konsumtionsmål, vilket skulle innebära att inkomsteffekten har större 

motverkande effekt i tidsserie 2. Däremot kan vi se att i både tidsserie 1 och 2 dominerar 

substitutionseffekten över inkomsteffekten. Samtidigt såg vi att tillgångspriserna minskade 

tiofaldigt gentemot konsumtionen i båda tidsserierna vilket skulle innebära att sparande 

substitueras ut mot ökad konsumtion på kort sikt. Detta ger belägg för att inkomsteffekten 

skulle dominera och gör det svårt att dra några generella slutsatser kring nettoeffekten av de 

båda effekterna på konsumtionen och tillgångarna. Förmögenhetseffekten verkar vara lika stor 

i båda tidsserier där tillgångarna reagerar lika under såväl positiv som negativ reporänta. 

Slutligen ger vårt resultat inget större stöd för teorin kring likviditetsfällan som 

Krugman (1998) presenterat. Vi kan inte dra några slutsatser huruvida likviditetsfällan uppstår 
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men däremot kan vi konstatera att även negativ reporäntan har en effekt på ekonomin. Detta 

skiljer sig starkt från Krugmans teori där penningpolitik inte alls skulle fungera vid en negativ 

nominell ränta genom att individer väljer att substituera ut pengar på banken till värdepapper 

med en avkastning om noll procent. På basis av vår studie har alltså likviditetsfällan inte en 

stor inverkan, om någon inverkan alls. 

6. Slutsats 

Uppsatsen har haft som syfte att analysera huruvida en negativ reporänta kan användas för att 

stimulera konsumtionen. Undersökningen har även ämnat studera huruvida 

transmissionsmekanismens effektivitet avtar vid negativa räntenivåer. Genom en VAR-modell 

i standardform utsattes variabler för konsumtion, investeringar, tillgångar, inflation, reporäntan 

och växelkursen för reporäntechocker i Sverige under perioden 1996 till 2019. Undersökningen 

finner stöd för resultaten i Barr et al. (2016) där penningpolitiken har en effekt på den reala 

ekonomin även då reporäntan är negativ och talar emot studierna av Borio & Hofmann (2017) 

samt Eggertsson et al. (2017). Medan vår studie har en styrka i det långa tidsperspektivet är 

dock vår ekonometriska modell tämligen grundläggande i jämförelse med modellerna som 

ovannämnda författare implementerat.  

Förslag på vidare forskning är en positiv analys kring varför konsumenter reagerar som 

de gör på införandet av negativ reporänta. Det är inte självklart att konsumenter beter sig 

likadant under positiva och negativa nivåer varför en analys av vilken effekt inom 

konsumtionsteorin som dominerar skulle bidra med ett nytt mikroekonomiskt perspektiv på ett 

allmänt makroekonomiskt fenomen. Detta förutsätter att mer avancerade och mer precisa 

metoder används. Eftersom de låga nivåer på räntorna som skådas runt om i världen idag antas 

förbli låga även framöver kan det också vara av intresse att göra en liknande undersökning med 

ett ännu längre tidsperspektiv samt för andra länder med negativ reporänta. Detta skulle kunna 

fylla in några av de frågor som denna studie lämnar obesvarade.  

Sammanfattningsvis kan studien konstatera att en negativ reporänta genom 

transmissionsmekanismen kan användas för att påverka konsumtionen i samhälle. Riksbanken 

kan använda sig av negativ reporänta för att utföra marknadsoperationer och stimulera 

ekonomin.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Ursprunglig och transformerade data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A1. Reporänta från kvartal 1 1996 till kvartal 2 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A2. Inflation från kvartal 1 1996 till kvartal 2 2019. 
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Figur A3. Hushållens reala konsumtion från kvartal 1 1996 till kvartal 2 2019, 

säsongsjusterad, tusentals kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A4. Hushållens reala konsumtion från kvartal 1 1996 till kvartal 2 2019, 

säsongsjusterad, logaritmerad skala. 
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Figur A5. Reala tillgångspriser från kvartal 1 1996 till kvartal 2 2019, tusentals kronor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A6. Reala tillgångspriser från kvartal 1 1996 till kvartal 2 2019, logaritmerad skala. 
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Figur A7. Real effektiv växelkurs från kvartal 1 1996 till kvartal 2 2019, indexerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A8. Real effektiv växelkurs från kvartal 1 1996 till kvartal 2 2019, logaritmerad skala. 
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Figur A9. Totala investeringar från kvartal 1 1996 till kvartal 2 2019, procentuell förändring. 
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Bilaga 2 – Test för optimalt antal laggar 

 
Tabell A1. Test för optimalt antal laggar, tidsserie 1. 

     
             *Optimalt antal laggar 

 

 

 

 

Tabell A2. Test för optimalt antal laggar, tidsserie 2. 

     
             *Optimalt antal laggar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag   FPE   AIC    HQ    SIC 

      
 

   

0 7.0e-06  5.15054  5.22607  5.34026 

1 1.8e-11 -7.69255 -7.16385* -6.36449* 

2 1.4e-11* -7.97346* -6.99158 -5.50707 

3 2.1e-11 -7.63889 -6.20384 -4.03417 

4 2.0e-11 -7.78885 -5.90063 -3.04580 

Lag    FPE    AIC     HQ     SIC 

      
 

   

0 8.0e-06  5.29686  5.36406  5.46350 

1 9.3e-12 -8.37500 -7.90456* -7.20842* 

2 6.4e-12* -8.76435* -7.89069 -6.59785 

3 8.6e-12 -8.48985 -7.21296 -5.32343 

4 8.2e-12 -8.58836 -6.90824 -4.42201 
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Bilaga 3 – Dickey-Fuller test för stationäritet 

 

Tabell A3. Augmented Dickey-Fuller test för tidsserie 1.  

 
 Kritiskt värde 

Variabel Testvärde      
   0,01 0,05   0,10     

 

Reporänta -4.396 -3.544* -2.909 -2.590 

Konsumtion -5.998 -3.544* -2.909 -2.590 

Investeringar -3.733 -3.542* -2.908 -2.589 

Tillgångar -4.000 -3.549* -2.912 -2.591 

Inflation -3.935 -3.542* -2.908 -2.589 

Växelkursen -5.497 -3.544* -2.909 -2.590 

     
             *Stabilitet på signifikansnivå 

 

 

 

 

Tabell A4. Augmented Dickey-Fuller test för tidsserie 2. 

 
 Kritiskt värde 

Variabel Testvärde      
  0,01 0,05   0,10     

 

Reporänta -4.881 -3.517* -2.894 -2.582 

Konsumtion -16.842 -3.518* -2.895 -2.582 

Investeringar -4.302 -3.516* -2.893 -2.582 

Tillgångar -4.468 -3.524* -2.898 -2.584 

Inflation -4.208 -3.517* -2.894 -2.582 

Växelkursen -6.442 -3.517* -2.894 -2.582 

     
             *Stabilitet på signifikansnivå 
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Bilaga 4 – Lagrange Multiplier-test för autokorrelation 

 

Tabell A5. Lagrange Multiplier-test för tidsserie 1 

 

Lag     χ2 P-värde 

   

 
  

1 39.0141 0.3358 

2 26.5817 0.8738 

 
  

          H0: Ingen autokorrelation mellan residualerna. 

 

 

 

 

Tabell A6. Lagrange Multiplier-test för tidsserie 2 

 

Lag     χ2 P-värde 

   

 
  

1 43.0929 0.1938 

2 27.5754 0.8420 

 
  

          H0: Ingen autokorrelation mellan residualerna. 

 


