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Sammanfattning 

Privat konsumtion utgör omkring 50% av Sveriges samlade BNP och har ett stort inflytande 

på ekonomin. En kanal genom vilken privat konsumtion påverkar den ekonomiska aktiviteten 

är den så kallade förmögenhetseffekten. Förmögenhetseffekten definieras som den kausala 

effekten av exogena förändringar i förmögenhet på konsumtionsbeteendet. Vi ämnar med 

denna studie empiriskt undersöka förmögenhetseffekten i Sverige under perioden 1990-2014. 

Enligt modern konsumtionsteori antas disponibel inkomst och förmögenhet vara endogena i 

konsumtionsfunktionen. Vi använder oss därför av instrumentvariabler för att introducera 

exogenitet i modellen i ett försök att skatta det kausala sambandet mellan förmögenhet och 

konsumtion. Vi finner ett statistisk säkerställt samband mellan finansiell förmögenhet och 

konsumtion, där en procentenhets ökning av den finansiella förmögenheten implicerar en 

ökning av konsumtionen med ungefär 0,10%. Vi kan däremot inte påvisa existensen av en 

signifikant förmögenhetseffekt ur real förmögenhet. 

Nyckelord; Förmögenhetseffekten, Tillgångspriser, Konsumtionsteori, Instrumentvariabler   
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1. Inledning	
Privat konsumtion utgör nära hälften av Sveriges bruttonationalprodukt, och i USA är 

motsvarande siffra närmare 70 % (World Bank 2015). Det är med denna insikt lätt att förstå 

att hushållens konsumtion styr och påverkar stora delar av ett lands ekonom. Därför är det av 

största vikt att förstå konsumtionsbeteenden för att kunna förklara den ekonomiska 

utvecklingen. Nationalekonomisk teori stipulerar att konsumtion främst finansieras med den 

disponibla inkomsten och de ackumulerade tillgångarna, förmögenheten. Vissa hushåll har 

även möjlighet att lånefinansiera sin konsumtion, ofta med tillgångarna som säkerhet.  

Den så kallade förmögenhetseffekten utgör en kanal genom vilken hushållens tillgångar, eller 

förmögenhet, kan påverkar den ekonomiska aktiviteten. Förmögenhetseffekten definieras som 

”den kausala effekten av exogena förändringar i förmögenhet på konsumtionsbeteendet” 

(Case et al. 2013). Förmögenhetseffekten har på senare tid rönt stort empiriskt intresse bland 

nationalekonomer över hela världen. Det är av stort intresse för ekonomiska beslutsfattare, 

såsom centralbanker och andra policyorgan, att kunna kvantifiera de effekter chocker i olika 

tillgångsslag har på realekonomin, med privat konsumtion som transmissionsmekanism. 

Historien visar att fluktuationer i tillgångspriser kan få långtgående följdverkningar för 

realekonomin. Flera lågkonjunkturer har orsakats av prisfall i finansiella tillgångar, 

exempelvis IT-bubblan på 00-talet. Även kraftiga prisfall i andra tillgångar, exempelvis 

fastigheter, har under historiens gång pekats ut som orsaker till recessioner, där den 

amerikanska bostadsbubblan med den efterföljande subprime-krisen utgör nutida ett exempel. 

Forskning på förmögenhetseffekten tar sin grund i konsumtionsteorin. Två av arbetshästarna 

inom modern konsumtionsteori är permanenta inkomsthypotesen (Friedman 1957) och 

livscykelhypotesen (Ando & Modigliani 1963). Dessa båda specificerar enkla modeller över 

aggregerad konsumtion med disponibel inkomst och förmögenhet som förklarande variabler. 

Varken permanenta inkomsthypotesen eller livscykelhypotesen gör skillnad på olika 

tillgångsslag, vilket utgör ett implicit antagande om att förmögenhetseffekten är densamma, 

oavsett tillgångsslag (Berg & Bergström 1995). Senare forskning (se till exempel; Carroll et 

al. 2011, Case et al. 2005) ifrågasätter detta antagande och menar att det finns fundamentala 

skillnader mellan olika tillgångsslag, exempelvis vad gäller likviditet, transparens, varaktighet 

och risk. Dessa fundamentala skillnader mellan tillgångsslagen kan medföra att 

förmögenhetseffekten är beroende av de egenskaper en viss typ av tillgång besitter.  
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Den vanligast förekommande distinktionen, såväl empiriskt som teoretisk, är den mellan 

finansiella (aktier, fonder, pensionssparande etc.) och reala tillgångar (bostäder). 

Vi ämnar med denna studie att empiriskt undersöka förmögenhetseffekten på privat 

konsumtion i Sverige under åren 1990-2014. Syftet är att försöka utröna huruvida 

förmögenhetseffekten skiljer sig åt mellan olika tillgångsslag. Vi följer tidigare forskning och 

gör en distinktion mellan finansiell och real förmögenhet. Studien utgår från aggregerad nivå 

och baseras på kvartalsvisa observationer mellan 1990-2014. Det teoretiska ramverket bygger 

på permanenta inkomsthypotesen och livscykelhypotesen. Vi ämnar dock inte att formellt 

testa dessa hypotesers empiriska validitet, utan nyttjar dem primärt som teoretisk motivering 

till vår föreslagna modellspecifikation.  

Studiens främsta bidrag till forskningen är att vi frångår det, i tidigare forskning, vanligt 

förekommande antagandet om kointegration mellan konsumtion, inkomst och förmögenhet. 

Vi anser detta förfarande har potentialen att leda till mer robusta resultat, då existensen av en 

kointegrerande vektor mellan konsumtion, inkomst och förmögenhet är en omstridd fråga 

bland nationalekonomer. Enligt modern konsumtionsteori antas disponibel inkomst och 

förmögenhet vara endogena i konsumtionsfunktionen. Vi använder oss därför av 

instrumentvariabler för att introducera exogenitet i modellen i ett försök att skatta det kausala 

sambandet mellan förmögenhet och konsumtion. Såvitt vi vet utgör denna studie den första på 

ämnet som använder sig av denna metod. Användandes denna metodik finner vi en signifikant 

och ansenlig förmögenhetseffekt ur finansiella tillgångar. Samtidigt finner vi inga statistiska 

belägg för en förmögenhetseffekt ur reala tillgångar, vilket utgör studiens viktigaste resultat. 

Studien är disponerad enligt följande. Härnäst följer Avsnitt 2 med modern konsumtionsteori 

och ett teoretiskt resonemang kring förmögenhetseffekten. Därefter följer en genomgång av 

tidigare forskning på ämnet samt en diskussion av studiens bidrag till existerande litteratur.  

I Avsnitt 3 diskuteras valet av metod samt teorin bakom tidsserieekonometri. Vidare följer en 

diskussion kring de använda instrumentvariablerna innan avsnittet avslutas med vår 

föreslagna modellspecifikation. I Avsnitt 4 presenteras den data studien bygger på.  

Vi definierar våra variabler av intresse och presenterar deskriptiv statistik. Därefter följer 

Avsnitt 5, där studiens resultat presenteras och diskuteras. Här bemöts även potentiell kritik 

mot studien, innan avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning. Avslutningsvis 

presenteras slutsatsen i Avsnitt 6. 
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2. Teoretisk	bakgrund	

2.1. Konsumtionsfunktionen	
En enkel modell över aggregerad konsumtion med disponibel inkomst och förmögenhet som 

enda förklarande variabler motiveras av ekonomiska teorier såsom permanenta 

inkomsthypotesen (Friedman 1957) och livscykelhypotesen (Ando & Modigliani 1963). 

Enligt permanenta inkomsthypotesen (Friedman 1957) motiveras hushållens innehav av 

förmögenhet primärt som ett medel för att jämna ut konsumtionen över livscykeln. Enligt 

Friedmans definition består hushållens förmögenhet av humankapital och fysiska tillgångar. 

Humankapitalet speglar det diskonterade värdet av framtida arbetsinkomster, vilket av 

förklarliga skäl är svåruppskattat i praktiken. Det är därför vanligt förekommande att den 

aktuella disponibla inkomsten agerar proxy för humankapitalet. Enligt Friedman utgör 

distinktionen mellan olika typer av fysiska tillgångar en inte lika signifikant uppdelning som 

den mellan humankapital och fysiska tillgångar, varav den ej tas i beaktande i den av teorin 

föreslagna konsumtionsfunktionen (Ekvation 1): 

𝐶 = 𝑘(𝐼, 𝑤, 𝑢)𝑌+                                                                                                                       (1) 

Enligt permanenta inkomsthypotesen är hushållens konsumtion (𝐶) en funktion av realräntan 

(𝐼), aggregerad förmögenhet (𝑤), preferenser (𝑢) och den permanenta inkomsten (𝑌+). Den 

permanenta inkomsten definieras som den förväntade långsiktiga inkomsten och är en 

funktion av arbetsinkomst och förmögenhet. Enligt Friedman är en representativ individs 

inkomster antingen permanenta eller övergående, varav endast förändringar i den permanenta 

inkomsten förväntas påverka konsumtionen systematiskt. En implikation av permanenta 

inkomsthypotesen är att de fysiska tillgångarna antas ha samma effekt på konsumtionen, 

oberoende av tillgångsslag. 

Livscykelhypotesen (Ando & Modigliani 1963) antar att en representativ individs nytta är en 

funktion av nuvarande och framtida konsumtion. Individen möter en budgetrestriktion 

bestående av nuvarande och diskonterade förväntade framtida inkomster samt nuvarande 

nettoförmögenhet. Individen maximerar nyttan över livscykeln, med budgetrestriktionen i 

åtanke. Antagandet om avtagande marginalnytta föranleder individens strävan efter att 

utjämna konsumtionen över livscykeln. Den förväntade framtida inkomsten är svår att 

uppskatta på ett tillfredsställande sätt, varav den i empiriska syften antas vara densamma som 

nuvarande disponibla inkomst.  
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I likhet med permanenta inkomsthypotesen implicerar livscykelhypotesen att 

nettoförmögenheten är en signifikant förklarande variabel till konsumtionen, vilket 

visualiseras i ekvation 2 nedan: 

𝐶 = 𝛾-𝑌 + 𝛾/𝑃 + 𝛾1                                                                                                                (2)	

där 𝑌 representerar disponibel inkomst, 𝑃 står för kapitalinkomster från förmögenhet 

(property income) och 𝛾1 är en konstant.  

 

Förmögenheten antas påverka konsumtionen dels genom de inkomstströmmar den genererar, 

men även direkt genom förändringar i marknadsvärdet. Förmögenhet hålls i större 

utsträckning av höginkomsttagare och rikare hushåll, vilka enligt ekonomisk teori antas ha en 

lägre marginell konsumtionsbenägenhet än låginkomsttagare. I enlighet med ovanstående 

resonemang implicerar livscykelhypotesen att 𝛾/ bör vara lägre än 𝛾- på aggregerad nivå. Om 

modellen specificeras i logaritmisk form kan 𝛾- tolkas som inkomstelasticiteten med avseende 

på konsumtion. På samma sätt tolkas då 𝛾/ som förmögenhetselasticiteten med avseende på 

konsumtion. En implikation av livscykelhypotesen är att förmögenheten bör ha samma 

positiva effekt på konsumtionen oberoende av tillgångsslag, samt att den marginella 

konsumtionsbenägenheten ur aggregerad förmögenhet är något större än den långsiktiga 

realräntan (uppskattningsvis 0,05). Vidare förväntas inkomstelasticiteten vara positiv och 

mindre än ett.	

 

2.2. Förmögenhetseffekten	
Enligt Sousa (2009) påverkar hushållens förmögenhet den ekonomiska aktiviteten primärt 

genom fyra olika kanaler: 

1. Förmögenhetseffekten på privat konsumtion. 

2. Tobins Q – Stigande tillgångspriser minskar kapitalkostnaden och ökar 

investeringsefterfrågan. 

3. Kreditkanalen – Genom att säkerheten ökar i värde minskas problemet med adverse 

selection, och därigenom minskar risken associerad med investeringar. 

4. Effekten av ökat konsumentförtroende på privat konsumtion.  

Fokus i denna studie ligger på förmögenhetseffekten på privat konsumtion.  

 

Förmögenhetseffekten definieras som ”den kausala effekten av exogena förändringar i 

förmögenhet på konsumtionsbeteendet” (Case et al. 2013).  
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Förmögenhetseffekten har varit föremål för stort intresse bland ekonomer under senare tid, 

speciellt i samband med de finansiella kriser som sköljde över världsekonomin i början och 

slutet av 00-talet. Det är av stort intresse för ekonomiska beslutsfattare, såsom centralbanker 

och andra policyorgan, att kunna kvantifiera de effekter chocker i olika tillgångsslag har på 

realekonomin, med privat konsumtion som transmissionsmekanism. Framförallt är det viktigt 

att förstå skillnaden mellan de effekter chocker i olika tillgångsslag får på realekonomin, för 

att på bästa sätt kunna förebygga eller motverka dem.  

Permanenta inkomsthypotesen och livscykelhypotesen antar perfekta kapitalmarknader och 

gör ingen skillnad mellan olika tillgångsslag vad gäller dess effekt på konsumtionen. Dessa 

antaganden innebär att teorierna inte kan förklara hur förmögenhetseffekten skiljer sig åt 

mellan olika tillgångsslag, exempelvis till följd av vissa individers likviditetsrestriktioner 

(Belsky & Prakken 2004). Senare forskning har argumenterat för att förmögenheten bör delas 

upp i en finansiell och en real komponent. Detta eftersom tillgångarna sannolikt påverkar 

konsumtionen olika beroende på de olika egenskaper tillgångsslagen har vad gäller 

exempelvis likviditet, transparens, varaktighet och risk. Förmögenhet i aggregerad form 

implicerar att de olika tillgångsslagen har lika stora effekter på konsumtionen. Om 

förmögenheterna i likhet med senare litteratur1 istället delas upp i finansiell och real 

förmögenhet tillåts effekternas storlek skilja sig åt, och konsumtionsfunktionen kan då skrivas 

som: 

𝐶3 = 𝛾𝑌3 + 𝛼𝐻𝑊3 + 𝛽𝐹𝑊3 + 𝑢3                                                                                              (3) 

där γ, α och β representerar de marginella konsumtionsbenägenheterna ur disponibel inkomst 

(𝑌), real förmögenhet (𝐻𝑊) respektive finansiell förmögenhet (𝐹𝑊) och 𝑢3 är den 

ekonometriska feltermen.  

Ludwig & Sløk (2004) presenterar tre transmissionskanaler för förmögenhetseffekten som är 

gemensamma för såväl finansiella som reala tillgångar. Den första kanalen är genom en 

realiserad förmögenhetseffekt som uppstår när individen säljer tillgångar som stigit i värde 

och därigenom erhåller likviditet att konsumera för. Den andra kanalen utgörs av en 

orealiserad förmögenhetseffekt, som verkar genom att individens förväntade framtida inkomst 

ökar vilket leder till högre konsumtion idag. Den orealiserade förmögenhetseffekten innebär 

att individen uppfattar sig som mer förmögen efter att tillgångarna stigit i värde, och 

därigenom anser sig ha utrymme att öka sin konsumtion.  

																																																													
1 Se exempelvis; Ludwig & Sløk 2004, Case et al. 2005, Dvornak & Kohler 2007 



8	
	

Den tredje gemensamma transmissionskanalen för finansiella och reala tillgångar utgörs av en 

belåningseffekt där individen belånar sig, med tillgången som säkerhet, för att öka 

konsumtionen. Om tillgången stiger i värde ökar även värdet den kan belånas till, vilket ger 

individen ytterligare möjlighet till att öka konsumtionen. Vidare pekas två effekter ut som 

anses verka dämpande för förmögenhetseffekten ur reala tillgångar. Dels kan stigande 

huspriser innebära att presumtiva husköpare minskar på konsumtionen och ökar sparandet för 

att kunna finansiera ett framtida husköp. Dessutom kan stigande huspriser föranleda 

hyreshöjningar, vilket skärper budgetrestriktionen för de individer som hyr sitt boende. Den 

svenska bostadsmarknaden karaktäriseras dock av kraftig reglering (Finocchiaro et al. 2011) 

och svenska hyror är endast löst kopplade till marknadspriset på bostäder (Chen 2006). Vi är 

därför av uppfattningen att denna effekt är begränsad för svenska hushåll. 

Tidigare litteratur på ämnet motiverar utförligt såväl hur som varför förmögenhetseffekterna 

ur real respektive finansiell förmögenhet bör skilja sig åt.2 

En dominerande förmögenhetseffekt ur reala tillgångar motiveras bland annat av att 

förändringar i de reala tillgångarna ofta anses som mer permanenta än motsvarande 

förändring i finansiella tillgångar, då bostadsmarknaden generellt sett är mindre volatil än 

aktiemarknaden. Permanenta inkomsthypotesen argumentar för att endast permanenta 

förändringar i förmögenheten är associerade med förändringar i konsumtionen. Lettau & 

Ludvigson (2003) finner empiriskt stöd för att real förmögenhet, till skillnad från finansiell 

förmögenhet, domineras av permanenta chocker vilket enligt ovanstående resonemang 

implicerar en högre MPC ur real förmögenhet.  

En större förmögenhetseffekt ur finansiella tillgångar motiveras med att denna typ av 

tillgångar (bankinlåning, aktier, etc.) är betydligt mer likvida än de reala tillgångarna 

(bostäder). Överlåtelsemotiv och skattelagar kan dessutom motivera vissa hushåll att hålla 

tillgångar livet ut, vilket främst gäller för reala tillgångar såsom bostäder. Bostadsägande kan 

även vara ett självändamål, vilket minskar sannolikheten att hushållet kapitaliserar eventuella 

prisökningar på bostaden. I jämförelse med den finansiella förmögenheten är den reala 

förmögenheten dessutom tämligen omständig, och kostsam, att uppskatta. Dessa argument 

talar för alla att förmögenhetseffekten ur finansiella tillgångar bör dominera effekten ur reala 

tillgångar. 

																																																													
2	Se exempelvis; Case et al. 2005, Dvornak & Kohler 2007, Mishkin 2007 
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Finansiella tillgångar ackumuleras endast i syfte att tjäna på framtida utdelningar och stigande 

tillgångspriser. Bostäder däremot, är såväl en investeringstillgång som en konsumtionsvara 

som förser hushållen med en direkt tjänst, boendetjänster (Finocchiaro et al. 2011). 

Förmögenhetseffekterna ur finansiell förmögenhet är alltså mer entydiga än de ur real 

förmögenhet och kan därför förväntas vara större.  

 

Buiter (2008) tar fasta på den fundamentala skillnaden mellan finansiella och reala tillgångar 

och hävdar att det inte existerar någon utpräglad förmögenhetseffekt ur reala tillgångar. Buiter 

utgår från en ”representativ agent”-modell och argumentar för att högre husprisnivåer även 

innebär en högre kostnad för boendetjänster. För hushåll som planerar att använda mindre 

bostadstjänster i framtiden kan stigande huspriser bidra till ökad konsumtion. Förhållandet är 

dock omvänt för de hushåll som planerar att konsumera mer bostadstjänster i framtiden, det 

vill säga de hushåll som planerar att köpa en större bostad. I en ”representativ agent”-modell 

tar dessa effekter ut varandra och i aggregerad mening utgör den reala förmögenheten därför 

ingen nettoförmögenhet enligt Buiter. Den enda effekten reala tillgångar har på konsumtionen 

i en sådan modell är genom att stigande bostadspriser underlättar för kreditbegränsade hushåll 

att lånefinansiera sin konsumtion (Iacoviello 2011). I Sverige är dock användandet av 

bostaden som kreditkälla för konsumtion begränsat (Finocchiaro et al. 2011) vilket, i en 

”representativ agent”-modell, talar emot existensen av en förmögenhetseffekt ur reala 

tillgångar. 

Tidigare forskning på ämnet3 pekar på att förmögenhetseffekternas storlek påverkas av 

fördelningen av tillgångarna bland hushållen. Bland OECD-länderna tenderar reala tillgångar 

att vara mer jämnt fördelade bland hushållen än finansiella tillgångar. Reala tillgångar hålls av 

alla inkomstgrupper, samtidigt som de finansiella tillgångarna är koncentrerade till de mest 

förmögna hushållen. Så är även fallet i Sverige, där den rikaste procenten av hushållen håller 

18% av de reala tillgångarna och 32% av de finansiella tillgångarna (SCB 2007). Brinca et al. 

(2015) visar att likviditetsbegränsade hushåll och hushåll med relativt liten förmögenhet har 

en högre MPC än rikare hushåll. Implikationen av detta är att förmögenhetseffekten ur reala 

tillgångar bör vara högre då detta tillgångsslag i större utsträckning hålls av samtliga 

inkomstgrupper. På aggregerad nivå påverkas förmögenhetseffekterna av inkomst- och 

förmögenhetsfördelningen i ekonomin, där en större grad av ojämlikhet implicerar högre 

genomsnittlig marginell konsumtionsbenägenhet (Brinca et al. 2015).  

																																																													
3Se exempelvis; Pichette & Tremblay 2003, Dvornak & Kohler 2007, Mishkin 2007, Iacoviello 2011	
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En institutionell faktor som påverkar förmögenhetseffekterna är hur väl utvecklade de 

finansiella marknaderna i ekonomin är. Förmögenhetseffekten ur reala tillgångar tenderar att 

vara större i länder med väl utvecklade bolånemarknader, där det är relativt enkelt att låna 

med bostaden som säkerhet och kapitalisera på stigande bostadspriser (Cardarelli et al. 2008). 

Den svenska bolånemarknaden klassas som en av de mest utvecklade i Europa i det här 

avseendet (ECB 2009). Slacalek (2009) visar även på att förmögenhetseffekterna, främst ur 

finansiella tillgångar, tenderar att vara större i marknadsbaserade ekonomier jämfört med 

bankbaserade ekonomier. En marknadsbaserad ekonomi definieras som en ekonomi där 

aktiemarknaden spelar en väsentlig roll i kapitalförsörjningen i förhållande till bankväsendet. 

Till länder med marknadsbaserade ekonomier hör, enligt Slacaleks definition, bland annat 

USA, Storbritannien, Japan, Nederländerna och Sverige. 

Sammanfattningsvis är de teoretiska beläggen för en förmögenhetseffekt ur reala tillgångar 

ambivalenta, medan förmögenhetseffekten ur finansiella tillgångar är mer entydig. Det finns 

ett otal teoretiska mekanismer som motverkar en eventuell förmögenhetseffekt ur reala 

tillgångar, något som för finansiella tillgångar i princip saknas helt. Det existerar därför en 

viss teoretisk övervikt till förmån för en dominerande förmögenhetseffekt ur finansiella 

tillgångar. Tecknet och storleken på förmögenhetseffekten beror dock på landsspecifika 

institutionella och kulturella faktorer såsom hur väl utvecklade de finansiella marknaderna är, 

inkomst-och förmögenhetsfördelningen samt det sociala och kulturella värdet av husägarskap. 

För en given ekonomi är det därför vanskligt att a priori fastställa tecknet och storleken på 

förmögenhetseffekten, utan det är i grund och botten en empirisk fråga. 

	

2.3. Tidigare	forskning	
Förmögenhetseffekten är ett väl undersökt område i litteraturen där ett otal empiriska studier 

har undersökt förmögenhetens påverkan på konsumtionen. I empirin estimeras 

förmögenhetseffekten antingen som marginella konsumtionsbenägenheter (MPC, marginal 

propensities to consume) eller i form av elasticiteter. MPC påvisar hur många kronor 

konsumtionen ökar om förmögenheten ökar med en krona, medan elasticiteten visar hur 

många procent konsumtionen ökar om förmögenheten ökar med en procentenhet. Är 

förhållandet mellan konsumtion och förmögenhet känt kan denna kvot multipliceras med 

elasticiteten för att beräkna den marginella konsumtionsbenägenheten.      
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Tidigare studier på området har uppvisat blandade resultat till vilka förklaringen i många fall 

kan härledas till val av statistisk metod, undersökt period samt geografisk region. Studier på 

USA tenderar att fastslå att de reala tillgångarna har större effekt på konsumtionen än de 

finansiella tillgångarna (se till exempel; Case et al. (2005), Carroll et al. (2011)). Dvornak & 

Kohler (2007) kommer i motsats fram till att finansiella tillgångar har störst effekt på 

konsumtionen i Australien, när de undersöker förmögenhetseffekten i Australien på 

kvartalsdata från 1984-2001 på en panel av Australiens delstater. I deras studie var 

förmögenhetseffekten av finansiella tillgångar störst i termer av elasticitet, däremot var den 

reala förmögenheten mer än tre gånger så stor som den finansiella vilket gjorde att MPC var 

högre för real förmögenhet jämfört med finansiell.   

 

En studie där förmögenhetseffekten i hela EURO-området undersöks är Sousa (2009) där 

slutsatsen är att finansiella tillgångar har störst elasticitet i EURO-länderna, och att 

förmögenhetseffekten ur reala tillgångar inte är signifikant.	Även Slacalek (2009) kommer 

fram till förmögenhetseffekten är störst för finansiella tillgångar i de flesta länder av en grupp 

undersökta OECD-länder. I studien är förmögenhetseffekten av finansiella tillgångar störst 

även i Sverige medan förmögenhetseffekten av reala tillgångar inte är signifikant under 

perioden 1977-2002. Huvudmetoden i studien gör inget antagande om kointegration mellan 

variablerna i konsumtionsfunktionen och består av tre steg. I första steget beräknar Slacalek 

persistensen av konsumtionstillväxten. Därefter beräknas den kortsiktiga 

förmögenhetseffekten vid en chock i förmögenheten. Slutligen estimeras den långsiktiga 

förmögenhetseffekten utifrån resultaten i de två tidigare stegen. Huvudresultaten för Sverige 

visar på en signifikant förmögenhetseffekt av finansiell förmögenhet med en MPC på 5,74 öre 

per krona. Förmögenhetseffekten ur real förmögenhet är däremot inte signifikant.  

 

Trots att Slacalek inte finner bevis för en stabil kointegration mellan variablerna i 

konsumtionsfunktionen antar han kointegration i en andra regression som beräknas in levels 

och in differences. Resultaten av denna regression visar som tidigare en signifikant 

förmögenhetseffekt av finansiell förmögenhet i Sverige och en icke signifikant effekt av real 

förmögenhet. In levels beräknas MPC ur finansiell förmögenhet till 5,76 öre per krona och in 

difference var motsvarande MPC 2,43 öre per krona för Sverige mellan 1977-2002. Ludwig & 

Sløk (2004) undersöker en panel av 16 OECD-länder och kommer fram till att de finansiella 

tillgångarna har en högre elasticitet jämfört med de reala när data från alla undersökta länder 

slås ihop i en paneldata-analys.  
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Cardarelli et al. (2008) konstruerar ett index över hur väl utvecklad bolånemarknaderna är i ett 

antal OECD-länder och sammanställer därutöver data över förmögenhetseffekten utifrån en 

felkorrigeringsmodell. Studien kommer fram till att den reala förmögenhetseffekten tenderar 

att vara större i länder med välutvecklade bolånemarknader, vilket skulle kunna vara en 

delförklaring till varför förmögenhetseffekten ser olika ut i olika länder.    

 

En av relativt få svenska studier gjorda på området görs av Chen (2006). Studien undersöker 

kvartalsdata mellan åren 1980-2004 och fokuserar på långtidseffekterna av hur hushållens 

reala tillgångar påverkar konsumtionen. Studien tar sin utgångspunkt i den permanenta 

inkomsthypotesen och undersöker därmed hur de exogena variablerna inkomst, finansiella 

tillgångar och reala tillgångar påverkar den endogena variabeln konsumtion. I studien används 

en felkorrigeringsmodell, VECM (Vector Error Correction Model), som tar hänsyn till de 

dynamiska effekterna hos de undersökta variablerna för att ta reda på långtidseffekterna av de 

exogena variablerna i modellen. Studien resulterar i en långsiktig konsumtionsfunktion där 

elasticiteterna estimeras till 0,427, 0,105 samt 0,060 för disponibel inkomst, real 

nettoförmögenhet respektive finansiell nettoförmögenhet. Vidare beräknas MPC till 0,493, 

0,119 samt 0,128 ur disponibel inkomst, reala nettotillgångar respektive finansiella 

nettotillgångar. 

 

Såvitt vi vet existerar ytterligare tre tidigare studier av förmögenhetseffekten specifikt för 

Sverige. Berg och Bergström (1995) estimerar elasticiteterna (0.642, 0.221, 0.126) för 

disponibel inkomst, finansiell- och real förmögenhet under perioden 1970-1992. För perioden 

1973-1992 beräknar Lyhagen (2001) motsvarande elasticiteter till (0.34, 0.18, 0.15). För 

perioden 1970-1998 presenterar Johnsson och Kaplan (1999) elasticiteterna (0.80, 0.04, 0.16). 

Samtliga resultat är statistiskt signifikanta i de tre studierna. 

 

Sammantaget finns ingen tydlig empirisk konsensus om hur stor förmögenhetseffekten ur 

reala respektive finansiella tillgångar är. Effekten verkar inte vara universell utan varierar 

beroende på undersökt geografisk region och tidsperiod. Denna variation är konsistent med 

det teoretiska resonemanget angående institutionella och kulturella faktorers påverkan på 

förmögenhetseffekten från avsnitt 2.2. 
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Vår studie bidrar till existerande litteratur genom att med hjälp av instrumentvariabler kringgå 

endogeniteten i konsumtionsfunktionen och estimera den kausala effekten av exogena 

förändringar i förmögenhet på konsumtionen. Ett annat viktigt bidrag studien har är att den 

frångår antagandet om kointegration vilket leder till resultat som är robusta även i frånvaron 

av en stabil kointegrerande vektor mellan konsumtion, inkomst och förmögenhet. Då 

existensen av en stabil kointegrerande vektor är omstritt såväl teoretisk som empiriskt anser vi 

att vårt bidrag i form av en alternativ modellspecifikation som ej förutsätter kointegration är 

av särskilt intresse och representerar ett signifikant bidrag till empirin. 

3. Metod	

3.1. Statistisk	metod	
Det är huvudsakligen två metodval som tenderar att dominera tidigare studier på ämnet; 

antingen används en VAR-modell (exempelvis Cardarelli et al. 2008) eller så estimeras en 

felkorrigeringsmodell utifrån ett kointegrationssamband mellan variablerna (exempelvis Case 

et al. 2005, Chen 2006). Fördelen med en VAR-modell är att alla inkluderade variabler 

behandlas som endogena i systemet (Asteriou & Hall 2011). Då såväl konsumtion som 

inkomst och förmögenhet antas bestämmas endogent i konsumtionsfunktionen talar detta för 

användandet av en VAR-modell. Användandet av en felkorrigeringsmodell bygger på 

antagandet att det föreligger ett kointegrationssamband mellan konsumtion, inkomst och 

förmögenhet, vilket finner stöd hos Lettau & Ludvigson (2003).  

 

Då VAR-modeller används för kausalitetsanalys (så kallade strukturella VAR-modeller) krävs 

specifika antaganden angående vilka restriktioner som skall introduceras i systemet (Stock & 

Watson 2014). Om inga restriktioner införs gäller att “allting orsakar allting” (Asteriou & 

Hall 2011, 321), vilket omöjliggör en kausal tolkning av de estimerade orsakssambanden. Då 

det i vårt fall inte existerar någon intuitiv eller teoretisk motivering för införandet av 

restriktioner i systemet anser vi därför att VAR-modellen brister i analysen av kausala 

samband i denna specifika fråga.  

 

Användandet av felkorrigeringsmodeller är under det strikta antagandet att det existerar ett 

kointegrerande samband mellan de undersökta variablerna (Asteriou & Hall 2011).  
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Om två, eller flera, icke stationära variabler har en linjärkombination som i sig självt är 

stationär, sägs variablerna vara kointegrerade. En annan, men likvärdig, formulering är att 

variablerna i fråga har samma, eller liknande, stokastiska trend (Stock & Watson 2014).  

Då validiteten av slutsatserna från felkorrigeringsmodellen står och faller med antagandet att 

kointegration föreligger, är det av yttersta vikt att detta antagande är uppfyllt. Ekonomisk teori 

antyder ett kointegrationssamband, medan det å andra sidan inte verkar föreligga empirisk 

konsensus bland ekonomer om att så är fallet. Lettau & Ludvigson (2003) påvisar 

förekomsten av en kointegrerande vektor mellan konsumtion, inkomst och förmögenhet, 

medan Slacalek (2004) finner väldigt svaga belägg för existensen av en stabil kointegrerande 

vektor. Om kointegration föreligger så rör det sig troligtvis om ett långsiktigt samband 

(Asteriou & Hall 2011), vilket gör att antagandet om en stabil kointegrerande vektor kan 

ifrågasättas då det förutsätter att sambandet är stabilt över tid. De ofullständiga bevisen för en 

stabil kointegrerande vektor samt det faktum att om en sådan vektor förekommer så sker 

anpassningen väldigt långsamt, får oss att dra slutsatsen att inte heller en 

felkorrigeringsmodell är optimal för vårt syfte. 

 

Då våra undersökta variabler alla är endogena i modellen riskerar en vanlig OLS att producera 

biased skattningar på grund av simultan kausalitet. Simultan kausalitet innebär att 

orsakssambandet inte bara går från de förklarande variablerna till den oberoende variabeln, 

utan även från den beroende variabeln till en eller flera förklarande variabler (Stock & 

Watson 2014). Bias uppstår då den endogena oberoende variabeln är korrelerad med den, icke 

observerbara, ekonometriska feltermen till följd av den simultan kausaliteten. I vårt fall är 

risken för simultan kausalitet uppenbar. Ett hushålls disponibla inkomst och ackumulerade 

förmögenhet påverkar helt klart hushållets konsumtionsbeteende i enlighet med 

konsumtionsteori. Lika intuitivt är orsakssambandet mellan konsumtion och disponibel 

inkomst. Ett hushåll med ett visst konsumtionsmönster kan i viss mån försöka anpassa den 

disponibla inkomsten efter den önskade konsumtionsnivån. Konsumtion kan också ske ur 

hushållets förmögenhet, vilket då påverkar förmögenhetens storlek. Hushållens förmögenhet 

kan även påverkas av den disponibla inkomsten, då en större inkomst kan möjliggöra ett 

större sparande i såväl reala som finansiella tillgångar. Av ovanstående intuitiva förklaringar 

står det alltså klart att alla våra variabler av intresse är endogena, vilket innebär att de bestäms 

inom modellen. För att kunna producera unbiased estimat på förmögenhetseffekterna behöver 

vi kringgå problemet med simultan kausalitet. Ett sätt att göra det är genom 

instrumentvariabel (IV) regression (Stock & Watson 2014).  
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För att förstå tanken bakom IV-regression antas att variationen i de endogena variablerna har 

två beståndsdelar. En del antas vara korrelerad med feltermen, medan den andra delen 

representerar den del av variationen i den endogena variabeln som är okorrelerad med 

feltermen. En instrumentvariabel, eller ett instrument, används för att isolera den variation i 

den endogena variabeln som är okorrelerad med den ekonometriska feltermen. För att ett 

instrument skall vara “giltigt” (valid) krävs det att två antaganden är uppfyllda: 

 

1. Corr (Z,X) ≠ 0 (Instrumentet är relevant) 

2. Corr (Z,u) = 0 (Instrumentet är exogent) 

 

Det första antagandet syftar till att instrumentet (Z) skall vara korrelerat med den endogena 

variabeln (X). Om detta antagande är uppfyllt är instrumentet relevant. Detta antagande går 

att testa genom en regression med den endogena variabeln som beroende variabel och med 

instrumentet som förklarande variabel, tillsammans med övriga exogena variabler. Denna 

regression kallas med fackspråk för “första-stegets regression”. Det andra antagandet menar 

på att instrumentet måste vara okorrelerat med den ekonomiska feltermen (u). Om även detta 

antagande är uppfyllt är instrumentet dessutom exogent. Huruvida instrumentet faktiskt är 

exogent eller inte går inte att testa på ett tillfredsställande sätt, istället används ekonomisk 

teori och sakkunskap för att resonera kring och motivera den eventuella exogeniteten. Ett 

instrument som är såväl relevant som exogent lyckas isolera den del av variationen av X som 

är exogen, det vill säga okorrelerad med feltermen (Stock & Watson 2014). 

 

När ett instrument uppfyller bägge ovanstående antagandet skattas den sökta 

regressionsmodellen genom two stage least squares (TSLS). Namnet kommer av att 

regressionen skattas i två steg. Det första steget dekomponerar den endogena variabeln i två 

komponenter, en problematisk del som är korrelerad med feltermen och en oproblematisk del 

som är okorrelerad med feltermen. Detta utgör det som kallas för “första-stegets regression”. 

Utifrån första-stegets regression predikteras värden för den endogena variabeln med hjälp av 

instrumentet vilket, givet att instrumentet är giltigt, säkerställer att variationen i de 

predikterade värdena är exogen. Det andra steget innefattar att använda de predikterade 

värdena från första-stegets regression som förklarande variabel i en ny regression, med 

variabeln av intresse som beroende variabel.  
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Vi anser att detta metodval säkerställer att vår regressionsmodell fångar den kausala effekten 

mellan förmögenhet och konsumtion. Genom användandet av instrumentvariabler försäkrar vi 

oss om att de resulterande skattningarna verkligen speglar det kausala sambandet mellan 

förmögenhet och konsumtion. Instrumentvariabel-regression och TSLS är en, rent tekniskt, 

förhållandevis enkel metod och baseras på intuitiva antaganden, varav ett i allra högsta grad är 

testbart. Svårigheten och det enda potentiellt problematiska med detta metodval är att 

identifiera giltiga instrument. Vidare diskussion kring instrumentens giltighet samt 

presentation av resultaten av första-stegets regression kommer vi till i avsnitt 3.3 samt 5.1. 

3.2. Tidsserieekonometri	
Vid tidsserie-regression förutsätts det att såväl den beroende variabeln som de förklarande 

variablerna är stationära. Om så inte är fallet är statistisk inferens opålitlig och kan leda till 

missvisande resultat (Stock & Watson 2014). Enligt Stock & Watson (2014) krävs det att tre 

villkor är uppfyllda för att en tidsserie skall klassas som stationär: 

 

1. Medelvärdet är konstant över tid 

2. Variansen är konstant över tid 

3. Kovariansen mellan två observationer är oberoende och konstant över tid 

 

En regressionsmodell bestående av icke-stationära tidsserier kan ge upphov till spuriösa 

(nonsens) regressioner. Spuriösa regressioner innebär att helt orelaterade tidsserier kan 

estimeras till att ha signifikanta samband, detta då icke-stationära tidsserier har en tendens att 

“vandra” över tid. Om två tidserier råkar trenda gemensamt, eller åt motsatta håll, kan då 

signifikanta samband skattas mellan dem, trots att de i själva verket är helt orelaterade till 

varandra (Asteriou & Hall 2011). De skattade sambandet är då missvisande och även den 

statistiska inferensen som utförs på spuriösa regressioner är intetsägande. Huruvida 

antagandet om att de undersökta tidsserierna är stationära är uppfyllt är därför av yttersta vikt 

vid tidsserieregressioner. 

 

Förekomsten av en så kallad stokastisk trend är enligt oss den troligaste orsaken till eventuell 

icke-stationäritet i våra data. En stokastisk trend är slumpmässig och varierar över tid (Chan 

& Cryer 2009). Typexemplet på en variabel som följer en stokastisk trend är en så kallad 

random walk. En tidsserie sägs följa en random walk om förändringen av Y är identiskt och 

oberoende fördelad (i.i.d.) vilket visualiseras nedan i Ekvation 4. 
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𝑌3 = 𝛽-𝑌3:- + 𝑢3                                                                                                                      (4) 

där 𝑢3 är i.i.d. För att processen skall vara en random walk gäller att 𝛽- = 1, vilket hädanefter 

antas. Seriens värde tidpunkt t bestäms av värdet t-1 plus en oförutsägbar förändring (𝑢3). En 

förlängning av random walk-processen är att lägga till ett intercept, vilket visualiseras nedan i 

Ekvation 5. 

 

𝑌3 = 𝛽1 + 𝑌3:- + 𝑢3                                                                                                             (5) 

 

Ekvation 5 visualiserar en random walk med drift. Om 𝛽1 > 0 innebär det att Y i genomsnitt 

ökar över tid.  

 

Stokastiska trender är som tidigare nämnt problematiska vid tidsserieregressioner. Bland 

annat kan stokastiska trender innebära att t-statistikan inte längre är normalfördelad ens i stora 

urval. Detta medför att statistisk inferens baserad på antagandet om normalfördelad t-statistka 

inte längre är applicerbart. Ett annat problem som kan uppstå till följd av stokastiska trender 

är spuriösa regressioner. Ett specialfall där eventuella stokastiska trender inte är 

problematiska är när två, eller flera, tidsserier innehåller samma stokastiska trend. När 

tidsserierna innehåller en sådan gemensam stokastisk trend sägs de vara kointegrerade. Med 

bakgrund i diskussionen om vilka problem som kan uppstå till följd av icke-statonaritet 

framgår tydligt vikten av att de modellerade tidsserierna är stationära.  

 

För att undersöka huruvida en tidsserie är stationär eller ej råder konsensus om att applicera 

såväl visuell inspektion som formella tester.4 Den visuella inspektionen omfattar, men 

begränsas inte till, bland annat att plotta data över tid i syfte att synliggöra eventuella trender 

samt att undersöka tidsseriens autokorrelationsstruktur via ett korrelogram. Bland den uppsjö 

av formella tester det existerar rörande stationäritet är det Augmenterade Dickey-Fuller (ADF) 

testet ett av de mest använda och pålitliga. ADF-testet undersöker huruvida en så kallad 

enhetsrot (unit root) föreligger i den undersökta tidsserien. Enhetsrot, stokastisk trend och 

icke-stationäritet är likställda begrepp med likadan tolkning inom tidsserieanalys. Enhetsrot 

innebär matematiskt att en av rötterna i det karaktäristiska autoregressiva polynomet är lika 

med ett. I fallet med en random walk, som den i ekvation 4, innebär det att koefficienten 𝛽- är 

lika med 1.  

																																																													
4	Se	exempelvis:	Chan	&	Cryer	2009;	Asteriou	&	Hall	2011;	Stock	&	Watson	2014	
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För autoregressiva processer av högre ordning, p, blir det rent matematisk mer komplicerat, 

men intuitionen går att överföra från fallet med en Random Walk, som är ett specialfall av en 

autoregressiv process av första ordningen (AR(1)).  

 

Det Augmenterade Dickey-Fuller testet genomförs under nollhypotesen att tidsserien 𝑌3 

innehåller en stokastisk trend (enhetsrot) och därav är icke-stationär.  

Om utfallet på ADF-testet visar på att enhetsrot föreligger, eller mer korrekt att det inte går att 

förkasta att så är fallet, måste tidsserien transformeras i syfte att eliminera den stokastiska 

trenden. Detta görs företrädesvis genom en första differentiering5. Exempel på en första 

differentiering presenteras i Ekvation 6 nedan: 

 

𝑌3 = 𝑌3:- + 𝑢3 → 	𝛥𝑌3 = 𝑌3:- − 𝑌3:- + 𝑢3 → 	𝛥𝑌3 = 𝑢3                                                    (6) 

 

Första differensen av en random walk resulterar i så kallat vitt brus (white noise), vilket är en 

stationär process. Vitt brus representeras av feltermen 𝑢3	i Ekvation 6 och är en helt 

slumpmässig process som definieras som en sekvens av oberoende och identiskt fördelade 

slumpvariabler. En process som består av vitt brus antas ha ett konstant medelvärde lika med 

noll, samt en varians som är konstant och oberoende av tiden. Med andra ord är vitt brus en 

stationär process (Chan & Cryer 2009).  

 

En alternativ med likvärdig definition av en icke-stationär process är att processen i fråga är 

integrerad av ordning d, I(d), där d är större än noll. En Random Walk-process är ett exempel 

på en process som är integrerad av första ordningen, I(1). Tas första differensen av en 

Random Walk, eller någon annan process som är I(1), är den resulterande processen stationär; 

I(0). Mer generellt krävs det d differentieringar innan en process som är I(d) blir stationär 

(Asteriou & Hall 2011). Begreppen “stationär process” och I(0) är således identiska och 

används därför synonymt hädanefter.  

3.3. Instrumentvaliditet	
En förutsättning för användandet av instrumentvariabler är att instrumenten i fråga är såväl 

relevanta som exogena. Ett relevant instrument är korrelerat med den endogena variabeln som 

instrumenteras och huruvida detta antagande är uppfyllt testas som tidigare nämnt genom 

första-stegets regression.  

																																																													
5	Se	exempelvis:	Chan	&	Cryer	2009;	Asteriou	&	Hall	2011;	Stock	&	Watson	2014	
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Det är dock komplicerat att formellt testa huruvida instrumentet är exogent eller inte utan då 

används istället ekonomisk teori och sakkunskap för att resonera kring, och motivera den 

eventuella exogeniteten. Nedan föreslår vi potentiella instrument och motiverar varför de 

föreslagna instrumenten uppfyller antagandet om exogenitet. Huruvida instrumentet är 

relevant eller ej fastslås i resultatdelen, Avsnitt 5.1. 

 

Den största utmaningen med att använda instrumentvariabel-regression är att hitta giltiga 

instrument. Det kräver mycket god sakkunskap om ämnet i fråga och kan vara en väldigt 

tidskrävande process. Med detta i åtanke samt det faktum att studiens primära syfte är att 

undersöka förmögenhetseffekten ur real respektive finansiell förmögenhet prioriteras därför 

att finna lämpliga och teoretisk välmotiverade instrument för respektive förmögenhet. Om 

inget av de föreslagna instrumenten uppfyller antagandet om relevans och exogenitet kan det 

vara lämpligt att undersöka huruvida den laggade variabeln utgör ett giltigt instrument. Det är 

just detta förfarandesätt vi nyttjar vad gäller den disponibla inkomsten. Som instrument för 

den disponibla inkomsten föreslås den första laggen av disponibel inkomst. Motiveringen 

bakom varför detta är ett giltigt instrument följer ekonomisk intuition. Det föreligger en viss 

tröghet i en individs inkomster, då löner generellt sett anses vara trögrörliga (Gottfries 2013). 

Detta medför att det är ett rimligt antagande att en individs inkomst i period t är starkt 

korrelerad med den laggade inkomsten, det vill säga inkomsten i period t-1. Inkomsten i 

period t-1 har även den en intuitiv påverkan på en individs konsumtionsmönster i period t.  

 

Vad gäller exogeniteten framgår det tydligt av tidigare resonemang att det förekommer risk 

för simultan kausalitet mellan konsumtionen och den disponibla inkomsten kontemporärt, dvs 

mellan 𝐶3 och 𝑌3. En individs eller ett hushålls önskade konsumtionsmönster kan påverka den 

disponibla inkomsten kontemporärt genom att individen justerar antalet timmar av arbete för 

att uppnå den föredragna konsumtionen. Vad gäller den disponibla inkomsten i period t-1 

anses den vara fixed i period t, då valet av arbetade timmar och därigenom erhållen lön gjorts i 

föregående tidsperiod, t-1. Därigenom existerar det inget kontemporärt orsak-verkan samband 

från 𝐶3  till 𝑌3:-, men 𝑌3:-	har en klar påverkan på 𝐶3  genom dess positiva korrelation med 

𝑌3. Med andra ord; 𝑌3:- är ett exogent instrument och inkluderas därför i modellen. 

 

Hushållens innehav av aktier och aktiefonder utgör den största andelen av den finansiella 

nettoförmögenheten enligt Finansräkenskaperna som tillhandahålls och publiceras av SCB.  
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Övriga beståndsdelar i den finansiella förmögenheten är bland annat privat 

försäkringssparande och hushållens innehav av monetär bas. Enligt Riksbanken (2013) är just 

aktiepriserna nära kopplade till hur avkastningen på de finansiella tillgångarna förändras.	 
Värdet av hushållens aktie- och fondinnehav är direkt korrelerat med det svenska aktieindexet 

OMXSPI, då merparten av de aktier hushållen innehar är noterade på Stockholmsbörsen. 

OMXSPI-indexet är dock av förklarliga skäl uteslutet som instrument då det kan ses som en 

ledande indikator för realekonomin i stort och därigenom påverka konsumtionen direkt.  

 

Som instrument för den finansiella förmögenheten föreslås därför ett amerikansk aktieindex, 

närmare bestämt Dow Jones Industrial Average (DJIA) som är ett av världens största 

aktieindex sett till såväl värde som handlad volym. DJIA är ett mer koncenterat index än 

exempelvis S&P 500, vilket är att föredra i syfte som instrument. Risken med ett bredare 

index är att det i högre grad korrelerar med makroekonomiska faktorer som även påverkar 

konsumtionen i Sverige, vilket skulle medföra att instrumentet inte uppfyller kravet på 

exogenitet. Sverige är en liten öppen ekonomi med försvinnande liten påverkan på 

omvärlden, samtidigt som våra konjunkturcykler i princip styrs helt av ekonomiska 

omvärldsfaktorer (Gottfries 2013). Samma resonemang gäller även för finansvärlden, där 

Sverige är av försumbar betydelse. USA-börsen ses dock alltjämt som den mest betydelsefulla 

finansmarknaden i världsekonomin. Stora och kraftiga fall på USA-börsen leder ofta till stora 

fall på övriga börser, däribland den svenska. Därav antas OMXSPI vara korrelerat med DJIA. 

De svenska hushållens finansiella nettoförmögenhet bör då även den vara korrelerad med 

DJIA, vilket Figur 1 och 2 i Bilaga A ger stöd för.  

 

Hushållens direktägande av utländska aktier är en försvinnande liten andel av de totala 

direktägda aktierna, och då utgörs denna post inte endast av aktier noterade på USA-börsen. 

Samtidigt antas att svängningar på DJIA inte påverkar konsumtionen i Sverige kontemporärt 

på annat sätt än genom den finansiella förmögenheten. USA-börsen anses allmänt som en 

ledande indikator för världsekonomin i stort och dess påverkan på realekonomin i övriga 

länder, så som Sverige, sker med en viss fördröjning. Ett kraftigt fall på DJIA i period t kan 

vara en indikation på sämre makroekonomiskt klimat, som efter viss fördröjning får 

genomslag på exempelvis svenska hushålls konsumtion. Denna effekt får dock genomslag på 

den svenska konsumtionen först i period t+1.  
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Då det kontemporära sambandet mellan privat konsumtion i Sverige och utvecklingen på 

DJIA endast verkar genom förändringar av den finansiella nettoförmögenheten i samma 

tidsperiod anser vi därför att DJIA är exogent i modellen. 

 

Den reala förmögenheten utgörs av marknadsvärdet av den totala stocken permanenta småhus 

och fritidshus, samt hushållens bostadsrättsandelar. Den reala förmögenheten kan öka på två 

olika sätt, antingen genom att bostadsstocken ökar eller genom att bopriserna apprecierar. För 

ägda bostäder utgör marknadspriset tillgångens värde, vilket bestäms av interaktionen mellan 

utbud och efterfrågan. Från utbudssidan påverkar sådana faktorer som nybyggnation och 

byggkostnader.  Efterfrågan på boendetjänster påverkas av bland annat den disponibla 

inkomsten och arbetslöshetsnivån i ekonomin (Englund 2011). Hort (2000) visar även på att 

det finns visst empiriskt stöd för ett positivt samband mellan prisförändringar och antalet 

försäljningar på bostadsmarknaden.   

 

Nyproduktionen av små- och flerbostadshus påverkar utbudet på bostäder, vilket i sin tur får 

effekter på den reala förmögenheten genom förändringar i marknadspriset. Även förändringen 

av bostadsstocken i sig påverkar den reala förmögenheten, då vi definierar real förmögenhet 

som det aggregerade marknadsvärdet av ägda bostäder. Den svenska byggmarknaden är 

kraftigt reglerad och beslut om ökad nybyggnation fattas ofta på politisk nivå. Därför är det 

osannolikt att det existerar ett orsak-verkanssamband mellan hushållens konsumtion och 

nyproduktionen av bostäder. Nyproduktion av bostäder är dessutom en trög process med lång 

planeringshorisont, vilket försäkrar att om det mot all förmodan skulle existera ett kausalt 

samband mellan hushållens konsumtion och nyproduktionen av bostäder, så är detta samband 

med största sannolikhet inte kontemporärt. Enligt ovanstående resonemang förefaller 

nyproduktionen av bostäder i period t exogent i modellen, varav det utgör ett tänkbart 

instrument för den reala förmögenheten. 

 

Produktionskostnaden för nyproducerade bostäder har en intuitiv påverkan på marknadspriset 

för bostäder; om bostäder blir dyrare att producera pressas priset för nybyggnationer upp för 

att byggherrens marginaler skall vara intakta, varav även marknadspriset för den existerande 

bostadsstocken utsätts för ett uppåtriktat pristryck. Produktionskostnaden definieras enligt 

SCB som det pris byggherren betalar för en nyproducerad byggnad, och omfattar utöver 

själva kostnaden för byggnadsarbetet även diverse anslutningskostnader, exempelvis för 

fjärrvärme och el.  
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Dessa kostnader härrör till byggherren och bör därför inte ha någon kausal påverkan på 

hushållens konsumtion, annat än genom prisförändringar på bostäder som fångas av 

förändringar i den reala förmögenheten. Av detta resonemang kan även produktionskostnaden 

motiveras vara exogen och är därigenom ett potentiellt instrument för real förmögenhet. 

 

Det är framförallt tre teoretiska mekanismer som framhålls som förklaring till hur likviditeten, 

d.v.s. antalet transaktioner, på bostadsmarknaden påverkar marknadspriset, vilka även finner 

visst stöd i empiri (Englund 2011). En beteendevetenskaplig tolkning framhåller att det 

existerar en ovilja hos säljare att sänka utgångspriset under det ursprungliga inköpspriset. Den 

andra mekanismen syftar till att lånebegränsningar skapar inlåsningseffekter. Stigande 

bostadspriser lättar på lånebegränsningarna, vilket främst gynnar unga andragångsköpare då 

framförallt unga hushåll är drabbade av lånebegränsningar. Denna grupp nyttjar 

kapitalvinsterna från tidigare bostadsförsäljningar för att “klättra på bostads-stegen”. 

Kapitalvinsterna från tidigare försäljningar innebär att hushållen har råd med en högre 

handpenning och därigenom ges möjlighet att byta upp sig på bostadsmarknaden (Ortalo-

Magné & Rady 2006). Till följd av stigande bostadspriser är de presumtiva 

andragångsköparna således inte längre “låsta” till sin första bostad. Den tredje förklaringen 

till likviditetens påverkan på marknadspriset betonar informationsasymmetrier, där den 

genomsnittliga bostadsköparen antas ha en bättre överblick av marknaden än 

genomsnittssäljaren. Den presumtiva köparen antas inspektera många olika objekt och torde 

därför snabbare kunna anpassa sitt reservationspris i takt med förändringar i 

marknadsförhållandena. Vid en efterfrågeökning finns det då möjligheter till goda affärer för 

köparen innan säljarna hinner justera sina utgångspriser, vilket leder till en ökning av antalet 

transaktioner. Det omvända gäller vid en negativ efterfrågechock, vilket resulterar i färre 

transaktioner tills säljarna anpassar sig till den nya marknadssituationen. Enligt denna 

tolkning agerar antalet transaktioner som en ledande indikator för framtida prisförändringar på 

bostadsmarknaden. Ingen av ovan nämnda mekanismer har någon teoretiskt motiverad orsak-

verkanssamband med hushållens konsumtion annat än genom den reala förmögenheten och 

därigenom torde likviditeten på bostadsmarknaden utgöra ett exogent instrument. 

De föreslagna instrumentens relevans testas och resultatet presenteras i sektion 5.1, varefter 

det fastslås huruvida instrumenten är giltiga eller ej. Vid den händelse att inget av de 

föreslagna instrumenten för finansiell respektive real förmögenhet visar sig vara relevant 

ersätts dessa med laggade värden av variabeln, i den mån de är giltiga. Detta enligt samma 

resonemang som fördes vad gäller den disponibla inkomsten.  
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3.4. Modellspecifikation	
Eftersom vi är intresserade av elasticiteterna och de marginella konsumtionsbenägenheterna 

ur real respektive finansiell förmögenhet väljer vi att transformera våra variabler med hjälp av 

den naturliga logaritmen. Tolkningen av de skattade koefficienterna är då följande: 

“En procentuell ökning av den förklarande variabeln (X) leder till en beta% förändring i den 

beroende variabeln (Y)”. Detta följer av det matematiska resultatet att små förändringar i 

logaritmerade variabler approximativt är procentuella.  

Denna tolkning av koefficienterna överensstämmer med tolkningen av elasticiteter, vilket 

förklarar intuitionen bakom valet att specificera modellen som en log-log modell. En annan 

fördel med att specificera modellen i logaritmisk form är att variansen i konsumtionsnivån 

tenderar att öka med stigande konsumtion, vilket kan leda till problem med 

heteroskedasticitet. Detta förebyggs genom att använda den relativa förändringen i 

konsumtionen, i form av logaritmiska differenser (KI 2012). För att beräkna den marginella 

konsumtionsbenägenheten ur respektive tillgångsslag måste den skattade elasticiteten sedan 

viktas med tillgångens genomsnittliga andel av den totala konsumtionen (se till exempel; 

Slacalek 2009, Ludwig & Sløk 2004). 

 

Utifrån presenterad ekonomisk och ekonometrisk teori specificeras modellen enligt: 

 

𝐿𝑛(𝐶3) = 𝛼 + 𝛽-𝐿𝑛(𝑌3) +	𝛽/𝐿𝑛(𝐻𝑊3) +	𝛽C𝐿𝑛(𝐹𝑊3) + 𝑢3                                                 (7) 

där 𝐶3 representerar konsumtion, 𝑌3 disponibel inkomst och 𝐻𝑊3 samt 𝐹𝑊3 representerar den 

reala, respektive finansiella förmögenheten. Taket över de förklarande variablerna indikerar 

att de är instrumenterade i enlighet med tidigare resonemang  

 

Ekvation 7 visualiserar den specificerade regressionsmodellen in levels. För den 

eventualiteten att de inkluderade variablerna är icke-stationära in levels presenteras även en 

regressionsmodell in differences i Ekvation 8: 

 

𝛥𝐿𝑛(𝐶3) = 𝛼 + 𝛽-𝛥𝐿𝑛(𝑌3) +	𝛽/𝛥𝐿𝑛(𝐻𝑊3) +	𝛽C𝛥𝐿𝑛(𝐹𝑊3) + 𝑢3                                       (8)    

där Δ indikerar den första differensen.  

 

Denna regressionsmodell specificeras om vi finner att de inkluderade variablerna är icke-

stationära. Precis som i Ekvation 7 indikerar tak att variablerna instrumenteras. 
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4. Data	

4.1. Variabelbeskrivning																																													
Data över hushållens konsumtion och disponibla inkomst produceras och tillhandahålls av 

SCB i Nationalräkenskaperna och finns tillgänglig på kvartalsbasis över hela den undersökta 

perioden. Konsumtionen definieras som hushållens totala konsumtionsutgifter, och såväl 

konsumtion som disponibel inkomst är exklusive hushållens icke-vinstdrivande 

organisationer. Bägge serier är framställda enligt rådande EU-standard (ENS 2010). Vidare är 

serierna säsongsrensade med hjälp av X-12-ARIMA (utvecklat av U.S. Census Bureau) och 

uttryckta i reala priser per capita (referensår 2014). 

Data över den finansiella förmögenheten återfinns i Finansräkenskaperna, som tillhandahålls 

och produceras av SCB enligt rådande EU-standard (ENS 2010). Kvartalsdata är endast 

tillgänglig från och med 1996, varför perioden 1990-1995 har interpolerats (cubic spline 

interpolation) utifrån årliga observationer. SCBs definition av individuell finansiell 

förmögenhet är exklusive tillgångar i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga 

försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar. Vidare enligt SCBs definition ingår 

hushållens innehav av bostadsrättsandelar i den finansiella förmögenheten. Vi väljer dock att 

följa Riksbanken (2013) och hänföra hushållens innehav av bostadsrättsandelar till den reala 

förmögenheten. Hushållens finansiella tillgångar, så som de definieras i denna studie, består 

således till största del av hushållens innehav av aktier, fondandelar, banktillgodohavanden och 

privat pensionssparande. Finansräkenskaperna innehåller även information om hushållens 

finansiella skulder. Merparten av hushållens skulder utgörs av ”lån i bank och bostadsinstitut” 

och vi hänför dessa till den reala förmögenheten, då köp av bostäder i stor utsträckning är 

lånefinansierade. De skulder som avräknas den finansiella förmögenheten utgörs istället 

primärt av CSN-lån. Den individuella finansiella nettoförmögenheten utgör vår definition av 

ett representativt hushålls finansiella förmögenhet och uttrycks i reala priser per capita 

(referensår 2014).  

Som instrument för den finansiella förmögenheten används ett amerikanskt aktieprisindex, 

Dow Jones Industrial Average (DJIA). DJIA är ett prisvägt aktieindex som består av 30 

publikt ägda amerikanska bolag, däribland Apple, Coca-Cola och Microsoft. Indexet är 

uttryckt i reala priser (deflaterat med amerikansk CPI, referensår 2014) och första kvartalet 

1990 utgör indexets basår (1990Q1=100).  
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Det publiceras ingen officiell statistik över hushållens reala tillgångar utan dessa måste 

beräknas manuellt. På aggregerad nivå utgörs den reala förmögenheten av marknadsvärdet av 

den samlade bostadsstocken i ekonomin (Iacoviello 2011). Riksbanken (2013) och tidigare 

svensk litteratur6 beräknar värdet av småhus och fritidshus utifrån taxeringsutfallen och 

priserna för dessa, enligt den så kallade köpeskillingskoefficienten. 

Köpeskillingskoefficienten utgör kvoten mellan köpeskillingen och taxeringsvärdet och 

beskriver hur mycket mer än fastighetens taxeringsvärde som köparen har betalat. Denna 

beräkning utgör ett mått på marknadsvärderingen av den samlade husstocken. Vi följer 

Riksbankens definition av reala tillgångar och räknar därför även hushållens innehav av 

bostadsrättsandelar till den reala förmögenheten. Hushållens reala förmögenhet består således 

av marknadsvärdet av småhus och fritidshus samt innehaven av bostadsrättsandelar. 

Hushållens lån i bank och bostadsinstitut anser vi vara hänförliga till hushållens innehav av 

reala tillgångar, varför den reala förmögenheten subtraheras med denna post för att 

tillhandahålla den reala nettoförmögenheten. Då taxeringsutfallen och 

köpeskillingskoefficienterna endast är tillgängliga på årsbasis interpoleras (cubic spline 

interpolation) serien för att tillhandahålla kvartalsvisa observationer. Bostadspriser 

karaktäriseras av mjuka rörelser över kvartalen, vilket enligt Ludwig & Sløk (2004) motiverar 

validiteten i interpolationen. Den reala nettoförmögenheten uttrycks i reala priser per capita 

(referensår 2014).  

SCBs kvalitetskontrollerade fastighetsprisindex (FASTPI) utgör ett alternativt mått på den 

reala förmögenheten. För att FASTPI-indexet skall vara en rimlig representation av den reala 

förmögenheten görs antagandet om att majoriteten av volatiliteten i den reala förmögenheten 

är hänförlig till förändringar i huspriserna (Chen 2006). Detta antagande finner stöd hos 

Riksbanken (2013). 

De föreslagna instrumenten för real förmögenhet utgörs av officiell statistik producerad och 

tillhandahållen av SCB. Nyproduktionen av bostäder definieras som färdigställda lägenheter 

för permanentboende, i såväl småhus som flerbostadshus. Produktionskostnaden definieras 

enligt SCB som det pris byggherren betalar för en nyproducerad byggnad, och omfattar utöver 

själva kostnaden för byggnadsarbetet även diverse anslutningskostnader, exempelvis för 

fjärrvärme och el. Likviditeten på bostadsmarknaden definieras som antalet transaktioner, och 

omfattar såväl försålda permanenta småhus som fritidsbostäder.  

																																																													
6	Berg & Bergström 1995, Johnsson & Kaplan 1999, Chen 2006 
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4.2. Deskriptiv	statistik	
Detta avsnitt syftar till att presentera relevant deskriptiv statistik för våra variabler av intresse.  

	

Figur 3. Andel finansiell respektive real förmögenhet av total förmögenhet. 1990Q1-2014Q4.	

Figur 3 visar hur real och finansiell förmögenhet har utvecklas, som andelar av den totala 

förmögenheten, från första kvartalet 1990 till fjärde kvartalet 2014. Som en följd av den så 

kallade ”90-talskrisen” sjönk hushållens reala tillgångar i värde under första halvan av 90-

talet. Även hushållens finansiella förmögenhet påverkades negativt av krisen, men i mindre 

utsträckning vilken föranledde att andelen finansiell förmögenhet steg. Under slutet av 90-

talet var det som senare skulle komma att kallas som ”IT-bubblan” i sin expansionsfas, vilket 

förde med sig stigande börser och ökad finansiell förmögenhet. Denna utveckling fortsatte till 

år 2000, då andelen finansiell förmögenhet når sitt maximum på ungefär 70% av den totala 

förmögenheten. IT-bubblan sprack kring sekelskiftet med kraftigt fallande börser som följd. 

Samtidigt befann den svenska bostadsmarknaden i en stark fas med stigande huspriser. Denna 

utveckling föranledde att den reala förmögenheten övertog den finansiella i storlek under 

början av 2000-talet. Börserna hämtade dock sig snart och sen mitten på 2000-talet utgör 

finansiella tillgångar majoriteten av hushållens förmögenhet. Sedan dess är utvecklingen 

relativt stabil, och de finansiella tillgångarna utgör 2014 knappt 60% av hushållens 

förmögenhet.  
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Figur 4. Kvartalsvis kvot mellan finansiell (FW) respektive real förmögenhet (HW) och 

årstakten av disponibel inkomst (Y). 1990Q1-2014Q4. 

Disponibel inkomst är en flödesvariabel (flow variable), vilket innebär att den mäts över en 

tidsperiod, i vårt fall ett kvartal. I motsats till detta är förmögenheten ett typexempel på en 

lagervariabel (stock variable), som mäts vid en tidpunkt, i vårt fall slutet på varje kvartal. 

Figur 4 åskådliggör utvecklingen av kvoten mellan real, respektive finansiell förmögenhet, 

och disponibel inkomst. I serierna representeras disponibel inkomst av dess årstakt, det vill 

säga den implicerade årliga disponibla inkomsten vid ett antagande om att den är jämnt 

fördelad över kvartalen. I praktiken innebär det att den disponibla inkomsten skalas upp fyra 

gånger. Detta görs för i syfte av att erhålla en tydlig visualisering av utvecklingen för kvoten 

mellan real och finansiell förmögenhet och disponibel inkomst. Enligt Figur 4 är kvoten 

mellan real förmögenhet och disponibel inkomst år 2014 nästan två gånger så stor som 

motsvarande kvot år 1990. Även kvoten mellan finansiell förmögenhet och disponibel 

inkomst har ökat, från knappt 1,5 till strax över 2,5 under samma period. Detta mönster kan 

tyda på att avkastningen på såväl reala som finansiella tillgångar har överstigit 

reallöneökningen under perioden i fråga. En alternativ förklaring till denna trend är att 

svenska hushåll ökat sitt sparande och använt detta för att ackumulera tillgångar. Det ena 

behöver inte utesluta det andra, utan båda dessa förklarningar kan gemensamt ligga bakom 

denna utveckling av stigande kvoter mellan förmögenhet och disponibel inkomst. 
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Figur 5. Kvartalsvis konsumtion (C) och disponibel inkomst (Y) per capita. 1990Q1-2014Q4. 

I Figur 5 åskådliggörs utvecklingen av konsumtionen och den disponibla inkomsten, per 

capita, i Sverige under perioden 1990-2014. Såväl konsumtion som disponibel inkomst följer 

har haft en positiv utveckling, speciellt ifrån slutet av 90-talet. Från periodens början och fram 

till mitten av 90-talet präglas såväl konsumtion som disponibel inkomst av en sidledes 

utveckling och bibehåller i genomsnitt samma nivå som vid periodens början, omkring 30 000 

kr. Sedan följer en period som präglas av stigande konsumtion och disponibel inkomst.  

Ett slående drag för konsumtionen och den disponibla inkomsten är hur väl serierna ser ut att 

korrelera över tid. Genomgående under perioden motsvarar hushållens disponibla inkomst 

deras totala konsumtionsutgifter, med viss variation kring vad som verkar vara en gemensam 

positiv trend. Hushållens kvartalsvisa konsumtionsutgifter ökar från omkring 30 000 kr till 

cirka 45 000 kr mellan 1990 och 2014. Under samma period stiger den disponibla inkomsten, 

även den från ungefär 30 000 kr, till strax under 50 000 kr per kvartal. Noterbart är att den 

disponibla inkomsten tycks ha ökat något snabbare än konsumtionsutgifterna de senaste 5 

åren. Detta kan tyda på att hushållen ökat sitt sparande, något som även indikeras av Figur 4. 
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5. Resultat	
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av våra statistiska skattningar. Presentationen av 

resultatet följer samma progression som vårt tillvägagångssätt, vi börjar med resultaten av de 

utförda ADF-testerna för att sedan jobba oss fram till det faktiska testet av vår IV-modell. 

5.1. ADF-test	och	Första-stegets	regression	
ADF-testerna (presenteras i Tabell 1 i Bilaga B) visar på att enhetsrot föreligger för samtliga 

inkluderade variabler in levels. Detta innebär att regressionsmodellen riskerar att vara föremål 

för så kallad spuriös regression, såvida inte det föreligger ett kointegrerande samband mellan 

variablerna. I enlighet med presenterad teori (Avsnitt 3.2) genomförs en första differentiering 

av variablerna. Efter att en första differentiering har appliceras genomförs nya ADF-test för 

att säkerställa att de differentierade variablerna de facto är stationära. Dessa resultat summeras 

i Tabell 1 (Bilaga B) och ur den utläser vi att de transformerade variabler nu är stationära.  

 

Efter att vi försäkrat oss om att variablerna är stationära in differences går vi vidare med att 

undersöka huruvida de föreslagna instrumenten är relevanta, vilket testas genom första-stegets 

regression. Enligt en vanligt förekommande tumregel indikerar en F-statistika överstigandes 

10 att instrumentet i fråga är relevant. Resultatet av dessa tester summeras i Tabell 2 som 

återfinns i Bilaga B. Enligt Tabell 2 utgör den första laggen av disponibel inkomsten ett 

relevant instrument för aktuell disponibel inkomst såväl in levels som in differences. I avsnitt 

3.3 motiverar vi för att laggad disponibel inkomst är exogent i vår modell, varav vi nu kan 

fastslå att det utgör ett giltigt instrument. Vidare utgör DJIA ett relevant instrument för 

finansiell förmögenhet såväl både in levels och in differences och då det dessutom är exogent 

enligt resonemang från Avsnitt 3.3 fastslår vi att det utgör ett giltigt instrument. Vad gäller 

den reala förmögenheten är det endast laggad real förmögenet som utgör ett giltigt instrument.  

Övriga föreslagna instrument (nyproduktion, produktionskostnad och likviditet) uppfyller 

visserligen antagandet om exogenitet enligt Avsnitt 3.3, men då dessa är långt ifrån relevanta 

in differences avfärdas de. Slutligen kan vi utifrån Tabell 2 även fastslå att 𝐹𝐴𝑆𝑇𝑃𝐼3:- utgör 

ett giltigt instrument för 𝐹𝐴𝑆𝑇𝑃𝐼3. En sammanfattning av vilka instrument som sedermera 

används i regressionsanalysen ges i Tabell 3, som återfinns i Bilaga B. 

5.2. Regressionsanalys	
Vi genomför fem regressioner, resultatet av vilka summeras i Tabell 4 som återfinns på 

kommande sida. Kolumnerna i Tabell 4 motsvarar en separat regression, och regressionerna 

hänvisas till i löpande text utifrån vilken kolumn de presenteras i.  
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Tabell 4. Regressionsresultat utifrån modellspecifikationerna som ges i Ekvation 7 och 8. 

Beroende	variabel:	Den	naturliga	logaritmen	av	konsumtionen	(Ln(C)	alternativt	ΔLn(C))	
	
Förklarande	variabel	 (1)	Ln(C)	 (2)	Ln(C)	 (3)	ΔLn(C)	 (4)	ΔLn(C)	 (5)	ΔLn(C)	
Ln_Y	
	

0,089’	
(0,049)	 	 	 	 	

Ln_HW	
	

0,089**	
(0,011)	 	 	 	 	

Ln_FW	
	

0,212**	
(0,014)	 	 	 	 	

𝑳𝒏_𝒀	 	 –	0,091	
(0,070)	 	 	 	

	
𝑳𝒏_𝑯𝑾	
	 	 0,107**	

(0,015)	 	 	 	

𝑳𝒏_𝑭𝑾	
	 	 0,263**	

(0,017)	 	 	 	

ΔLn_Y	
	 	 	 0,229**	

(0,060)	 	 	

ΔLn_HW	
	 	 	 0,041	

(0,030)	 	 	

ΔLn_FW	
	 	 	 0,084**	

(0,017)	 	 	

𝜟𝑳𝒏_𝒀	
	 	 	 	 0,503**	

(0,165)	
0,502**	
(0,183)	

∆𝑳𝒏_𝑯𝑾	
	

	 	 	 0,013	
(0,033)	 	

𝜟𝑳𝒏_𝑭𝑾	
	 	 	 	 0,098**	

(0,030)	
0,069*	
(0,033)	

𝜟𝑳𝒏_𝑭𝑨𝑺𝑻𝑷𝑰	
	 	 	 	 	 0,177	

(0,114)	
Konstant	
	

5,847**	
(0,281)	

6,898**	
(0,419)	

0,001	
(0,001)	

0,000	
(0,002)	

–	0,001	
(0,002)	

	
Sammanfattande	statistik	

𝑹𝟐	 0,984	 Ej	
definierat	 0,339	 Ej	

definierat	
Ej		

definierat	

N	 100	 99	 99	 98	 98	

𝑯𝟎: 𝜷𝟐 = 𝜷𝟑	 -	 -	 -	 4,82*	
(0,031)	 -	

Heteroskedasticitet-robusta	standardfel	ges	i	parenteserna	under	koefficienterna.		De	individuella	
koefficienterna	är	statistiskt	signifikanta	på	’10%-nivån,	*5%-nivån	eller	**1%-nivån	
användandes	ett	två-sidigt	t-test.	Tak	indikerar	att	variabeln	instrumenteras.	För	
hypotesprövningen	presenteras	F-statistikan,	med	tillhörande	p-värde	inom	parenteser.		
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Regression 1 utförs in levels och utan instrumentvariabler och regressionsmodellen 

specificeras utifrån Ekvation 7. Då de inkluderade variablerna konstaterats vara icke-

stationära riskerar regressionen att vara spuriös, vilket även indikeras av den extremt höga 

förklaringsgraden (0,984). Ett ADF-test utförs på regressionens uppskattade residualer och 

resultatet presenteras i Tabell 1. Resultatet av detta test indikerar att residualerna är icke-

stationära, vilket tyder på att det inte föreligger något kointegrationssamband mellan 

konsumtion, förmögenhet och inkomst. Regression 1 tar heller ingen hänsyn till att såväl 

förmögenheterna som inkomsten kan antas vara endogena i konsumtionsfunktionen. De 

resulterande elasticiteterna avviker från såväl tidigare litteratur som teoretiska uppskattningar, 

troligtvis till följd av detta tillkortakommande.    

I regression 2 instrumenteras de endogena variablerna i enlighet med Tabell 3. I likhet med 

regression 1 utförs även regression 2 in levels. De resulterande elasticiteterna skiljer sig åt 

från sina motparter ifrån regression 1, vilket troligtvis är till följd av exogeniteten som 

instrumentvariablerna introducerar i modellen. De är dock fortfarande långt ifrån vad som kan 

förväntas enligt såväl empiri som teori. Anmärkningsvärt är att disponibel inkomst inte är 

signifikant skild från noll enligt denna specifikation. 

 

Som redan har konstaterats omöjliggör icke-stationariteten i variablerna tillfredsställande 

parameterskattningar in levels. Med detta i åtanke bör inga slutsatser angående 

förmögenhetseffekterna dras ur varken regression 1 eller 2. Resultaten av dessa inkluderas 

dock ändå i Tabell 1, främst i syfte att ge en helhetsbild av arbetsgången samt för att 

presentera fullständiga resultat. I enlighet med resultatet av ADF-testerna i Tabell 1 och 

ekonometrisk teori specificeras därför modellen om in differences, enligt Ekvation 8. 

Regression 3 specificeras in differences med hjälp av OLS. Resultatet av ett ADF-test på 

regressionens uppskattade residualer presenteras i Tabell 1. I likhet med de differentierade 

variablerna är modellens residualer stationära, vilket innebär att regressionen med största 

sannolikhet gestaltar ett faktiskt samband mellan variablerna, i motsats till de spuriösa 

regressionerna 1 och 2. Det ändrar dock inte det faktum att de resulterande elasticiteterna 

troligtvis är biased till följd av att förmögenheterna och inkomsten antas vara endogena i 

konsumtionsfunktionen. En korrekt modellspecifikation måste ta hänsyn till denna 

endogenitet, vilket förslagsvis kan göras med hjälp av instrumentvariabler. 

 

Regression 4 utgör vår föredragna modellspecifikation utifrån presenterad nationalekonomisk 

och ekonometrisk teori. Modellspecifikationen utgår från Ekvation 8 och varianter av den är 
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vanligt förekommande i tidigare litteratur på ämnet.  Enligt regression 5 skattas elasticiteten 

med avseende på disponibel inkomst till ungefär 0,5 vilket ligger i linje med resultaten i 

tidigare litteratur, där Chen (2006) utgör det främsta riktmärket. Vidare är koefficienten för 

disponibel inkomst signifikant på 1% signifikansnivå, vilket tyder på ett starkt statistiskt 

säkerställt samband. Elasticiten av disponibel inkomst med avseende på konsumtionen är 

såväl statistiskt som ekonomiskt signifikant då den inte bara är signifikant skild från noll utan 

även är stor nog för att vara av ekonomisk betydelse. Även koefficienten för finansiell 

förmögenhet är signifikant skild från noll på 1% signifikansnivå. Elasticiteten ur finansiell 

förmögenhet beräknas till 0,098 vilket även det är en ekonomiskt signifikant effekt. Detta 

estimat är i linje med tidigare empiri på svenska data, där elasticiteten ur finansiella tillgångar 

med avseende på konsumtionen beräknas ligga i spannet 0,05-0,167. Till skillnad från tidigare 

litteratur på svensk data finner vi dock inga statistiska belägg för existensen av en 

förmögenhetseffekt ur reala tillgångar. Koefficienten för real förmögenhet är inte statistiskt 

säkerställt skild från noll på någon rimlig signifikansnivå. Detta skiljer sig från tidigare 

litteratur på svensk data, där elasticiteten ur reala tillgångar estimeras vara signifikant skilt 

från noll och ligga i spannet 0,04-0,228. 

 

Vi utför en formell hypotesprövning under nollhypotesen (𝐻[) att de skattade elasticiteterna 

för real (𝛽/) respektive finansiell förmögenhet (𝛽C) är lika stora. Nollhypotesen förkastas på 

5% signifikansnivå, och vi fastslår att elasticiteterna ur reala respektive finansiella tillgångar 

är olika stora. Vidare tyder resultaten av regressionsanalysen på att elasticiteten ur finansiella 

tillgångar är den större av de båda. Detta utgör våra primära resultat, då syftet med studien 

avser att undersöka huruvida elasticiteterna, och de marginella konsumtionsbenägenheterna, 

ur respektive förmögenhet skiljer sig åt. Resultaten av regression 4 tyder på att det för dessa 

data inte existerar någon förmögenhetseffekt ur reala tillgångar. Resultaten tyder vidare på en 

signifikant och ansenlig förmögenhetseffekt ur finansiella tillgångar. Inkomstelasticiteten med 

avseende på konsumtion är i linje med tidigare litteratur. Storleken på inkomstelasticiteten är 

inte av primärt intresse för denna studie, med det faktum att estimatet är i linje med tidigare 

litteratur styrker studiens validitet. 

 

Regression 5 utgör en känslighetsanalys som utförs med ett alternativt mått på real 

förmögenhet. Det mått på real förmögenhet som används genomgående i regression 1-4 är 
																																																													
7	Se	Berg	&	Bergström	1995;	Lyhagen	2001;	Johnsson	&	Kaplan	1999;	Chen	2006	
8	Ibid	
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blott vår uppskattning av den faktiska reala förmögenheten, vilket beskrivs mer ingående i 

avsnitt 4.1. Då denna serie beräknats manuellt riskerar den vara behäftad med mätfels-bias i 

beräkningen. I likhet med Chen (2006) väljer vi därför att utföra en känslighetsanalys med 

SCB:s kvalitetskontrollerade fastighetsprisindex (FASTPI) som alternativt mått på hushållens 

reala förmögenhet. För att FASTPI-indexet skall vara en rimlig representation av den reala 

förmögenheten görs antagandet om att majoriteten av volatiliteten i den reala förmögenheten 

är hänförlig till förändringar i huspriserna (Chen 2006). Detta antagande finner stöd hos 

Riksbanken (2013). Förutom vissa numeriska skillnader så förändras inte studiens 

huvudresultat; förmögenhetseffekten ur finansiell förmögenhet är såväl statistiskt signifikant 

som ansenlig, medan vi inte finner statistiskt belägg för en signifikant förmögenhetseffekt ur 

reala tillgångar. Av kolumn 5 drar vi slutsatsen att studiens primära resultat är robusta och 

inte känsliga för hur den reala förmögenheten mäts. 

 

Ett mer ekonomiskt intuitivt tillvägagångssätt är att beräkna de marginella 

konsumtionsbenägenheterna ur inkomst och real respektive finansiell förmögenhet. De 

marginella konsumtionsbenägenheterna anger hur många kronor som går till konsumtion för 

varje extra krona hushållets disponibla inkomst eller förmögenhet ökar med. För att erhålla de 

marginella konsumtionsbenägenheterna skalas elasticiteterna om genom att divideras med 

kvoten mellan disponibel inkomst, eller förmögenhet, och konsumtion. Ett annat, men 

identiskt, tillvägagångssätt är att multiplicera elasticiteterna med kvoten mellan konsumtion 

och disponibel inkomst, eller förmögenhet (Slacalek 2009, Ludwig & Slok 2004). Sambandet 

mellan elasticiteten och den marginella konsumtionsbenägenheten (MPC) illusteras 

matematiskt i Ekvation 9-11 nedan. 

𝜀]/_ =
`a
a
`b
b

                                                                                                                                (9) 

𝑀𝑃𝐶 = d_
d]

                                                                                                                              (10) 

𝜀]/_ = 𝑀𝑃𝐶 ∗ _
]
→ 𝑀𝑃𝐶 = 	 𝜀]/_ ∗ ]

_
←→	 ga/bb

a
                                                                (11) 

där 𝜀]/_ är konsumtionselasticiteten med avseende på förmögenhet och ]
_

 är den 

genomsnittliga kvoten mellan konsumtion och aggregerad förmögenhet.  

 

Den genomsnittliga kvoten mellan konsumtion och disponibel inkomst ]
h

 under perioden 

1990-2014 är ungefär 0.9867. Under samma period har den genomsnittliga kvoten mellan 
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konsumtion och finansiell förmögenhet ]
i_

 varit ungefär 0.5786. Enligt Ekvation 11 

beräknas MPC ur disponibel inkomst och finansiell förmögenhet till 0,497 respektive 0,0569. 

Dessa siffror är beräknade på genomsnittskvoterna mellan konsumtion och disponibel 

inkomst, samt konsumtion och finansiell förmögenhet över hela den undersökta perioden. 

 

För att summera de numeriska huvudresultaten så beräknas elasticiteten ur finansiella 

tillgångar med avseende på konsumtionen till 0,098, vilket innebär att om den finansiella 

förmögenheten ökar med 1%, så förväntas konsumtionen i sin tur öka med 0,098% för ett 

representativt hushåll. Vidare implicerar detta att en ökning av den finansiella förmögenheten 

med 1000 kronor förväntas leda till en ökning av konsumtionen med 56 kronor, för det 

representativa hushållet. 

 

Vad gäller tidigare litteratur utgör Chen (2006) den främsta måttstocken mot vilken våra 

resultat skall ställas emot. Den primära skillnaden är att Chen finner en signifikant 

förmögenhetseffekt ur real förmögenhet, något vi inte finner statistiska belägg för. En möjlig 

orsak till detta är att definitionen av variablerna, i synnerhet den reala förmögenheten, skiljer 

sig åt mellan studierna. Vi hänför hushållens bostadsrättsandelar till den reala förmögenheten, 

samtidigt som Chen följer SCBs definition och inkluderar dem bland de finansiella 

tillgångarna. Detta resulterar i en diskrepans i måttet på den reala förmögenheten mellan de 

båda studierna vilket kan tänkas förklara en del av skillnaden i resultaten. En annan skillnad 

mellan studierna berör vilka antaganden som görs samt val av metod. Chen finner stöd för ett 

kointegrerande samband mellan konsumtion, inkomst och förmögenhet och specificerar en 

felkorrigeringsmodell vars empiriska validitet är betingat på att kointegration föreligger i 

modellen. Existensen av en stabil kointegrerande vektor mellan konsumtion, inkomst och 

förmögenhet är omstridd fråga bland ekonomer, såväl teoretisk som empiriskt. Vi väljer 

därför en annan väg och specificerar en modell som inte förutsätter ett kointegrerande 

samband mellan konsumtion, inkomst och förmögenhet. Huruvida ett kointegrerande 

samband faktiskt föreligger eller inte kan därför också vara en faktor som bidrar till att 

förklara diskrepansen i resultaten.  

 

Som tidigare konstaterats är den teoretiska motiveringen för en förmögenhetseffekt ur reala 

tillgångar ambivalent. Förmögenhetseffektens varande beror på såväl institutionella som 

																																																													
9	0,503284 ∗ 0,9867 ≈ 0,497	𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒	0,097588 ∗ 0,5786 ≈ 0,056 
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kulturella faktorer specifika för ekonomin av intresse. Det är därför vanskligt att utifrån teori 

fastslå ett samband mellan förmögenhet och konsumtion, då detta är något som bör 

undersökas empiriskt. Vi ämnar därför kortfattat diskutera ett par institutionella och kulturella 

faktorer vi finner specifika för Sverige, vilka vi anser bäst förklara avsaknaden av en 

signifikant förmögenhetseffekt ur reala tillgångar.  

 

Det är framförallt genom belåning med bostaden som säkerhet som hushållen kan kapitalisera 

på stigande bostadspriser för att finansiera konsumtion (Mishkin 2007, Iacoviello 2011). 

Hushållens förmåga att kapitalisera på stigande bostadspriser beror på hur väl utvecklad 

bolånemarknaden i ekonomin är (Cardarelli et al. 2008). Den svenska bolånemarknaden 

framhålls som en av världens mest utvecklade (ECB 2009), vilket innebär att svenska hushåll 

har förhållandevis lätt att kapitalisera på stigande bostadspriser. Empiriska studier på USA 

visar på att amerikanska bostadsägare tar upp 15 cents i ytterligare lån för varje dollar som 

den reala förmögenheten ökar (Haurin & Rosenthal 2004). Denna belåning tycks dessutom 

användas direkt till konsumtion, och detta beteende observerades hos hushåll inom alla 

inkomstgrupper. Detta är en betydande effekt som helt klart påverkar den marginella 

konsumtionsbenägenheten ur real förmögenhet på aggregerad nivå.  

 

Vad gäller svenska hushåll så tycks dock användandet av bostaden som kreditkälla vara 

begränsat. År 2009 uppgick andelen extralån med bostaden som säkerhet i Sverige till endast 

4% av den disponibla inkomsten enligt siffror från Riksbanken (Finocchiaro et al. 2011). 

Trots de relativt goda möjligheterna att lånefinansiera sin konsumtion verkar alltså svenska 

hushåll ovilliga att i större utsträckning lånefinansiera sin konsumtion med bostaden som 

säkerhet. En implikation av detta är att den kanske mest framstående transmissionskanalen för 

förmögenhetseffekten ur reala tillgångar är verkanslös. Detta skulle i så fall kunna förklara 

avsaknaden av en signifikant förmögenhetseffekt ur reala tillgångar i Sverige, och är även det 

vi anser vara den mest troliga anledningen till detta.   

 

En annan möjlig förklaring till avsaknaden av en signifikant förmögenhetseffekt ur reala 

tillgångar är att institutionella faktorer specifika för den svenska bostadsmarknaden skapar 

incitament för hushåll att ackumulera och behålla reala tillgångar under överskådlig framtid. 

Genom ränteavdraget subventionerar svenska staten bostadsägande, vilket även ökar 

incitamenten för hushållen att ackumulera bostadstillgångar istället för att konsumera. 

Samtidigt innebär den, med internationella mått mätt, höga svenska kapitalvinstskatten att det 
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är kostsamt att sälja av tillgångar som har ökat värde, vilket kan bidra till att skapa 

inlåsningseffekter för bostadsägare.   

 

Vi är av uppfattningen att institutionella och kulturella faktorer specifika för Sverige och för 

svenska hushåll utgör den främsta förklaringen till avsaknaden av en förmögenhetseffekt ur 

reala tillgångar. Svenska hushåll uppvisar en relativ ovilja att lånefinansiera konsumtion, 

samtidigt som ränteavdrag och höga kapitalvinstskatter skapar incitament för hushållen att 

ackumulera och behålla bostadstillgångar. Vi anser att dessa argument utgör rimliga 

förklaringar till avsaknaden av en signifikant förmögenhetseffekt ur reala tillgångar. 

5.3. Kritik	mot	studien		
Den vanligast förekommande kritiken mot studier av förmögenhetseffekten på aggregerad 

nivå fokuserar på endogenitetsproblemet, där kritiker framför att i synnerhet förmögenheten 

inte är exogen i förhållande till konsumtionen. Kritiken grundar sig på att variationen i 

tillgångspriser och konsumtion kan vara beroende av gemensamma, exogena, faktorer som är 

svåra att ta hänsyn till i modellen. Calomiris et al. (2009) argumenterar därför för att 

instrumentvariabler bör användas vid skattningar av förmögenhetseffekterna på aggregerad 

nivå. I ett försök att komma ifrån endogenitetsproblemet som präglar studier på aggregerad 

nivå använder denna studie därför instrument för samtliga förklarande variabler. Den största 

potentiella fallgropen vad gäller användandet instrumentvariabler är huruvida instrumenten i 

fråga är giltiga. Vi resonerar därför utförligt i Avsnitt 3.3 huruvida de föreslagna instrumenten 

är exogena. Faktum kvarstår dock att vid den eventualitet att de använda instrumenten de 

facto inte är giltiga så riskerar regressionerna som har sin bas i dessa instrument att producera 

biased estimat. Detta är därför en potentiell fallgrop som riskerar att underminera studiens 

resultat. Vi anser dock att vi för ett övertygande resonemang kring instrumentens exogenitet, 

och då första-stegets regression fastslår att de även är relevanta så känner vi oss trygga i att 

använda dem och dra slutsatser baserade på regressioner där de inkluderas. 

 

För att bäst fånga den “renodlade” kausala effekten mellan förmögenhet och konsumtion bör 

data på hushållsnivå användas enligt rådande konsensus bland ekonomer. En paneldata-studie 

där hushållen följs före och efter en exogen chock i real och/eller finansiell förmögenhet har 

potential att leda till ännu större insikter angående den kausala förmögenhetseffekten än 

motsvarande studie på aggregerad nivå. En annan fördel med mikrostudier är att hänsyn tas 

till heterogeniteten bland hushållen, något som inte studier på aggregerad nivå klarar av. 
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Hushållen i en ekonomi skiljer sig naturligtvis åt vad gäller exempelvis husägande, innehav 

av finansiella tillgångar, ålder och inkomst och enligt rådande ekonomisk teori skiljer sig 

hushållens agerande åt över såväl livscykeln som inkomstfördelningen. Bland annat antas att 

rikare hushåll har en lägre marginell konsumtionsbenägenhet samt att den marginella 

konsumtionsbenägenheten skiljer sig åt över livscykeln, där äldre hushåll antas ha lägre 

incitament att spara och därigenom en högre MPC ur förmögenheten (Johnsson & Kaplan 

1999). Denna heterogenitet har naturligtvis implikationer på storleken av 

förmögenhetseffekten, vilket studier på aggregerad nivå har svårare att ta hänsyn till. Studier 

på förmögenhetseffekten begränsas tyvärr ofta av den bristande tillgången till relevant data på 

hushållsnivå, vilket föranleder användandet av aggregerad data. Den största förlusten av att 

inte kunna använda mikrodata ligger enligt oss i att vi ej kan ta hänsyn till heterogeniteten 

bland hushållen i Sverige. Studien skulle troligtvis leda till djupare insikter vad gäller 

förmögenhetseffekten på individnivå, men vad gäller effekten på aggregerad nivå utgör detta 

inget större hot mot hur robusta studiens resultat är. Kritiken mot användandet av aggregerad 

data istället för mikrodata begränsas därför enligt oss till att data på hushållsnivå har potential 

att leda till djupare insikter vad gäller den kausala förmögenhetseffekten över såväl livscykeln 

som inkomstfördelningen. Det hade varit önskvärt att basera studien på mikrodata, men då 

detta tyvärr inte är genomförbart till följd av bristande tillgång på mikrodata ser vi inga 

allvarliga problem med att använda oss utav aggregerad data.  

 

Vår modell tar sin grund ur permanenta inkomsthypotesen och livscykelhypotesen som båda 

specificerar en enkel modell för aggregerad konsumtion med disponibel inkomst och 

förmögenhet som de enda förklarande variablerna. I enlighet med empirisk praxis på området 

skattar vi elasticiteter ur förmögenhetens disaggregerade form, där förmögenheten delas upp i 

en real och en finansiell del. I ett avseende skiljer sig vår studie från tidigare forskning på 

ämnet, då vi frångår antagandet om kointegration och istället estimerar modellen genom 

instrumentvariabel-regression. Det faktum att våra resultat inte är beroende av att antagandet 

om kointegration är uppfyllt anser vi vara vårt primära bidrag till forskningen på området. 

Likväl riskerar vi att “differentiera bort information” om det de facto föreligger ett 

kointegrationssamband mellan konsumtion, inkomst och förmögenhet (Johnsson & Kaplan 

1999). Om så är fallet är vår modell felspecificerad och de resulterande estimaten riskerar att 

vara biased. Om å andra sidan kointegration inte föreligger men modellen specificeras utifrån 

att så är fallet, exempelvis en felkorrigeringsmodell, riskerar även de resultaten vara 

missvisande. Det råder varken empirisk eller teoretisk konsensus bland ekonomer huruvida ett 
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stabilt kointegrationssamband föreligger mellan konsumtion, inkomst och förmögenhet vilket 

ytterligare komplicerar resonemanget angående vilken modellspecifikation som utgör den 

bästa möjliga avspeglingen av verkligheten. I Tabell 1 i Bilaga B återfinns bland annat 

resultatet av ett ADF-test som utförts på residualerna från Regression 1. Stationaritet i 

residualerna implicerar kointegration (Slacalek 2004). Vi finner varken visuellt eller statistiskt 

belägg för att residualerna är stationära vilket ger indikationer på att det inte föreligger ett 

kointegrationssamband i våra data. Dessa resultat tillsammans med ambivalensen i litteraturen 

angående huruvida kointegration föreligger eller ej styrker vårt resonemang om att vår 

föreslagna modellspecifikation utgör den bästa avspeglingen av det verkliga sambandet. 

 

De tidsserier som studien undersöker består av officiell, kvalitetskontrollerad statistik, främst 

producerad av SCB, och anses vara tillförlitlig data. Det enda undantaget från detta är serien 

över real förmögenhet, som beräknats manuellt utifrån statistik över totala taxeringsvärden 

och genomsnittliga köpeskillingskoefficienter, som tillhandahålls av SCB. Detta förfarande är 

konsekvent med tidigare svensk litteratur på ämnet (Chen 2006, Johnsson & Kaplan 1999) 

och försäkrar oss om att våra resultat är direkt jämförbara med tidigare forskning på svenska 

data. I Tabell 4 visar vi dessutom att de primära resultaten inte är känsliga för alternativa mått 

på den reala förmögenheten. Med detta i åtanke anser vi att studien bygger på bästa 

tillgängliga över svenska hushåll. Det enda frågetecknet rör den reala förmögenheten, men då 

vi visar att de primära resultaten inte är känsliga för alternativa mått på den anser vi att 

eventuell bias hänförlig till data bör vara begränsad. 

5.4. Vidare	forskning	
För vidare forskning på ämnet rekommenderar vi främst en undersökning på hushållsnivå, 

allra helst baserad på paneldata. En sådan studie skulle bland annat kunna ge svar på hur 

förmögenhetseffekterna skiljer sig åt mellan tillgångsslagen, över såväl inkomstfördelningen 

som livscykeln. Detta begränsas tyvärr i de allra flesta fall av den bristande tillgången på data. 

Övriga uppslag är att undersöka vilken effekt landsspecifika faktorer, såsom inkomst- och 

förmögenhetsfördelning och graden av utveckling på de finansiella marknaderna, har på 

förmögenhetseffekten. För att bygga vidare på vår studie skulle det även kunna vara av 

intresse att undersöka vilka komponent av de finansiella tillgångarna som har störst påverkan 

på konsumtionen. Syftet kan exempelvis motiveras utifrån den uppenbara skillnaden i 

likviditet mellan exempelvis aktie – och fondandelar och det privata pensionssparandet.  
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6. Slutsatser	
Vi har undersökt förmögenhetseffekten på privat konsumtion i Sverige under perioden 1990-

2014. Studien utgår från aggregerad nivå och baseras på kvartalvisa observationer. Syftet med 

studien var att undersöka huruvida storleken på förmögenhetseffekten skiljer sig åt mellan 

olika tillgångsslag. I enlighet med rådande empirisk praxis gör vi en distinktion mellan 

finansiella och reala tillgångar, vilket motiveras av de fundamentala skillnaderna mellan 

tillgångsslagen vad gäller exempelvis likviditet, transparens, varaktighet och risk. I ett försök 

att skatta det kausala sambandet mellan förmögenhet och konsumtion använder vi oss av 

instrumentvariabler. Vi finner ett statistisk säkerställt samband mellan finansiell förmögenhet 

och konsumtion, där en procentenhets ökning av den finansiella förmögenheten implicerar en 

ökning av konsumtionen med ungefär 0,10%. I motsats till den finansiella förmögenheten 

finner vi inga statistiska belägg för en förmögenhetseffekt ur real förmögenhet. 

Avsaknaden av en statistiskt signifikant förmögenhetseffekt ur real förmögenhet utgör den 

främsta skillnaden jämfört med tidigare studier på Sverige, samtidigt som storleken på 

förmögenhetseffekten ur finansiella tillgångar ligger i linje med tidigare estimat. Till skillnad 

från tidigare litteratur gör vi inget antagande om ett kointegrationssamband mellan 

konsumtion, inkomst och förmögenhet. Denna skillnad i val av metod kan säkerligen till viss 

del förklara diskrepansen i resultaten. 

Det är av stort intresse för ekonomiska beslutsfattare att kunna kvantifiera de effekter chocker 

i olika tillgångsslag har på realekonomin. En policyimplikation av vår studie är att resultaten 

tyder på att Riksbanken, och andra ekonomiska beslutsfattare, bör vara särskilt 

uppmärksamma på prischocker i de finansiella tillgångarna.  

Vi anser att studiens främsta bidrag till litteraturen är att den frångår antagandet om ett 

kointegrationssamband mellan konsumtion, inkomst och förmögenhet. Vi finner även att 

resultaten är robusta mot alternativa specifikationer, vilket styrker studiens validitet. Studien 

brister i att den inte lyckas ta hänsyn till heterogeniteten bland hushållen. Ett förslag på vidare 

forskning är därför att använda sig av data på hushållsnivå för att undersöka hur 

förmögenhetseffekten skiljer sig åt över såväl inkomstfördelningen som livscykeln. 

Studien påvisar en signifikant och ansenlig förmögenhetseffekt ur finansiella tillgångar. 

Vidare finner vi inga statistiska belägg för en förmögenhetseffekt ur reala tillgångar, vilket 

utgör studiens viktigaste resultat. 
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8. Bilagor	

8.1. Bilaga	A:	Figurer	
	

	
Figur 1. Utvecklingen av den finansiella nettoförmögenheten per capita. 
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Figur 2. Utvecklingen av Dow Jones Industrial Average, reala priser. 
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8.2. Bilaga	B:	Tabeller	
	

Tabell 1. ADF-test för stationaritet. 

Variabel Laggar p-Värde 
𝑳𝒏_𝑪𝒕 0 0,1583 
𝑳𝒏_𝒀𝒕 6 0,0880 
𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕 0 0,6494 
𝑳𝒏_𝑭𝑾𝒕 1 0,1426 
𝑳𝒏_𝑫𝑱𝑰𝑨𝒕 1 0,7395 
𝑳𝒏_𝑩𝒚𝒈𝒈𝒌𝒐𝒔𝒕𝒕 6 0,1353 
𝑳𝒏_𝑵𝒚𝒑𝒓𝒐𝒅𝒕 5 0,1765 
𝑳𝒏_𝑳𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒕 7 0,5246 
𝑳𝒏_𝒀𝒕:𝟏 6 0,0940 
𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕:𝟏 0 0,6555 
𝑹𝒆𝒔�𝒅𝒖𝒂𝒍𝒆𝒓	(𝟏) 2 0,1467 
𝜟𝑳𝒏_𝑪𝒕 0 0,0000** 
𝜟𝑳𝒏_𝒀𝒕 4 0,0071** 
𝜟𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕 1 0,0000** 
𝜟𝑳𝒏_𝑭𝑾𝒕 0 0,0000** 
𝜟𝑳𝒏_𝑫𝑱𝑰𝑨𝒕 0 0,0000** 
𝜟𝑳𝒏_𝑩𝒚𝒈𝒈𝒌𝒐𝒔𝒕𝒕 8 0,0084** 
𝜟𝑳𝒏_𝑵𝒚𝒑𝒓𝒐𝒅𝒕 3 0,0000** 
𝜟𝑳𝒏_𝑳𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒕 6 0,0000** 
𝜟𝑳𝒏_𝒀𝒕:𝟏 4 0,0075** 
𝜟𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕:𝟏 0 0,0018** 
𝑹𝒆𝒔�𝒅𝒖𝒂𝒍𝒆𝒓	(𝟑)		 3 0,0013** 
𝜟𝑳𝒏_𝑭𝑨𝑺𝑻𝑷𝑰𝒕 1 0,0000** 
𝜟𝑳𝒏_𝑭𝑨𝑺𝑻𝑷𝑰𝒕:𝟏 1 0,0000** 
Nollhypotesen specificerar att tidsserien innehåller en enhetsrot. Signifikans på 5- respektive 
1-procents nivån visualiseras genom * respektive **. Antalet estimerade laggar bestäms med 
hjälp av Akaikes och Schwarz informationskriterium (AIC och BIC). 
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Tabell 2. Första-stegets regression för test av instrumentrelevans. 

Endogen variabel Instrument F-statistika 
𝑳𝒏_𝒀𝒕 𝐿𝑛_𝑌3:- 342,02** 
𝜟𝑳𝒏_𝒀𝒕 𝛥𝐿𝑛_𝑌3:- 11,70** 
𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕 𝐿𝑛_𝐵𝑦𝑔𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡3 21,55** 
𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕 𝐿𝑛_𝑁𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑3 12,79** 
𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕 𝐿𝑛_𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑3 1,75 
𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕 𝐿𝑛_𝐻𝑊3:- 1512,22** 
𝜟𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕 𝛥𝐿𝑛_𝐵𝑦𝑔𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡3 0,01 
𝜟𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕 𝛥𝐿𝑛_𝑁𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑3 0,37 
𝜟𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕 𝛥𝐿𝑛_𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑3 0,35 
𝜟𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕 𝛥𝐿𝑛_𝐻𝑊3:- 153,46** 
𝑳𝒏_𝑭𝑾𝒕 𝐿𝑛_𝐷𝐽𝐼𝐴3 178,84** 
𝜟𝑳𝒏_𝑭𝑾𝒕 𝛥𝐿𝑛_𝐷𝐽𝐼𝐴3 31,16** 
𝜟𝑳𝒏_𝑭𝑨𝑺𝑻𝑷𝑰𝒕 𝛥𝐿𝑛_𝐹𝐴𝑆𝑇𝑃𝐼3:- 13,58** 
Signifikans på 5- respektive 1-procents nivån visualiseras genom * respektive **. En F-
statistika större än 10 innebär att instrumentet är relevant enligt en vanligt förekommande 
tumregel (Stock & Watson 2014). 

 

Tabell 3. Sammanfattning av de instrumentvariabler som används i regressionsanalysen. 

Endogen variabel Instrument 
𝑳𝒏_𝒀𝒕 𝐿𝑛_𝑌3:- 
𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕 𝐿𝑛_𝐻𝑊3:- 
𝑳𝒏_𝑭𝑾𝒕 𝐿𝑛_𝐷𝐽𝐼𝐴3 
𝜟𝑳𝒏_𝒀𝒕 𝛥𝐿𝑛_𝑌3:- 
𝜟𝑳𝒏_𝑯𝑾𝒕 𝛥𝐿𝑛_𝐻𝑊3:- 
𝜟𝑳𝒏_𝑭𝑾𝒕 𝛥𝐿𝑛_𝐷𝐽𝐼𝐴3 

𝜟𝑳𝒏_𝑭𝑨𝑺𝑻𝑷𝑰𝒕 𝛥𝐿𝑛_𝐹𝐴𝑆𝑇𝑃𝐼3:- 
 

	

	


