
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
C-uppsats 
Kandidatexamen i nationalekonomi 
Vilka faktorer påverkar svenska hushållens sparkvot? 
 
 
 En tidsserieanalys om svenska hushållens sparkvot åren 1970-2017 
 

  
 
 
 
 
Author: Victor Öhman & Tuomas Ylitalo 
Supervisor: Reza Mortazavi 
Examiner: Catia Cialani 
Subject/main field of study: Economics 
Course code: NA2008 
Credits: 15hp 
Date of examination: 2019-06-03 
 
At Dalarna University it is possible to publish the student thesis in full text in 
DiVA. The publishing is open access, which means the work will be freely 
accessible to read and download on the internet. This will significantly increase the 
dissemination and visibility of the student thesis. 
Open access is becoming the standard route for spreading scientific and academic 
information on the internet. Dalarna University recommends that both researchers 
as well as students publish their work open access. 

I give my/we give our consent for full text publishing (freely accessible on the 
internet, open access): 

Yes ☒ No ☐ 

 
 
 Dalarna University – SE-791 88 Falun – Phone +4623-77 80 00  



 

 

Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker faktorer som påverkar de svenska hushållens sparkvot. I studien 

definieras sparkvoten som andelen av den disponibla inkomsten som inte konsumeras.  

 

Med utgångspunkt i ekonomiska teorier i form av livscykelhypotesen och Ricardiansk 

ekvivalens samt tidigare studier i ämnet har vi tagit fram sex relevanta variabler för att 

undersöka svenska hushållens sparkvot. Data samlades in årligen för samtliga variabler på 

aggregerad nivå för tidsperioden 1970 till och med 2017. De oberoende variablerna som 

tagits fram och används i studien är inflation, BNP tillväxt per capita, ränta, arbetslöshet, 

försörjningskvot och svenska statens budgetbalans. För att undersöka hur de oberoende 

variablerna påverkar svenska hushållens sparkvot används en ekonometrisk metod i form av 

OLS. Fyra ekonometriska modeller användes för att estimera hur de oberoende variablerna 

påverkar svenska hushållens sparkvot under tidsperioden. 

 

Resultaten av studien visar att ingen av de oberoende variablerna hade statistiskt signifikant 

effekt i förhållande till svenska hushållens sparkvot med hänsyn till att kravet om stationäritet 

uppfylls. Däremot var det några variabler som visade sig ha en praktiskt och statistiskt 

signifikant effekt i relation till svenska hushållens sparkvot ifall stationäritet ignoreras.  

 

 

 

  



 

 

Abstract 

This study examines factors that affect the Swedish households’ savings ratio. The savings 

ratio is defined in this paper as the share of disposable income that is not consumed. 

 

Based on economic theories such as the Life Cycle hypothesis and Ricardian equivalence 

together with previous studies on the subject, we have developed six relevant variables for 

the study. The data were collected for all variables aggregated annually for the period 1970-

2017. The independent variables used in the study are: inflation, GDP growth per capita, 

interest rate, unemployment, dependency ratio (demography) and the budget balance of the 

Swedish state. In order to investigate how the independent variables affect the dependent 

variable, an econometric method in the form of OLS will be used. Four econometric models 

were used to estimate how the independent variables affect Swedish households’ savings 

ratio during the period. 

 

The results of the study show that no variable had a statistically significant effect in relation 

to the Swedish households’ savings ratio, with respect to the requirement for stationarity in 

the variables to be fulfilled. However, there were some variables that proved to have a 

practical and statistically significant effect in relation to the Swedish households’ savings 

ratio if stationarity is ignored.  
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1. Inledning 
 

Denna studie undersöker vilka faktorer som påverkar de svenska hushållens sparkvot. Att 

undersöka det aggregerade sparbeteendet i Sverige är väldigt aktuellt då de svenska 

hushållens skuldsättning har ökat, Sverige har en åldrande befolkning och människorna 

generellt lever längre. Sparandet har även en central roll i ett lands ekonomi då sparandet kan 

ses som framskjuten konsumtion som påverkar både det nationella sparandet och även de 

svenska hushållens framtida köpkraft och finansiella tillgångar.  

 

Utöver hushållens konsumtion och finansiella tillgångar är hushållens sparande och sparkvot 

en av de viktigaste delarna av hushållens ekonomiska aktiviteter. Besparingarnas betydelse 

kan ses både ur makro- och mikroekonomiskt perspektiv. Sparandet ur ett mikroekonomiskt 

perspektiv innebär att hushållen sparar för att kunna bibehålla en stabil konsumtionsnivå vid 

en inkomstminskning, till exempel vid arbetslöshet eller pensionering. Besparingar kan även 

ses som en indikator på hushållens livsnivå, hushållens möjlighet att utöva sina intressen och 

besparingar ger hushållen en psykologisk tillfredsställelse. Hushållens besparingar har 

inflytande på hela landets makroekonomiska system. Besparingar ger hushållens möjlighet att 

skaffa resurser för investeringar i finansiella marknader samt i landets egna ekonomi (Zhuk, 

2015).  

 

Hur hushållens sparkvot påverkar landets makroekonomiska system kan delvis förklaras 

genom teorier för ekonomisk tillväxt, som används för att förklara skillnader i rikedom 

mellan länder. Amerikanske nationalekonomen Robert Solow beskriver att sparandet spelar 

en avgörande roll för ett lands tillväxt. Solow förklarar att sparande lösgör kapital som sedan 

kan användas till investeringar där en välriktad investering kan leda till ökad produktivitet 

som i sin tur leder till ekonomisk tillväxt. Enligt Solow-modellen så leder ett större sparande 

till tillväxt i BNP per capita (Jones, 2002). 

 

Redan i slutet av 1700-talet skriver Adam Smith (1776) i sin bok “The Wealth of Nations” att 

sparandet även är en central del av välfärden och den ekonomiska tillväxten i ett land. Smith 

beskriver vikten av sparande i sin bok på följande sätt: 
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“At the individual level, saving is motivated by a desire to improve one’s future standard of 

living. The person who saves will do so by investing in real capital for his own use or by 

lending to others who in turn will invest in real capital goods. Individual saving therefore 

leads to an increase of capital in the economy, more division of labor, improved productivity 

and increasing prosperity” (Smith, 1776, s.57). 

 

Eftersom hushållens sparande i ett land har stor påverkan ur ett både mikro- och 

makroekonomiskt perspektiv på landets välfärd och tillväxt är det ett relevant ämne att 

undersöka. Därför kommer denna studie att undersöka svenska hushållens sparbeteende 

genom att undersöka vilka faktorer som påverkar de svenska hushållens sparkvot. Där 

sparkvoten definieras som den procentuella andelen av disponibel inkomst som inte 

konsumeras.  

 

Trots att det finns tidigare studier kring ämnet är denna studie relevant. Detta på grund av att 

ingen av de tidigare studierna studerar faktorer som påverkar svenska hushållens sparkvot 

under en så lång tidsperiod som denna studie gör. Denna studie använder en tidsserie mellan 

år 1970 fram till och med år 2017, alltså under 48 år. Medan den senaste tillgängliga studien 

som undersökte faktorer som påverkar de svenska hushållens sparkvot var Svensson (2011) 

där en tidsserie mellan år 1980 fram till och med år 2005, alltså 26 år, användes.  

 

Utifrån teorierna livscykelhypotesen och Ricardiansk ekvivalens där det förklaras hur bland 

annat demografin och statens budgetbalans i ett land påverkar sparandet, ska vi undersöka 

vilka faktorer som påverkar de svenska hushållens sparkvot, den del av disponibel inkomst 

som inte konsumeras. Vi kommer även att använda oss av tidigare studier i ämnet där 

författarna undersöker vilka faktorer som påverkar hushållens sparande och sparkvot i olika 

länder. 

 

I denna undersökning används aggregerade data för de svenska hushållen som mäts per 

årsbasis, alltså ett årligt genomsnitt för samtliga svenska hushåll. Om tillgängligheten på data 

hade tillåtit hade det optimala tillvägagångssättet varit att genomföra undersökningen på 

individnivå, då nyttjande av aggregerade data innebär att datan blir automatiskt mindre 

informationsrik, vilket leder till att man inte kan dra lika säkra slutsatser av resultaten.  

  



 

3 
 

1.1 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka variabler som påverkar de svenska hushållens 

sparkvot. De faktorerna som undersöks i studien är ränta, inflation, arbetslöshet, BNP tillväxt 

per capita, svenska statens budgetbalans och årlig procentuell förändring i försörjningskvot. 

Tidsperioden för studien är år 1970 fram till och med år 2017.  

 
1.2 Metod 
 

För att genomföra analysen om vilka faktorer som påverkar de svenska hushållens sparkvot 

kommer en ekonometrisk metod i form av OLS (Ordinary Least Squared) att användas. 

Tillvägagångssättet för genomförandet av analysen är att först, utifrån ekonomisk teori och 

tidigare studier av ämnet, ta fram relevanta variabler som påverkar svenska hushållens 

sparkvot. När variablerna är framtagna kommer variablernas tidsseriedata att användas i en 

OLS-estimering av modeller som är komponerade med sparkvot och Δsparkvot (första 

differensen av sparkvot) som är beroende av framtagna oberoende variabler. Detta för att se 

om de oberoende variablerna har någon signifikant effekt på svenska hushållens sparkvot. De 

oberoende variablernas praktiska och statistiska signifikans i förhållande till den beroende 

variabeln kommer att kommenteras i studien. Praktisk signifikans kommer att kommenteras 

genom att tolka storleken på koefficienten vi får fram när vi skattar modellen medan 

statistiska signifikansen utläses av resultatens t- och p-värden. En koefficient kommer att 

tolkas som statistiskt signifikant om dess p-värde är lika med eller mindre än 0.05, alltså 

inom fem procent signifikansnivå. 

  

Tidsseriedatan som används i studien är hämtade från statistikdatabaserna; Statistiska 

Centralbyrån (SCB.se), World Bank Group (data.Worldbank.org) och Ekonomifakta 

(Ekonomifakta.se). I studien används även litteratur i form av böcker, arbetsdokument och 

artiklar. Dessutom har olika avhandlingar i form av gamla kandidat- och 

magisteravhandlingar inom ämnet använts som referenser. 
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1.3 Avgränsningar 
 

Tidsmässigt har en avgränsning gjorts i analysen till perioden 1970 till och med 2017. En 

längre tidsperiod är att föredra gentemot en kort tidsperiod eftersom man har mer data att dra 

slutsatser från och det hjälper till att minimera enskilda extremfalls påverkan på slutresultatet. 

Varierande tillgänglighet av data för de olika variablerna avgjorde hur lång tidsserie som var 

möjligt att analysera. Studien har därför begränsats till det tidsspannet för den variabeln vars 

data har kortast tidsserie som i detta fall var arbetslöshet. 

  

Analysen baseras på redan existerande data och information, därmed har ingen ny 

datainsamling gjorts. Anledningen till att ingen ny datainsamling gjorts är på grund av den 

stora mängden tillgänglig data av de använda variablerna; ränta, inflation, arbetslöshet, BNP 

tillväxt per capita, försörjningskvot och svenska statens budgetbalans. Den ideala situationen 

skulle dock ha varit en ännu längre tidsserie, men datainsamlingen gällande framförallt 

arbetslösheten i Sverige uppfattades problematiskt, detta trots kontakt och förfrågningar till 

SCB:s personal. Anledningar till datainsamlingen för just arbetslösheten var problematiskt 

kan vara att samhället har övergått från ett agrikulturellt samhälle till ett 

informationssamhälle samt att arbetslösheten har beräknats på olika sätt genom åren. 

 

Baserat på teorier och tidigare studier nämnda i kapitel två och tre kommer vi att använda oss 

av svenska hushållens sparkvot som beroende av ränta, arbetslöshet, inflation, BNP tillväxt 

per capita, svenska statens budgetbalans och försörjningskvot. Anledningen till att dessa 

variabler används är att de konsekvent har tagits upp i de tidigare studierna och att teorierna 

styrker deras relation och påverkan i förhållande till sparkvoten. 

  

Exempel på variabler som tidigare studier har inkluderat men som inte kommer att tas hänsyn 

till i denna studie är procentuella förändringen i bostadspriser och handelsbalans. 

Anledningen till att dessa faktorer inte inkluderas i denna studie är för att de inte konsekvent 

har tagits med i samtliga studier samt att de teorierna denna studie har sin utgångspunkt i inte 

styrker deras medverkan. 
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1.4 Disposition 
 
Arbetets struktur är uppbyggt i sex kapitel. I kapitel två presenteras tidigare studier i ämnet. I 

kapitel tre går vi igenom det teoretiska ramverket som studien baseras på följt av data och 

variabelförklaringar i kapitel fyra. Den empiriska analysen genomförs i kapitel fem och 

slutsatser och diskussion presenteras i kapitel sex. 

 

2. Tidigare studier 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare studier som gjorts utifrån att undersöka vilka 

faktorer som påverkar ett lands sparande och sparkvot. Detta kapitel är uppdelat så att 

publicerade tidskriftsartiklar och ej publicerade arbeten presenteras var för sig. Tyngdpunkten 

kommer ligga på publicerade tidskriftsartiklar och det är dessa som i första hand kommer att 

jämföras gentemot denna studiens resultat.  

 

2.1 Publicerade tidskriftsartiklar 
 

Horioka & Wan (2007) undersöker i en tidskriftsartikel vilka faktorer som påverkar de 

kinesiska hushållens sparkvot mellan åren 1995 och 2004. För att genomföra undersökningen 

använder de sig av panel data i form av en generalized method of moments (GMM) för den 

specifika tidsperioden där datan är samlad årsvis. Resultaten visar att inkomsttillväxten har en 

positiv och störst effekt på kinesiska hushållens sparkvot som följs av räntan med en positiv 

effekt och inflationen med en negativ effekt på kinesiska hushållens sparkvot. Däremot visar 

det sig att demografins påverkan är otydlig och säkra bevis av livscykelhypotesen kan inte 

dras enligt Horioka & Wan (2007). 

 

Niculescu-Aron & Mihaescu (2012) undersöker i en tidskriftsartikel vilka faktorer som 

påverkar sparkvoten i 15 länder som ligger i Central-, Öst- och Västeuropa mellan åren 1995 

och 2010 med hjälp av paneldata. Variablerna i studien är ränta med en laggad period, första 

differensen av inflation, procentuella förändringen i BNP tillväxt, förväntad livslängd, 

försörjningskvot och andelen bönder av totala populationen. Därutöver dras jämförelser i 

sparbeteendet mellan industriländer och framväxande länder. Resultaten av modellen där alla 

15 länder ingår, visar det sig att BNP tillväxt och ränta har en negativ signifikant relation i 

förhållande till sparkvoten. Inflation och andelen bönder av totala populationen har en positiv 
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signifikant relation till sparkvoten. Däremot visar försörjningskvoten och förväntade 

livslängden ingen statistisk påverkan på sparkvoten. Vad som kommer till Central- och 

Östeuropa visar det sig att BNP tillväxt har en negativ effekt, inflation en positiv effekt och 

ränta ingen signifikant effekt i relation till sparkvoten. I Västeuropa förklarar Niculescu-Aron 

& Mihaescu (2012) att inflation har en negativ effekt samt förväntad livslängd och äldre 

befolkning har ingen effekt på sparkvoten.  

 

Zhuk (2015) examinerar i en tidskriftsartikel vilka makroekonomiska faktorer som påverkar 

ukrainska hushållens sparande från år 1992 till 2013, det vill säga en tidsserie på 22 år. En 

multipel linjär regression tillsammans med error correction model (ECM) används i studien 

för att skatta effekterna av bruttonationalinkomst och hushållens konsumtionsutgifter på 

hushållens sparande i Ukraina. Bruttonationalinkomsten visar en positiv och signifikant 

relation till sparande medan hushållens konsumtionsutgifter tyder på en negativ och 

signifikant effekt i förhållande till hushållens sparande i Ukraina. Därutöver kom Zhuk 

(2015) fram till att finanskrisen 2008 har en laggad effekt, alltså en effekt som sker med 

tidsfördröjning innan sparandet påverkas i Ukraina.   

 

Sammanfattningsvis av tidskriftsartiklarna förekommer det avvikelser i resultaten i de 

ovannämnda tidskrifterna, det vill säga inga gemensamma eller tydliga samband för 

variablerna kan utläsas. Bland annat så visar koefficienterna för inflation och ränta motsatta 

effekter i studierna i förhållande till den beroende variabeln. Orsaker till att räntan visar ett 

positivt samband enligt Horioka & Wan (2007) och ett negativt samband enligt Niculescu-

Aron & Mihaescu (2012) kan bero på hur de olika effekterna, det vill säga inkomst-, substitut 

och förmögenhetseffekterna dominerar. Anledningen till att inflationen visar ett negativt 

samband i (Horioka & Wan, 2007) och ett positivt samband i (Niculescu-Aron & Mihaescu, 

2012) kan bero på preferenser, det vill säga om personer föredrar att öka konsumtionen på 

grund av att värdet på pengar minskar eller att öka sparandet för att kunna bibehålla samma 

levnadsstandard i framtiden. Någon direkt jämförelse mellan Niculescu-Aron & Mihaescu 

(2012), Horioka & Wan (2007) och Zhuk (2015) kan inte göras då Zhuk (2015) använder 

andra variabler i sin studie.  
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2.2 Ej publicerade studier 
 

Callen & Thimann (1997) undersöker i sitt arbetsdokument vilka faktorer som påverkar 

hushållens sparkvot i 21 OECD länder med hjälp av paneldata och tvärsnittsdatametoden, där 

Sverige var ett av länderna som undersöktes. Datan i studien är samlad årsvis och tidsserien 

som undersöks för Sverige var mellan åren 1975 och 1995. Callen och Thimann (1997) kom 

fram till resultaten att bland annat inflation har en positiv, arbetslöshet en negativ och real 

ränta har en positiv signifikant påverkan på hushållens sparkvot.  

  

I ett arbetsdokument undersöker Liberda (1999) vilka faktorer som påverkar sparande i Polen 

mellan åren 1994 och 1997 med hjälp av OLS-estimering där datan är samlad årsvis och på 

aggregerad nivå. Variablerna som estimerades var bland annat inkomst, demografi och 

ägandet av lägenhet eller hus. Resultaten visar bland annat att ju högre inkomsten är, desto 

mer signifikant blir effekten och desto mera ökar sparandet. När det kommer till demografi 

visar det sig att alla åldersgrupper från 30 år och uppåt har en negativ korrelation i relation till 

sparandet. Att äga ett hus eller en lägenhet tyder på icke-signifikant effekt i förhållande till 

sparande enligt Liberda (1999). 

 

Larsson & Mogren (2005) analyserar faktorer bakom hushållens sparande i sin 

kandidatuppsats i sju europeiska länder inklusive Sverige, mellan åren 1987 och 2004. 

Tidsserien är mätt på aggregerad nivå. Resultaten visar sig att det inte går att förklara 

sparandet för alla länderna med en gemensam regressionsmodell. P-värden varierar relativt 

mycket mellan de olika länderna gällande olika variablerna. De variablerna som i stort sett 

visar signifikans för alla länder är demografi, offentlig sparande, procentuella förändringen i 

bostadspriser samt tillväxt (Larsson & Mogren, 2005). 

 

Svensson (2011) undersöker i sin magisteruppsats vilka faktorer som påverkar och 

bestämmer de svenska hushållens sparande och sparkvot. Tidsperioden som Svensson 

undersöker var mellan åren 1980 och 2005 där datan på variablerna är samlad årligen. 

Svensson (2011) förklarar i sin resultatdel av studien att variabeln inflation har störst 

påverkan på svenska hushållens sparkvot. Andra variabler som påverkar sparandet är 

variablerna arbetslöshet, inkomsttillväxt och handelsbalans. Alla dessa variabler visar 

statistisk signifikans medan statens budgetbalans tyder på icke signifikans. Relationen mellan 

den beroende variabeln sparkvot och de oberoende variablerna inflation, arbetslöshet och 
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handelsbalans var positiv medan sparkvotens förhållande till inkomsttillväxten och statens 

budgetbalans var negativ (Svensson, 2011). 

 

Pihlajamaa (2016) undersöker i sin magisteravhandling vilka faktorer som påverkar 

sparkvoten och varför sparkvoten generellt har minskat internationellt. Hon undersöker även 

om det finns skillnader om vilka faktorer som påverkar sparkvoten i olika länder. Länderna 

Pihlajamaa fokuserar på i sin undersökning är Finland, USA, Japan och Tyskland. 

Avhandlingen är av analytisk och komparativ karaktär där syftet är att undersöka varför 

sparkvoten generellt har sjunkit och förklaringarna till detta samt relatera synpunkterna till 

olika teorier. Pihlajamaa har använt sig av gamla uppsatser, böcker och artiklar som sedan 

analyseras och jämförs, alltså ingen ny empirisk studie har genomförts. Makroekonomiska 

faktorer som påverkar sparandet var bland annat inflationen, räntan, förmögenheten, 

pensionssystemet och skattesystemet. Avgörande individuella faktorer var t.ex. motivationen 

och attityder gällande sparandet och så kallade “economic reading skills”. Det sistnämnda 

innebär förståelse av grundläggande ekonomiska modeller och koncept samt kunskapen att 

använda dessa i ekonomisk beslutsfattning. Surveyundersökningar av bland annat OECD och 

Nordea samt PISA-tester har genomförts för att få information om människornas kunskap om 

ekonomin.  Pihlajamaa (2016) menar att begreppet “economic reading skills” har olika 

innebörder i olika länder som i sin tur kan förklara lik- och olikheter i sparandet mellan olika 

länder.  
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3. Teori 
 

I detta avsnitt presenteras två teorier som ligger till grund för studien om vilka faktorer som 

påverkar de svenska hushållens sparkvot.  

 

3.1 Livscykelhypotesen 
 

En teori rörande hushållens sparande och konsumtion är livscykelhypotesen av Franco 

Modigliani. Livscykelhypotesen publicerades första gången 1954 av Modigliani och 

Brumberg men efter det har Modigliani publicerat flertalet reviderade versioner av teorin. 

  

Enligt livscykelhypotesen arbetar människor för att tjäna pengar som sedan kan antingen 

konsumeras eller sparas. Pengarna som de inte konsumerar idag utan sparar, kan de då 

konsumera i ett senare skede i livet som till exempel när man är pensionär. Sparandet kan 

alltså ses som uppskjuten konsumtion (Modigliani, 1966). 

  

Modigliani (1966) förklarar även att hushållen försöker sträva efter att maximera nyttan av 

konsumtionen, både i nutid och framtid, genom att fördela konsumtionen över en livscykel. 

Teorin går ut på att hushållen planerar sitt sparande och konsumtion på basis av förväntade 

framtida inkomster och att konsumtion kommer att bli någorlunda stabil över tiden. Om den 

reala inkomsten överstiger den förväntade inkomsten så ökar sparandet och vice versa. 

  

Antaganden i livscykelhypothesen är att individerna känner till sin livslängd, vet att de inte 

kommer att kunna jobba och tjäna pengar hela livet ut och att inget efterlämnas i arv, utan att 

alla intjänade pengar kommer att konsumeras under en livscykel. Detta antagande är dock 

inte fullt realistiskt då man inte med säkerhet vet exakt hur många år man har kvar att leva 

eller hur stora framtida kostnader man kommer få. 

  

En viktig faktor i livscykelhypotesen som påverkar hur sparandet och konsumtionen fördelas 

under en livstid är individens ålder, där hur lång tid man har kvar att leva och hur lång tid 

man har en arbetsinkomst spelar en central roll. Andra faktorer som varierar över tiden och 

påverkar sparandet och konsumtionen är kostnader och behov. Dessa varierar från person till 

person och är olika för familjer, ungdomar och pensionärer. Hushållen tar dessa faktorer till 

hänsyn för att kunna maximera nyttan över livscykeln. 
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Sparkvoten under ett år beskrivs av Mankiw & Taylor (2014) enligt ekvation 1: 

 

𝑆𝑝𝑎𝑟𝑘𝑣𝑜𝑡) =
(,-./-)
,-

          (1) 

 

Där: 

𝑌) = Disponibel inkomst år t   𝐶) = Konsumtion år t 

 

Där den disponibla inkomsten är summan av alla inkomster och transfereringar som barn- 

och bostadsbidrag minus slutlig skatt (SCB.se).  

 

Den genomsnittliga konsumtionen per år beskrivs av Berg (1983) enligt ekvation 2: 

 

𝐶) = 		4
5
∗ 	𝑌) +	

8
5
∗ 	𝑊)	          (2) 

 

Där: 

N = Återstående tid med förvärvsinkomst T = Förväntad återstående livstid 

𝑊) = Förmögenhet    𝑌)	= Disponibel inkomst 

 

Dessa funktioner förklarar hur mycket en individ sparar och konsumerar årligen under en 

livscykel. Utifrån konsumtionsfunktionen kan vi utläsa faktorerna framför disponibel inkomst 

och förmögenhet som konsumtionsbenägenheten och hur denna förändras över tiden. 

 

 
Figur 1. Livscykelhypotesen. Källa: Wolla, 2014 
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Figur 1 visar hur konsumtionen och inkomsten förändras under en livscykel. I detta fall är 

konsumtionen antagen som konstant. Precis som teorin förklarar så i början av en livscykel är 

sparandet minimalt, om ens existerande, detta på grund av låga inkomster kombinerat med 

höga kostnader. Detta förändras när man börjar arbeta och inkomsterna ökar, vilket gör att 

sparandet ökar för att kunna bibehålla en viss levnadsstandard även i framtiden. När man väl 

har gått i pension minskar inkomsten och man finansierar sin konsumtion med sina 

besparingar från arbetskarriären. 

 

Utifrån livscykelhypotesen har fyra variabler identifierats som enligt teorin bör ha en 

påverkan på svenska hushållens sparkvot: ränta, arbetslöshet, demografi och ekonomisk 

tillväxt. Demografi är en faktor som mäter den andel av befolkningen som inte är i arbetsför 

ålder (antal personer som är yngre än 20 år och äldre än 65 år). 

 

3.2 Ricardiansk ekvivalens  
 

En annan teori är Ricardiansk ekvivalens som är en nationalekonomisk hypotes från David 

Ricardo från 1800-talet som sedan förespråkades av Robert Barro (Bénassy, 2011). 

Huvudsyftet med teorin är att hushållen planerar sina ekonomiska handlingar utifrån deras 

förväntningar på statens agerande. Om staten försöker föra en expansiv finanspolitik, det vill 

säga stimulera ekonomin med hjälp av skattesänkningar, så ökar inte privata konsumtionen 

även om disponibla inkomsten ökar. Detta eftersom individerna tänker att konsumtionen 

finansieras med lånade medel. Detta då en skattesänkning skulle leda till en ökning i 

statsskulden som sedan måste betalas tillbaka i framtiden med skattepengar. Individerna är 

beredda på detta och inser att de måste öka nuvarande sparandet och minska nuvarande 

konsumtionen för att klara av skattehöjningarna i framtiden (Darity, 2008). Darity (2008) 

förklarar att skattehöjningar och skatteminskningarna tar ut varandra och således förändras 

inte den ekonomiska aktiviteten oavsett om det råder ett över- eller underskott i 

budgetbalansen. 

  

I vilken grad ökningarna och minskningarna kommer att ta ut varandra påverkas av den 

nuvarande generationen, alltså synen de har på kommande generationer gällande framtida 

skatteskulder. Eftersom individerna anses vara rationella, egennyttiga och nyttomaximerande 

förväntar de sig att den kommande generationen betalar en del av skulden och därmed ger en 

del för dem för att själv åstadkomma mera nytta (Darity, 2008). 
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Ett problem förknippat med teorin är oklarheten gällande tidpunkten och syftet med 

skatteförändringarna, det vill säga när det kommer att genomföras och om det är frågan om 

en skattehöjning eller -minskning. Medborgarna har inte full information om dessa saker och 

deras agerande kommer att baseras på gissningar och uppskattningar (Bérubé & Cóté, 2000). 

Bérubé & Cóté (2000) påstår att ju längre i tiden skatteförändringarna kommer att ske desto 

större tendens att medborgarna ignorerar dem. Sammanfattningsvis är relationen mellan 

statens budgetbalans och svenska hushållens sparkvot otydlig. 

  

Svenska statens budgetbalans används i studien för att se om det finns någon korrelation 

mellan offentliga sparandet och privata sparandet. Eftersom hushållen baserar sina handlingar 

utifrån förväntningar på statens agerande så anses landets politik påverka hushållens 

sparkvot. 

 

4. Data och variabelförklaringar 
 

I detta avsnitt kommer de variabler som används i studien att beskrivas. Tidsserierna som 

används är angivna per årsbasis mellan åren 1970 och 2017. Data som används är 

tidsseriedata och är sammansatt på aggregerad nivå. Samtliga tidsserier är hämtade från 

databaserna Statistiska Centralbyrån (SCB.se), World Bank Group (data.Worldbank.org) och 

Ekonomifakta (Ekonomifakta.se). I appendix finns tre diagram bifogade som visar hur 

samtliga använda variabler har utvecklats under tidsperioden 1970 till och med 2017. 

  

4.1 Svenska hushållens sparkvot 
 

Svenska hushållens sparkvot är den beroende variabeln i denna studie och är ett mått på hur 

mycket svenska hushåll sparar i genomsnitt per år och är mätt i procent av den totala 

disponibla inkomsten. Eftersom denna undersökning studerar svenska hushållens sparkvot 

har vi valt att presentera hur sparkvoten förändrats över tidsperioden (Figur 2) för studien. I 

detta avsnitt kommenteras även specifika händelser som kan ha haft stor påverkan på svenska 

hushållens sparkvot under tidsperioden 1970 till och med 2017.  
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Figur 2. Svenska hushållens sparkvot. Källa: SCB 

 

I Figur 2 ovan visas hur svenska hushållens sparkvot har förändrats under tidsperioden 1970 

till och med 2017. Figur 2 visar att svenska hushållens sparkvot var relativt stabil fram till 

1980 där sparkvoten började minska kraftigt. Denna trend höll i sig ända till i slutet av 80-

talet då trenden bytte riktning och svenska hushållens sparkvot började växa igen. Denna 

kraftiga nedgång under 80-talet beror delvis på att avdragsrätten för skuldräntor begränsades 

1982 vilket gjorde det dyrare att låna pengar samt när den hårt reglerade kreditmarknaden 

avreglerades 1985 gjorde det enklare att ta nya lån medförde det att svenska hushållens 

skuldsättning ökade. Den aggregerade sparkvoten för de svenska hushållen var som minst 

minus 3.6 procent 1988, detta innebär att konsumtionen översteg hushållens disponibla 

inkomst, detta genom att man lånade pengar för konsumtion. Vändpunkten för svenska 

hushållens sparkvot var 1989 då ett tillfälligt tvångssparande infördes, där hushållen 

tvingades spara tre procent av slutskatten (Carlgren, 2019).  

 

Den stora förändringen i svenska hushållens sparbeteende kom dock först när den stora 

skattereformen verkställdes år 1991, detta samtidigt som 90-talskrisen var ett faktum och 

bostadspriserna föll kraftigt. Den stora skattereformen begränsade ränteavdragen ytterligare 

samtidigt som inflationen var relativt låg innebar detta kraftigt ökade räntekostnader för 

hushållen. Mellan åren 1989 och 1992 ökade de svenska hushållens sparkvot med cirka 10 

procentenheter. Detta då skattereformen gjorde sparandet mer fördelaktigt och svenska 

hushållen valde att spara sina pengar istället för att konsumera dem (Regeringen, 1998). 

 

-5,0 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

Svenska hushållens sparkvot



 

14 
 

Från 1992 har sparkvoten pendlat upp och ner från år till år. De trenderna man kan se är att 

hushållen har ökat sitt sparande under osäkra tider, som till exempel under it-bubblan med 

inledning i slutet av 90-talet och finanskrisen under åren 2007 och 2009. Detta kan kallas 

försiktigthetssparande, då man sparar för sämre tider. Sparkvoten har stabilt gått upp sen 

finanskrisen och har sen dess legat på en relativt hög nivå. Detta trots att vi den senaste tiden 

befunnit oss i en högkonjunktur. Detta kan tolkas som att hushållen räknar med sämre tider 

framöver (Carlgren, 2019). 

 

Svenska hushållens sparkvot är i modellen den beroende variabeln och är mätt som en 

procentuell andel av hushållens disponibla inkomst.  

 

4.2 Ränta 
 

Mankiw & Taylor (2014) förklarar att en höjning av räntan gör sparandet mer attraktivt och 

höjer det totala sparandet och att en sänkning av räntan skulle medföra motsatsen, alltså ett 

minskat totalt sparande. Dock är detta inte alltid sant eftersom det är några andra faktorer som 

påverkar räntan som till exempel inkomst- och substituteffekter. 

  

Substituteffekten innebär att när räntan minskar, minskar avkastningen på sparandet vilket i 

sin tur ökar konsumtionen av varor och tjänster. Inkomsteffekten innebär att om räntan 

minskar har personer en tendens att se att deras sparande genererar en mindre avkastning. 

Detta leder till att en del personer kommer att öka sitt sparande för att bibehålla samma 

levnadsstandard (Varian, 2014).  Utöver dessa två effekter förekommer också en tredje 

effekt, nämligen förmögenhetseffekten. Detta innebär att konsumenternas kapitalvinster ger 

upphov till en ökande förmögenhet, vilket innebär att konsumenterna inte behöver spara lika 

mycket av sina inkomster som tidigare och dessa pengar kan sedan användas till exempelvis 

konsumtion istället (Riksbanken, 1999). Både inkomst- och substituteffekter varierar från 

person till person. 

  

Ränta är i modellen en oberoende variabel och är mätt i procent. Räntan är angiven som den 

årliga genomsnittliga räntan för varje specifikt år. Förhållandet mellan sparkvoten och räntan 

är svår att värdera på förhand på grund av inkomst- och substituteffekter som en 

ränteförändring ger upphov till då detta är beroende av individers preferenser. 
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4.3 Arbetslöshet 
 

Arbetslösheten inkluderar individer som är kapabla till att arbeta och inte har ett arbete men 

som aktivt försöker skaffa sig ett arbete och är mellan 16 och 64 år. Arbetslösheten inkluderar 

även individer som har haft ett arbete och kommer att börja arbeta igen tre månader efter 

mättillfället (Galte-Schermer, 2019).  

 

Arbetslösheten är andelen arbetslösa av arbetskraften och definieras enligt ekvation 3: 

 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡) = 	
ABCD)EFöEG-
ABCD)EHBGI)-

        (3) 

 

Arbetslösheten är relaterat till osäkerhet kring inkomst. Ju större osäkerhet kring sin 

arbetssituation, osäkerheten att kanske bli arbetslös, desto större är osäkerheten kring 

framtida inkomster och därför sparas en större del av den disponibla inkomsten när man 

fortfarande jobbar för att skydda sig för en osäker framtid. 

  

Arbetslöshet är i modellen en oberoende variabel och är mätt i procent. Arbetslösheten som 

används i studien är den årliga genomsnittliga arbetslösheten för varje specifikt kalenderår. 

Ett positivt förhållande mellan sparkvot och arbetslöshet förväntas på grund av att en ökad 

osäkerhet kring inkomsten leder till ökad sparkvot.  

 

4.4 Inflation 
 

Inflation är den generella prisökningen i en ekonomi. Det innebär att värdet på pengar 

minskar och att man behöver mer av samma pengar för att bibehålla samma levnadsstandard 

(Mankiw & Taylor, 2014). Mankiw & Taylor (2014) klargör även att inflation påverkar en 

ekonomi på många sätt, till exempel att inflation gör att varor och tjänster blir dyrare vilket 

gör att man kan köpa mindre varor och tjänster för samma summa pengar. Detta medför i sin 

tur att människor konsumerar mindre med förutsättningen att inkomsten inte ökar i takt med 

inflationen. Dock kan individerna även öka konsumtionen vid hög inflation eftersom värdet 

på pengarna minskas som leder till att man vill göra av sig med dem så fort som möjligt. 
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En ökning av inflationen kan dock även leda till ett ökande sparande, detta på grund av att det 

uppstår en osäkerhet kring framtiden, och att människor då väljer att spara idag för att i 

framtiden kunna behålla en liknande levnadsstandard (Mankiw & Taylor, 2014). 

  

Inflation är i modellen en oberoende variabel och är mätt genom den årliga procentuella 

förändringen i Sveriges konsumentprisindex. Ett positivt samband mellan sparkvot och 

inflation förväntas eftersom en ökad osäkerhet kring priser leder till att konsumenterna ökar 

sin sparkvot. 

 

4.5 BNP tillväxt per capita  
 

Bruttonationalprodukten (BNP) är ett mått på ett lands totala produktion under ett år och är 

ett av de vanligaste måtten för att beskriva ekonomisk tillväxt i ett land. BNP tillväxt per 

capita förklarar hur BNP förändras med hänsyn till hur invånarantalet i Sverige förändras. 

Detta resulterar i en förklarande variabel hur den ekonomiska genomsnittliga tillväxten per 

person utvecklas över tiden i landet och tar hänsyn till befolkningsförändringar. 

  

BNP tillväxt per capita är i modellen en oberoende variabel och mäts genom procentuell 

tillväxt i bruttonationalprodukten per capita under ett kalenderår. En positiv relation mellan 

sparkvot och BNP tillväxt per capita förväntas eftersom tillväxt kan ses som en förbättring i 

landets ekonomi och därmed också en ökning i sparkvoten. Detta på grund av att en ökning i 

tillväxten gör att vi känner oss rikare och har råd att spara mer än tidigare. Dock så skulle en 

ökning i tillväxten också kunna leda till att konsumtionen ökar av precis samma anledningar, 

att vi känner oss rikare. Att vi nu har råd att konsumera varor och tjänster som vi tidigare inte 

hade råd med. Vilket utfall en ökning i BNP tillväxt per capita resulterar i beror på 

invånarnas preferenser (Friedman, 1957).  
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4.6 Svenska statsbudgeten 
 

Med statsbudgeten avses skillnaden mellan statens inkomster och utgifter under ett 

kalenderår. Statsbudgetens inkomster består bland annat av skatter, inkomster av statens 

verksamhet, inkomster av realiserad egendom och bidrag från olika organisationer. Statens 

utgifter innefattar bland annat transfereringar som exempelvis sjukpenning, 

arbetslöshetsersättning, bidrag till kommuner och utgifter gällande utbildning och forskning. 

  

Denna variabeln grundar sig från Ricardiansk ekvivalens, där Darity (2008) förklarar att ett 

över- eller underskott i statsbudgeten inte påverkar den ekonomiska aktiviteten eftersom 

individerna resonerar att skattesänkningar idag måste finansieras med framtida 

skattehöjningar. Detta i sin tur leder till att skattehöjningarna och minskningarna tar ut 

varandra och slutresultatet på lång sikt är oförändrat. 

  

Statsbudget är i modellen en oberoende variabel och är given som statsbudgetens saldo i 

slutet av varje år och mätt i miljarder svenska kronor.  

 

4.7 Försörjningskvot 
 

Med variabeln försörjningskvot i denna studie beskrivs hur demografin i Sverige förändras 

genom förändringen i hur stor del av befolkningen som är i arbetsför ålder. För att mäta detta 

har vi tagit data från ekonomifakta.se för att ta fram försörjningskvoten. Försörjningskvoten 

visar hur många personer som en person i arbetsför ålder (20 till 64) behöver försörja utöver 

sig själv. Ju högre denna kvot är, desto fler personer som inte är i arbetsför ålder, personer 

under 20 år eller över 65 år, behöver försörjas. 

  

Denna variabel är framtagen och utgår från Sveriges befolkningsstruktur där antalet personer 

i åldrarna 0 till 20 år och över 65 år adderas och sedan divideras med antal personer som är i 

arbetsför ålder, 20 till 64 år. Denna studie använder förändringen av försörjningskvoten från 

ett år till nästa. Ekonomifakta beskriver att försörjningskvoten definieras enligt ekvation 4: 

 

𝐹ö𝑟𝑠ö𝑟𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡) =
AO)GF	PDBEQODB	ROSBD	äO	UV	åB	DFFDB	äFXBD	äO	YZ	åB-

AO)GF	PDBEQODB	[	åFXBGBOG	UV	)[FF	YZ-
   (4) 
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Och där den årliga procentuella förändringen i försörjningskvoten definieras av 

Ekonomifakta enligt ekvation 5: 

 

	%Δ	𝐹ö𝑟𝑠ö𝑟𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡) = 	
^öBEöB_O[OSEH`Q)-.^öBEöB_O[OSEH`Q)-ab

^öBEöB_O[OSEH`Q)-ab
∗ 100   (5) 

 

Procentuella årliga förändringen av försörjningskvoten, benämnt som %Δ Försörjningskvot i 

modeller och tabeller, är i modellen en oberoende variabel och är mätt genom den årliga 

procentuella förändringen av försörjningskvoten. Vi förväntar oss att en ökning i den årliga 

förändringen av försörjningskvoten leder till en minskad aggregerad sparkvot. 

 

5. Empirisk analys 
 

I följande avsnitt kommer den empiriska analysen att redogöras. Tillvägagångssättet för 

framställandet av regressionsmodeller samt resultat av skattningar av modellerna kommer 

också presenteras.  

 

5.1 Ekonometrisk modellering 
 

För att analysera de oberoende variablernas relation och påverkan gentemot den beroende 

variabeln i denna undersökning kommer en multipel regressionsmodell att användas. Detta 

kommer göras genom att estimera modeller som tas fram utifrån de variabler som enligt teori 

och tidigare studier påverkar svenska hushållens sparkvot. Eftersom denna studie använder 

sig av tidsseriedata är det kritiskt att kontrollera variablerna för stationäritet innan skattningen 

kan genomföras. Detta för att undvika spuriösa regressioner och resultaten av testerna för 

stationäritet presenteras i avsnitt 5.2.  

  

För att använda den linjära funktionen som bäst approximerar vår data utan systematiska fel 

kommer vi att kontrollera att vår data uppfyller egenskaperna för BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Det finns sex antaganden för att egenskaperna för BLUE ska vara 

uppfyllda, MR1-MR6 (Hill m.fl., 2018). För att kontrollera för dessa antaganden gjordes test 

för autokorrelation, multikollinearitet och heteroskedasticitet där det inte upptäcktes något av 

dessa problem. Detta gör att vår data uppfyller kraven för BLUE. 
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Utgångsläget i undersökningen är att den beroende variabeln är svenska hushållens sparkvot 

och de oberoende variablerna är inflation, ränta, arbetslöshet, BNP tillväxt per capita, diff 

försörjningskvot, svenska statens budgetbalans och en slumpvariabel, e. 

  

Slumpvariabeln, e, i modellerna innehåller alla andra faktorer utöver de inkluderade 

variablerna som påverkar den beroende variabeln i modellen. Exempel på faktorer som inte är 

inkluderade i modellen är politiska beslut, preferenser och budgetrestriktioner. Dessa är alltså 

faktorer som är svåra att mäta och problematiska på grund av svårigheter i 

informationsinsamling och sedan konvertera denna information till relevant data att inkludera 

i modellen. 

  

I Tabell 1 nedan presenteras minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet och 

standardavvikelsen för de enskilda variablerna årligen för tidsperioden 1970 till 2017. 

Variabeln budgetbalans är mätt i miljarder svenska kronor och de andra variablerna är mätta i 

procentenheter. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik av använda variabler 

Variabel Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Sparkvot -3.60 16.50 6.89 4.65 

Inflation -0.30 13.60 4.59 4.00 

BNP Tillväxt -5.99 5.09 1.74 2.20 

Arbetslöshet 1.90 11.00 5.63 2.80 

Ränta 0.43 13.01 7.15 3.94 

%Δ Försörjningskvot -0.94 1.11 0.14 0.52 

Budgetbalans -250.00 135.20 -26.05 76.64 

Antal observationer: 48st 

 

Baserat på teorier och tidigare studier har vi tagit fram en grundmodell för sambandet mellan 

svenska hushållens sparkvot och de oberoende variablerna, denna modell kommer i studien 

att kallas modell 1. 
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Modell 1.  

𝑆𝑝𝑎𝑟𝑘𝑣𝑜𝑡) = 	β8 +	βU𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) + βh𝑅ä𝑛𝑡𝑎) + βj𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡)
+ βZ𝐵𝑁𝑃	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡	𝑝𝑒𝑟	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎) + βY𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠)
+ βr%Δ𝐹ö𝑟𝑠ö𝑟𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡) + 𝑒) 

 

Makroekonomiska förändringar som förändringar i ränta, inflation, BNP tillväxt per capita 

och liknande har inte en direkt effekt på övriga makroekonomiska faktorer utan att det tar tid 

innan effekterna träder kraft. Enligt teori så kommer effekten av en makroekonomisk 

förändring ske efter en fördröjning i tiden vilket innebär att effekten är fördelat över en 

tidsperiod och inte i en speciell tidpunkt (Nerlove, 2008). Enligt teori påverkas det faktiska 

utfallet av inflation och ränta av förväntningar av dessa, där förväntningarna består av både 

riksbankens penningpolitik och förtroende för denna, men även på tidigare värden och utfall 

av inflation och räntenivåer. Därför är det viktigt att ta i beaktning att tidigare värden av 

inflation och ränta påverkar framtida värden av dem. Baserat på argumenten ovan har vi 

därför tagit fram en reviderad version av modell 1 som kommer benämnas i studien som 

modell 2. Modell 2 är komponerad så att nutida värden av sparkvoten är beroende av de 

oberoende variablernas värden föregående år.  

 

Modell 2.  

𝑆𝑝𝑎𝑟𝑘𝑣𝑜𝑡) = 	β8 +	βU𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛).8 + βh𝑅ä𝑛𝑡𝑎).8 + βj𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡).8
+ βZ𝐵𝑁𝑃	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡	𝑝𝑒𝑟	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎).8 + βY𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠).8
+ βr%Δ𝐹ö𝑟𝑠ö𝑟𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡).8 + 𝛼𝑆𝑝𝑎𝑟𝑘𝑣𝑜𝑡).8 +	𝑒).8 

 

5.2 Test för stationäritet 
 

Eftersom denna undersökning använder sig av tidsseriedata är det viktigt att kontrollera 

huruvida tidsseriedatan för de inkluderade variablerna i modellen är stationär eller icke-

stationär. Detta då icke-stationär tidsseriedata för variabler kan resultera i samband mellan 

egentligen orelaterade variabler och leda till en spuriös regression. En tidsserie är stationär 

om dess medelvärde, varians och autokovarians är densamma oberoende av vilken tidpunkt 

man mäter dem (Gujarati, 2003). Vid användning av en vanlig linjär regression (OLS-metod) 

tillsammans med icke-stationära tidsseriedata är ett ofta förekommande problem att 

regressionen kan påvisa signifikanta samband även om det i själva verket inte finns sådana 

(Englund m.fl., 2003). Westerlund (2005) förklarar att icke-stationära variabler leder till 



 

21 
 

vilseledande förklaringsgrad (𝑅U), t-test och Durbin Watson test. För att kontrollera 

variablerna om de är stationära eller icke-stationära, används i denna uppsats ett ADF-test 

(Augmented Dickey-Fuller test).  

 

Tabell 2. Resultat ADF test 

Variabel Stationäritet P-värde 

Sparkvot Icke-stationär 63.28% 

Inflation Stationär 0.52% 

BNP tillväxt per capita Stationär 0.00% 

Arbetslöshet Icke-stationär 51.42% 

Ränta Icke-stationär 81.76% 

%Δ Försörjningskvot Icke-stationär 50.26% 

Budgetbalans Stationär 0.87% 

 

P-värdena i Tabell 2 och 3 visar med vilken sannolikhet nollhypotesen kan förkastas. 

Nollhypotesen är att variablerna har enhetsrötter och därmed är icke-stationära. Resultatet 

från första ADF-testet visar att fyra variabler, tre oberoende och den beroende variabeln har 

enhetsrötter, vilket innebär att de är icke-stationära. Variablerna som visar sig vara icke-

stationära är sparkvot, arbetslöshet, ränta och %Δförsörjningskvot. Resterande variablerna; 

inflation, BNP tillväxt per capita och budgetbalans är stationära inom 1 % signifikansnivå. 

  

För att undvika en spuriös regression görs en omvandling av de icke-stationära variablerna 

till stationära. Detta genom att ta första differensen i de icke-stationära variablerna och sedan 

med hjälp av ett ADF-test kontrollera differensen av variablerna. Resultatet av andra testet 

(Tabell 3) visar stationäritet med över 99 % sannolikhet.  

 

Tabell 3. Resultat ADF test av första differensen i icke-stationära variabler 

Variabel Stationäritet P-värde 

ΔSparkvot Stationär 0.00% 

ΔArbetslöshet Stationär 0.31% 

ΔRänta Stationär 0.00% 

Δ%Δ Försörjningskvot Stationär 0.00% 
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Resultaten från Tabell 3 visar att första differensen i samtliga av de icke-stationära 

variablerna är stationära. En regression med dessa variabler resulterar i att en spuriös 

regression inte kommer vara ett problem. 

  

Resultaten från ADF-testerna medför att variablerna som används i modellerna kommer att 

förändras från utgångsläget. Istället för sparkvot som beroende variabel kommer det vara 

förändringen i sparkvoten som undersöks, detsamma gäller arbetslöshet, ränta och 

%Δförsörjningskvot. Detta leder till att två nya modeller skapas med utgångspunkt från 

grundmodellerna 1 och 2. 

 

Modell 3. 

Δ𝑆𝑝𝑎𝑟𝑘𝑣𝑜𝑡) = 	β8 +	βU𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) + βhΔ𝑅ä𝑛𝑡𝑎) + βjΔ𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡)
+ βZ𝐵𝑁𝑃	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡	𝑝𝑒𝑟	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎) + βY𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠)
+ βrΔ%Δ𝐹ö𝑟𝑠ö𝑟𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡) + 𝑒) 

 

Modell 4.  

Δ𝑆𝑝𝑎𝑟𝑘𝑣𝑜𝑡) = 	β8 +	βU𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛).8 + βhΔ𝑅ä𝑛𝑡𝑎).8 + βjΔ𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡).8
+ βZ𝐵𝑁𝑃	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡	𝑝𝑒𝑟	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎).8 + βY𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠).8
+ βrΔ%Δ𝐹ö𝑟𝑠ö𝑟𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡).8 + αΔ𝑆𝑝𝑎𝑟𝑘𝑣𝑜𝑡).8 +	𝑒).8 

 

Där modell 3 och 4 är justerat för variabler som är icke-stationära, vilket inte är fallet i 

modell 1 och 2. 

 

5.3 Skattning av modeller och statistisk inferens 
 

P-värdet i en regressionsanalys visar den lägsta signifikansnivån där en nollhypotes kan 

förkastas, alltså om en variabel har en statistisk signifikant påverkan eller inte. Om p-värdet 

är mindre än 5 % signifikansnivån förkastas nollhypotesen. Nollhypotesen i studien är att 

variabelns koefficient är lika med noll och därmed icke-signifikant. Ett p-värde lägre än 1 % 

signifikansnivå tyder på att nollhypotesen förkastas med 99 % sannolikhet, det vill säga att 

variabelns koefficient är med 99 % sannolikhet skild från noll. Ett lägre p-värde innebär att 

det finns större belägg för den alternativa hypotesen, det vill säga att koefficienten inte är lika 
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med noll. Det förekommer tre signifikansnivåer, nämligen 10%, 5% och 1% då ett P-värde så 

nära noll som möjligt är att föredra för att kunna dra så pålitliga slutsatser som möjligt. 

 

Utöver p-värdet kan även t-värdet användas för att se om variabeln visar signifikans eller 

inte. T-värdet fås genom att dividera koefficienten med standardfelet. Ett t-värdes absoluta 

värde längre från noll, desto mer signifikant är variabeln. Ett t-värde nära noll i absoluta tal 

indikerar att det är slumpen som står för effekterna på den beroende variabeln och inte de 

underliggande orsakerna. En tumregel är att ett t-värde över två i absoluta termer tyder på att 

variabeln är signifikant inom signifikansnivån 5 procent. I skattningsresultaten av modellerna 

kommer endast koefficienternas p-värden att kommenteras men i detta sammanhang måste 

påpekas att det finns fler än ett sätt att utläsa om koefficienterna är statistiskt signifikanta 

eller ej. 

  

Betavärdet, i tabellerna benämnt som koefficient, kallas för ekvationens riktningskoefficient 

eller lutningskoefficient och visar relationen mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln samt vilken effekt en enhetsförändring i en oberoende variabel har på den 

beroende variabeln givet allt annat lika. Viktigt att tänka på när man tolkar och jämför 

koefficienternas storlek med varandra är vilken måttenhet variablerna har. Alla variabler är 

mätta i procentenheter förutom budgetbalansen som är mätt i miljarder svenska kronor. 

  

Förklaringsgraden (𝑅U) är proportionen av den totala variationen i den beroende variabeln, 

sparkvot eller Δsparkvot, som kan förklaras av variationen i de oberoende variablerna.  

 

Eftersom modell 1 och 2 använder sig av variabler vars tidsserier inte är stationära har vi 

kontrollerat modellerna för kointegration. Detta innebär att det kan finnas ett långsiktigt 

samband mellan icke-stationära tidsserier. Kointegration innebär att tidsserierna följer ett 

långsiktigt jämviktsförhållande, att det finns en linjär kombination av flera icke-stationära 

tidsserier som är stationär (Enders, 2010). Antagande för att detta skall gälla är att 

tidsserierna ska vara integrerade av samma ordning. Enders (2010) förklarar att kointegrerade 

tidsserier kan avvika från den långsiktiga jämvikten på kort sikt men att de på lång sikt går 

tillbaka mot jämviktsläget. Resultatet efter kontrollering för kointegration var att residualerna 

för modellerna visade stationäritet och det indikerar på att finns ett långsiktigt 

jämviktsförhållande för de icke-stationära tidsserierna.  
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5.3.1. Skattningsresultat av modell 1 
 

Denna modell togs fram genom teorier och tidigare studier i ämnet. Varken denna eller 

modell 2 tar hänsyn till om variablerna är stationära eller ej. Anledningen till att dessa 

modeller presenteras i studien är att påvisa hur viktigt det är att kontrollera för stationäritet 

när man arbetar med tidsseriedata och hur missvisande resultaten kan bli om man bortser 

detta. Modell 1 och 2 togs även med på grund av att tester för kointegration visade att ett 

långsiktigt samband fanns för de icke-stationära tidsserierna. Gujarati & Porter (2009) påstår 

att icke-stationäritet leder till spuriösa regressioner vilket innebär att användandet av icke-

stationära variabler kan leda till att en regression ser bra ut men att det egentligen inte 

föreligger något underliggande samband mellan variablerna, att det är slumpen som avgör hur 

en oberoende variabel påverkar den beroende variabeln. 

 

Tabell 4. Resultat av modell 1 

𝑺𝒑𝒂𝒓𝒌𝒗𝒐𝒕𝒕 Koefficient Standardavvikelse T -värde P > | t | 

𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒕 0.657 0.213 3.09 0.004 

𝑩𝑵𝑷	𝒕𝒊𝒍𝒍𝒗ä𝒙𝒕	𝒑𝒆𝒓	𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒕 0.013 0.191 0.07 0.946 

𝑨𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒉𝒆𝒕𝒕 0.324 0.293 1.10 0.276 

𝑹ä𝒏𝒕𝒂𝒕 -1.230 0.249 -4.95 0.000 

%𝚫	𝑭ö𝒓𝒔ö𝒓𝒋𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒗𝒐𝒕𝒕 2.081 1.106 1.88 0.067 

𝑩𝒖𝒅𝒈𝒆𝒕𝒃𝒂𝒍𝒂𝒏𝒔𝒕 -0.019 0.007 3.09 0.013 

𝑲𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 10.053 3.002 3.35 0.002 

Förklaringsgrad, 𝑹𝟐: 75.6%  Antal observationer: 48st 

 

Resultatet för skattningen av modell 1 presenteras i Tabell 4. Resultaten visar att inflation, 

arbetslöshet, BNP tillväxt per capita och försörjningskvot visar ett positivt samband i 

förhållande till sparkvoten medan statsbudget och ränta uppvisar ett negativt samband till 

sparkvoten. Detta kan ses utifrån tecknet på koefficienterna för de enskilda oberoende 

variablerna. P-värdet för inflation, ränta och budgetbalans tyder alla på statistisk signifikans 

inom 5 % signifikansnivå, där ränta och inflation ligger inom 1 % signifikansnivå. 

Arbetslöshet, %Δförsörjningskvot och BNP tillväxt per capita uppfyller inte signifikans inom 

5 % signifikansnivån. Förklaringsgraden innebär att 75 % av variationen i sparkvoten kan 

förklaras av oberoende variablerna. 
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Koefficienterna visar hur mycket i genomsnitt en enhetsförändring i den oberoende variabeln 

påverkar den beroende variabeln när man håller allt annat lika. Till exempel visar resultaten 

av modell 1 (Tabell 4) att om räntan ökar med en enhet (en procentenhet) år t minskar 

svenska hushållens sparkvot med 1.23 enheter (1.23 procentenheter) samma år (år t) som 

höjningen av räntan skedde. Tillika visar resultaten att en ökning av arbetslösheten med en 

enhet (en procentenhet) år t ökar svenska hushållen sparkvot med 0.32 enheter 

(procentenheter) samma år (år t). 

  

För att kommentera variablernas praktiska signifikans kommer storleken på variablernas 

koefficienter att tolkas utefter dess storlek. Detta görs med antagandet att om en variabels 

koefficients absoluta tal är relativt stort så har de en större påverkan på svenska hushållens 

sparkvot än om koefficientens absoluta tal är relativt litet. Dock måste koefficienterna vara 

mätta i samma måttenhet för att kunna dra jämförelser av effekterna mellan de olika 

koefficienterna. Detta gör att tolkningen av koefficienternas storlek för inflation, BNP tillväxt 

per capita, arbetslöshet, ränta och %Δförsörjningskvot kan jämföras sinsemellan medans 

budgetbalansen tolkas för sig själv. Till exempel visar budgetbalansen statistisk signifikans 

med en signifikansnivå inom 5%. Dock är koefficienten (-0.019) väldigt liten i 

sammanhanget och det innebär att om budgetbalansen ökar med en enhet (en miljard kronor) 

kommer sparkvoten i genomsnitt minska med -0.019 enheter (procentenheter) givet allt annat 

lika. Medan koefficiernas absoluta tal för %Δförsörjningskvot och ränta är betydligt större än 

för inflation, BNP tillväxt per capita och arbetslöshet. Detta tyder på att en enhetsförändring i 

%Δförsörjningskvot och ränta har en större påverkan på svenska hushållens sparkvot än 

arbetslöshet inflation, BNP tillväxt per capita och arbetslöshet.  

 

5.3.2. Skattningsresultat av modell 2 
 

Modell 2 är en utveckling av modell 1 där det används laggade (år t-1) värden av de 

oberoende variablerna istället för “nutida” värden (år t). Här är även laggade värden av 

sparkvoten en av de oberoende variablerna. Det vill säga att sparkvoten i år är beroende av 

värdet på sparkvoten föregående år. Denna modell har samma problem som modell 1 då 

denna inte heller tar hänsyn till om variablerna är stationära eller ej.   
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Tabell 5. Resultat av modell 2 

𝑺𝒑𝒂𝒓𝒌𝒗𝒐𝒕𝒕 Koefficient Standardavvikelse T -värde P > | t | 

𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒕.𝟏 0.035 0.188 0.19 0.852 

𝑩𝑵𝑷	𝒕𝒊𝒍𝒍𝒗ä𝒙𝒕	𝒑𝒆𝒓	𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒕.𝟏 -0.010 0.152 -0.07 0.945 

𝑨𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒉𝒆𝒕𝒕.𝟏 -0.148 0.237 -0.63 0.534 

𝑹ä𝒏𝒕𝒂𝒕.𝟏 -0.335 0.250 -1.34 0.188 

%𝚫	𝑭ö𝒓𝒔ö𝒓𝒋𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒗𝒐𝒕𝒕.𝟏 0.009 0.992 0.01 0.992 

𝑩𝒖𝒅𝒈𝒆𝒕𝒃𝒂𝒍𝒂𝒏𝒔𝒕.𝟏 

𝑺𝒑𝒂𝒓𝒌𝒗𝒐𝒕𝒕.𝟏 

-0.001 

0.787 

0.006 

0.124 

-0.08 

6.33 

0.934 

0.000 

𝑲𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 4.693 2.697 1.74 0.090 

Förklaringsgrad, 𝑹𝟐: 85.37% Antal observationer: 47st 

 

Estimeringsresultaten av modell 2 presenteras i Tabell 5. Resultaten visar att laggade värden 

av inflation och försörjningskvot precis som i modell 1 har ett positivt samband i förhållande 

till de svenska hushållens sparkvot. Även sparkvoten föregående år (t-1) har ett positivt 

samband i förhållande till sparkvoten år t medan laggade värden av svenska statens 

budgetbalans, BNP tillväxt per capita, arbetslöshet och räntan har ett negativt samband i 

förhållande till sparkvoten. 

  

I denna modell har endast laggade värden av sparkvoten ett P-värde som tyder på statistisk 

signifikans. Ränta, inflation, arbetslöshet, BNP tillväxt per capita, budgetbalans och 

%Δförsörjningskvot ligger alla utom en signifikansnivå på 5% vilket tyder på att de inte har 

någon statistisk signifikant effekt på de svenska hushållens sparkvot.  

 

Förklaringsgraden för modell 2 uppgår till 85% vilket innebär att 85 procent av variationen i 

svenska hushållens sparkvot förklaras av de oberoende variablerna i modellen. Den relativt 

höga förklaringsgraden kan förklaras genom att laggade värden av sparkvoten förklarar en 

stor del av variationen av nutida värden av sparkvoten. 

  

Hur koefficienterna för de oberoende variablerna skall tolkas i denna modell skiljer sig från 

modell 1. Detta på grund av att de svenska hushållens sparkvot är beroende av föregående års 

värden av de oberoende variablerna. För att förklara koefficienten för räntan så innebär den 

att om räntan föregående år (t-1) förändras med en enhet (en procentenhet) kommer svenska 
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hushållens sparkvot påverkas med en minskning på genomsnitt 0.335 enheter (0.335 

procentenheter) nuvarande år (år t). 

  

Koefficienternas storlek i absoluta tal används för att kommentera variablernas praktiska 

signifikans. Rangordningen hur stor påverkan en enhetsförändring i en variabel har gentemot 

svenska hushållens sparkvot är att variabeln med störst koefficient i absoluta tal har störst 

påverkan och minst koefficient i absoluta tal således minst påverkan. Detta med antagande 

om att variablerna är mätta i samma enhet. I denna modell påvisar budgetbalansen, 

%Δförsörjningskvot och BNP tillväxt per capita ingen praktisk signifikans, detta på grund av 

deras låga absoluta värden på koefficienterna. Det innebär att en enhetsförändring i en av 

dessa variabler var för sig inte har en signifikant påverkan på de svenska hushållens sparkvot, 

givet allt annat lika. Koefficienterna för resten av variablerna i modellen påvisar praktisk 

signifikans, att en enhetsförändring i en av variablerna har en signifikant effekt på svenska 

hushållens sparkvot. Till exempel visar koefficienten för budgetbalans att en 

enhetsförändring (en miljard svenska kronor) i budgetbalansen skulle i genomsnitt leda till att 

svenska hushållens sparkvot minskar med 0.001 procentenheter, vilket inte ses som praktiskt 

signifikant. 

 

5.3.3. Skattningsresultat av modell 3 
 

Modell 3 är en utveckling av modell 1. Skillnaden är att i modell 3 används variabler som är 

stationära vilket inte är fallet i modell 1. Detta gjordes genom att ta första differensen i de 

icke-stationära variablerna och kontrollera dessa för stationäritet genom ett ADF-test. 

Skillnaden efter konvertering till stationära variabler blir till exempel att man inte mäter hur 

de oberoende variablerna påverkar den absoluta sparkvoten utan man mäter hur de oberoende 

variablerna påverkar förändringen i sparkvoten. Även om innebörden av modellen blir 

annorlunda är det kritiskt att kontrollera för stationäritet och använda variabler som är 

stationära för att undvika spuriösa regressioner (Gujarati & Porter, 2009). 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Tabell 6. Resultat av modell 3 

𝚫𝑺𝒑𝒂𝒓𝒌𝒗𝒐𝒕𝒕 Koefficient Standardavvikelse T -värde P > | t | 

𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒕 0.001 0.761 0.01 0.992 

𝑩𝑵𝑷	𝒕𝒊𝒍𝒍𝒗ä𝒙𝒕	𝒑𝒆𝒓	𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒕 -0.377 0.194 -1.94 0.059 

𝚫𝑨𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒉𝒆𝒕𝒕 -0.341 0.554 -0.62 0.541 

𝚫𝑹ä𝒏𝒕𝒂𝒕 0.024 0.258 0.09 0.925 

𝚫%𝚫	𝑭ö𝒓𝒔ö𝒓𝒋𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒗𝒐𝒕𝒕 0.305 1.023 0.30 0.767 

𝑩𝒖𝒅𝒈𝒆𝒕𝒃𝒂𝒍𝒂𝒏𝒔𝒕 0.004 0.076 0.01 0.992 

𝑲𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 0.916 0.616 1.48 0.146 

Förklaringsgrad, 𝑹𝟐: 12.67% Antal observationer: 47st 

 

Eftersom både den beroende variabeln sparkvot och de oberoende variablerna arbetslöshet, 

ränta och procentuella årliga förändringen i försörjningskvoten är omgjorda till stationära 

variabler genom att ta första differensen i dem, kommer tolkningen skilja sig jämfört med 

modell 1 och 2. 

  

Koefficienternas tecken visar i Tabell 6 att inflation, Δränta, Δ%Δförsörjningskvot och 

budgetbalansen har en positiv relation gentemot Δsparkvot medan BNP tillväxt per capita och 

Δarbetslöshet har en negativ relation gentemot Δsparkvot. 

  

I tabellen finner vi ingen variabel som ligger inom en signifikansnivå om 5%. BNP tillväxt 

per capita ligger inom en signifikansnivå om 10% vilket innebär att koefficienten för BNP 

tillväxt per capita är med 90% sannolikhet skilt från noll. Ingen av variablerna ligger alltså 

inom signifikansnivån 5% där man kan med 95% sannolikhet säga att koefficientens värde är 

skilt från noll.  

  

Förklaringsgraden för modell 3 är 13%, vilket innebär att 13 procent av variationen i den 

beroende variabeln (differensen i svenska hushållens sparkvot) förklaras av de oberoende 

variablerna inkluderade i modellen. 

  

Koefficienterna för Δränta, Δarbetslöshet och Δ%Δförsörjningskvot förklaras så att om 

förändringen i en variabel från ett år till nästa (år t-1 till år t) ökar med en enhet påverkas 

Δsparkvot (förändringen i sparkvoten från år t-1 till år t) med storleken och tecknet på 
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koefficienten. Till exempel tolkas koefficienten för Δränta så att om förändringen i räntan 

från ett år till nästa (år t-1 till år t) ökar med en enhet (en procentenhet) påverkar detta att 

förändringen i svenska hushållens sparkvot från ett år till nästa (år t-1 till år t) ökar med 0.024 

enheter (0.024 procentenheter) givet allt annat lika. Koefficienten för BNP tillväxt per capita 

tolkas att om BNP tillväxt per capita ökar med en enhet (en procentenhet) år t, påverkar detta 

genom att förändringen i svenska hushållens sparkvot från ett år till nästa (år t-1 till år t) 

minskar med -0.377 enheter (procentenheter) givet allt annat lika.  

  

Koefficienterna för inflation, budgetbalans och Δränta inte har någon praktisk signifikant 

effekt på svenska hushållens sparkvot. Detta då deras koefficienters absoluta tal är relativt 

små och att en enhetsförändring i en av dessa variabler inte skulle ha någon signifikant effekt 

på Δsparkvot. Koefficienterna för BNP tillväxt per capita, Δarbetslöshet och 

Δ%Δförsörjningskvot påvisar praktisk signifikans. Till exempel visar koefficienten för BNP 

tillväxt per capita (-0.377) att en enhetsförändring i BNP tillväxt per capita skulle i 

genomsnitt leda till en minskning i Δsparkvot med 0.377 procentenheter, vilket ses som en 

praktisk signifikant effekt. 

 

5.3.4. Skattningsresultat av modell 4 
 

Modell 4 är en utveckling av modell 2 där den är uppbyggd på samma sätt där sparkvoten 

undersöks genom laggade värden på de oberoende variablerna. Skillnaden är precis som i 

modell 3 där variablerna är kontrollerade för stationäritet och de variablerna som inte var 

stationära har konverterats till detta genom att ta första differensen i de icke-stationära 

variablerna.  
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Tabell 7. Resultat av modell 4 

𝚫𝑺𝒑𝒂𝒓𝒌𝒗𝒐𝒕𝒕 Koefficient Standardavvikelse T -värde P > | t | 

𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒕.𝟏 -0.051 0.078 -0.66 0.512 

𝑩𝑵𝑷	𝒕𝒊𝒍𝒍𝒗ä𝒙𝒕	𝒑𝒆𝒓	𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒕.𝟏 0.028 0.209 0.14 0.893 

𝚫𝑨𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒍ö𝒔𝒉𝒆𝒕𝒕.𝟏 -0.035 0.564 -0.06 0.952 

𝚫𝑹ä𝒏𝒕𝒂𝒕.𝟏 0.107 0.263 0.40 0.688 

𝚫%𝚫	𝑭ö𝒓𝒔ö𝒓𝒋𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒗𝒐𝒕𝒕.𝟏 -0.488 1.041 -0.47 0.642 

𝑩𝒖𝒅𝒈𝒆𝒕𝒃𝒂𝒍𝒂𝒏𝒔𝒕.𝟏 

𝚫𝑺𝒑𝒂𝒓𝒌𝒗𝒐𝒕𝒕.𝟏 

0.004 

0.271 

0.006 

0.163 

0.84 

1.66 

0.405 

0.104 

𝑲𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 0.431 0.666 0.65 0.522 

Förklaringsgrad, 𝑹𝟐: 14.04% Antal observationer: 46st 

 

I denna modell använder vi samma beroende variabel som i modell 3, alltså Δsparkvot. 

Skillnaden är i denna modell att Δsparkvot är beroende av laggade värden av de oberoende 

variablerna använda i modell 3. Denna modell inkluderar även laggade värden av Δsparkvot 

som oberoende variabel, detta med utgångspunkt i modell 2 där sparkvot nu har gjorts om till 

stationär, alltså Δsparkvot. 

  

Koefficienternas tecken visar i Tabell 7 att laggade värden av inflation, Δarbetslöshet och 

Δ%Δförsörjningskvot har en negativ relation gentemot den beroende variabeln Δsparkvot. 

Laggade värden av statsbudget, Δränta, BNP tillväxt per capita och Δsparkvot har en positiv 

relation i förhållande till Δsparkvot. Resultaten i tabellen visar att ingen av koefficienternas 

p-värden ligger inom en signifikansnivå om 5%, vi kan alltså inte säga med 95% sannolikhet 

att någon av de oberoende variablernas koefficienter är skilt från noll. 

  

Förklaringsgraden för modell 4 är 14% vilket innebär att 14 procent av variationen i den 

oberoende variabeln, Δsparkvot, förklaras av de oberoende variablerna inkluderade i 

modellen. 

  

Eftersom Δsparkvot i denna modell är beroende av laggade värden av de oberoende 

variablerna kommer koefficienterna för Δränta, Δarbetslöshet, Δ%Δförsörjningskvot och 

Δsparkvot förklaras så att om förändringen i en variabel från ett år till nästa (år t-2 till år t-1) 

ökar med en enhet påverkas Δsparkvot (förändringen i sparkvoten från år t-1 till år t) med 
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storleken och tecknet på koefficienten. Till exempel tolkas koefficienten för Δränta i denna 

modell så att om förändringen i räntan från ett år till nästa (år t-2 till år t-1) ökar med en enhet 

(en procentenhet) påverkar detta att förändringen i svenska hushållens sparkvot från ett år till 

nästa (år t-1 till år t) ökar med 0.107 enheter (0.107 procentenheter) givet allt annat lika. 

Koefficienten för inflation tolkas att om inflationen ökar med en enhet (en procent) 

föregående år (t-1) kommer förändringen i svenska hushållens sparkvot från ett år till nästa 

(år t-1 till år t) att minska med -0.051 enheter (-0.051 procentenheter) givet allt annat lika.   

  

Resultaten visar att BNP tillväxt per capita, Δarbetslöshet och budgetbalans inte har någon 

praktisk signifikant effekt på Δsparkvot. Detta då deras koefficienter i absoluta tal är relativt 

små. Koefficienterna för inflation, Δränta, Δ%Δförsörjningskvot och Δsparkvot indikerar på 

att variablerna har en praktisk signifikant effekt på Δsparkvot. Till exempel visar 

koefficienten för Δränta (0.107) att en enhetsförändring i Δränta skulle i genomsnitt leda till 

en ökning i Δsparkvot med 0.107 procentenheter, givet allt annat lika, vilket ses som praktisk 

signifikant. 

 

6. Diskussion och slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar svenska hushållens 

sparkvot under tidsperioden 1970 till och med 2017. Det gjordes genom en OLS-estimering 

av hur variablerna inflation, BNP tillväxt per capita, ränta, svenska statens budgetbalans och 

%Δförsörjningskvot påverkar de svenska hushållens sparkvot. För att kunna genomföra en 

estimering hämtades data för variablerna från ett antal olika databaser samt ekonometriska 

modeller komponerades med grund i ekonomiska teorier och tidigare studier gällande ämnet. 

Studien består totalt av fyra olika ekonometriska modeller. Först skapades en “grundmodell” 

som ledde till ett antal nya modeller och efter genomförandet av ADF-tester och användning 

av laggade värden resulterade det i totalt två slutliga modeller (modell 3 och 4). 

  

Utgångspunkten i studien var modell 1 och 2, där modell 1 använde sig av nutida värden av 

de oberoende variablerna medan modell 2 använde laggade värden av de oberoende 

variablerna. Problemet med dessa modeller är att kravet om stationäritet inte uppfylls och 

därmed är meningslösa. Användandet av icke-stationära tidsserier leder till att det inte går att 

generalisera resultatet till andra tidsperioder eftersom bland annat förklaringsgraden och t-
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värden visar vilseledande värden. Problemet kallas för spuriösa regressioner och bör 

undvikas. Anledningen varför dessa modeller togs fram var att betona på vikten av 

stationäritet vid användandet av linjära regressioner tillsammans med icke-stationära 

tidsserier. Modell 1 och 2 användes även på grund av att efter tester för kointegration visade 

resultaten att ett långsiktigt jämviktsläge fanns för de icke-stationära tidsserierna. Enligt 

resultaten av modell 1 visar inflation och ränta statistisk signifikans åtminstone inom 5 % 

signifikansnivå medan resultaten av modell 2 tyder på statistisk signifikans för inflation, ränta 

och budgetbalans inom 10 % signifikansnivå. 

  

I modell 3 har variablerna konverterats till stationära variabler genom att ta första differensen 

i de icke-stationära variablerna som i fallet var sparkvot, arbetslöshet, ränta och 

%Δförsörjningskvot. Detta kontrollerades med hjälp av ett ADF-test. Detta leder till en annan 

tolkning för modell 3, det vill säga att hur de oberoende variablerna påverkar förändringen i 

den beroende variabeln. Det som var överraskande med resultaten av modell 3 och modell 4 

var graden av variablernas signifikans. Jämfört med resultaten i modell 1 och modell 2 var 

det bara en variabel som visade statistisk signifikans i modell 3, nämligen BNP tillväxt per 

capita som hade 90 % sannolikhet att förkasta nollhypotesen (signifikant inom 10 % 

signifikansnivå). Annat som skiljer sig gentemot modell 1 och modell 2 är förklaringsgraden. 

Modell 3 får en förklaringsgrad på 13 % jämfört med modell 1 75% och modell 2 85%. 

  

Vad som skiljer sig i modell 3 och modell 4 är att modell 4 undersöker laggade värden av de 

oberoende variablerna. Andra betydande observationer var att ingen variabel var ens nära att 

visa statistisk signifikans inom 10 % signifikansnivå samt att alla variabler förutom 

statsbudget och ränta visade en negativ relation i förhållande till den beroende variabeln. 

Även förklaringsgraden 14 % är den lägsta av de fyra modellerna. Anledningarna till varför 

p-värden och förklaringsgraderna skiljer sig mycket mellan modellerna är att modell 3 och 

modell 4 har tagit hänsyn till kravet om stationäritet. 

  

Enligt teorin innebär det att en höjning av räntan leder till ökat sparande men även andra 

faktorer spelar roll som t.ex. substitut-, förmögenhets- och inkomsteffekter. Hur räntan 

påverkar sparandet beror alltså på vilka effekter som dominerar. Enligt resultaten i vår studie 

har räntan ingen signifikant effekt på svenska hushållens sparkvot vilket kan indikera att 

människor inte följer utvecklingen av räntor eller inte agerar vid små förändringar eftersom 

räntan förändras kontinuerligt. Dessutom kan agerandet ske med en tidsfördröjning. 
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Utifrån teorierna livscykelhypotesen och Ricardiansk ekvivalens ska demografi och 

budgetbalans i ett land ha en signifikant effekt på svenska hushållens sparkvot. I studien är 

dessa använda som %Δförsörjningskvot och svenska statens budgetbalans. Resultaten i 

studien kan varken påvisa statistisk eller praktisk signifikans av någon av dessa variabler. 

Varken %Δförsörjningskvot eller budgetbalans visar statistisk signifikans i någon av 

modellerna. Budgetbalansen påvisar inte heller någon praktisk signifikans då dess koefficient 

genomgående i alla modeller är relativt liten och det innebär en liten effekt på svenska 

hushållens sparkvot. En möjlig anledning till detta skulle kunna vara att människorna tänker 

att skattehöjningar idag kommer att neutraliseras av framtida skattesänkningar och att 

skattesänkningar idag kommer att ersättas med skattehöjningar i framtiden. Höjningarna och 

sänkningarna tar alltså ut varandra. Resultaten för variabeln %Δförsörjningskvot påvisar 

däremot praktisk signifikans i modell 1, 3 och 4 men inte i modell 2. Vilket kan tolkas att 

försörjningskvoten har en signifikant påverkan på svenska hushållens sparkvot. 

  

I förhållande till tidigare undersökningar av Callen & Thimann (1997), Liberda (1999), 

Larsson & Mogren (2005), Horioka & Wan (2007), Svensson (2011), Niculescu-Aron & 

Mihaescu (2012), Zhuk (2015) och Pihlajamaa (2016) är resultaten annorlunda. 

Genomgående i de tidigare studierna har inflation och ränta en statistisk signifikant effekt på 

sparande. Callen & Thimann (1997) och Svensson (2011) kom fram till att även arbetslöshet 

har en signifikant effekt på sparande. Andra variabler som har haft statistisk signifikant effekt 

i de tidigare studierna är demografi, offentligt sparande, procentuella förändringen i 

bostadspriser, BNP tillväxt och handelsbalans. 

  

Resultaten i denna studie påvisar att modell 1 var den modellen som påvisade mest variabler 

som hade en statistisk signifikant effekt på svenska hushållens sparkvot. Resultaten av modell 

1 visade att inflation och ränta har statistisk signifikant effekt på svenska hushållens sparkvot. 

Resultaten av modell 2 visar att endast laggade värden av svenska hushållens sparkvot har en 

statistisk signifikant effekt på svenska hushållens sparkvot och i modell 3 och 4 visar ingen 

av de oberoende variablerna statistisk signifikant effekt på svenska hushållens sparkvot. En 

anledning till att resultaten visar att så få variabler har en statistisk signifikant effekt på 

svenska hushållens sparkvot kan vara att datan vi använder oss av inte innehåller tillräckligt 

med information, att det till exempel är för få observationer för att visa sambandet. 
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Anledning till de avvikande resultaten i denna studie skulle kunna vara användandet av den 

tidsserie vi använder oss av. Tidigare studier använder en kortare tidsserie och ungefär 

samma tidsperiod gentemot varandra. När vi nu väljer att undersöka en så lång tidsperiod 

medför det att vi inkluderar fler ekonomiska kriser och andra händelser som har påverkat 

ekonomin. Exempel på sådana kriser är efterkrigstiden på 50-talet, oljekrisen på 70-talet, 90-

talskrisen, It-bubblan i början av 2000-talet och finanskrisen 2008. Ingen av de tidigare 

studierna har inkluderat samtliga dessa kriser. Hur dessa kriserna och även politiska beslut 

har påverkat Sveriges ekonomi under tidsperioden hade kunnat undersökts med hjälp av 

dummyvariabler i modellerna. Anledningen till att inga dummyvariabler användes i 

modellerna är att det skulle bli väldigt tidskrävande och svårt att välja ut vilka specifika 

händelser och politiska beslut som skulle undersökas. En annan anledning till de avvikande 

resultaten i form av icke-stationära variabler förutom den specifika tidsperioden skulle kunna 

bero på att vi endast använder 48 datapunkter under tidsserien, en datapunkt per år. 

Resultaten kanske hade kunnat se annorlunda ut om vi hade använt oss av fler datapunkter, 

mer frekvent än en gång per år, till exempel månads- eller kvartalsvis. Detta kan ha en 

avgörande roll huruvida variablerna är stationära eller inte eftersom ekonomiska variabler 

tenderar att vara volatila och fluktuera. 

 

Eftersom sparandet och sparbeteendet är viktigt ur både ett mikro- och makroekonomiskt 

perspektiv för ett land är detta ett intressant ämne att fördjupa sig i. För att utvidga denna 

studie hade det varit intressant att fördjupa sig mer i teorier om vilka andra variabler som 

skulle kunna ha en signifikant effekt på svenska hushållens sparkvot utöver de variablerna 

som är inkluderade i denna studie. Anledningen att vi inte kunde använda oss av flera 

datapunkter och andra variabler var på grund av tidsbrist. Tillsammans med olika 

organisationer och företag skulle det säkerligen gå att ta fram fler datapunkter och även 

längre tidsserier. Användandet av flera datapunkter skulle kunna påvisa signifikanta resultat 

på våra variabler i förhållande till sparkvoten då färre datapunkter inte innehåller tillräckligt 

med information för att kunna visa sambandet optimalt.    

 

Utifrån vidare forskning skulle man kunna ta fram mer frekvent data och kanske nya 

variabler som påverkar de svenska hushållens sparkvot. Resultatet av dessa skulle vara 

intressant att jämföra i förhållande till vilka variabler som påverkar hushållens sparkvot i 

andra länder. Hur sparandet och sparbeteendet skiljer sig länder emellan. En sådan jämförelse 

skulle man kunna nyttja när man fattar ekonomisk-politiska beslut i olika länder. 
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Appendix 
 
Nedan visas tre diagram för samtliga variabler som används i denna studie samt hur dessa 
variabler förändras över tidsperioden 1970 till och med 2017. 
 
 

 
Diagram 1. Total sparkvot, Ränta & Inflation 
 
 

 
Diagram 2. Arbetslöshet, BNP tillväxt per capita & Procentuell förändring försörjningskvot 
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Diagram 3. Svenska statens budgetbalans i miljarder svenska kronor 
 
 
 
 


