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Sammanfattning

För att få bukt med lågkonjunkturen efter finanskrisen 2008 förde Sverige en expansiv
penningpolitik. Även om Sverige tog sig ur krisen relativt smärtfritt följdes det av en period
med deflation. Det ledde till att reporäntan 2015 för första gången sänktes under nollgränsen,
och därmed tog den svenska penningpolitiken ett historiskt steg för att nå inflationsmålet. De
låga räntorna har lett till att priserna på bostadsmarknaden har skenat iväg och de svenska
hushållens skulder har ökat avsevärt där den genomsnittliga skuldkvoten är uppe i 343 procent.
Från de penningpolitiska protokollen uttrycker Riksbanken en stor oro för denna utveckling
och föreslår riktade åtgärder i bostads-, och skattepolitiken. Syftet med denna uppsats är att
undersöka effekterna av penningpolitiska åtgärder samt utvecklingen av bostadspriserna har
haft på de svenska hushållen skulder.
Genom en VAR-modell, Granger-orsakssamband, Impulse-response test och stresstester har
denna studie kunnat påvisa och kartlägga vad som händer med de svenska hushållens skulder
vid en eventuell räntehöjning. Resultaten visar att en räntechock mellan 3–5 procent minskar
framtida skuldsättning, och ekonomin anpassar sig till jämvikt efter 5–8 perioder vilket
representerar 15–24 månader. Den ger därmed ett starkt stöd för penningpolitikens kausalitet.
Resultaten visar dessutom att det finns hushåll med låg disponibel inkomst som lever under
existensminimum idag, och vid en räntehöjning överstiger några hushåll sitt existensminimum
med nästan 50 procent.
Studiens teoretiska del ger en förklaring om penningpolitikens jobb och dess flöde till hushåll
och företag. Den tar även upp tidigare forskning som har undersökt marknadsbeteende hos
hushåll.

Nyckelord: Hushållens skulder, penningpolitik, Transmissionsmekanismen, Prospect theory,
skuldkvot.
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1 INLEDNING
I denna sektion kommer jag gå igenom syfte och problemformulering för att läsaren ska få
förståelse för uppsatsens handling samt vilka problem som ligger till grund för syftet.
Sektionen kommer avslutas med frågeställningar och begräsningar för uppsatsen.
__________________________________________________________________________________

Hur långt kan det gå? De svenska hushållens skulder har stigit kraftigt under de senaste åren
och ligger på en historiskt hög nivå. En rapport från Riksbanken (Santen och Ölcer 2016) visar
att den genomsnittliga skuldkvoten ökade från 324 procent år 2010 till 343 procent år 2016.
Det är en ökning med 19 procentenheter. Den kraftiga ökningen grundar sig i flertal olika
faktorer. Sverige har haft problem med deflation under flera år vilket har lett till en låg
löneutveckling. För att få bukt med det har Riksbanken (2017) gång på gång sänkt reporäntan
i hopp om att få upp inflationen där reporäntan i dagsläget är negativ.
På bostadsmarknaden har priserna skenat iväg. Bostadsrättpriserna och villapriserna ökade med
8 procent respektive 10 procent under 2016 (Svensk mäklarstatistik 2017) vilket kan ha sin
grund i penningpolitiska åtgärder. Forskarna Yang, Wang och Campbell (2010) har empiriskt
visat att penningpolitiken har en motsatt effekt på bostadsmarknaden. I deras artikel Monetary
policy and regional price boom in Sweden konstaterar författarna att prisutvecklingen
associeras med en sjunkande ränta och en ökning i den nominella disponibla inkomsten.
Samtidigt har de svenska hushållen finansierat bostadsägandet genom stora bolån med hjälp av
en generös utlåningspolitik från bankerna (Holmberg 2013). Det visade sig även att under
januari 2017 var 73 procent utav de totala kortfristiga räntebindningarna rörliga (FI 2017).
Dessa faktorer har bidragit till att hushållen har satt sig i ett känsligt läge för stigande
ränteförändringar. Vilket tar mig tillbaka till den första meningen, hur långt kan det gå? Sverige
befinner sig i en situation där tillväxten är god och marknadsräntorna är låga men detta
marknadsläge är ostabilt. Syftet med denna studie är att studera effekterna av penningpolitiska
åtgärder och utvecklingen av bostadspriser har på de svenska hushållens skulder och visa hur
känsliga olika hushåll är för ränteförändringar. Den stora frågan är om penningpolitiken har satt
sig själv i en likviditetsfälla?
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1.1

BAKGRUND

Efter finanskrisen 2008 hamnade Europa i en djup lågkonjunktur som flera länder aldrig riktigt
återhämtade sig ifrån. Sverige hanterade krisen bra tack vare institutionerna och
penningpolitiken spelade en viktig roll i det. Att förändra reporäntan är Riksbankens viktigaste
jobb för att påverka inflation och konsumtion. Efter krisen förde Riksbanken en expansiv
penningpolitik för att upprätthålla en god ekonomisk tillväxt och hålla inflationen konstant.
Under 2015 introducerade Riksbanken Sverige till en negativ reporänta, ett steg som ingen
riktigt vet konsekvenserna av. Det har lett till att marknadsräntorna har sjunkit och hushållen
får mer pengar över att konsumera för.

1.2

PROBLEMFORMULERING

För att hushåll ska kunna fördela sin konsumtion krävs en väl fungerande kreditmarknad. Under
senare år har skulderna vuxit i snabbare takt än lönerna, vilket har sin grund i prisutvecklingen
på bostadsmarknaden. Bostadslån är ett ofrånkomligt krav för de flesta hushåll vilket betyder
att de binder upp sig för en avbetalningsplan under en lång tid. Ekonomiska störningar kan ha
förödande effekt på enskilda hushåll men även banker och ekonomin (FI 2017).
Prisutvecklingen på bostadsmarknaden har även lett till att hushåll måste låna mer pengar än
vad de har råd med. Vid fall av bostadspriser skulle värdet av en bostad sjunka och vissa hushåll
riskerar att hamna i en situation där skulderna överstiger tillgångarna. Vid stigande räntor
kommer även amortering och räntekostnader att gå upp vilket kommer tvinga hushåll att skjuta
upp sin konsumtion och hushåll med låga marginaler kommer inte kunna klara av betalningarna
(FI 2017).
Tidigare studier av Flodén et al (2016) har visat vilka konsekvenser transmissionmekanismen
har på hushållens skulder (transmissionsmekanismen förklaras utförligare i sektion 2.1.4). En
höjning i reporäntan hade en svag negativ effekt på konsumtion och Flodén et al (2016) ansåg
i sin slutsats att det berodde på hushåll som har dåliga marginaler mellan inkomst och skuld.
Dessutom hade val av ränta en viktig roll då dessa egenskaper kan påverka skuldkvotens
variation.
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1.3

FRÅGESTÄLLNING

Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av en plötslig räntechock, som kan
uppkomma av en plötslig inflationschock, och hur ekonomin påverkas av det? Vidare är det
intressant att utreda hur hushållens ekonomi klarar av olika chocker samt om det finns hushåll
som inte klarar av en räntehöjning.
Studiens frågeställning är:


Vilka konsekvenser har penningpolitiken på de svenska hushållens skuldsättning?



Är de svenska hushållen i en farozon?
1.4

AVGRÄNSNINGAR

Studien kommer att fokusera på de svenska hushållens skulder. Skulder anses som bostadslån
som är tagna till rörlig ränta eftersom bostadslån står för 90 procent av hushållens skulder och
ett rörligt lån är mer utsatt för ränteförändringar, dessutom var 73 procent utav de totala
kortfristiga räntebindningarna rörliga (FI 2017). Vidare kommer jag endast undersöka hushåll
som lever i bostads-, och äganderätter.
Jag kommer att basera min forskning på kvartalsdata mellan tidsperioden 1996–2016 för att
fånga upp effekterna efter finanskriserna 1993 och 2008, samt då Sverige gick över till negativ
reporänta 2015. Kvartalsdata kändes lämpligt att använda för att fånga upp effekter av inflation
och ränteförändringar samt fånga upp kortsiktiga fluktuationer, vilket hjälper att få statistiskt
signifikanta estimat.
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1.5

METOD BESKRIVNING

För att svara på frågeställningarna kommer en kvantitativ metod att användas. Studien kommer
baseras på tidsseriedata och det statistiska tillvägagångssättet är en Vector Autoregression
(VAR-modell), Granger-orsakssamband och Impulse-response test (IRF). Därefter kommer
skuldkvoter på hushållens ekonomi att beräknas. De kommer diskuteras mer utförligt i
metodkapitlet.
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2 TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING
Här kommer vidare behandlas den teoribildning som ska ge en förståelse för Riksbankens
arbete och penningpolitikens flöde genom diverse räntekanaler till hushåll och företag. Jag
kommer dessutom behandla tidigare studier som har studerat marknadsbeteende. Avsnittet
avslutas med en hypotesuppställning som ska testas i studien.
___________________________________________________________________________

2.1 CENTRALBANKENS ROLL OCH PENNINGPOLITIK
Riksbankens roll är att ”upprätthålla ett fast penningvärde” vilket betyder att inflationen ska
vara låg och stabil. Målet med Riksbankens (2017) penningpolitik är att hålla inflationen kring
2 procent per år för att verka för finansiell stabilitet. Inflation är takten på prisförändringen
vilket betyder att prisnivån idag återspeglar mönstret på tidigare inflation (Carlin och Soskice
2006).
Inflation kan uppstå genom att en centralbank köper upp för stor mängd statsobligationer vilket
urholkar valutan då priserna stiger. Ett annat sätt är om allmänheten vill köpa fler varor och
tjänster än vad företagen klarar av att producera. Det vill säga att efterfrågan på varor och
tjänster överstiger tillgången, det kan dessutom bero på allmänhetens förväntningar på
ekonomin. Förväntningar spelar en stor och viktig roll i beteendet hos företag och hushåll. Vid
högkonjunkturer kan arbetstagare och fack driva upp lönerna, och företagen kompenserar
genom att höja priserna på varor och tjänster för att inte förlora vinstmarginaler. Externa
chocker kan påverka inflationen då företag kan minska sin produktion och hushållen kan skjuta
upp sin konsumtion eller vice versa. (Riksbanken 2017).
För att möta förväntningarna som allmänheten har måste konstant inflation antagas för att
undvika volatilitet. Ett sätt för Riksbanken att upprätthålla konstant inflation är genom att
påverka marknadsräntorna. Dessa kanaler går via finansiella marknader och påverkar institut,
företag och hushåll. Genom att påverka reporäntan kan Riksbanken även styra ekonomin åt rätt
håll. När reporäntan sänks tenderar även marknadsräntor och sluträntor sänkas. Efter
finanskrisen 2008 hamnade Sverige och resten av världen i en lågkonjunktur. För att få igång
ekonomin igen sänktes reporäntan från 2 procent till 0,25 procent mellan december 2008 till
december 2009. (Riksbanken 2017)
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2.1.1

Riksbankens målfunktion

Eftersom Riksbanken är en självständig myndighet under Riksdagen betyder det att de inte tar
direktiv från någon annan. Enligt 1 kap. 2 § i Riksbankslagen (SFS 1988:1385) är Riksbankens
mål att upprätthålla ett fast penningvärde. Det görs genom ett inflationsmål på 2 procent samt
att hålla en god ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning (Riksbanken 2017). Ett sätt att uppnå
dessa mål är att förändra reporäntan. När reporäntan når en nedre gräns behövs andra åtgärder
för att penningpolitiken ska ha effekt. Ett sätt är att expandera sin balansräkning genom att köpa
stats- och bostadsobligationer. Det ger en signal om att ränteläget under en längre period. När
Riksbanken köper upp obligationer visar de genom signaleringskanalen att de för en expansiv
penningpolitik och att reporäntan kommer att vara låg under en längre period och på så sätt
stärker sin trovärdighet (Alsterlind et al 2015).
2.1.2

Likviditetsfällan

2015 var ett historiskt år i svensk penningpolitik. Det var första gången som reporäntan sänktes
under noll. Det finns ett välkänt nationalekonomiskt begrepp som kallas för likviditetsfällan.
Den innebär att en expansiv finanspolitik, inte ens på kort sikt har några effekter när räntan är
noll eller under. När centralbanken köper upp obligationer och därmed utökar den monetära
basen genom en marknadsoperation, blir den verkningslös. Företag och hushåll kommer att
vara indifferenta mellan att hålla obligationer eller pengar då avkastningen kommer att vara
noll. Penningpolitiken kommer att vara fast i likviditetsfällan så länge som hushåll och företag
presumerar att den enda vägen för reporäntan att gå är upp (Carlin och Soskice 2006, 43).
I ett tal av vice riksbankschefen Lars E.O. Svensson (2009) är ett av argumenten ta sig ur
likviditetsfällan att använda sig av den ”idiotsäkra” metoden. Det innebär att Riksbanken ska
införa ett prisnivåmål, ett växelkursmål som är konsistent med prisnivåmålet och när
prisnivåmålet har nåtts ska växelkursen flyta och penningpolitiken ska återgå till det normala.
Genom det vill Riksbanken övertyga hushåll och företag att den penningpolitiska expansionen
är ”permanent”. Svensson nämner dock att det inte finns några garantier om ett sådant bindande
löfte.
Från de penningpolitiska möten den 6 september 2016 och framåt kan man utläsa en stor oro
från Riksbankens sida om den inverkan som den expansiva penningpolitiken har haft på
hushållens växande skulder samt utvecklingen av bostadspriser och är eniga om att det krävs
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riktade åtgärder inom bostad- och skattepolitiken samt makrotillsynen (Riksbanken 2017) för
att kunna bromsa marknaden och därmed skuldsättningen.
2.1.3

Riksbankens tillvägagångssätt av räntebeslut

Som nämnt ovan är reporäntan Riksbankens viktigaste penningpolitiska medel för att
upprätthålla en konstant inflation och för att styra ekonomin åt rätt håll. För att kunna ta beslut
om reporäntan ska sänkas eller höjas måste Riksbanken analysera det ekonomiska läget, göra
prognoser och kalkylera effekten av den penningpolitiska åtgärden. Den makroekonomiska
modellen som används för detta syfte kallas RAMSES (Riksbankens Aggregerade
Makromodell för Studier av Ekonomin i Sverige) som ger en helhetsbild över den svenska
ekonomin och har många likheter med Mundell-Flemming modellen. Fördelen med denna
modell är att den skapar ett ramverk som möjliggör en konsistent bedömning över utvecklingen
av de ekonomiska komponenterna. Till exempel, en ränteförändring har inte bara en effekt på
inflation utan även på växelkursen och efterfrågan, och man måste beräkna vilka konsekvenser
den får på konsumtion. RAMSES tar även hänsyn till det nuvarande ekonomiska läget och
utvecklingen av den. Ett observerat minskat inflationstryck behöver inte nödvändigtvis betyda
penningpolitiska åtgärder. I detta läge är det viktigt att undersöka vilka faktorer som ligger
bakom det. Utbudsfaktorer som tilltagande BNP-tillväxt bidrar till en försvagad ränteeffekt.
Skulle problemet grunda sig i att löneutvecklingen ökar i en takt som är snabbare än vad som
är kompatibelt med produktionsutvecklingen bör Riksbanken agera med penningpolitiska
åtgärder (Adolfsson et al 2007).
RAMSES är uppbyggd på olika antaganden om hushåll och företag och dess samverkan på
varu-, kapital- och arbetsmarknaderna. Företagen och fackföreningarna anses ha monopolistisk
konkurrens vilket innebär att arbetstagare och arbetsgivare inte tar priser och löner som givna,
utan är medvetna om sin position och kan påverka marknaden genom sitt beteende (Adolfsson
et al 2007). Detta kan mätas i form av mark-up. Desto större mark-up, desto större
marknadsmakt och desto större influens på en marknad (Carlin och Soskice 2006). Priser och
löner anses ha trögheter och anpassningen baseras på rationella förväntningar. Modellen
innehåller även en centralbank som styr den kortfristiga räntan och en offentlig sektor som kan
finansiera sina utgifter med hjälp av skatter. Då Sverige är en liten öppen ekonomi har den
ingen påverkan på omvärldsränta eller utländska ekonomier (Adolfsson et al 2007).
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Hushåll antas att maximera sin nytta av konsumtion och fritid givet deras budget som består av
lön och kapital. De kan investera eller låna till nominella räntor för köp av obligationer, och
räntorna bestäms av inhemska och utländska centralbanker. Då Sverige har en rörlig växelkurs
görs ett antagande om ett ränteparitetsvilkor där arbitrage möjligheten är omöjlig, dvs om
hushållen håller utländska obligationer kommer växelkursen att slå ut möjligheten till vinst då
man säljer obligationen. Den förväntade avkastningen kommer då vara densamma oavsett var
man placerar kapital. Då obligationerna inte är perfekta substitut kommer även hushållen att
betala en riskpremie. Det kan uttryckas som
𝑖𝑡= 𝑖𝑡∗ +

(2.1)

𝐸
𝑒𝑡+1
−𝑒𝑡

𝑒𝑡

+ 𝜌𝑡 ,

där 𝑖𝑡 är den inhemska nominella räntan, 𝑖𝑡∗ är den nominella omvärldsräntan, 𝜌𝑡 är riskpremien
och

𝐸 −𝑒
𝑒𝑡+1
𝑡

𝑒𝑡

är växelkursförändringen (Carlin och Soskice 2006). Hushållen bestämmer även

lönen de är villiga att jobba för att kunna maximera nyttan av konsumtion och fritid givet att
kännedomen om tröghet i lönerna finns. Utifrån denna information beräknar företagen storleken
på arbetskraft. Modellen tar även hänsyn till de reala trögheter som förekommer i form av
förändrade konsumtionsmönster och företagens anpassning till det för att inte förlora sina
vinstmarginaler, men ändå utgå ifrån att de rationella förväntningarna tar ekonomin till målet
på sikt (Adolfson et al 2007). Observera att penningpolitiska åtgärder påverkar endast
ekonomin på kort sikt då ekonomin anpassar sig till jämvikt på medellång sikt (Carlin och
Soskice 2006). Hushållens varukorgen består av inhemska och utländska produkter. Eftersom
Sverige är ett exportkänsligt land beaktas det i modellen. Inflationstakten mäts med UND1X
och tar hänsyn till inhemska och utländska varor och kan skrivas genom log-linjäriserad form
som
(2.2)

𝜋𝑡 = (1 − 𝜔𝑐 )𝜋𝑡𝑑 + 𝜔𝑐 𝜋𝑡𝑚,𝑐 ,

där 𝜔𝑐 är vikten på importerade varor, 𝜋𝑡𝑑 är inflation på inhemska varor och 𝜋𝑡𝑚,𝑐 inflation på
importerade varor (Adolfson et al 2007).
Företagen antas maximera det diskonterade värdet av alla framtida vinster. De bestämmer
efterfrågan på arbetskraft men även priset på varor och tjänster som de producerar. Eftersom
det råder monopolistisk konkurrens kan de sätta ett påslag över deras marginalkostnader. Hur
stort påslaget är bestäms av hushållens villighet att byta mellan varor och tjänster på marknaden
eller mark-up som mäter ett företags marknadskraft. När mark-up sjunker finns det en stor
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benägenhet hos hushållen att ersätta en varutyp och desto mindre kommer prispåslaget att vara.
På grund av menykostnader antas priser att vara trögrörliga. När företagen ändrar sina påslag
anpassas det nominella priset gradvis till steady state, och därför påverkas inflationen delvis.
Inflationen sägs då att vara släppande och påverkar förväntningarna på framtida inflation. Den
ny-Keynesianska Philipskurvan visar att inflationstakten idag är en diskonterad summa av alla
framtida marginalkostnader. Den kan skrivas som
(2.3)

𝑑
𝜋𝑡𝑑 = 𝐸𝑡 (𝜋𝑡+1
) + 𝛾(𝑚𝑐𝑡 + 𝜆𝑑𝑡 )

𝑑
där 𝜋𝑡𝑑 är inflationen idag beror på förväntad inflation 𝐸𝑡 (𝜋𝑡+1
) och företagens

marginalkostnader 𝑚𝑐𝑡 . 𝜆𝑑𝑡 är störningen som påverkar det önskade påslaget och 𝛾 ses som
graden av tröghet i företagens prissättning. Desto mindre 𝛾 desto mindre ändrar företaget sina
priser och desto mindre effekt på inflationen. Företagen är med andra ord framtidstänkande.
Vid en ökning av de reala marginalkostnaderna, exempelvis då de nominella lönerna stiger
höjer förtagen priset idag för att de reala marginalkostnaderna återgå till jämvikt på mellanlång
sikt (Adolfson et al 2007).
Centralbankens roll i modellen är att bestämma reporäntan. Den bestäms genom att analysera
utvecklingen av inflation- och BNP-utvecklingen. Då inflationen är släpande måste föregående
inflation tas i beräkning. Ränteregeln har då följande form
(2.4)

𝑅𝑡 = 𝑓(𝜋𝑡 − 𝜋̅𝑡 , 𝑦𝑡, Δ𝜋𝑡 , Δ𝑦𝑡 , 𝑥𝑡 , 𝑅𝑡−1 ) + 𝜀𝑅,𝑡

där f är en funktion av hur Riksbanken sätter reporäntan i förhållande till gapet mellan faktisk
inflation och inflationsmålet, BNP-gapet, förändringen i det inflationstakten, förändringen i
BNP-gapet, det reala växelkursgapet och reporäntan i föregående period. Feltermen fångar upp
överraskningarna som de penningpolitiska åtgärderna möter. Den beskriver avvikelserna
mellan de faktiska besluten eller besluten som skulle ha fattats om det inte fanns några
överraskningar (Adolfson et al 2007). Modellen beskriver en förenklad syn på verkligheten om
hur företag och hushåll uppträder genom en matematisk formel och genom ett antagande om
optimering och rationellt beteende. Reporäntan kan inte påverka BNP eller tillväxten på lång
sikt, utan Riksbankens mål är att upprätthålla en konstant inflation. För att det ska hålla på lång
sikt ska den korta nominella räntan vara lika med inflationsmålet plus tillväxtentakten i
produktivitet för att ekvationen ska hålla.
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𝑅̅ = 𝜋̅ + 𝜇𝑌

(2.5)

Där realräntan ska vara approximativt lika med ekonomins tillväxt i produktivitet. Intuitionen
bakom ekvationen är för att hushållen ska hålla en nominell obligation, krävs en nominell
avkastning som motsvarar den nominella avkastningen som hushållen hade fått om de
investerat i kapitalstocken, plus en kompensation för tillgångens nominella köpkraft. Här
bestäms även utvecklingen av den nominella och den reala växelkursen. I modellen antas det
att inflationsmålet är densamma som omvärldens på lång sikt och därför apprecieras eller
deprecieras växelkursen inte heller på lång sikt (Adolfson et al 2007).
2.1.4

Transmissionsmekanismen

Penningpolitiken har ingen slagkraft på varken BNP eller tillväxten av BNP på lång sikt utan
penningpolitiska åtgärder har effekt på den reala ekonomin och inflation på kort sikt. För att
kunna förstå Riksbankens jobb kommer jag vidare att gå igenom hur en förändring i reporäntan
påverkar andra finansiella kanaler samt räntor som hushåll och företag möter i form av bolån
etc. Vid en höjning av reporäntan brukar exempelvis andra räntor som Stibor och
statsskuldväxlar påverkas. Efter finanskrisen 2008 sänkte Riksbanken och många andra
centralbanker runtom i världen reporäntan till nära 0 (Fransson och Tysklind 2016).
Dagslånemarknaden är den marknad där bankerna vid slutet av varje dag hanterar tillfälliga
över och underskott. Det mäts i svenska kronor. För att hantera en obalans i likviditeten kan
bankerna överföra pengar genom Riksbankens betalningssystem RIX där Riksbanken
bestämmer in och utlåningsräntan. Den ränta som bankerna erhåller bildar räntekorridoren som
är anknuten till reporäntan och den brukar ligga 0,75 procentenheter över och under reporäntan.
Låt oss anta en bank som har överskott i sin likviditet. Banken har alternativet att placera
tillgångarna i sitt konto i RIX eller låna ut pengarna till en annan bank och erhålla en högre
ränta samtidigt som den banken som behöver finansiera sina underskott kan få en förmånligare
ränta. Bankerna kommer sinsemellan överens om en ränta som ligger nära reporäntan vilket
utgör räntan för dagslånemarknaden. Denna ränta kallas för Interbank offered rate och i Sverige
kallas den för Stibor. Banker kan även låna pengar till en längre löptid. Det är fördelaktigt för
bankerna att låta lånet löpa över tremånader om den förväntas ge en högre justerad avkastning
än om pengarna placeras löpande över natten i tre månader. Det betyder att Interbank räntan
som löper över tre månader borde vara den förväntade genomsnittliga dagslåneräntan justerad
för risk av kredit och likviditet under den givna perioden. Förväntnings hypotesen säger att
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räntor som löper över en längre tid bestäms av förväntningarna på den framtida korta räntan
(Fransson och Tysklind 2016). Marknadsräntorna behöver inte förändras när Reporäntan
förändras. Marknadsaktörerna kan justera förväntningarna som grundar sig i framtida
penningpolitiska beslut utan att Riksbanken har gjort några åtgärder. De justerade
förväntningarna påverkar sedan andra inlåningsräntor som räntan på bankkonton, bolån etc.
(Hopkins, Lindé och Söderström 2009).
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2.1.5

Räntekanalen

Riksbanken styr de nominella räntorna. När reporäntan förändras, förändras även de andra
nominella räntorna. Viktigt att påpeka är att de ekonomiska besluten fattas efter den reala räntan
eftersom den är justerad efter förväntad inflation. Då man antar att både priser och inflation är
trögrörliga betyder det att när de nominella räntorna förändras påverkar det även de reala
räntorna. Reala räntor påverkar hur hushåll och företag agerar på marknaden. Räntekanalen
innebär att vid en höjning av reporäntan går marknadsräntorna upp såsom räntan på bland annat
statsobligationer och det blir mer attraktivt för hushållen att hålla i pengar än att konsumera de.
Därför kommer hushållen konsumera och låna mindre idag och spara mer. Företagen kommer
att investera mindre idag på grund av högre finansieringskostnader. Det leder till att efterfrågan
på varor och tjänster minskar hos hushållen och företag. Då efterfrågan sjunker kommer även
behovet av kapital och arbetskraft att minska och priset på produktion kommer att falla. Det
leder till att inhemska företag sänker sina priser gradvis och inflationen faller (Hopkins, Lindé
och Söderström 2009).
Graf 1

Räntornas utveckling från 1996-2016
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12

2.1.6

Kreditkanalen

En annan kanal som räntor kan påverka ekonomin är genom kreditmarknaden. Ett högre
ränteläge påverkar både reala och finansiella tillgångar eftersom den minskar nuvärdet. Till
exempel blir framtida aktieutdelningen mindre värda och efterfrågan på bostäder sjunker.
Banker blir mer restriktiva med sin utlåning av pengar eftersom finansiella och reala tillgångar
används för att säkerställa ett lån, och utlåningsräntorna stiger. Genom räntekanalen sjunker
framtida priser och löner, och efterfrågan på kapital och arbetskraft minskar då företagens
vinstmarginaler sjunker, vilket har en bidragande effekt på de högre utlåningsräntorna. Det blir
även mer förmånligt för banker att köpa upp värdepapper i form av obligationer och aktier.
Dessa processer kallas för kreditkanaler och precis som räntekanalen är det en bidragande faktor
till att konsumtion och investeringar minskar vilket får inflationen att sjunka. En höjning av de
nominella räntorna kan översättas till att förmögenheten hos hushåll och företag minskar och
marginalerna blir mindre (Hopkins, Lindé och Söderström 2009).
2.2

PENNINGPOLITIKENS KAUSALITET PÅ BOSTADSMARKNADEN OCH SKULDSÄTTNING

Bostadspriserna har haft en stadig uppgång sedan 1996 med undantag från dippen under
finanskrisen 2008. Statistik från svensk mäklarstatistik (2017) visar att utvecklingen på villor
och bostadsrätter har ökat med 10 respektive 8 procent under det senaste året. Det är en
väsentlig ökning från 2016 till 2017. Bostadspriser spelar en viktig roll i penningpolitiska
åtgärder då det är ett mått på förmögenhet. Volatilitet i huspriser har en effekt på konsumtion
både hos företag och hushåll (Campbell, Yang och Wang 2010). Det är även konstaterat att
penningpolitiken har genom ränte-och kredit kanalen en effekt på hushållens konsumtion,
företagens investeringar samt finansiella och reala tillgångar (Hopkins, Lindé och Söderström,
2009). Kearl (1979) har visat hur bostadsmarknaden har påverkats av inflation och Harris
(1989) har i sin forskning om förväntningar på bostadsmarknaden kommit fram till att de reala
räntorna har ett inflytande på hushåll vilket påverkar bostadspriserna. Sambanden mellan
inflation, penningpolitik, bostadspriser och makroekonomiska händelser har skapat oro som
grundar sig i finanskrisen där flera länder hamnade i lågkonjunktur, och flera europeiska länder
var tvungna att ta till drastiska åtgärder med penningpolitiken.
Då deflation har varit ett stort problem har Riksbanken sänkt reporäntan för att få bukt med det.
Genom transmissionsmekanismen har de reala räntorna påverkat de reala tillgångarna. Hushåll
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väljer att spara mindre och konsumera mer då marginalerna ökar vilket resulterar i att
bostadspriserna ökar (Hopkins, Lindé och Söderström 2009). Under senare år har
bostadspriserna ökat i snabbare takt än lönerna och bolån står för 80 procent av hushållens
skulder (FI 2017). De sjunkande räntorna gynnar bankerna att låna ut pengar (Hopkins, Lindé
och Söderström, 2009). Den extrema bostadsprisutvecklingen rotar sig dock inte bara i
penningpolitiken utan även omstruktureringar i bostadspolitiken, som efter bostadskrisen under
90-talet gjordes om. Subventioneringarna fasades ut, statliga byggföretag tappade
marknadsandelar och beviljningar av bostadslån gick från staten till den vanliga
kreditmarknaden (Terner 1999). Dessa kombinationer har lett till att skuldkvoten hos hushåll
har stigit.
2.2.1 Val av ränta
Hushåll som väljer en rörlig ränta vid nytecknande av bolån torde vara mer känsliga för
ränteförändringar än hushåll som har valt att binda upp räntan under en längre period. Andelen
bolån som har tecknats till rörlig ränta har ökat avsevärt och utgjorde 73 procent av MFI:s totala
utlåning för bostadsändamål enligt rapport från FI (2017). Med rörlig ränta räknas
bindningstider från 3 månader upp till 1 år.
Varför väljer hushåll rörlig ränta över bunden om det utsätter de för risker? Brueckner (1993)
kom fram till att när låntagare är mer otåliga än långivare och har ett starkare behov av
konsumtion, blir de mer benägna att välja en rörlig ränta till priset av risken för
ränteförändringar. Likaså är fallet när utlåningsräntorna sjunker, blir hushållen mindre
riskaversiva. Vanderhoff (1991, 1994) visar att skillnaderna mellan rörlig och bunden ränta har
en dominant roll vid val. Numeriska simuleringar visar även att hushåll borde välja rörliga lån
om de har små lån och bra marginaler (Diaz, Mori och Ziobrowski 2009). Generellt sätt har
ålder, inkomst och rörlighet en svag inverkan på hur hushållen binder upp sin ränta. En hypotes
har varit att hushåll som väljer rörlig ränta tenderar att vara mer rörliga än hushåll som väljer
bunden. Den slog Vanderhoff (1996) hål på där han visade att det är i själva verket är tvärtom
vilket betyder att hushåll exponerar sig själva för ränteförändringar längre än vad de hade
förutsett.
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2.2.2 Prospect theory
Kahneman och Tversky (1979) är författarna bakom den nobelprisvinnande Prospect theory där
de kom fram till att en individ blir mer riskaversiv vid positivt beslutsfattande och mer
risktagande vid negativt beslutsfattande. Att ta ett bostadslån kan ses som ett negativt
kassaflöde över tid jämfört med att inte ta ett lån alls. Ett hushålls val av ränta kan då ses på två
sätt. De hushåll som väljer att binda upp räntan ser den som en försäkring mot räntekostnader
som kan uppstå om man väljer den rörliga räntan, medan hushåll som väljer den rörliga räntan
ser bostadslånet som en negativ tillgång och att den rörliga räntan ses som en
kostnadsminimering jämfört med den fasta räntan.
Diaz, Mori och Ziobrowski (2009) testade Prospect theory reflection hypotesen där individer
fick välja mellan rörlig och bunden ränta vid bostadslån som ett negativt beslutsfattande och en
obligation som hade en fast och rörlig ränta som ett positivt beslutsfattande för att mäta
riskbeteendet. Resultaten stödde hypotesen där riskaversiva individer tenderar att bli mer
risktagande vid val bolåneränta.
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2.3

HYPOTESUPPSTÄLLNING

Riksbanken vill hålla en konstant inflation genom att förändra reporäntan. Sättet de styr
ekonomin åt rätt håll på kort sikt är genom transmissionsmekanismen som påverkar konsumtion
hos hushåll och företag. Eftersom priser och löner är trögrörliga anpassar sig ekonomin tillbaka
till jämnvikt på medellång sikt. De nominella ränteförändringarna påverkar de reala räntorna
som påverkar de reala och finansiella tillgångarna. Tidigare forskning har visat på att inflation
har en viktig roll på bostadsmarknaden och på grund av deflation har bostadspriser gått upp och
utlåningsräntorna gått ner. Rapporter från FI har visat att bostadslån som tas till rörlig ränta har
ökat avsevärt och proscpect theory säger oss att riskaversiva individer tenderar att bli mer
risktagande vid val av bolåneräntor.
Utifrån frågeställningen kommer dessa hypoteser att prövas i denna studie:
𝑯𝟏𝟎 = 𝑃𝑒𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 å𝑡𝑔ä𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
𝑯𝟏𝒂 = 𝑃𝑒𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 å𝑡𝑔ä𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑟 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
𝑯𝟐𝟎 = 𝐻𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 𝑘𝑙𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑎𝑣 𝑟ä𝑛𝑡𝑒ℎö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
𝑯𝟐𝑎 = 𝐻𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 𝑘𝑙𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑣 𝑟ä𝑛𝑡𝑒ℎö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
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3 METOD
I metod avsnittet behandlas val av statistiskt tillvägagångssätt, samt behandling av data.
Avsnittet kommer även att ta upp möjliga problem med den statistiska metoden och vad
man bör tänka på för att undvika dem.
___________________________________________________________________________
3.1

INSAMLING OCH BEHANDLING AV DATA

Denna studie avser att mäta förändringen i hushållens skulder och kommer att byggas på två
modeller. För att kunna fånga upp effekterna av en förändring valdes kvartalsdata mellan
perioden 1996–2016, vilket är ett tidsspann på tjugo år. Data som användes i denna studie är
sekundärdata. Den hämtades in från diverse myndigheter som SCB, Riksbanken, SBAB och
Kronofogden. Jag tog även hjälp av informationssidan Ekonomifakta som baseras sin forskning
på data från offentliga myndigheter.
De variabler som användes till modell 1 är 3-mån Stibor som är inhämtad från Riksbanken.
Stibor användes för att mäta penningpolitiska förändringar istället för reporäntan då reporäntan
är väldigt statisk. KPI-index och 3-månders rörlig utlåningsränta för bostadsändamål är
inhämtad från SCB. Från SBAB kom nya emitterade bostadslån som är tagna till rörlig ränta.
Jag använde mig även av bostadsindex för Riket som hämtades in från Ekonomifakta. Den tar
hänsyn till de sålda fastigheterna efter geografiskt läge och taxeringsvärde (Ekonomifakta
2017). Data beräknades sedan om från månadsdata till kvartalsdata med hjälp av
dataprogrammet Excel och exporterades till statistikprogrammet Stata 14 för statistisk
metodprövning. Variabeln för bostadslån logaritmerades för att få alla variabler i samma skala.
Totalt bestod data till modell 1 av fem variabler med 84–85 observationer.
Till modell 2 användes data från SCB angående hushållens ekonomi från 2015 där disponibel
inkomst och boendeutgift för äganderätt och bostadsrätt var i fokus. Med boendeutgift för
äganderätt avser summan av ränteutgift, amortering, uppvärmning, utgift för underhåll och
reparation, villaförsäkring samt andra utgifter (Karlsson 2016) och för bostadsrätt avser
summan av avgift till bostadsförening, ränteutgift, amortering samt hushållens egna utgifter för
underhåll och reparation (Karlsson 2016). Utgifterna är korrigerade med hänsyn till skatteeffekt
(Karlsson 2016). Med disponibel inkomst avses summan av hushållens alla skattepliktiga och
skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (Karlsson 2016). Från
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Kronofogden (2017) hämtades uppgifter om existensminimum. Existensminimum är ett belopp
som en privatperson bör ha för att uppnå en skälig levnadsnivå. Där beräknas bland annat ett
normalbelopp som bestäms av Riksdagen och är avsett för konsumtion som mat, kläder, hygien
etc. (Kronofogden 2017).

3.2 STATISTISK METODPRÖVNING
3.2.1

Vector Autoregressive model (VAR)

I denna studie kommer VAR-modellen att användas för att förklara hur lån tagna till rörlig
ränta har över tid påverkats av förändringar i inflation, Stibor, utlåningsräntor för bostadslån
och bostadspriser under perioden 1996–2016.
VAR-modell är den mest använda ekonometriska metoden för att beskriva den dynamiska
utvecklingen av olika variabler baserat på deras gemensamma historia (Verbeek 2008, 335).
Metoden används ofta för att prediktera eller prognosera variablernas framtida utveckling. VAR
är en uppsättning av k tidsserieregressioner där förklaringsvariablerna är laggade värden för alla
k. När antalet laggar i varje ekvation är lika med p kallas ekvationssystemet för VAR(p) (Stock
och Watson 2015, 632). Om vi antar att modellen består av två variabler 𝑌𝑡 och 𝑋𝑡 och VARmodellen består av två ekvationer (Verbeek 2008, 335):
(3.1)

𝑌𝑡 = 𝛿1 + 𝜃11 𝑌𝑡−1 + 𝜃12 𝑋𝑡−1 + 𝜀1𝑡

(3.2)

𝑋𝑡 = 𝛿2 + 𝜃21 𝑌𝑡−1 + 𝜃22 𝑋𝑡−1 + 𝜀2𝑡

där  och  är intercept- och riktningskoefficients parametrar och  är brus (Stock och Watson
2015, 632) som är oberoende av X och Ys förflutna men kan vara korrelerade. Om 𝜃12 ≠ 0
betyder att X förflutna kan förklara Ys förflutna. VAR-modellen blir därför en förlängning av
OLS, där metoden använder sig variablernas historik för att förklara deras framtida utveckling
(Verbeek 2008, 269). Det kan skriva om till matrisform som (Verbeek 2008, 336)
(3.3)

𝑌
𝛿
𝜃
( 𝑡 ) = ( 1 ) + ( 11
𝑋𝑡
𝜃21
𝛿2

𝜀1𝑡
𝜃12 𝑌𝑡−1
)(
) + (𝜀 )
𝜃22 𝑋𝑡−1
2𝑡

Koefficienterna för varje ekvation skattas med hjälp av OLS. Estimationerna är konsistenta och
är normalfördelade vid stora stickprov (Stock och Watson 2015, 633). Koefficienterna tolkas
dock sällan på grund av dess komplexitet. Resultaten redovisas oftast med hjälp av Grangers-
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orsakssamband och Impulse response function. VAR-modellen kommer därför att vara den
underliggande modellen för Granger-orsakssamband och Impulse response function.
3.2.2

Augmented Dickey-Fuller test – Stationäritet

När man utför regression med tidsseriedata är det viktigt att variablerna i modellen är stationära.
Med det menar man att sannolikhetsfördelningen inte förändras över tid. Den sammansatta
fördelningen (𝑌𝑠+1 , 𝑋𝑠+1 , 𝑌𝑠+2 , 𝑋𝑠+2 , … 𝑌𝑠+𝑇 , 𝑋𝑠+𝑇 ) är sammansatt stationär om X och Y inte
beror på s oavsett värdet på T. De generella antagandena är modifierade antaganden för den
multipla regressionsmodellen (Stock och Watson 2015, 587).
1. 𝐸(𝑢𝑡 |𝑌𝑡−1 , 𝑌𝑡−2 , … , 𝑋𝑡−1 , 𝑋𝑡−2 , … , 𝑋𝑘𝑡−1, 𝑋𝑘𝑡−2,… ) = 0;
2. (𝑎) 𝐷𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑘𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑌𝑡 , 𝑋1𝑡 , … , 𝑋𝑘𝑡 ) ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟 𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔
(𝑏)(𝑌𝑡 , 𝑋1𝑡 , … , 𝑋𝑘𝑡 ) 𝑜𝑐ℎ (𝑌𝑡−𝑗 , 𝑋1𝑡−𝑗 , … , 𝑋𝑘𝑡−𝑗 ) 𝑏𝑙𝑖𝑟 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑛ä𝑟 𝑗 ä𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑡
3. 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠 ä𝑟 𝑜𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘𝑎: 𝑋1𝑡 , … , 𝑋𝑘𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑌𝑡 ä𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑡 𝑓𝑟å𝑛 0 𝑜𝑐ℎ ℎ𝑎𝑟 ä𝑛𝑑𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑓𝑗ä𝑟𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡
4. 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑘𝑜𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡
För att testa om variabler är stationära kan man använda sig av Dickey-Fuller testet där man
testar nollhypotesen att det finns en stokastisk trend dvs unit root mot alternativ hypotesen att
det inte finns någon unit root och därmed stationäritet. Eftersom man estimerar koefficienterna
med minsta kvadrat metoden antar man därför att tidstrenden är en linjär funktion av t, och bör
därför vara stationär runt den linjära funktionen. Då har tidsserien en deterministisk trend
(Stock och Watsson 2015, 604). Ett sätt att bestämma hypoteserna är att använda sig av tdistributionen och utföra enkelsidiga t-test. Dock ökar risken för att förkasta nollhypotesen och
begå typ-1 fel, eftersom under nollhypotesen är fördelningen snedvriden åt vänster. DickeyFuller testet tar hänsyn till lämpliga distributioner och använder sig av utvalda percentiler för
mer precisa estimat (Verbeek 2008, 283–284). Om vi antar ekvation 3.1 i faktor form
(3.4)

(1 − 𝜙1 𝐿)(1 − 𝜙2 𝐿)(𝑌𝑡 − 𝜇) = 𝜀𝑡

För att variablerna ska vara stationära krävs det att bägge  är> 1 i absoluta värden (Verbeek
2008, 286). Enkelt kan man säga att när variablerna är stationära vill man se utvecklingen av
den slumpmässiga gången kring ett nollstäck. Om variablerna inte är stationära kan de bli det
efter man har differentierat de en gång. Då blir de integrerade av första ordningen (Verbeek
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2008, 281). Att differentiera variablerna är det mest pålitliga sättet att bli av med trend (Stock
och Watson 2015, 607).
Eftersom alla variabler inte var stationära differentierades KPI, Stibor, utlåningsränta och
bostadsprisindex som sedan blev stationära (se bilaga 1).
3.2.3

Granger-orsakssamband

I många fall är det möjligt att variabler inte bara påverkar varandra åt ett håll. X orsakar Y, men
det finns en möjlighet att Y även påverkar X. Exempelvis låg inflation leder till att styrräntan
sänks. När styrräntan sänks går inflationen upp enligt ekonomisk teori. Orsakar ena det andra
eller vice versa? (Cochrane 2005, 57–58). Genom Granger-orsakssamband kan man redogöra
för riktningen för hur variablerna påverkar varandra och genom det ta hänsyn till
endogenitetsproblem som kan uppstå (Verbeek 2008, 138) efter VAR(p). Grangerorsakssamband fungerar som ett F-test. Om penningpolitiken Granger-orsakar inflation över
tid, baserat på tidigare värden betyder det att prediktionerna på inflation förklaras bättre
tillsammans med penningpolitiken (Stock och Watson 2015, 588–589) givet att variablerna
finns med i modellen och hålls konstanta. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att
penningpolitiken orsakar en förändring i inflation utan det betyder snarare att tidigare värden
på penningpolitiken innehåller information om förändringar i inflation och kan hjälpa till att
prognostisera framtida inflation (Stock och Watson 2015, 589). Observera att Grangerorsakssamband inte är ett riktigt samband eftersom att det finns andra faktorer som kan spela
en betydande roll och det går därför inte att hävda kausalitet (Sims 1980). Detta går dock att
lösa genom att inkludera fler variabler i modellen vilket Christopher Sims (1980) har visat.
I denna studie är det intressant att kolla på hur orsakssambanden ser ut mellan inflation,
räntekanaler och skulder.
3.2.4

Impulse response function

För att kunna besvara några av frågeställningarna är det vidare intressant att undersöka vad som
händer med ekonomin när den utsätts för en chock. Efter Lehman Brothers gick i konkurs 2008
hamnade bankerna i en kris som spred sig över hela världen (Ekonomifakta 2016). Genom ett
IRF test skickar man en positiv impuls/chock i en variabel i VAR(p) modellen för att se hur de
andra variablerna responderar på impulsen. I denna studie är det relevant att undersöka hur
Stibor, utlåningsräntan och skulderna svarar på en impuls i inflation.
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Anta att alla variablerna i modellen antar sitt medelvärde vid tidpunkt t=0. Då är =𝑦𝑡 = 0.
Genom att chocka inflationens standardavvikelse med en positiv enhet kan vi se hur de andra
variablerna i modellen varierar runt sina medelvärden i tidpunkt t=1,2. Eftersom vi antar att
medelvärdet är noll betyder det att vi vill se utvecklingen av variablerna kring ett nollstreck
under tidsperioden t=1,2 (Lütkepohl 2005, 51). Genom det kan vi få en visuell bild över
utvecklingen av variablerna i VAR(p). Observera dock att om det inte finns någon Granger
orsakssamband mellan variablerna kommer effekten av impuls att vara noll (Lütkepohl 2005,
54).
3.2.5

Diagnostik

Innan man gör de ovanstående testerna måste man bestämma hur många laggar som ska
inkluderas i modellen. Om modellen innehåller för få laggar finns risken för förlust av
information medan för många laggar estimerar mer information än nödvändigt. Det är därför
viktigt att balansera mellan fördelarna och nackdelarna med sitt val av ordern p (Stock och
Watson 2015, 593) för att estimaten i modellen ska ge en rättvisande bild av verkligheten. Vid
diagnostiken kan man använda sig av BIC (Bayes information criteria) och AIC (Akaike
information criteria) värden, F-test eller ekonomisk teori för att definiera valet av laggar enligt
Stock & Watsson (2015, 596–597). AIC och BIC är två populära mått som används vid
modellbyggande. Anta en multipel linjär regression. Modellen belönar 𝑅 2 -värdet desto fler
variabler man inkluderar, medan AIC och BIC straffar det. Ett lågt AIC och BIC värde i en
modell med flera variabler och lagg visar på en modell med god kvalitet (Verbeek 2008, 61).
I denna uppsats kommer urvalet att utgå ifrån ekonomisk teori. Makroekonomisk teori säger att
penningpolitiska effekter inte påverkar ekonomin på lång sikt och återvänder därför till sin
ursprungs nivå på mellanlång sikt (Carlin och Soskice 2006, 385). Det är förstås svårt att
definiera längden på mellanlång sikt. Med teoribakgrunden som stöd i denna uppsats tolkar jag
en mellanlång sikt på två år och därför använder jag en VAR(8) modell.
Om data inte är stationärt är det viktigt att undersöka om det finns cointegration mellan
variablerna innan man utför en VAR(p). När variablernas stokastiska gång rör sig åt samma
håll över en längre tid kan det verka som att variablerna delar en trend (Stock och Watson 2015,
702). Om variablerna är cointegrerade delar de en gemensam trend. Det betyder att det finns en
långsiktig jämvikt (Verbeek 2008, 328–329). När man har flera variabler betyder det att det kan
finnas mer än en gemensam trend mellan variablerna (Verbeek 2008, 338–339). För att testa
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för cointegration kan man använda sig av Johansen test for cointegration som använder sig av
maximum likelihood metoden för att spåra antalet cointegrerade variabler (Verbeek 2008, 342–
345). Testet är väldigt komplext och kommer därför förklaras kortfattat. Johansen testar antalet
cointegrationer genom två tester: trace test och maximum eigenvalue test. Båda testerna är
likelihood kvottester där en nollmodell testas mot en alternativ modell. Här använder man sig
dock av den multivariata Dickey-Fuller fördelningen istället för chitvåfördelningen. Om 𝑘 − 𝑟0
är signifikant skilt från 0 finns det cointegration mellan variablerna (Verbeek 2008, 343–344).
För mer information om Johansens cointegrationtest finns i Verbeek (2008).
Vid cointegration är det mer lämpligt att använda sig av en Vector Error Correction Model
(VECM). Den tar hänsyn till antalet cointegrerade variabler och den långsiktiga jämvikten
(Verbeek 2008, 340–341). Eftersom penningpolitiken inte har en effekt på ekonomin på lång
sikt, har variablerna avtrendats genom differentiering för att endast mäta den kortsiktiga
effekten. Notera att VAR(p) säger endast något om den kortsiktiga jämvikten och är därför
lämplig i denna studie.
3.3

STRESSTEST

VAR-modellen visar hur hushållens skulder påverkas av olika räntekanaler och inflation. Den
säger dock inte hur enskilda hushåll drabbas i sin privatekonomi. Debatten kring vad som
kommer att hända med hushållens skulder om räntorna stiger har varit enhällig. Därför är det
vidare intressant att undersöka hur olika hushåll med olika inkomster och utgifter reagerar på
förändringar i privatekonomin.
Genom att stressa hushållens ekonomi kan man beräkna fram hur skuldkvoten mellan skulder
och tillgångar ändras när de utsätts för arbetslöshet och ränteförändringar. Rimligtvis borde
hushåll med låga marginaler vara mer känsliga för ränteförändringar. Om ett hushåll har lägre
disponibel inkomst än 60 procent av medianinkomsten anses det hushållet att ha en låg
ekonomisk standard enligt SCB:s (2017) beskrivningar om hushållens ekonomi. Ett stratifierat
klusterurval av olika hushåll för Riket som bor i äganderätt och bostadsrätt väljs ut. Ett
stratifierat kluster representerar sin del av målpopulationen. Ett antagande görs om att alla
hushåll i stresstesterna är medlemmar i A-kassa och borde därför få 80 procent den lön som de
hade tidigare (Regeringskansliet, 2015). Hushållen har dessutom bostadslån som är tagna till
rörlig ränta.
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Utifrån olika hushålls disponibla inkomst och boendeutgifter har jag beräknat fram vad som
händer med deras skuldkvot när räntan förändras. Tanken är att hypotetiskt visa konsekvenserna
för hushåll som har satt sig i ett känsligt läge. Genom att subtrahera bort existensminimum från
medianvärdet av den disponibla inkomsten kan man beräkna hur nära skuldkvoten är ifrån sitt
existensminimum. När kvoten överstiger 1 har hushållen överstigit sitt existensminimum (Se
beräkning i bilaga 2).
Vad kommer att hända med hushållen med låg ekonomisk standard när de blir arbetslösa och
räntan skulle öka med 3 respektive 5 procent? Kommer de överstiga sitt existensminimum?
3.4

MÖJLIGA PROBLEM

När man skriver en uppsats är det viktigt att vara medveten om styrkan och eventuella problem
som kan uppkomma. I detta stycke kommer jag gå igenom vad man bör tänka på när man gör
en studie.
När man använder sig av en kvantitativ metod är det viktigt att påpeka att en modell är endast
en förenklad beskrivning av en komplex verklighet. Olika studier kan påvisa olika resultat
beroende vilken infallsvinkel man väljer att studera. Det är därför viktigt att eftersträva efter
hög validitet och reliabilitet.
I denna studie definieras hushållens skulder som nyemitterade bostadslån som är tagna till 3
månaders rörlig ränta vilket betyder att man endast kollar på en del av skuldsättningen. Stibor
räntan används som en proxyvariabel istället för reporäntan. Eftersom bankerna gör egna
prognoser om framtida marknadsläge kan de justera Stibor utan att reporäntan förändras vilket
gör att den varierar mer än reporäntan (Hopkins, Lindé och Söderström, 2009). Dessa aspekter
kan bidra till att den ekonometriska modellen inte fångar alla mekanismer.
Data som samlades in är sekundärkällor för att studera utvecklingen av hushållens skulder. Det
är därför viktigt att undersöka hur data har samlats in och behandlats. I modell 2 används
stratifierat klusterurval vilket betyder att det är svårt att säga något om hushållens
privatekonomi på en djupare nivå.
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4 RESULTAT
Nedan kommer resultaten att presenteras. Resultaten sammanfattar den viktigaste
informationen från de statistiska testerna i form av tabeller och tolkningar. För ytterligare
resultat se Appendix.
___________________________________________________________________________
4.1

VECTOR AUTOREGRESSION MODEL

I en VAR-modell får man ut samma estimationer som i en multipel regressionsmodell.
Huvudsyftet med VAR-modellen är att förklara utvecklingen av hushållens skulder. Modellen
som förklarar hushållens skulder har ett väldigt högt 𝑅 2 värde (0,9769). AIC värdet landade på
-0,8990365 som tyder på att VAR-modellen har en god kvalitet. Variablerna i modellen är även
signifikanta på 5 procents signifikansnivå.
Tabell 1

Att tolka en VAR-modell, särskilt då den innehåller fler än 2 variabler och flera laggar är som
nämnt tidigare extremt komplext. I en VAR-modell antar man att alla variabler påverkar
varandra över tid. Därför blir estimationerna väldigt lik ett ekvationssystem. Olika laggar kan
även ge olika information och det blir därför väldigt svårt att mäta dynamiken. Med andra ord
turas variablerna som är med i modellen om med att vara beroende och oberoende variabler
över tid. Därför används VAR-modellen oftast som en underliggande modell. För att klargöra
resultaten bakom VAR-modellen använder jag mig därför av Granger-orsakssamband och IRF.

24

4.1.1

Granger orsakssamband

Genom Granger-orsakssamband kan man kartlägga hur variablerna enskilt och tillsammans
påverkar den beroende variabeln och även klargör riktningen för kausaliteten efter VAR(p). Ur
tabell 2 kan man utläsa hur variablerna turas om att vara beroende och oberoende variabler och
visar även riktningen för Granger-orsaken. Inflation och Stibor har en Granger-orsak på
hushållens skulder. Däremot har utlåningsräntorna ingen effekt på hushållens skulder.
Tillsammans Granger-orsakar variablerna hushållens skulder.
Tabell 2

Obs: Granger orsakssamband visar riktningen på hur variablerna påverkar varandra
Inflation och Stibor Granger-orsakar även varandra. Hushållens skulder har ingen Grangerorsak varken på inflation, Stibor eller utlåningsräntan.
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4.1.2

Impuls response function

Eftersom det finns Granger-orsak mellan variablerna är det intressant att se hur variablerna i
VAR(p) påverkas av en inflationschock. Genom att utsätta KPI för en positiv chock med en
standardavvikelse idag, kan vi se hur Stibor, utlåningsräntan och hushållens skulder utvecklas
tio perioder fram i tiden. Resultaten är baserade på korrelerade (order 1) och okorrelerade
chocker (order 1b) där den vertikala axeln visar den procentuella förändringen och tidsperioden
presenteras på den horisontella. Från graferna i tabell 3 nedan är det tydligt att reaktionen för
räntekanalerna är nästan identiska. Det vill säga när Stibor rör sig åt ett håll, rör sig även
utlåningsräntan åt samma håll.
Tabell 3

Obs: Graferna visar hur en exogen inflationschock påverkar de endogena variablerna med
två olika identifieringssystem 10 perioder fram i tiden
En positiv inflationschock har en negativ effekt på hushållens skulder. Observera att med
hushållens skulder anses bostadslån som är tagna till rörlig ränta. Det betyder att hushållens
skuldsättning kommer att minska sakta över tid när variablerna i VAR(p) utsätts för en
inflationschock för att sedan återhämta sig igen.
Resultaten kan ses som en grafisk illustration över penningpolitiken. För att åtgärda en
överhettad ekonomi höjer Riksbanken reporäntan och andra räntor tenderar att följa efter. På
det sättet kan man försöka påverka hushållens konsumtion. Räntorna går tillbaka till sin
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ursprungsnivå efter cirka sex perioder vilket representerar 1,5 år, medan skuldsättning tar cirka
7–8 perioder.
4.2

Stresstester

Från resultatet ovan är det tydligt att penningpolitiken har en effekt på diverse räntekanaler och
konsumtion. När utlånginsräntan stiger drabbar det hushållens privatekonomi då
boendeutgifterna stiger. Från IRF-graferna kan man utläsa att utlåningsräntan stiger cirka 3–5
procent under den första perioden. Eftersom IRF visar hur framtida bostadslån kommer att
utvecklas säger den inte mycket om befintliga hushålls lån eller privatekonomi. Skuldkvoterna
nedan visar vad som händer med hushållens privatekonomi när ränteläget förändras.
Tabell 4

Obs: Skuldkvoten avser hur nära den är sitt existensminimum. Vid värdet >1 har skulderna
överstigit existensminimum.
Sambo=sammanboende
Från tabell 4 kan man utläsa att hushåll med medianinkomst har generellt goda marginaler.
Skuldkvoterna är marginellt högre för de som bor i bostadsrätt än för de som bor i villa och det
är tydliga skillnader mellan män och kvinnor i olika hushåll. Bäst klarar sig sammanboende par
som bor i villa och sämst för hushåll som är sammanboende med över 3 barn i som bor i en
bostadsrätt. En ökning i boendekostnad stressar inte samtliga hushållens privatekonomi.
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I Sverige räknas de hushåll som har en disponibel inkomst som är mindre än 60 procent av
medianinkomsten, som hushåll med låg ekonomisk standard. Rimligtvis bör dess hushåll
befinna sig i ett mer utsatt läge för förändringar i sin privatekonomi. Ur tabell 5 kan man utläsa
att det finns hushåll som lever under sitt existensminimum och det finns även hushåll som ligger
nära. När räntorna stiger och boendekostnaden ökar överstiger vissa hushåll sitt
existensminimum med nästan 50 procent. Kvinnor över 65 år översteg sitt existensminimum
med 1,465 procent. Bäst klarade sig sammanboende utan barn mellan åldrarna 18–64 som bor
i villa med en skuldkvot på 0.33 procent. Sammanboende med 3 eller fler barn översteg sitt
existensminimum med 1,081 procent. De som har det svårast i båda grupperna är hushåll med
barn oavsett civilstatus. Ensamstående kvinnor över 65 har en bättre ekonomi än män i samma
ålder om de bor i villa. Den mest utsatta gruppen är pensionerade kvinnor i bostadsrätt. För
vidare resultat om hushållens privatekonomi se bilaga 3 och bilaga 4.
Tabell 5

Obs: Skuldkvoten avser hur nära den är sitt existensminimum. Vid värdet >1 har skulderna
överstigit existensminimum.
Sambo=sammanboende
Låg ekonomisk standard definieras som <60% av medianinkomst
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5 DISKUSSION
Detta avsnitt är menat till att diskutera styrkor och svagheter med studiens resultat, samt att
koppla ihop de med den teoretiska ramen. Poängen med detta avsnitt är att se om resultaten
besvarar de frågeställningar som har staplats upp.
___________________________________________________________________________

Resultaten från VAR(8)-modellen visar att penningpolitiska åtgärder har en kortsiktig effekt på
räntekanalerna och hushållens skuldsättning. Ekonomin anpassar sig till jämvikt inom 8
perioder, vilket representerar 2 år. Prognoserna från IRF visar även att räntorna anpassar sig i
snabbare takt än hushållens skulder. Under den perioden kommer Stibor och utlåningsräntan
att stiga för att sedan stegvis återhämta sig till jämviktsnivå igen. Det kommer påverka
hushållens konsumtion eftersom de får mindre pengar i plånboken vilket grafen visar.
Granger orsakssambandet visar riktningen på variablernas kausalitet. Resultatet visar att
inflation tillsammans med Stibor och utlåningsräntan påverkar hushållens skulder.
Utlåningsräntan har dock ingen Granger-orsak på skuldsättningen vilket jag fann udda. Stibor
och inflation har dessutom en kausalitet på varandra.
När ekonomin drabbas av en positiv inflationschock säger prognosen att räntorna stiger mellan
3–5 procent. Höjningen sker efter cirka ett halvår. Det är inte en omöjlig tanke att inflationen
har utvecklats i snabbare takt än vad man hade förväntat sig. Modellen ger därför ett starkt
argument för att penningpolitiska åtgärder fungerar.
Genom att beräkna skuldkvoten har några hushåll med låg ekonomisk standard överstigit sitt
existensminimum och några hushåll kommer att ligga på gränsen. Hur väl stämmer resultaten
överens med ekonomisk teori?
För att hantera en stigande inflation höjer centralbanken räntan för att kyla ner en överhettad
ekonomi. När inflationen går ner justerar centralbanken räntan därefter (Carlin 2006, 84–85)
vilket Granger-orsakssambandet visar. Genom räntekanalen brukar andra marknadsräntor följa
efter (Hopkins et al) vilket också syns i resultaten. När räntorna stiger går investeringarna ner
och bankerna blir mer restriktiva med sin utlåning samtidigt som hushållen väljer att hålla i
pengar istället för att konsumera. Från IRF-prognoserna ser man hur volatilitet i räntorna har
en motsatt effekt på hur skuldsättningen förändras (Hopkins et al). Priser antas vara trögrörliga
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och anpassar sig över tid, därför anpassar sig räntorna i snabbare än hushållens skulder. Den
ekonometriska modellen har med andra ord ett starkt stöd av ekonomisk teori. Hushåll med låg
ekonomisk standard blir mer risktagande då de utsätter sig för risk vid köp av bostad trots att
det kan ge påfrestningar på deras privatekonomi vid ränteförändringar, vilket stöds av Prospect
theory. Resultaten kan därför ses som relevanta.
Det betyder dock inte att man inte ska vara kritiskt mot resultaten. Som nämnt tidigare i
uppsatsen är dessa modeller endast en förenklad bild av en komplex verklighet. Att använda
sig av Stibor som proxyvariabel istället för reporäntan kan ge en bias eftersom bankerna gör
egna bedömningar på marknadsläget. Det skapar mer volatilitet hos Stibor eftersom den kan
förändras trots att inga penningpolitiska åtgärder har skett. Å andra sidan är det bankerna som
bestämmer utlåningsräntan vilket betyder att förändringana i dessa variabler görs på samma
bedömningar av marknaden. Observera att Grangers-orsakssamband inte är riktig orsak på
grund av det finns andra faktorer som kan spela in. Då det inte finns några universella mått på
förväntningar är det svårt att beräkna för det i den ekonometriska modellen. Därför borde
resultaten tolkas med en försiktighet. Observera även att ingångspunkten i denna uppsats är att
studera den del av ekonomin som är mest känslig för förändringar. Då data dessutom samlades
in via sekundära källor är det svårt bedöma validiteten och reliabiliteten. Prognoserna kan
därför inte med säkerhet stämma överens med verkligheten vid en inflationschock.
Stresstesterna är baserade på stratifierade klusterurval som har sedan sammanvägts till Riket.
Därför finns det risk för stor spridning inom och mellan hushåll. Skuldkvoterna är dessutom
byggda på starka antaganden då man saknar faktisk information om deras privatekonomi. De
borde därför ses som hypotetiska scenerier. Data är även från 2015 vilket betyder att
amorteringskravet inte hade implementerats ännu.

30

6 SLUTSATS
I slutsatserna kommer en sammanfattning på alla komponenter som tas upp i studien.
Tanken är att ge en sista tanke återkoppling på studien. Avsnittet avslutas med förslag till
framtida studier.
___________________________________________________________________________

Syftet med denna uppsats var att undersöka konsekvenserna av penningpolitiska beslut. I och
med den höga skuldsättningen kan man argumentera för att Riksbanken har tagit sig ur
likviditetsfällan och därmed ändrat förväntningar hos hushåll och företag. Det betyder att
hushåll inte förväntar sig en räntehöjning och därför kan en inflationschock leda till en
räntechock. En räntehöjning visar att framtida hushålls skuldsättning kan minska och att
penningpolitiken återgår till normal nivå. Konsekvenserna av de penningpolitiska åtgärderna
blir att hushåll med låg ekonomisk standard inte klarar av sina boendekostnader och överstiger
sitt existensminimum. Hushåll som drabbades hårdast översteg sitt existensminimum med
nästan 50 procent. Penningpolitiken har därmed en dubbeleffekt och har försatt hushåll i en
ytterligare en fälla. För att undvika att hushåll hamnar i dessa fällor måste fler åtgärder
implementeras på bostads och kreditmarknaden. Dock är modellen endast en förenklad bild av
verkligheten och resultaten bör tolkas med en försiktighet. I studien användes Stibor för att
mäta penningpolitiska åtgärder och skuldkvoterna saknar faktisk information om hushållens
privatekonomi.
Till framtida studier är det vidare intressant att undersöka vilka åtgärder som kan implementeras
och studera de demografiska skillnaderna på dessa implementeringar. Till vidare
undersökningar är det även viktigt att ha tillgång till data med mer information. Därför föreslås
samarbeten med diverse institutioner som samlar in den typen av data för mer precis prognos.
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8 APPENDIX
Bilaga 1

Bilaga 2
Kalp:

𝐵𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

Kalp vid ökande boendeutgift:

1,0𝑥∗𝐵𝑜𝑒𝑛𝑑𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡−𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝐵𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

Kalp A-kassa: 0,8∗ 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑖𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 −𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚
Kalp Låg. Ek. stand.

𝐵𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
0,6∗𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡−𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚
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Bilaga 3

Obs: Skuldkvoten avser hur nära den är sitt existensminimum. Vid värdet >1 har skulderna överstigit
existensminimum.
Sambo=sammanboende
Disponibel inkomst är 80% av hushållens lön vid arbetslöshet
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Bilaga 4
Skuldkvot vid låg ekonomisk standard samt arbetslöshet

Obs: Skuldkvoten avser hur nära den är sitt existensminimum. Vid värdet >1 har skulderna överstigit
existensminimum.
Sambo=sammanboende
Låg ekonomisk standard definieras som <60% av medianinkomst
Disponibel inkomst är 80% av hushållens lön vid arbetslöshet
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