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Sammanfattning 
Huvudsyftet med uppsatsen är att studera storleken på sparat kapital och dess korrelation med 

diverse ekonomiska och socioekonomiska faktorer. För att besvara frågeställningarna har en empirisk 

analys utförts med hjälp av panelstudien Hushållens ekonomiska levnadsförhållanden, HUS, där 

individer intervjuats mellan åren 1983-1998. Regressionsanalysen består av två huvuddelar för 

finansiell- respektive realförmögenhet; i den första appliceras en statisk ekonometrisk modell och i 

den andra en dynamisk modell. Sammanfattningsvis indikerar analysen en positiv korrelation mellan 

finansiell förmögenhet och inkomst, medan resultaten indikerar att antalet barn påverkar 

tillgångarna negativt. Ingen av regressionsmodellerna finner signifikanta samband mellan 

förmögenhet och ålder, vilket betyder att resultaten inte är konsistenta med livscykelhypotesen. 

Huruvida en skillnad existerar i individers förmögenhetsstruktur och sparbeteende före och efter år 

1991 testas. Avregleringen av kapitalmarknaden och skattereformen bör sannolikt ha påverkat det 

finansiella sparandet positivt, medan skuldkvoten och de reala tillgångarna torde ha minskat. Enligt 

den empiriska analysen har de förväntade förändringarna ägt rum, men orsaken kan inte fastställas 

med vald metod. Troligtvis kan utvecklingen i huvudsak hänföras till relativa prisförändringar på den 

finansiella marknaden samt fastighetsmarknaden. Nivåskillnader i reala tillgångar kan antagligen till 

stor del förklaras av geografiska skillnader på grund av den exceptionella ökning i efterfrågan på 

fastigheter, vilket lett till en kraftig prisutveckling på fastighetsmarknaden i storstadsregioner.  
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1. Inledning 
För att bättre förstå hur offentliga system påverkar individers beteende är en ökad kunskap om 

sparandets bestämningsfaktorer nödvändig. Ett flertal studier om sparbeteende återfinns i 

internationell forskning, exempelvis Deaton [1992], Attanasio & Szekély [2000], Koskela & Virén 

[2005] och Jappelli & Modigliani [2005]. Analysen i denna uppsats baseras på ett mikrodatamaterial, 

medan övrig litteratur till stor del behandlar frågeställningar om sparbeteende på makronivå. 

Analysen kompletterar således det stora antalet makrostudier. 

Huvudsyftet är att studera storleken på sparat kapital och dess korrelation med diverse ekonomiska 

och socioekonomiska faktorer. Därtill görs en jämförelse av sparbeteende mellan olika åldrar och en 

analys av sammansättningen av tillgångar under perioden 1983-1998. I Sverige har ett antal större 

politiska reformer genomförts de senaste 30 åren, bland annat avreglerades kapitalmarknaden i 

slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet reformerades skattesystemet. Enligt Klevmarken 

[2003] har avregleringen av kapitalmarknaden sannolikt skapat ett ökat utrymme för ett finansiellt 

sparande bland hushållen. Samtidigt bidrog bankernas ökade utlåning till att hushållens 

genomsnittliga skuldkvot ökade dramatiskt under denna period. Sedermera reformerades 

skattesystemet i syfte att förenkla och skapa en bredare skattebas.1 Kapitalinkomstbeskattningen 

blev i och med reformen inte längre progressiv, utan ersattes av en proportionell skattesats som 

torde stimulerat sparandet och minskat lånekvoten bland hushållen då även möjligheten att dra av 

kapitalförluster minskade. Studien skall därför även undersöka om det finns en skillnad i individers 

förmögenhetsstruktur och sparbeteende före och efter reformerna. Sannolikt bör det finansiella 

sparandet ha påverkats positivt, samtidigt som reala tillgångar och andelen skulder i förhållande till 

disponibel inkomst kan förväntats ha minskat. Sammanfattningsvis behandlas följande 

frågeställningar:   

 Kan skillnader i finansiella och reala tillgångar mellan individer förklaras av ekonomiska och 

socioekonomiska faktorer såsom inkomst, ålder, arbetslöshet, antalet barn och civilstånd?  

 Sparar svenska hushåll i enlighet med livscykelhypotesen? 

 Finns det en skillnad i sammansättningen av sparat kapital mellan perioderna före och efter 

avregleringen av kapitalmarknaden under slutet av 1980-talet och skattereformen 1991? 

Uppsatsen inleds med en avgränsning där metoden presenteras i korthet. Därefter följer en 

bakgrund där aktuella reformer diskuteras samt ett teoriavsnitt där relevanta teorier utreds och 

appliceras. Sedermera presenteras datamaterial, relevanta variabler och den empiriska analysen. 

Slutligen sammanfattas uppsatsen och dess resultat diskuteras.   

2. Avgränsning och metod 
Frågeställningarna undersöks med hjälp av ett paneldatamaterial från undersökningen Hushållens 

ekonomiska levnadsförhållanden, HUS2, där individer intervjuats mellan åren 1983-1998. Finansiella 

och reala tillgångarna har separerats till två beroende variabler och en kvot mellan dessa tillgångar 

har skapats i syfte att undersöka hur relationen mellan sparformerna förändrats över tid. 

Frågeställningarna behandlas med hjälp av deskriptiv statistik och regressionsanalys. För att kunna 

                                                           
1
 Agell, Englund & Södersten [1998]. 

2
 Klevmarken & Flood [2000]. 
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konstatera om en eventuell förändring har ägt rum efter 1991 integreras en tidsdummyvariabel i 

regressionsmodellerna. Metoden innebär dock att det inte är möjligt att bestämma om förändringen 

beror på reformerna eller har annan orsak. Reformernas faktiska effekter kan på så vis inte 

bestämmas.  

Regressionsanalysen för respektive tillgång består av två delar - i den första har en ekonometrisk 

modell utan laggade variabler använts och i den andra tillämpas en dynamisk modell för de olika 

tillgångarna. Då syftet är att studera sparandet är en dynamisk modell att föredra då datamaterialet 

innehåller information om den totala förmögenheten och inte själva sparandet. Om en laggad 

beroende variabel används som oberoende inkluderas information om den tidigare förmögenheten, 

vilket leder till att förändringen i förmögenhet, sparandet, skattas. Anledningen till att två modeller 

appliceras för respektive tillgång är att bortfallet blir stort då differentiering tillämpas i den 

dynamiska modellen samt att tidsperioderna mellan observationerna inte är ekvidistanta. 

Variationen torde leda till alltför låga estimat och icke väntevärdesriktiga parametrar för laggarna 

som baseras på de längre tidsperioderna (se avsnitt 6.2).3  Problemet leder till konservativa 

hypotestest, men hur övriga parametrar påverkas är dock svårt att fastställa. De ej ekvidistanta 

tidsperioderna och den obalanserade panelen är även orsaken till varför differentiering inte tillämpas 

i den första delen av den empiriska analysen.  

3. Bakgrund 
Nedan följer en historisk bakgrund gällande den händelserika tidsperiod som uppsatsen avser och 

därefter följer en sammanställning av relevanta mikrostudier avseende sparande.  

3.1 Historisk bakgrund 
Skatter på kapitalinkomster har länge varit ett omdebatterat ämne på grund av dess snedvridande 

effekt på sparbeteende.4 Dess eventuella effekter på hushållens ekonomi känns än mer intressanta 

att studera då ämnet återigen är aktuellt i den offentliga debatten till följd av hotet om en möjlig 

”fastighetsbubbla” i och med de kraftigt stigande fastighetspriserna. En ytterligare sänkning av 

skatten motiveras genom dess potentiella effekt på hushållens skuldkvot på så sätt att den skulle 

minska avdragsvärdet för låneräntor och därmed reducera risken för snabbt stigande 

fastighetspriser. Detta skulle visserligen kunna lösas genom att direkt minska avdragsrätten. 

Huruvida reduktionen av kapitalinkomstskatten har lett till ett ökat privat sparande och därmed en 

ökning samt en omfördelning i tillgångar är därmed relevanta frågor att undersöka vidare. Bland 

annat har Svenskt Näringsliv uttalat sig i frågan då de vid upprepade tillfällen hävdat att det i dag är 

för dyrt att investera i Sverige jämfört med andra EU-länder, vilket i sin tur hämmar den ekonomiska 

utvecklingen. De anser att då andra länder har genomfört en sänkning av kapitalinkomstskatten har 

det resulterat i positiva effekter samhällsekonomiskt genom att investeringarna ökat.5 I debatten 

återfinns även argumentet att en sänkning anses nödvändig för att behålla kapital i den 

internationella skattekonkurrensen.6 Dock bör det nämnas att enskilda länder inte nödvändigtvis har 

incitament att utforma kapitalbeskattningen på ett effektivt sätt för samhället som helhet. Skatten 

fyller även andra viktiga funktioner och generar inkomster för den offentliga sektorn. Att inte 

                                                           
3
 McKenzie [2001]. 

4
 Christansen & Toumala [2008], Pirttilä & Selin [2006]. 

5
 Svenskt Näringsliv, 20 april 2010. 

6
 Dagens Industri, 6 oktober 2000. 
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beskatta kapital samtidigt som arbetsinkomstskatten beskattas skapar problem med ”Income 

shifting”, som innebär att individer och företag tenderar att rapportera arbetsinkomster som 

kapitalinkomster för att undvika de relativt höga skattsatserna på arbete.7   

Tidsperioden som rapporten avser, år 1983 till 1998, är en period då både kreditmarknaden 

avreglerades och en stor skattereform genomfördes. Under 1980-talet var kapitalinkomstskatten 

progressiv och en ny organiserad kreditmarknad med bättre lånevillkor ledde till en ökad efterfrågan 

på exempelvis fastigheter varvid hushållens skuldkvot ökade. Att härleda denna ökning enbart till 

avregleringen är dock svårt eftersom Sverige parallellt hade en hög ekonomisk tillväxt, vilket torde 

att lett till att hushållen såg positivt på framtiden och därmed vågade belåna framtida inkomster i 

större utsträckning. Innan skattereformen 1991 stimulerades en lånefinansierad konsumtion då 

avdrag för detta var möjligt i stor utsträckning. Nettoräntebetalningar var fullt avdragsgilla fram till 

1982 och med en maximal marginalskatt på 80 procent var skattesystemet i högsta grad progressivt 

och skattemyndigheten betalade den största delen av räntekostnaderna för hushållen. 

Skattereformen 1983-85 reducerade den maximala nivån till 50 procent, vilket följdes av en 

ytterligare sänkning till 47 procent år 1989.8 Skattereformen 1991 resulterade bland annat i en 

proportionell skattesats för kapitalinkomster på 30 procent (se tabell 1). Denna reformering av en 

tidigare progressiv skatt på mellan 36-72 procent genomfördes inte bara i Sverige utan även i andra 

nordiska länder, där ibland Finland och Norge. En konstant skattesats ger en ökad neutralitet i 

beskattningen av kapitalinkomster och reduktionen i marginalskatt har påverkat inkomsttagare, men 

olika mycket. 9  I och med reformen fick en genomsnittlig inkomsttagare en sänkning av 

marginalskatten på kapital med 10-15 procent, men skattelättnaden blev än högre för 

höginkomsttagare.  

Tabell 1: Marginalskattesatser i Sverige 

                                                                  Marginalskattesatser i Sverige (%) 

 Före 1991 Efter 1991 
Arbetsinkomst 36-72 31-56 

Kapitalinkomst 36-72 30 

Källa: Sørensen [1997] 

Det explicita syftet med reformen var att stimulera sparandet och minska skuldsättningen bland 

hushållen. Målsättningen var även att göra reformen neutral då den lägre marginalskatten på arbete 

för höginkomsttagare skulle vägas upp av den högre skatten på kapitalinkomster. Reformen 

implicerade högre nettoräntesatser, vilket torde ha gett hushållen incitament att öka sitt sparande 

samt betala av sina skulder. En annan viktig aspekt var översynen av indirekta skatter. Innan 1991 

omfattades uppemot 60 procent av den privata konsumtionen av momsbeskattningen. Reformen 

utvidgade skattebasen, och flera skattesatser på varor höjdes.  

En ytterligare del av skattereformen var införandet av värnskatten. Dess syfte vara att inbringa en 

temporär extrainkomst för staten till följd av den ekonomiska krisen under 1990-talet, men 

värnskatten har inte avskaffats utan tillämpas än i dag och är således ett bestående avsteg från 

principen om ”hälften kvar” som låg till grund för reformen. Skattetrycket har därmed ökat allt mer 

för höginkomsttagare och värnskattens konsekvenser diskuteras bland annat i artikeln ”Ett 
                                                           
7
 Auerbach [2006]. 

8
 Agell, Englund & Södersten [1998]. 

9
 Sørensen [1997]. 
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skattetabu är brutet” i Dagens Nyheter [4 juni, 2010]. Sverige har i jämförelse med liknande länder en 

låg utbildningspremie10 och författarna drar slutsatsen att värnskatten gör det mindre attraktivt för 

unga personer att satsa på långa och kvalificerade utbildningar, där det krävs ekonomiska 

uppoffringar under studietiden för att erhålla en högre inkomst efter utbildningen. Peter Birch 

Sørensen har nyligen publicerat en rapport på uppdrag av ESO, Expertgruppen för studier i offentlig 

ekonomi, där det konstateras att den samlade marginalskatten för högre inkomster ligger på 63-67 

procent. Runt två tredjedelar av en inkomstökning försvinner följaktligen i skatt för denna grupp, 

vilket inte var syftet med reformen. Sørensen menar att skatten skulle kunna avskaffas utan att 

medföra inkomstbortfall för staten. Statskassan skulle istället gynnas genom ett ökat 

skatteunderlag.11  

Sammanfattningsvis torde det nya skattesystemet gett hushållen starka incitament att omfördela sitt 

sparande från reala till finansiella tillgångar, vilket aggregerad statistik tycks verifiera.12 Storleken på 

denna förändring är dock svår att fastställa, men att en förändring har ägt rum konstaterar bland 

annat Agell, Englund & Södersten [1998] och Klevmarken [2003]. Diagram 1 illustrerar hushållens 

sparkvot som procentuell andel av disponibel inkomst.13 Under 1980-talet sker en kraftig minskning i 

sparkvoten och då kapitalmarknaden avreglerades (slutet av 1980-talet) är kvoten negativ för att 

sedan öka starkt under början av 1990-talet. Samtidigt reformerades skattesystemet och en ökad 

osäkerhet i och med den ekonomiska krisen torde vara en av huvudanledningarna till den dramatiska 

ökningen under 1990-talet. Den genomsnittliga sparkvoten mellan åren 1970-2006 är under fyra 

procent, dock har kraftiga fluktueringar inträffat under perioden och direkt efter skattereformen 

1991 steg kvoten till 12-13 procent.14 Då ekonomin återigen började stabilseras under mitten på 

1990-talet sjönk kvoten och konsumtionen ökade.   

Diagram 1: Hushållens sparkvot uttryckt som procentuell andel av disponibel inkomst  

 

Under slutet av 1980-talet blev det förmånligare att låna och skuldsättningen bland hushållen ökade. 

Då skattereformen genomfördes minskade skuldkvoten kraftigt, vilket bekräftar resonemanget ovan. 

Kurvan är dock relativt flack om kvoten mellan hushållens skulder och totala tillgångar studeras, 

vilket bland annat kan förklaras av stigande priser på fastigheter och mark (se diagram 2). Den 

                                                           
10

 Denny, Harmon & O’Sullivan [2008]. 
11

 Sørensen [2010]. 
12

 Agell, Englund & Södersten [1998]. 
13

 Statistiska centralbyrån, Hushållens ekonomi, Förmögenhetsstatistik. 
14

 Klevmarken [2006]. 
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tilltagande skuldnivån beror till stor del på ökning i efterfrågan på bostäder, som lett till en 

exceptionell prisutveckling på reala tillgångar. Ökningen kan delvis förklaras av de reformer som har 

gjort det fördelaktigare att låna.  

Diagram 2: Hushållens skulder som procentuell andel av disponibel inkomst  

  

3.2 Tidigare mikrostudier  
Den internationella forskningen inom området för hushållens sparande och i synnerhet konsumtion 

är bred och även den svenska forskningen är tämligen omfattande. En stor del av artiklarna avser 

studier på makronivå, med dynamiska modeller som grund, exempelvis Loayza, Schmidt-Hebbel & 

Servén [1999], Jappelli & Modigliani [2005] och Koskela & Virén [2005]. En möjlig förklaring till att 

makrostudier är överrepresenterade är bristen på mikrodatamaterial, samtidigt som aggregerad 

statistik är relativt lättillgängligt. Nedan följer en sammanställning av några relevanta studier där 

både svensk och internationell forskning behandlas.   

I Klevmarken [2003] analyseras förmögenhetstrender för svenska hushåll med hjälp av HUS-

databasen samt förmögenhetsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Med deskriptiv statistik 

diskuteras utvecklingen samt fördelningen av förmögenheten bland svenska hushåll under 1990-

talet. Att förmögenhetsfördelningen i Sverige är ojämn fastställs, speciellt då i jämförelse med 

inkomstfördelningen. Livscykelhypotesen testas och det är enligt rapporten svårt att finna belägg för 

teorin i Sverige då denna typ av sparande framförallt görs genom socialförsäkringssystemen. Enligt 

Klevmarken ökade andelen finansiella tillgångar efter 1991, men förmögenheten som kan hänföras 

till fastigheter förändrades inte. Klevmarken hävdar i båda sina artiklar från 2003 respektive 2006 att 

ett aktivt sparande baserat på regelbundna inkomster inte är huvudförklaringen till förändringarna 

utan att de mestadels kan hänföras till prisförändringar på den finansiella marknaden och 

fastighetsmarknaden.15  

Brittiska hushålls sparbeteende studeras närmare i Banks & Blundell [1994] där syftet först och 

främst är att testa livscykelhypotesen. En ålderseffekt kan ej verifieras, men resultaten uppvisar en 

signifikant kohorteffekt baserad på födelsedatum där sparandet bestämts genom residualen mellan 

konsumtion och inkomst.  Analysen är genomförd med bland annat datamaterial från U.K. Family 

Expenditure Survey (FES) och med upprepade tvärsnitt har information samlats om brittiska hushåll i 

22 års tid, med en början år 1969. Effekten av ålder, barn och yrke är i fokus. Enligt skattningarna av 

                                                           
15

 Klevmarken [2003] och [2006]. 
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den loglinjära Eulerfunktionen, med förändring i real konsumtion som beroende variabel, tenderar 

hushållen att ha en större konsumtionsökning om det inkluderar barn samt om överhuvudet 

klassificeras som tjänsteman. De konstaterar även att en övervägande andel av sparandet kan 

hänföras till bankkonton och socialförsäkringsprodukter.  

En stor del av litteraturen gällande sparandets bestämningsfaktorer på mikronivå har tillämpats på 

utvecklingsländer. Abdelkhalek T et al [2009] har med mikrodata skattat sparandets 

bestämningsfaktorer i Marocko. Den empiriska analysen består av två skattade modeller, den ena för 

hushåll i urban miljö och den andra för hushåll bosatta på landsbygden. Studien konstaterar att 

oavsett geografisk tillhörighet har nuvarande inkomst en positiv effekt på storleken på sparandet. 

Hushållens storlek har endast en negativ signifikant effekt för hushåll bosatta i urbana områden. 

Rapporten konstaterar att marockanska kvinnor sparar mer än vad männen gör i genomsnitt. I 

modellskattningarna har dock inte sparandet separerats i en finansiell respektive real del.    

4. Teoretiskt ramverk 
För att ge en teoretisk utgångspunkt för den ekonometriska analysen presenteras två relevanta 

ekonomiska modeller. Först följer en genomgång av livscykelhypotesen, sedan presenteras en 

applicerad OLG-modell (överlappande generationsmodell), vilken mynnar ut i en sparfunktion. 

4.1 Livscykelhypotesen 
Begreppet livscykelhypotesen myntades bland annat av Modigliani & Brumberg [1954]. Ideligen 

appliceras teorin i ekonometriska studier, men att finna konsistenta resultat har visat sig vara svårt. 

Enligt livscykelhypotesen har individer fullständig information och därmed en livslång 

konsumtionsplan vilken de agerar utifrån. Nuvarande inkomst ses som en del av den totala 

inkomsten under en livstid där nivån på den nuvarande konsumtionen bestäms utifrån tillgänglig 

information och förväntningar på framtida inkomster. För att ackumulera kapital för konsumtion i 

framtiden väljer individen att spara en del av sin inkomst.16 Livet kan delas upp i tre perioder där 

individen i den första är ung och arbetar relativt lite. I period två arbetar personen som mest medan 

individen i period tre är äldre och inkomsten lägre. Under den första perioden är utgifterna större än 

inkomsterna, individen lånar därmed från framtida inkomster till sin nuvarande konsumtion, 

exempelvis genom att ta studielån under studietiden. Teorin menar att individer tenderar att spara 

mer under de år de är arbetsaktiva, vilket då innebär att de konsumerar mindre än vad inkomsten 

tillåter. Under senare delen av livet tenderar individer att konsumera mer än inkomsten, vilket 

finansieras av den ackumulerade förmögenheten (se bild 1). Samtidigt har positiva sparkvoter bland 

äldre påträffats i ett flertal studier och detta strider då följaktligen mot hypotesen. I sin enklaste form 

bortser dock livscykelhypotesen från altruism och osäkerhet kring livslängd, vilket kan förklara varför 

äldre människor sparar. Då en äldre person inte vet om hon/han kommer att leva ytterligare 5 eller 

20 år är det svårt att skapa en livslång konsumtionsplan och för att försäkra sig om att kunna 

konsumera i framtiden sparar således även äldre människor. Likväl har dock livscykelhypotesen med 

dess idé om en livslång konsumtionsplan visat sig vara en bra utgångspunkt för empirisk forskning, 

exempelvis har Koskela & Virén [1994] underbyggt sin empiriska modell med teorin. 
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Bild 1: Livscykelhypotesen 

 
Källa: Case & Fair [2006]. 

4.2 OLG-modell 
Då individers val av konsumtion i dag eller i framtiden skall studeras är en överlappande 

generationsmodell, OLG-modell, en bra utgångspunkt för att modellera för de faktorer som 

bestämmer individers sparbeteende.17 Enligt teorin kan livet delas in i perioder och för att förenkla 

resonemanget har en två-periodsmodell valts. Vid början av varje period föds en ny generation och 

de äldsta individerna dör. På så sätt överlappar generationerna varandra då både unga och gamla 

individer existerar i samma period, därav benämningen överlappande generationsmodell.  Individen 

antas vara rationell, ha fullständig information och en livslång konsumtionsplan. I slutet av den andra 

perioden avlider individen. Modellen nedan bortser från altruism över generationer, således lämnar 

individen inget arv efter sig. Teorin är konsistent med livscykelhypotesen på så sätt att individen 

väljer att spara en del av sin inkomst i första perioden för att sedan konsumera sparkapitalet när 

denne blir äldre. Individer i period t+1, äldre personer, har följaktligen en högre marginell 

benägenhet att konsumera sin förmögenhet än yngre individer i period t. Företeelsen kan sålunda 

modelleras utifrån en nyttofunktion uppdelad i två perioder där den momentana nyttan är en 

växande funktion av konsumtionen:  

 (1)     (    
 )  (   )    (      

 )  

   Där,  = nuvärdet av all framtida nytta 

             
  = konsumtion för en individ i period t, då individen är ung. 

       
 = konsumtion för en individ i period t+1, då individen är gammal. 

                         = tidspreferensränta  

Indexet i representerar en specifik individ (i=1,…, N) och därmed kan individspecifik heterogenitet i 

konsumtion, lön och sparande existera, vilket även har betydelse då de ekonometriska modellerna 

formuleras (se avsnitt 6.2). Då arbetsutbudet ej skall studeras närmare antas individen tillhandahålla 

en enhet av arbete oelastiskt i den första perioden och mottar således en lön,   
 .18 Inkomsten kan 

spenderas på konsumtion,   
 , och sparande,   

 . De skatter som läggs på individerna i period ett är 

                                                           
17

 Samuelson [1958], Diamond [1965]. 
18

 Heijdra & Van Der Ploeg [2002], s 590. 
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arbetsinkomstskatten,   , som här blir detsamma som en klumpsummeskatt. Samtidigt inkluderas en 

proportionell kapitalinkomstskatt på ränteinkomster (  ) i enlighet med dagens skattesystem. I den 

andra perioden arbetar inte individen, men erhåller ränta på sitt sparande. Konsumtionen i period 

två finansieras därmed av sparandet i period ett och ränteutbetalningar. Budgetrestriktionerna 

formuleras enligt följande: 

(2)   
       

      
    

(3)   
 (      (    ))        

    

För att maximera nyttan med avseende på sparandet integreras budgetrestriktionerna in i 

nyttofunktionen: 

(4)      
    (  

       
 )  (   )    (  

 (      (    ))) 

Första ordningens villkor: 

(5)    
  (   )  (      (    ))  

    

Euler-ekvationen erhålls med hjälp av första ordningens villkor, vilken beskriver relationen mellan 

konsumtion i period ett och två som en kvot mellan tidspreferensräntan och marknadsräntan. Den 

marginella substitutionskvoten, MRS, mellan konsumtion i period ett och två definieras följaktligen:  

(6) 
  

 (    
 )

  
 (  

 )
 

   

      (    )
  

Detta implicerar sparfunktionen: 

(7)   
    (  

         (    ))  

Det privata sparandet är därmed en funktion av den disponibla inkomsten, klumpsummeskatten, 

marknadsräntan och kapitalinkomstskatten. Den teoretiska modellen är tämligen grundläggande, 

vilket möjliggör modifikationer. Utvecklingar existerar där hänsyn tas till altruism över generationer, 

där ett socialförsäkringssystem inkorporeras, lån från framtida inkomster möjliggörs samt att 

individer tillåts vara heterogena inom en period där vissa till exempel följer livscykelhypotesen medan 

andra direkt konsumerar sin nuvarande disponibla inkomst.19 Ett pensionssystem, antingen ett PAYG-

system (Pay-As-You-Go) eller ett Fully-funded-system, kan inkorporeras i modellen. 

Pensionsutbetalningen påverkar då det privata sparandet negativt eftersom om individen erhåller en 

hög pension behövs inte ett högt sparande för att uppnå en given konsumtionsnivå i period två. Då 

syftet är att ekonometriskt analysera bestämningsfaktorer för privata tillgångar görs ej ytterligare 

modifieringar av OLG-modellen då den med dess grundläggande komponenter anses tillräcklig. Den 

teoretiska delen underbygger den empiriska analysen och nästa steg är därmed att ekonometriskt 

skatta de privata tillgångarnas bestämningsfaktorer. Först följer en genomgång av datamaterialet och 

en diskussion kring valda variabler.       

                                                           
19

 Takaaki [2008], Altig & Davis [1993], Mankiw [2000]. 
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5. Datamaterial 
Datamaterialet är hämtat från HUS och innehåller fem observationstillfällen som gjorts vid 

årsskiftena 1983/84, 1985/86, 1992/93, 1995/96 samt 1997/98. Personer bosatta i Sverige, i åldrarna 

18-74 år, har inkluderats i studien, men individer boende på någon form av institution har 

exkluderats. När panelmedlemmar har överstigit en ålder av 74 år har de fortsatt intervjuats så länge 

det varit möjligt. Medelåldern är relativt jämn mellan observationstillfällena, men stiger under åren 

och varierar mellan 44 och 50 år. Totalt sett är genomsnittsåldern 47,63 år (se tabell 9, bilaga 1). 

Immigranter har endast inkluderats om de talade tillräcklig svenska för att genomgå intervjun. Det 

ursprungliga stickprovet var ett slumpvis och stratifierat klusterstickprov i tre steg och enheten är en 

individ. I varje hushåll har en till tre individer inkluderats beroende på hushållens komposition. I 

studien är svarsfrekvensen hela 80-90 procent och detta måste anses vara acceptabelt. Panelen är 

följaktligen obalanserad och problem kan uppstå då vissa grupper av individer lämnat studien 

systematiskt. Icke-respons och systematiska bortfall är oftast ett problem vid panelstudier av hushåll 

och kan hanteras via bland annat återviktning20, men på grund av begränsade resurser har problemet 

inte behandlats. Att balansera panelen är emellertid inte ett alternativ då sannolikheten för 

systematiska fel består. Möjligtvis är det en viss typ av individer som deltar samtliga perioder och 

urvalet blir då endast representativt för denna grupp. För att få ett rikare och mer representativt 

datamaterial har den obalanserade panelen således studerats.  Tabell 10 i bilaga 1 visar en relativt 

jämn fördelning av observationer mellan intervjutillfällena. Ett större antal observationer erhålls dock 

för 1995/96 jämfört med 1992/93. Totalt innehåller det obalanserade materialet 11 512 

observationer fördelat på 4 750 individer, vilket måste betraktas som tillräckligt för att erhålla 

pålitliga resultat.  

5.1 Variabler 
En sammanställning av inkluderade variabler samt koefficienternas förväntade tecken återfinns i 

tabell 2. Ett stort antal variabler och transformationer av variabler (till exempel logaritmform) har 

testats för regressionsanalysen, dock har ett flertal exkluderats på grund av multikolinjäritet och 

stora systematiska bortfall, såsom utbildning, yrke och förväntad sannolikhet att få behålla sitt 

arbete.  Fördelningen av reala och finansiella tillgångar är som förväntat inte normalfördelade utan 

skeva mot vänster likt inkomstfördelningen i Sverige och påminner därmed om en chi2-fördelning (se 

diagram 3 och 4, bilaga 1). Variablerna har inte logaritmerats då vissa observationer har värdet noll 

eller negativa värden. Då individen själv har uppskattat tillgångar och inkomster förekommer 

sannolikt mätfel i det samlade datamaterialet, men uppgifterna går inte att validera för samtliga 

perioder. Nedan följer en förklaring av relevanta variabler som sedermera analyseras i den empiriska 

analysen. 
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Tabell 2: Deskriptiv statistik, variabler21 

Variabel Observationer Medelvärde Standardfel Min Max Förväntat tecken 

Beroende       

Finansiella tillgångar 11512 77 889 139 354 0 1 047 486  

Reala tillgångar 11512 131 449 1 321 064 -3 754 864 3,50e+07  

Finansiella/reala 11512 ,56 10,33 - 250 923,0769  

Oberoende       

Inkomstgrundande 
bidrag (IB) 

11512 11 341 26 819 0 461 718 + 

Disponibel inkomst 
utan IB 

11512 20 138 35 441 0    465 879 + 

Ålder  11512 47,63   15,56        16 92  

Civilstånd_d 11512 ,74 ,44 0    1 + 

Barn 11512 ,84 1,19 0 11 -/+ 

Anställd_d 11506 ,98 ,13 0 1 + 

TR91_d 11512   0 1 +(Finansiella), 
 - (Reala),  
+(Finansiella/reala) 

 

Finansiella tillgångar: Variabeln representerar den monetära realsumman av individens samtliga 

finansiella tillgångar. Kapital på bankkonton, fonder, aktier och andra finansiella instrument vid 

observationstillfället är inkluderade. 

Reala tillgångar: Den reala förmögenheten är här mätt som tillgångar minus skulder. Det kan till 

exempel röra sig om marknadsvärdet på en fastighet (som individen själv uppger) minus bostadslånet 

för fastigheten. Fastigheter av olika slag är inkluderade, till exempel villor, bostadsrätter, fritidshus 

och andelslägenheter, men även jordbruk och mark. Trots att de genomsnittliga reala tillgångarna 

har ökat i värde de senaste åren blir nettoförmögenheten negativ för flera individer i datamaterialet 

då de har ett stort bostadslån.  

Finansiella/reala: Kvoten mellan finansiella och reala tillgångar.  

Ålder: Individens ålder har beräknats utifrån födelseår. Variabeln har även utvecklats och separerats 

till två variabler för att på så sätt fånga livscykelhypotesens karakteristiska puckelform; Ålder och 

(                 )
 
. Alternativet är att skapa två variabler - en för individens ålder och 

ytterligare en där åldern kvadreras. För det mesta leder dock metoden till problem med 

multikolinjäritet, vilket då kan undvikas genom beskrivet tillvägagångssätt. 

Civilstånd_d: Dummyvariabeln representerar individens civilstånd. Om en individ är gift eller har en 

partner delar de i regel på utgifterna. En översikt gjord av Statistiska centralbyrån visar att det är 

dyrare att leva som singel än tillsammans med någon och det borde då troligtvis leda till att de som 

bor med någon har en större möjlighet att bygga upp en sparbuffert.22 Artikeln hävdar att singlar har 

en lägre genomsnittsinkomst, ett högre studielån, lägre pensionssparande och sparar mindre än 

personer som är sambos eller gifta. De har samtidigt lägre skulder totalt sett. Ingen fullständig 

information om huruvida individen delar sitt boende eller lever ensam existerar och således används 

civilstånd som en proxyvariabel för hushållstyp. En annan viktig aspekt är att sambos eller gifta i 

                                                           
21

 För att erhålla reala värden har samtliga variabler innehållandes monetära värden justerats för inflation och 
uttrycks i 1980 års penningvärde med hjälp av konsumentprisindex, KPI, hämtad från Statistiska centralbyrån. 
22

 Dagens Nyheter [2006]. 
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större utsträckning bor i villa och torde därmed inneha högre reala nettotillgångar. Enligt en 

undersökning från SEB bor drygt en av tio i villa, medan singlar väljer hyresrätt eller möjligen 

bostadsrätt.23  

Barn: Variabeln anger antalet barn som individen försörjer i åldrarna 0-17 år. De ökade utgifterna 

som barn medför kan leda till att föräldrar planerar och skjuter upp en del av sin konsumtion för 

framtida utgifter.24 Altruism kan även vara en del av förklaringen till de eventuellt ökade tillgångarna. 

Samtidigt kan fler barn innebära ett lägre sparkapital på grund av de ökade utgifterna.  

Anställd_d: Dummyvariabeln anger ifall individen har ett arbete alternativt är arbetslös (1= anställd, 

0= arbetslös). Om en individ är anställd eller är egenanställd bör denna ha en större möjlighet att 

spara och på så sätt ha större tillgångar än en person som är arbetslös.   

Inkomstgrundande bidrag (IB): Summan av samtliga inkomstgrundande ersättningar och bidrag per 

år, exempelvis pension, socialbidrag, arbetslöshetsersättning, sjukpenning och vårdbidrag för anhörig 

eller barn. Individer som erhåller bidrag och inte en arbetsinkomst torde se på framtiden med en 

större osäkerhet jämfört med personer som arbetar. De inkomstgrundande bidragen kan därför 

påverka tillgångarna på annat sätt jämfört med övrig disponibel inkomst. Visserligen bör denna effekt 

fångas upp av variabeln anställd_d.  

Disponibel inkomst (utan IB): Den disponibla inkomsten (bruttoinkomst minus skatteinbetalningar) 

per år i tidsperioden t, exklusive individens eventuella inkomstgrundande bidrag. Variabeln 

innehåller både arbetsinkomst, kapitalinkomst och olika typer av bidrag som inte är 

inkomstbaserade, såsom barnbidrag.  

TR91_d: Dummyvariabeln inkluderas i analysen för att testa om en förändring i tillgångar har ägt rum 

efter skattereformen 1991. Konstruktionen av variabeln ser ut på följande sätt: 1= tiden efter 1991 

och 0= tiden före 1991. 

6. Empirisk analys 
Den empiriska analysen består av en deskriptiv del där utvecklingen över tid och ålder studeras, 

därefter följer regressionsanalysen. 

6.1 Deskriptiv statistik 
För att utreda huruvida individer sparar enligt livscykelhypotesen eller inte har individerna i 

datamaterialet delats in i fyra olika ålderskategorier. Tabell 3 indikerar att hushållens sparbeteende 

delvis är konsistent med hypotesen. De yngsta har lägst förmögenhet i genomsnitt och sparkapitalet 

är störst i kategorin för individer över 65 år. Enligt livscykelhypotesen skall sparandet minska i denna 

kategori, men resultatet är egentligen inte förvånande - individerna har byggt upp ett stort 

sparkapital under många år och har ännu inte använt kapitalet till konsumtion. Den aggregerade 

förmögenheten visar inte huruvida en minskning i sparande har ägt rum. För de reala tillgångarna är 

emellertid spridningen stor inom samtliga åldersgrupper, vilket leder till vida konfidensintervall. 

Klevmarken [2003] konstaterar att andelen individer över 65 år är mindre än populationsandelen i 

HUS, vilket betyder att gruppen inte kan anses vara representativ för den svenska befolkningen.  
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Tabell 3: Tillgångar i SEK, åldersgrupper   

Finansiella tillgångar Medelvärde Standardfel [95 % Konfidensintervall] 

upp till 34 år 58 748 2 187 54 460 63 035 

35-49 år 78 163 2 367 73 522 82 804 

50-64 år 115 177 3 163 108 976 121 378 

65+ år 136 618 4 365 128 061 145 174 

Reala tillgångar    

upp till 34 år 106 204 19 150 68 667 143 742  

35-49 år 103 728 13 341 77 577 129 880  

50-64 år 175 707 26 468 123 825 227 590  

65+ år 243 005 50 524 143 968 342 042  

 

Uppsatsen avser även att studera huruvida en omfördelning i tillgångar har ägt rum. Tabell 4 

indikerar att samtliga tillgångarna har ökat i genomsnitt efter 1991. Problemet är att förändringen i 

monetära termer kan vara missvisande, trots att de korrigerats för inflation. Under tidsperioden som 

studien avser ökade priserna på fastigheter markant, samtidigt som utvecklingen på aktiemarknaden 

var exceptionell. Dock har stora andelar av aktier endast påträffats hos rika hushåll och enligt 

Klevmarken [2006] är effekten av utvecklingen på aktiemarknaden därför liten. Enligt Klevmarken 

[2006] ökade andelen finansiella tillgångar, men den andel av förmögenheten som kan hänföras till 

fastigheter förändrades inte. Sammanställningen i denna uppsats visar att förmögenheten i reala 

tillgångar har ökat i genomsnitt (se tabell 4). Kvoten mellan de finansiella och reala tillgångarna har 

ökat, vilket tyder på att andelen finansiella tillgångar har stigit efter 1991. Detta resultat 

överensstämmer med slutsatsen i Agell, Englund & Södersten [1998]. 

Tabell 4: Tillgångar i SEK, före och efter reformerna  

Finansiella tillgångar    Medelvärde Standardfel [95 % Konfidensintervall] 

Före 1991 61 275 1 693    57 955 64 595 

Efter 1991 113 675 2 135 109 488 117 861 

Reala tillgångar        

Före 1991 137 628 3 176 131 400 143 856 

Efter 1991 153 089 20 763 112 387 193 791 

Finansiella/reala     

Före 1991 ,26 1,85 ,20 ,31 

Efter 1991 ,80 13,15 ,46 1,27 

 

6.2 Regressionsanalys  
Efter den deskriptiva sammanställningen följer nu en analys av de regressioner som utförts för att 

vidare utreda uppsatsens frågeställningar. Analysen inleds med den statiska ekonometriska modellen 

samt den dynamiska modellen för finansiella tillgångar, sedan följer regressionerna för 

realförmögenhet samt kvoten mellan de olika tillgångarna. 

Individspecifika effekter 

Att använda sig av paneldata har många fördelar och ger möjligheter att modellera för skillnader i 

beteende mellan individer. För att klargöra olika specifikationer avseende paneldata följer en enkel 

modell bestående av en beroende variabel, samt en vektor av oberoende variabler:25 
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 Greene [2008], s 182-183. 
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(8)                    

               

Heterogeniteten mellan individer representeras i uttrycket av     , där    innehåller en 

konstantterm och en mängd av individ- eller gruppspecifik heterogenitet som antas vara konstant 

över tiden t. Denna heterogenitet kan vara observerbar, såsom kön eller etnicitet, eller icke 

observerbar. För att estimera individspecifik effekt som är icke observerbar behandlas här fyra 

metoder; poolad regression, differentiering av första ordningen (FD) och estimation med fixa-

effekter (FE) eller random-effekter (RE). Om den individspecifika effekten,   , endast består av en 

konstantterm används en poolad regression, förutsatt att    är konstant över tid 

(                ), då OLS ger konsistenta och effektiva estimat av    och lutningsvektorerna.26 

FD kan tillämpas för att fånga upp den icke observerbara effekten, men metoden används sällan i 

panelstudier. Då syftet är att exempelvis se effekten av en förändring såsom en reform kan den 

appliceras.27 Uppsatsen faller inom denna kategori, där reformen av skattesystemet ses som 

brytpunkt och differentiering kan således vara en lämplig metod. Genom att använda FD finns dock 

endast en observation per individ att studera före reformen 1991. Panelen är dessutom obalanserad 

och om differentiering appliceras blir följaktligen bortfallet stort och systematiska bortfall kan 

uppstå. Förutom detta blir parametrarna för de differentierade variablerna inte väntevärdesriktiga 

då tidsperioderna mellan observationerna inte är ekvidistanta.  

Ytterligare en metod att beakta är specifikation med FE, där den icke observerbara effekten,   , tillåts 

vara korrelerad med inkluderade variabler. Specifikationen med FE implicerar att skillnader mellan 

grupper kan fångas genom differenser i kontanttermen, vilken då behandlas som en okänd 

parameter som måste estimeras.28 En FE-estimator benämns även within-estimator, där den senare 

benämningen antyder att OLS använder sig av tidsvariationen i   och   inom varje 

tvärsnittsobservation. Estimaten är väntevärdesriktiga då antagandet om strikt exogenitet i 

förklaringsvariablerna är uppfyllt. Med andra ord måste den idiosynkratiska feltermen,    , vara 

okorrelerad med varje förklaringsvariabel för samtliga tidsperioder. En FE-estimator tillåter dock 

slumpmässig korrelation mellan    och de förklarande variablerna i någon av tidsperioderna. Alla 

förklaringsvariabler som är konstanta över tid försvinner därmed då FE tillämpas och variabler såsom 

kön kan således inte inkluderas i analysen. Till följd av transformeringen går även en frihetsgrad går 

förlorad för varje tvärsnittsobservation, i.29  

En annan metod att ta hänsyn till är specifikation med RE, vilken genomförs med FGLS (Feasible 

Generalized Least Square) och är användbar då den icke observerbara effekten inte är korrelerad 

med någon av förklaringsvariablerna. 30  Specificering med RE används inte lika frekvent då 

heterogeniteten som kvartstår efter modellspecifikation endast får medföra seriell korrelation i 

slumptermen och inte korrelation mellan slumpterm och förklaringsvariabler. En fördel med RE 

jämfört med FE är att tidsinvarianta variabler som kön kan inkluderas, dock är variablerna ofta 

korrelerade med övriga förklaringsvariabler. 
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 Greene [2008], s 183. 
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 Greene [2008], s 190. 
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Skattning av dynamisk modell 

Dynamiska modeller har många fördelar och är i detta fall en lämplig metod för att skatta 

förändringen i tillgångar. Dock leder dynamiska modeller med FE till inkonsistenta estimat av 

parametrarna, vilket beror på att i en FE-modell är         ̅  korrelerad med feltermen      ̅, 

eftersom        är korrelerad med    och följaktligen med   ̅.
31   Instrumentering genom att använda 

laggar är inte heller möjligt eftersom en lagg av      är korrelerad med    ̅  och således med      ̅. 

Även om FD är inkonsistent leder instrumentering med differenser, där korrekta laggar av      

används som instrument, till konsistenta estimat av parametrarna.  En Arellano-Bond-Bover-

estimator är en GMM-estimator som är lämplig för dynamiska paneldatamodeller där det 

instrumenteras med olika nivåer och första differenser av variablerna.32 GMM (Generalized Methods 

of Moments) kan även hantera endogenitet och en vidare beskrivning av metoden finns att tillgå i 

Arellano & Bond [1991] samt Arellano & Bover [1995]. På grund av estimatorns lämplighet för 

dynamiska modeller har den applicerats. Problemet är dock att metoden leder till ett mycket stort 

bortfall då panelen är obalanserad, vilket kan leda till problem om bortfallet är systematiskt. 

Metoden bygger på att tiden mellan observationstillfällena är ekvidistant, då laggar konstrueras samt 

att perioderna ligger relativt nära i tid så att förmögenheten i perioden t-1 faktiskt påverkar 

förmögenheten i period t. I paneldatamaterialet varierar tiden mellan observationstillfällena och är 

ibland lång.33 Estimaten av parametrarna blir därmed inte väntevärdesriktiga då de för längre 

tidsintervall, exempelvis för perioden mellan 1985/86 till 1992/93, erhåller ett lägre estimat än för 

kortare perioder, till exempel mellan 1983/84 till 1985/86. Konsekvensen blir en alltför låg skattning 

och en ej väntevärdesriktig parameter för de laggade variablerna. Tolkningar av de dynamiska 

modellerna bör därmed göras med försiktighet. Problemet kan lösas genom att exempelvis dela upp 

datamaterialet och studera observationer med ekvidistanta tidsperioder. Ett annat alternativ är att 

konstruera ett pseudo-paneldatamaterial och använda sig av upprepade tvärsnitt.34 På grund av 

begränsade resurser har detta inte gjorts.   

6.2.1 Finansiella tillgångar 

Statisk ekonometrisk modell 

För att finna lämplig modellspecifikation har en utförlig analys genomförts, först med hjälp av ett 

Breusch-Pagan LM-test35 för att testa för RE och i nästa steg har ett Hausman-test36 utförts för att 

bestämma huruvida en specifikation med RE eller FE bör tillämpas (se bilaga 2). Testerna indikerar 

att en specifikation med FE bör tillämpas, samtidigt som Breusch-Pagan LM-testet indikerar att 

heteroskedacitet är ett problem då det observerade värdet är långt över det kritiska värdet. 

Estimaten av standardfelen blir då inte väntevärdesriktiga genom att OLS tenderar att underskatta 

dessa, vilket leder till otillförlitliga hypotestester genom att t-värderna blir överestimerade för de 

estimerade koefficienterna. Det skapar då även problem för testerna för RE eller FE genom att de 

observerade t-värderna torde vara överestimerade. Följaktligen används en robust kovariansmatris-

estimator för skattningen med OLS, vilken ger robusta standardfel.37 Korrelationsmatrisen i tabell 11 

                                                           
31

 Nickel [1981], Han & Phillips [2010]. 
32

 Greene [2008], s 469-479. 
33

 Observationstillfällena i datamaterialet är 1983/84, 1985/86, 1992/93, 1995/96 samt 1997/98. 
34

 McKenzie [2001]. 
35

Greene[2008], s205-206, 
36

 Greene [2008], s 208-209.  
37

 Cameron & Trivedi [2009], s 82. 
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(se bilaga 2) indikerar att multikolinjäritet inte är ett problem i den skattade modellen, medan 

Wooldridges test pekar på att seriell korrelation existerar.38 Om seriell korrelation är ett problem 

ökar sannolikheten för att OLS leder till inkonsistenta estimat av det sanna β. De skattade 

koefficienterna,  ̂, är fortfarande väntevärdesriktiga då en överestimation är lika sannolikt som 

underskattning, men felen ökar variansen i estimatens fördelning. OLS ger inte längre estimat av 

koefficienterna som uppfyller villkoret på minimerad varians. Standardfelen blir inte 

väntevärdesriktiga och hypotestester är inte längre tillförlitliga. Existerar seriell korrelation kan det 

botas genom exempelvis GLS (Generalized Least Square), AR(1)-feltermer eller Newey-Wests 

standardfel. Även om estimaten är väntevärdesriktiga är effektiviteten sannolikt ett problem.39 

Regressionen har således korrigerats för seriell korrelation genom estimera FE-modellen med AR(1)-

feltermer enligt Baltagi & Wu [1999], som hanterar problemet med att tidsavstånden mellan 

observationstillfällena inte är ekvidistanta genom att använda en FGLS som en WLS (Weighted Least 

Square). Baltagi-Wu-LBI-testet indikerar att då metoden appliceras är seriell korrelation inte längre 

ett problem. 

Regressionen resulterar i en relativt låg förklaringsgrad (R2= 11,06 procent), dock erhålls ofta låga R2-

värden i mikrostudier. Då panelen är obalanserad är antalet observationer per individ som lägst en 

och som högst fyra stycken (se tabell 5). Totalt sett är antalet observationer 6 756, fördelat på 3 472 

individer. Då en specifikation med FE tillämpas krävs mer än ett observationstillfälle, vilket kan leda 

till systematiska bortfall då 4 756 observationer går förlorade.   

Analysen indikerar bland annat, i enlighet med nationalekonomisk teori, att en ökning i 

inkomstgrundande bidrag påverkar individens finansiella tillgångar positivt, då dess koefficient är 

signifikant på en 1-procentig nivå. Bidragen ses som en del av den disponibla inkomsten och en ökad 

inkomst ger individen ökade möjligheter att spara, dock kan de som erhåller någon form av 

ersättning sannolikt besitta en striktare budgetrestriktion och osäkerheten för framtida inkomster 

kan förväntas vara större än för en arbetsinkomsttagare. Effekten av en inkomstökning torde därmed 

jämförelsevis vara mindre hos denna grupp, men eftersom förklaringsgraden är låg bör 

koefficienternas faktiska värde ej övertolkas. Koefficienten för disponibel inkomst visar hög statistisk 

signifikans (1-procentig nivå) och estimaten är konsistenta med ekvation (7) samt resultaten i 

Abdelkhalek et al [2009] - inkomsten påverkar storleken på individens tillgångar positivt. 

Koefficienten för variabeln barn visar en statistisk signifikans på 5 procent och indikerar att då 

individen skaffar ytterligare ett barn påverkas de finansiella tillgångarna negativt. Vad resultatet 

beror på är svårare att fastställa. Kan det vara så att individen får en ökning i sina utgifter och således 

påverkas deras möjlighet att ackumulera finansiellt kapital negativt? Om altruism existerar borde 

regressionen indikera ett positivt samband, då föräldrarna väger in sina barns framtida arv i sitt 

beslut om att spara och att de på så sätt har ett längre tidsperspektiv som sträcker sig förbi deras 

egen livstid. Intuitivt borde utgifterna då en individ har många barn vara betydande, vilket gör att 

även om en förälder skulle vilja spara till sina barn är det inte möjligt.  

Regressionen indikerar att de finansiella tillgångarna har ökat efter 1991 då koefficienten för 

dummyvariabeln TR91_d är signifikant på en nivå av en procent. Om ökningen beror på 

skattereformen eller har annan orsak är svårt att avgöra med aktuell metod. Att en positiv förändring 

i finansiella tillgångar har inträffat kan emellertid bekräftas. Troligtvis har reformen betydelse, men 
                                                           
38

 Wooldridge [2002], Drukker [2003]. 
39

 Greene [2008], s 629.  
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samtidigt kan effekten vara rent konjunkturell. Under början av 1990-talet gick Sverige in i en 

lågkonjunktur, vilket ledde till en ökad osäkerhet och sparkvoten ökade dramatiskt (se diagram 2). 

Då framtiden är osäker tenderar hushåll att öka sitt sparande för att på så sätt bygga upp en 

kapitalstock som säkerhet. Effekten bör dock ha motverkats av att värdet på börsen föll under denna 

period. Individer kan parallellt även valt att vara mer riskaversiv och därmed omfördelat sitt 

sparande från aktier och fonder till bankkonton, men datamaterialet innehåller dessvärre ingen 

sådan information. Koefficienten för dummyvariabeln vilken anger huruvida individen är anställd 

eller inte är inte statistiskt signifikant i regressionen och ingen signifikans erhålls heller för 

koefficienten för variabeln civilstånd. Livscykelhypotesen kan inte bekräftas då koefficienterna för 

ålder och (                 )  inte är signifikanta. Resultatet kan bero på aspekter som 

livscykelhypotesen inte tar hänsyn till, exempelvis altruism och/eller en osäkerhet om livslängd. En 

individ som är äldre bör enligt hypotesen använda sitt sparkapital för konsumtion, dock kan personen 

välja att spara pengarna som säkerhet då denne inte vet hur länge han eller hon faktiskt kommer att 

leva. Följaktligen behåller individen sitt sparkapital och fortsätter kanske till och med att spara.  

Tabell 5: FE-modell, finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar  

FE-regression med AR(1) feltermer 
R

2
:  inom = 0,0742 

mellan =     0,1299 
totalt =        0,1106 
F(6,4756) = 32,81   Prob > F = 0,00 

                        Antal observationer=                                  6 756 
                        Antal grupper (individer)=                         3 472 
                        Observationer per grupp individ: min =  1 
                                                                  medelvärde =     1,9 
                                                                  max =                   4 

Variabel β Robusta standardfel 

TR91_d  30 984*** 6 219 
 Ålder  -71,24 187 

(           )
 

  16,40 10,66 

Civilstånd _d 93,01  5 422 
Barn -5 626** 2 581 
Anställd _d 15 113 13 381 
Disponibel inkomst utan IB ,35*** ,056 
Inkomstgrundande bidrag (IB) ,76*** ,09 
Konstant 30 586 14 983 

Signifikansnivå: ***= 0,01 **= 0,05 *= 0,1   

Endogenitet är troligtvis ett problem i samtliga regressioner då de variabler som påverkar individens 

tillgångar även kan tänkas påverka lönenivån, exempelvis utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta 

kan påvisas genom exempelvis Mincers löneekvation.40 Problemet uppstår sannolikt genom att den 

oberoende variabeln för den disponibla inkomsten är korrelerad med slumptermen i regressionen. 

Det är troligtvis även orsaken till varför testerna indikerar att en specifikation med RE ej bör tillämpas 

i analysen. Endogenitet kan producera både icke väntevärdesriktiga och inkonsistenta estimat av 

parametrar, således kan hypotestest vara missvisande och om analysen utvecklas ytterligare behöver 

problemet behandlas. Åtskilliga metoder kan tillämpas för att hantera problemet, bland annat 

instrumentering (IV) genom exempelvis 2SLS (Two Stage Least Square) eller Heckman selection 

correction.41 Många gånger är det dock svårt att finna lämpliga exogena instrument som är starkt 

korrelerade med den potentiella endogena oberoende variabeln och som endast influerar den 

beroende variabeln genom den endogena variabeln. 

                                                           
40

 Björklund et al [2006]. 
41
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Dynamisk modell 

Då specifikationen med AR(1)-slumptermer i den statiska modellen appliceras är seriell korrelation 

inte längre är ett problem, vilket betyder att det inte heller är ett det då differentiering av första 

ordningen tillämpas enligt Arellano & Bond [1991] och Arellano & Bover [1995].42 Ett alternativ till 

GMM är därmed att estimera en FD-modell med OLS. Metoden har dock inte använts i denna 

uppsats. Problem uppstår emellertid i båda fallen eftersom laggar konstrueras utifrån de ej 

ekvidistanta tidsperioderna mellan observationerna i datamaterialet. Resultaten för den dynamiska 

modellen bör därför analyseras med försiktighet. De är dock konsistenta med tidigare regression (se 

tabell 5 och 6).  

I tabell 6 återfinns de 15 instrument som nyttjades i regressionen. Att finna korrekta instrument är en 

utmaning och i det här fallet är troligtvis även endogenitet ett problem som bör åtgärdas genom 

instrumentering om fortsatta studier skall genomföras. Ett Sargan-test indikerade att de fem 

överidentifierade restriktionerna är giltiga och således exogena.43 Ungefär 70 procent av individerna i 

undersökningen har fallit bort då den skattade dynamiska modellen innehåller 2 863 observationer 

fördelat på 1 454 individer. Det stora bortfallet beror på att individen måste ha deltagit i två följande 

observationstillfällen för att inkluderas och problem med systematiska bortfall kan således uppstå. 

Skattningen sker i två steg för att på så sätt erhålla den optimala estimatorn för GMM, där det första 

steget krävs för att erhålla den optimala viktningsmatrisen som används i steg två.44  

Regressionen indikerar ett positivt samband mellan finansiell förmögenhet i föregående period och 

det nya ackumulerade kapitalet i nuvarande period då koefficienten för den laggade beroende 

variabeln Finansiella tillgångart-1 är signifikant på en 1-procentig nivå. Analysen indikerar, likt tidigare 

resultat, att en positiv förändring i finansiella tillgångar har ägt rum efter 1991. Inte heller i denna 

regression erhålls signifikanta linjära samband för vare sig finansiell förmögenhet och ålder eller 

civilstånd. Enligt regressionerna påverkar antalet barn negativt, samtidigt som inget signifikant 

samband erhålls för anställning och finansiella tillgångar. I den statiska ekonometriska modellen var 

denna koefficient signifikant. Den tidigare regressionen samt skattningen av den dynamiska modellen 

nedan indikerar att om en person erhåller en ökning i inkomstgrundande bidrag eller disponibel 

inkomst påverkas förmögenheten positivt (se tabell 6).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Att testa för seriell korrelation av högre ordning kan dock vara viktigt för valet att laggar i instrumenten om 
analysen utvecklas ytterligare. 
43

 Sargan [1958], Hansen [1982], Cameron & Trivedi [2009], s 294-295. 
44

 Cameron & Trivedi [2009], s 289. 
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Tabell 6: Dynamisk modell, finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar  

Arellano-Bond-Bover dynamisk paneldataestimation                    Antal observationer=             2 863 
Observationer per grupp (individer):                       Antal grupper (individer)=    1 454 

min =                            1                                                                           
medelvärde =             1,97                                                   Wald chi2(9)=  118,92   Prob > chi2= 0,00 
max =                           3                                                                          Två-stegs resultat, WC-robust (Windmeijer) 

Variabel        β Robusta standardfel 

Finansiella tillgångart-1 ,75*** ,14 
TR91_d 39 042*** 8 525  
 Ålder -448 294  

(           )
 

  11,05 17,5  

Civilstånd _d -9 105 9 800  
Barn -809* 4 169 
Anställd _d 4 459 16 380  
Inkomstgrundande bidrag (IB) ,80*** ,22 
Disponibel inkomst utan IB ,09* ,14  
Konstant 10 575 25 318 

Signifikansnivå: ***= 0,01 **= 0,05 *= 0,1  
 
Instrument för differensekvationen: 
GMM-typ: L(2/.). Finansiella tillgångar 

Standard: D. TR91_d, D. Ålder, D. (           )
 

, D. Civilstånd _d, D. Barn, D. Anställd _d, D. Inkomstgrundande 

bidrag (IB), D. Disponibel inkomst utan IB. 
Instrument för nivåekvation: Standard: Konstant 

6.2.2 Reala tillgångar 

Statisk ekonometrisk modell  

En liknande procedur som för finansiella tillgångar genomfördes för reala tillgångar. En specifikation 

med RE tillämpas då den anses vara lämplig (se bilaga 2). En robust kovariansmatris-estimator 

används då heteroskedacitet konstateras och eftersom seriell korrelation är ett problem estimeras 

modellen med AR(1)-feltermer.45  

Regressionen resulterar i ett flertal icke signifikanta variabler (se tabell 7). Analysen indikerar dock att 

en negativ förändring i reala tillgångar har skett efter 1991 då koefficienten för variabeln är 

signifikant på en 1-procentig nivå. Resultaten är således konsistenta med ställd hypotes och 

slutsatsen i Agell, Englund & Södersten [1998]. Enligt regressionen existerar en positiv korrelation 

mellan disponibel inkomst och reala tillgångar, medan koefficienten för inkomstgrundande bidrag 

inte uppvisar något signifikant samband. Likt för finansiella tillgångar indikerar regressionen ett 

negativt samband mellan antalet barn och real förmögenhet. En åldereffekt kan vara en del av 

förklaringen där individer som är äldre har betalat av en större del av sina lån alternativt att de inte 

har några. Prisnivån på fastigheter har ökat kraftigt under en längre tid och om individen då köpt en 

fastighet innan uppgången erhålls en hög real nettoförmögenhet.  

 

 

Tabell 7: RE-modell, reala tillgångar 
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Reala tillgångar 

RE GLS regression med AR(1) feltermer                                        Antal observationer =                            11 506                                                            
R

2
: inom=   0,0014                                                                             Antal grupper (individer)=                               4 750                                                                 

mellan=      0,0013                                                                             Observationer per grupp (individ): min=      1 
totalt=        0,0016                                                                                        medelvärde=       2,4 
Wald chi2(8)= 23,30    Prob > chi2= 0,006                                                                                   max=                     5                                                                                                                                                                                                                                        

Variabel        β Robusta standardfel 

TR91_d -76 439**    35 890 
 Ålder 1 206    1 049 

(           )
 

 75,92    59,10 

Civilstånd _d 20 127  31 353 
Barn     -23 837*    12 761 

Anställd _d    113 871   93 970 
Disponibel inkomst utan IB    1,48*** ,40 

Inkomstgrundande bidrag (IB)    ,14 ,56 
Konstant    -36 284 115 617 

Signifikansnivå: ***= 0,01 **= 0,05 *= 0,1  

Nivåskillnader i reala tillgångar kan troligtvis till stor del förklaras av geografiska skillnader, då 

prisnivån på fastigheter varierar kraftigt mellan glesbygd och storstadsregion. Det kan även vara en 

av förklaringarna till den låga förklaringsgraden för regressionen (0,16 procent). Andra 

transformationer av den beroende variabeln har analyserats, exempelvis har en kvot mellan reala 

tillgångar och individens disponibla inkomst undersökts. Dock visade det sig att variationen i 

variabeln inte kunde förklaras av de tillgängliga förklaringsvariablerna i någon stor utsträckning. 

Därtill var flera av de inkluderade variablernas koefficienter inte statistiskt signifikanta.  

Dynamisk modell 

Tolkningar av den dynamiska modellen för reala tillgångar bör, likt modellen för finansiella tillgångar, 

göras med stor försiktighet då panelen är obalanserad och tidsperioderna mellan observationerna 

varierar.  

De överidentifierade restriktionerna (5 stycken) indikeras vara giltiga. Koefficienten för den laggade 

beroende variabeln, Reala tillgångart-1, är signifikant på en 1-procentig nivå och indikerar att en 

ökning i de reala tillgångarna i föregående period påverkar nuvarande real förmögenhet positivt (se 

tabell 8). Likt tidigare resultatet indikerar analysen att de reala tillgångarna har minskat i genomsnitt 

efter 1991 då koefficienten för TR91_d är signifikant på en 5-procentig nivå. Individens ålder 

påverkar nivån på de reala tillgångarna linjärt då koefficienten för denna är signifikant på en 5-

procentig nivå, dock indikerar regressionen ett negativt samband och inte ett positivt som förväntat. 

Inget signifikant samband erhålls för civilstånd och real förmögenhet, medan koefficienten för 

antalet barn är signifikant och indikerar ett negativt samband (5-procentig nivå). Om en individ är 

anställd påverkas den reala förmögenheten positivt, enligt regressionen. En anställd person bör ha 

ett större utrymme i sin budget för att kunna ackumulera ett sparkapital, vilket visserligen fångas upp 

i inkomsten. Likt tidigare resultat indikerar regressionen ett positivt samband mellan den disponibla 

inkomsten och reala tillgångar. Emellertid indikerar regressionen även ett signifikant positivt 

samband mellan inkomstgrundande bidrag och reala tillgångar (signifikant på en 1-procentig nivå), 

vilket inte är fallet i regressionen av den statiska ekonometriska modellen. 

 

Tabell 8: Dynamisk modell, reala tillgångar 
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Reala tillgångar 

Arellano-Bond-Bover dynamisk paneldataestimation          Antal observationer  =           2 863 
Observationer per grupp (individer):                                       Antal grupper (individer) =   1 454            
min =                            1                                                     
medelvärde =             1,97                                                          Wald chi2(9)= 76,89  Prob > chi2= 0,00              
max =                           3                                                               Två-stegs resultat, WC-robust (Windmeijer)              

Variabel        β Robusta standardfel 

Reala tillgångart-1 ,42*** ,11 
TR91_d -156 175** 69 142 
 Ålder      -1 104** 488 

(           )
 

    -37 46,36 

Civilstånd _d    -5 921 58 117 
Barn     -155 041** 76 337 
Anställd _d    39 110** 18156 

Inkomstgrundande bidrag (IB)    3,63*** 1,18 
Disponibel inkomst utan IB    ,82* ,51 
Konstant    334 753 135 988 

Signifikansnivå: ***= 0,01 **= 0,05 *= 0,1  
 
Instrument för differensekvationen: 
GMM-typ: L(2/.). Reala tillgångar 

Standard: D. TR91_d, D. Ålder, D. (           )
 

, D. Civilstånd _d, D. Barn, D. Anställd _d, D. Inkomstgrundande 

bidrag (IB), D. Disponibel inkomst utan IB. 
Instrument för nivåekvation: Standard: Konstant 

6.2.3 Kvot mellan finansiella och reala tillgångar   

Kvoten mellan finansiella och reala tillgångar har även analyserats (se tabell 12, bilaga 2). Då den 

beroende variabeln är en kvot och således icke linjär har den linjäriserats genom logaritmering. 

Konsekvensen blir att observationer innehållandes negativa värden har exkluderats från analysen och 

följaktligen har individer som uppgett en negativ realförmögenhet inte inkluderats. En specifikation 

med RE konstateras vara lämplig genom tidigare beskrivna tester. Seriell korrelation är inte ett 

problem i den skattade modellen, men en robust kovariansmatris-estimator appliceras då 

heteroskedacitet konstateras. Förklaringsgraden är 26,92 procent och koefficienterna för de flesta 

inkluderade variablerna är signifikanta. Regressionen indikerar att kvoten har ökat efter 1991, då 

koefficienten för dummyvariabeln är signifikant på en 1-procentig nivå. Resultatet överensstämmer 

således med tidigare regressioner. Regressionen indikerar att ålder, antalet barn och om individen är 

anställd påverkar kvoten positivt. Inget signifikant samband erhålls för disponibel inkomst, men 

koefficienten för de inkomstgrundande bidragen är positiv och signifikant på en 1-procentig nivå. Om 

en individ är gift eller sambo påverkas kvoten negativt, vilket överensstämmer med studier som 

konstaterar att gifta/sambos äger en villa alternativt en bostadsrätt i större utsträckning än dem som 

lever ensamma.46 
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7. Diskussion 
I och med skattereformen 1991 ersattes den tidigare progressiva kapitalinkomstskatten med en 

proportionell skattesats på 30 procent. Debatten kring kapitalinkomstbeskattning är i Sverige och 

internationellt än i dag ett hett ämne, vilket gör ämnet intressant att studera. Förutom 

skattereformen avreglerades kapitalmarknaden under 1980-talet, vilket torde ha stimulerat 

individers sparande och resulterat i en ökning av sparkapital eller en ökad upplåning. Den deskriptiva 

statistiken i denna uppsats visar att både de finansiella och reala tillgångarna har ökat i genomsnitt. 

Genom deskriptiv statistik bekräftar Agell, Englund & Södersten [1998] sin hypotes om att de reala 

tillgångarna minskade och de finansiella ökade efter 1991. En slutsats som även kan dras utifrån 

regressionsanalysen i denna uppsats. Klevmarken drar slutsatsen att de finansiella tillgångarna har 

ökat, men att de reala inte har förändrats.47 Således skiljer sig resultaten åt. Vad förändringen efter 

1991 beror på kan inte bestämmas med vald metod. Även om svenska hushåll ackumulerar 

förmögenhet, är ett aktivt sparande baserat på regelbundna inkomster sannolikt inte 

huvudförklaringen till förändringarna under denna period.48 Troligtvis kan utvecklingen mestadels 

hänföras till prisförändringar på den finansiella marknaden och fastighetsmarknaden.  

För att testa för sparandets bestämningsfaktorer har en statisk ekonometrisk modell samt en 

dynamisk modell skattats för finansiella respektive reala tillgångar. Även en modell med kvoten 

mellan dessa tillgångar som beroende variabel har analyserats. Ett stort antal individer har 

exkluderats från analysen då skattningen av den dynamiska modellen inkluderar differentiering av 

första ordningen och systematiska bortfall kan därmed vara ett problem. Variationen i tid mellan 

observationstillfällena torde även skapa problem då parametrarna för de laggade variablerna inte är 

väntevärdesriktiga, eftersom de för längre tidsperioder torde bli alltför låga varmed de dynamiska 

modellerna bör tolkas med försiktighet. Resultaten är dock konsistenta med skattningarna av de 

statiska ekonometriska modellerna. Regressionen av den statiska modellen med FE samt den 

dynamiska modellen indikerar att om en individ skaffar ytterligare ett barn påverkas de finansiella 

tillgångarna negativt. Båda regressionerna pekar även på att den disponibla inkomsten, oavsett om 

den består av bidrag, arbets- eller kapitalinkomst, påverkar nivån på de finansiella tillgångarna 

positivt. Skillnader i reala tillgångar kan troligtvis till stor del förklaras av geografiska skillnader 

avseende utvecklingen på fastighetsmarknaden, speciellt i storstadsregioner. Den ökade efterfrågan 

har lett till stora regionala prisskillnader. Resultaten indikerar dock att inkomsten påverkar stoleken 

på den reala förmögenheten positivt samtidigt som antalet barn påverkar det ackumulerade 

sparkapitalet negativt.  

Den andra huvudfrågeställningen i uppsatsen berör livscykelhypotesen. Den empiriska analysen för 

respektive tillgång kan inte verifiera teorin, däremot indikerar den deskriptiva statistiken att både 

finansiell- och realförmögenhet ökar med ålder i genomsnitt. Även Klevmarken [2003] har med 

deskriptiv statistik och regressionsanalys försökt finna stöd för hypotesen, men ej lyckats. En 

förklaring kan vara att denna typ av besparingar, exempelvis pensionssparande, går via de svenska 

socialförsäkringssystemen. Information om detta samlade kapital har inte Klevmarken och den finns 

heller inte att tillgå i denna panelstudie. Flera internationella mikrostudier har dock erhållit resultat 

som överensstämmer med livscykelhypotesen, bland annat Blundell, Browning & Meghir [1994] och 

Levin [1998]. 
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 Klevmarken [2006]. 
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 Klevmarken [2003] och [2006]. 
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Vad innebär då ett ökat finansiellt sparande för en individ? Möjligtvis kan en större andel av 

finansiella tillgångar innebära en ökad risk för individen då sparkapitalet investeras i olika finansiella 

instrument, vilket i sin tur kan innebära en osäkerhet för framtida utveckling. Risken varierar 

självklart mellan instrument och individen kan välja att vara riskaversiv. Dock kan även ett realt 

ägande innebära osäkerhet då fastighetspriser fluktuerar och ”fastighetsbubblor” spricker. I kontrast 

till ett realt ägande kan individer, genom att spara finansiellt, göra kortsiktiga investeringar i fonder 

eller aktier och snabbt sälja av sitt innehav vid behov eller eventuell uppgång på aktiemarknaden.  En 

fortsatt utveckling av uppsatsen är att använda ett mer detaljerat datamaterial för att möjliggöra en 

tillförlitlig analys samt för att kunna testa ett större antal förklaringsvariabler, såsom individers 

framtidstro och familjesammansättning. Är det så att individer tenderar att spara mer då framtiden 

är oviss? Att även inkludera information om bostadsort och undersöka om variationen i reala 

tillgångar kan förklaras av geografiska och således spatiala skillnader är en intressant utveckling. En 

potentiell utgångspunkt är att vidare studera individen som en del av ett hushåll, där exempelvis 

inkomsten för individens eventuella partner och barnens ålder kan tänkas ha betydelse för individens 

sparbeteende. Effekten av arv är en viktig aspekt att väga in, där information om den intervjuade 

personens erhållna och även förväntade framtida arv torde vara intressant att inkludera i den 

empiriska analysen.  Att få tillgång till ett rikare datamaterial som möjliggör fortsatta studier om hur 

personer resonerar, tänker och agerar kring sitt sparande är en möjlig och mycket intressant 

utveckling. Om mer information om individers beteende erhålls kan analysen således utvecklas 

ytterligare. 
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Bilaga 1 
 

Tabell 9: Medelålder  

År Medelvärde       Standardfel  

1983/84 44,05                   15,43  
1985/86 45,55                   15,33  

1992/93 49,20                   15,29  

1995/96 49,16                   15,28  

1997/98 50,31                   15,19  

Total 47,63                   15,56         

    

Tabell 10: Observationer över år 

År Frekvens Procent 

1983/84 2 619 22,41 
1985/86 1 939 16,84 

1992/93 1 786 15,51 
1995/96 2 961 25,72 

1997/98 2 207 19,17 

Total 11 512 100,00 

 

Diagram 3: Finansiella tillgångar                                Diagram 4: Reala tillgångar 
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Bilaga 2 

Finansiella tillgångar 

Breusch-Pagan LM-test för RE 

      
    

      
    

Teststatistikan: 

   
  

 (   )
[
∑ [∑    

 
   ]

  
   

∑ ∑    
  

   
 
   

  ]

 

   

Testet resulterar i ett mycket högt chi2-värde på 2 388,86, vilket är väl över det 95-procentiga kritiska 

värdet for chi2-fördelningen med en frihetsgrad, 3,84.  Följaktligen är en regressionsmodell med en 

konstantterm olämplig för datamaterialet. Resultatet av detta test blir att förkasta nollhypotesen till 

fördel för modellen med RE.  

Hausman-test för RE eller FE 

H0: Skillnaden i koefficienterna är inte systematisk.  

H1: Skillnaden i koefficienterna är systematisk. 

 (   )  (     ̂  )
 
[       ]

  (     ̂  )   

Testet resulterar i ett observerbart värde på 173,46. Det observerade värdet är större än det kritiska 

värdet för chi2-fördelningen på en 95-procentig nivå med K-1 frihetsgrader (7) på 14,07. Således 

förkastas nollhypotesen om RE-modellen, vilket fastställer att specifikationen med FE bör användas 

då Finansiella tillgångar sätts som beroende variabel. 

Reala tillgångar  

Breusch-Pagan LM-test för RE 

För att testa huruvida en polad OLS-specifikation eller en specifikation med RE är den metod som bör 

användas har ett Breusch-Pagan LM-test utförts.49 Testet resulterar i ett chi2-värde på 20, vilket 

betyder att nollhypotesen kan förkastas till fördel för RE-specifikationen då det kritiska värdet for 

chi2-fördelningen (95-procentsnivå) med en frihetsgrad är 3,84.  

Hausman-test för RE eller FE 

Hausman testet resulterar i ett chi2-värde på 12,46. Det observerade värdet är mindre än det kritiska 

värdet för chi2-fördelningen på en 95-procentig nivå med sju frihetsgrader på 14,07. Således 

förkastas inte nollhypotesen om att ingen systematik existerar mellan differensen i koefficienterna, 

vilket fastställer att specifikationen med RE kan användas då Reala tillgångar är beroende variabel. 
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 Greene [2008], s 205-206. 



28 
 

Tabell 11: Korrelationsmatris 

 TR91_d     Ålder     (      

     )
 
    

Civilstånd 
_d   

Barn     Anställd 
_d    

Disponibel 
inkomst 

Disponibel 
inkomst 
utan IB    

Inkomstgrundande  
bidrag (IB)   

TR91_d     1,0000         

 Ålder      0,1527 1,0000        

(      

     )
 
    

-0,0675 -
0,1650 

1,0000       

Civilstånd _d    0,1817 0,0412 -0,1350 1,0000      

Barn     -0,3296 -
0,1788 

-0,0682 -0,0512 1,0000     

Anställd _d    -0,1089 0,0036 -0,0312 -0,0151 0,0531 1,0000    

Disponibel 
inkomst 

0,3227 0,1421 -0,0386 0,0621 -
0,1626 

-0,0202 1,0000   

Disponibel 
inkomst utan IB    

0,1042 0,2941 0,1357 0,0047 -
0,1507 

-0,0377 0,5289 1,0000  

Inkomstgrundande  
bidrag (IB)    

0,3039 -
0,0020 

-0,1643 0,0917 -
0,1146 

-0,0006 0,7860 0,0117 1,0000 

 
Tabell 12: Finansiella/reala 
 

Ln(Finansiella/reala) 

RE GLS regression                                                                                               
R

2
:  inom = 0,3304 

mellan =     0,2395 
totalt =       0,2692 
 
Wald chi2(8) = 1 485,63   
Prob > chi2= 0,0000 

                         
                        Antal observationer =                                 4 257                         
                        Antal grupper (individer)=                         2 429 
                        Observationer per grupp individ: min=   1   
                                                                medelvärde =       1,8 
                                                                max=                      5 
                                                                                                                                                                                            

Variabel β Robusta standardfel       

TR91_d     1,876**    ,06 
Ålder      ,003** ,002 

(           )
 

    ,000 ,000 

Civilstånd _d    -,477**  ,049 
Barn     ,055***     ,018 
Anställd _d    ,759*** ,287 
Disponibel inkomst utan IB    4,2e-07   7,54e-07 
Inkomstgrundande bidrag (IB)    1,7e-06***   8,78e-07 

Konstant    -2,270 ,302 

Signifikansnivå: ***= 0,01 **= 0,050 *= 0,1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


