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Sammanfattning 

Sparande brukar definieras som den del av inkomsten som ej konsumeras, i vilket fall i 

ekonomiska termer. Denna uppsats har undersökt hur hushållens aggregerade sparkvot (som 

andel av den disponibla inkomsten) påverkas av följande faktorer: andelen av befolkningen i 

arbetsför ålder, bruttonationalinkomst (BNI), real ränta, inflation och andelen av BNP som 

staten lägger på sociala ändamål. Det underliggande datamaterialet inkluderar 17 OECD-länder 

mellan åren 1999-2013.  

Teorier om sparande återfinns inom både mikroekonomi och makroekonomi. Denna uppsats 

har valt att lägga fokus på makroekonomi och använda variabler på en aggregerand nivå. 

Tidigare studier har innefattat liknande variabler som nämnts ovan, men där har majoriteten av 

forskningen baserats på datamaterial från 1970 till 1990-talet. Det är därför angeläget att göra 

en undersökning efter millennieskiftet för att se om sparkvoten har förändrats. För att undersöka 

detta används två olika metoder, minsta kvadratmetoden (OLS, ordinary least squares) och 

generalized methods of moments (GMM). Detta är motiverat då det ej är självklart vilken av 

metoderna som lämpar sig bäst för denna typ av analys.  

Resultatet påvisar att variablerna befolkningsandelen i arbetsför ålder och sociala utgifter har 

en signifikant effekt på sparkvoten. Resultatet skiljer sig mellan de två olika skattade 

modellerna gällande variablerna inflation och den reala räntan. Där den reala räntan har en 

signifikant positiv effekt i OLS-skattningen men inte är statistiskt säkerställd i GMM-

skattningen. Inflation däremot, har inte en signifikant effekt i OLS-modellen men säkerställs i 

GMM-skattningen. Effekten av BNI kan inte särskiljas från noll i någon av skattningarna, något 

som är högst oväntat enligt bakomliggande teorier och tidigare studiers resultat. 

Elasticitetmåtten av förklaringsvariablerna visar att andelen arbetare har en starkt positiv 

inverkan på hushållens sparkvot. Sparkvoten är nästintill enhetselastisk med avseende på 

sociala utgifter. Effekterna av de övriga variablerna är tämligen små i absolutvärde.   

Slutsatsen påvisar att det skulle behövas en djupare studie av ämnet, då det ej gjorts särskilt 

mycket efter millennieskiftet. Det skulle även vara intressant att genomföra en djupgående 

studie av det svenska sparandet, Sverige har nämligen tidigare varit känt för sin låga sparkvot 

och har under senare delen av 2000 och börjar på 2010-talet ökat sitt sparande markant. 
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1. Introduktion 

 

”Spara – behålla (ngt) som resurs för framtida behov genom att avstå från att förbruka (det)…” 

(Spara. [u.å.]. Nationalencyklopedin) 

Sparande1 brukar definieras som den del av inkomsten som ej konsumeras, i vilket fall i 

ekonomiska termer. Sparande kan ha olika motiv, men i grund och botten handlar det om att 

förskjuta sin konsumtion till framtiden, vilket stämmer överens med definitionen från 

Nationalencyklopedin ovan. Det finns de som sparar mycket och de som sparar lite. Men varför 

väljer hushållen att spara? Kan förändringar i ekonomin ha en inverkan på hur mycket vi sparar? 

Påverkar inflationen sparandet positivt eller negativt? Vilken effekt har egentligen det sociala 

skyddsnätet på hushållens benägenhet att spara?  

Ur ett politiskt perspektiv är det högst aktuellt att förstå effekterna på sparandet av förändringar 

i den ekonomiska miljön. Hur kommer till exempel en förändring av räntan att påverka 

hushållens sparande? Om staten vill öka utgifterna för att ge bättre förutsättningar åt arbetslösa , 

kommer hushållen då att öka sin konsumtion och minska sitt sparande p.g.a. en ökad känsla av 

säkerhet? Har befolkningsstrukturen någon betydelse för hur den aggregerade sparkvoten 

förändras och hur tas detta i beaktande av ett land? 

Att undersöka individers och hushållens beteende är intressant inom de flesta ämnen. Det är 

viktigt inom nationalekonomin att förstå hur hushållen agerar då de spelar en nyckelroll för den 

nationella ekonomin. Sparandet i sig är intressant då det rör sig om en framtida konsumtion. 

Från en individs perspektiv är det grundläggande att spara för att kunna betala framtida utgifter 

eller klara sig genom perioder där inkomsten försämras.  

Under 2000-talet har sparkvoten förändrats över tid och varierar även mellan länder. I figur 1 

visas hushållens aggregerade sparkvot (mätt som andel av den disponibla inkomsten) mellan 

åren 1999-2013 för Sverige, USA, Belgien och Irland. I Sverige ses en ökning av hushållens 

sparkvot över perioden som helhet. På andra sidan Atlanten bland hushållen i USA är 

sparkvoten ganska konstant fram till ungefär 2004, därefter börjar sparkvoten att fluktuera. I 

USA sker en nedgång år 2004 som håller i sig till 2008. Sparkvoten ökar därefter till 2012 och 

                                                                 
1 Notera att i  denna studie används sparande och sparkvot synonymt. 
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går sedan kraftigt nedåt. Sparandet i Belgien visar under periodens 13 år på en nästintill stadig 

minskning, samtidigt som Irland istället visar på kraftiga fluktuationer under samma period. 

 

Figur 1. Sparkvot: Sverige, USA, Belgien & Irland  

 

 

Not: Den aggregerade sparkvot innefattar sparande som andel av den disponibla inkomsten.  

  

Sverige har i detta datamaterial den högsta sparkvoten av alla länder under den senare delen av 

2000-talet, något som är anmärkningsvärt då Sverige, tillsammans med de nordiska 

grannländerna, haft en låg sparbenägenhet genom historien till skillnad från andra länder 

(Koskela och Viren, 1992, s. 215).   

Största delen av forskningen som bedrivits på sparandet har undersökt data mellan 1970 och 

1990-talet. Det är därför angeläget att undersöka hushållens sparande över 2000-talet för att se 

om det skett förändringar, likt den ökning som de svenska hushållens sparande uppvisat. 

Denna uppsats kommer att undersöka hushållens aggregerade sparkvot och dess 

bestämningsfaktorer för 17 OECD-länder mellan åren 2000-2013. Frågeställningarna denna 

studie skall besvara är följande: 
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- Hur påverkas hushållens sparkvot på en aggregerad nivå av variablerna : 

befolkningsandelen i arbetsför ålder, real ränta, inflation, bruttonationalinkomst och 

sociala utgifter? 

- Finns det någon skillnad mellan länderna och över tid, och hur ser skillnaden ut i sådana 

fall? 

- Har det skett någon förändring i jämförelse med tidigare studier och hur har det i sådana 

fall förändrats? 

Studien är organiserad på följande sätt: I avsnitt 2 behandlas teorier kring sparande och tidigare 

studier inom området. Därefter följer en beskrivning av data och metod i avsnitt 3. I avsnitt 4 

redovisas analyserna och tolkning av resultaten för att sedan avsluta med en koppling till 

tidigare studier samt en diskussion av ovanstående.  

 

2. Teori & tidigare studier 

 

2.1 Teori 

Sparande behandlas inom både mikroteori och makroteori. Det sparande som denna studie skall 

undersöka är det privata. Inom området mikroekonomi finns teorier om hushållens 

konsumtionsbeslut och därmed indirekt sparande. För att illustrera individens 

konsumtionsbeslut delas konsumtionen upp i två perioder, för att tydligare visa individens 

optimeringsproblem över tid.  
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Figur 2. En individs konsumtionsbeslut över två perioder. 

 

Figur 2 ovan demonstrerar individens konsumtionsbeslut.  Axlarna representerar varsin 

tidsperiod. Den räta budgetlinjen ger individens konsumtionsmöjlighet, alltså hur mycket 

individen kan konsumera. Individen kan välja mellan att spendera allt i period ett och, då låna 

från den framtida inkomsten i period två, vilket representeras av budgetlinjens skärningspunkt 

i den horisontella axeln. Alternativt kan individen konsumera allt i period två och spara hela 

inkomsten från period ett, detta motsvaras av skärningspunkten med den vertikala axeln. Dessa 

två extremfall är dock inte särskilt troliga. Den optimala nivån av konsumtion återfinns i den 

punkt där budgetlinjen tangerar indifferenskurvan, som representerar individens preferenser för 

konsumtion i period 1 och 2. Vid denna tangeringspunkt har optimal konsumtion i respektive 

period, c1
* och c2

*, valts. Vilket innebär att individen givet konsumtionsutrymmet och 

preferenser gör ett optimalt val av konsumtionen. Det optimala sparandet ges då av: 

 

𝑠∗ =  𝑦1 − 𝑐1
∗                                                                                                         (1) 

 

Sparandet beror alltså på budgetrestriktionen och individens preferenser. Sparandet i modellen 

kommer att bero av nuvarande och framtida inkomst samt ränta. (Carlin och Soskice, 2006, s. 

209–214). Det är till viss del preferenser och faktorer vilket kopplas till budgetlinjen som skall 

undersökas i denna uppsats, d.v.s. faktorer som kan påverka hushållens beslut om vad som är 

mest gynnsamt. 

𝑐1
∗ 

𝑐2
∗ 

𝑦1 + (
𝑦2

1 + 𝑟
) 

𝑦2 + (1 + 𝑟)𝑦1 

Period 1 

Period 2 

𝑦1 = inkomst i period 1 

𝑦2 = inkomst i period 2 

r = ränta 

𝑐1
∗ = optimal konsumtion i period 1  

𝑐2
∗ = optimal konsumtion i period 2 
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En effekt som skall undersökas är om andelen av befolkningen som tillhör arbetsför ålder 

påverkar sparandet, vilket kan kopplas ihop med livscykelhypotesen (LCH, life-cyc le 

hypothesis). LCH utvecklades av Franco Modigliani och Richard Brumberg och bygger på att 

individen värderar sitt konsumtionsutrymme baserat på inkomsten över hela livstiden. Teorin 

pekar på att individen strävar efter att få en jämn konsumtion över livstiden. Figur 2 kan ses 

som en förenklad illustration av LCH (Carlin och Soskice, 2006, s.207-208). Nedan illustre ras 

teorin med figur 3. 

 

Figur 3. Livscykelhypotesen. 

 

 

 

 

 

 

 

Under ungdomsperioden lånar individen för att konsumera då inkomsten är relativt liten. När 

individen blir äldre och börjar arbeta stiger inkomsten, och sparandet ökar. När individen når 

pensionsåldern finns ett sparkapital som möjliggör för en fortsatt konsumtion. Hushållen 

baserar sitt sparandebeslut utifrån ett försök att nå en jämn ström av konsumtion under 

livscykeln, även under de åren där inkomsten är lägre (Carlin och Soskice, 2006, s. 207–208). 

I denna studie har andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder använts som en proxy för 

att beskriva åldersstrukturen. Analogt med LCH bör den aggregerade sparkvoten vara hög när 

andelen i arbetsförålder är hög, d.v.s. ett positivt samband.  

En ytterligare teori som är nära besläktad med LCH är permanentinkomstteorin. Milton 

Friedman utformade denna teori som lägger stort fokus på inkomst. Teorins kärna är att vid en 

inkomstförändring beror konsumtionsbeslutet på om denna förändring är permanent eller 

temporär. Sammantaget för båda teorierna är att hushållen strävar efter att jämna ut sin 

konsumtion över tid (Carlin och Soskice, 2006, s. 207–208).  

 

Inkomst 

Konsumtion 

£ 

Tid 
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Även inom makroekonomisk teori definieras sparande som den del av den disponibla inkomsten 

som inte konsumeras. Däremot övergår sparandet från att handla om individens beslut, enligt 

mikroekonomisk teori, till att istället lägga fokus på den aggregerade nivån. Sparandet 

definieras som följande: 

 

𝑆 ≡ 𝑌 − 𝑇 − 𝐶                                                                                                        (2) 

 

Där, S=privat sparande, Y=inkomst, T=skatt och C=konsumtion (Blanchard och Johnson, 2013, 

s. 77). Det finns flera olika teorier som i sin tur beskriver konsumtionsbeslutet, Keynes 

konsumtionsteori är en välkänd teori som anger konsumtion på följande sätt: 

 

𝐶 =  𝑐0 + 𝑐𝑦 (𝑌 − 𝑇)                                                                                                       (3) 

 

Där, C = konsumtion, 𝑐0=autonom konsumtion, 𝑐𝑦=konsumptionsbenägenhet av den disponib la 

inkomsten, Y=inkomst och T=skatter. Ekvationen ovan (3) kan substitueras in i det privata 

sparandet (2), vilket ger att sparande i sin tur bestäms av autonom konsumtion, 

konsumtionsbenägenhet, inkomst och skatt (Carlin och Soskice, 2006, s. 207).  

Generellt finns det många teorier som behandlar konsumtion, och därmed också sparande.  

Gemensamt är att sparande är en framtida konsumtion inom nationalekonomin, det är bara en 

fråga om när den framtida konsumtionen sker. 

  

2.2 Tidigare studier 

Inom forskningsområdet finns flertalet olika studier om sparandets bestämningsfakto rer. 

Majoriteten av de vetenskapliga studierna har baserats på data mellan 1970-1990-talet, vilket 

har lämnat sparandets bestämningsfaktorer under 2000-talet relativt okänt.  Under 2000-talet 

har många stora förändringar skett, bl.a. den stora finanskrisen som har satt sina spår i 

världsekonomin. Det kan därför vara intressant att återigen studera hushållens sparande och 

deras bestämningsfaktorer.   

Edwards (1996) presenterade en omfattande studie av Latinamerikas låga sparkvoter, 

datamaterialet som studien baserats på omfattade 36 länder mellan åren 1970-1992. Studien 



7 
 

fokuserade på att analysera det privata sparandets faktorer, men undersökte även det statliga 

sparandet, huvudsyftet var att granska varför Latinamerikas sparande var lågt, jämför med några 

av de mest framgångsrika länderna. Genom att dela in sparandets faktorer i olika grupper så 

som: livscykel, finanspolitiska faktorer, faktorer inom finansiella sektorn, makroekonomisk 

stabilitet, extern sektor och politik, fann Edwards stöd för att sparandet var högre i de ekonomier 

där inkomsten var mer instabil.  

Hussein och Thirlwall (1999) studerade sparkvoter mellan länder med hjälp av ett 

paneldatamaterial bestående av 62 länder mellan 1967-1995.  En distinktion mellan hushållens 

vilja att spara och möjlighet till att spara utpekades, där viljan att spara förklarades bl.a. av ränta 

och inflation, medan inkomst per capita och åldersstruktur påverkade möjligheten att spara. 

Tidigare hade det inte gjorts någon så omfattande studie vilket gjorde den banbrytande. De 

teorier som hämtades om sparandet var från den traditionella keynesianska makromodellen. 

Hussien och Thirwall lade mycket fokus på variabeln inkomst per capita, dels då Edwards 

(1996) också diskuterat mycket kring dess inverkan, men även författarna själva argumenterade 

för dess betydelse för möjligheten att spara. Resultatet visade att författarna lyckats förklara 

hela 75 % av skillnaderna i de inhemska sparandet mellan länder, variablerna vilket gav detta 

resultat var: inkomst per capita, tillväxt i inkomst per capita, befolkningstillväxt, skulder, 

inflation och skattekvot. Avslutningsvis gav författarna några tankar om hur detta bör tolkas av 

stater och att de största bidragande faktorerna till sparande är levnadsstandard och inkomst per 

capita.  

“What drives private saving across the world?” författades av Loayza, Schmidt-Hebbel och 

Servén (2000), författarna framförde flera nyckelfrågor om sparandet. Exempelvis varför skiljer 

sig sparandet mellan länder och över tid? Hur effektiv är egentligen finanspolitik som åtgärd 

för att öka sparandet? Författarna besvarade ett flertal frågor med en empirisk analys baserad 

på ett stort datamaterial, 69 länder mellan åren 1966-1995. Författarna delade in länderna i 

industri och utvecklingsländer för att urskilja eventuella olikheter mellan dem, resultaten visade 

bland annat stöd till LCH, då försörjningsbördan gav ett negativt samband till sparandet.  

Försörjningsbördan uppgav hur många yngre/äldre det går på en arbetande person, där ett 

negativt samband indikerar på att om fler i befolkningen är för ung eller för gammal för att 

arbeta kommer sparkvoten att minska. Resultatet kunde även användas för framtida jämförelse, 

då det visade sig vara robust för alternativa definitioner av sparandet där andra förklarande 

variabler kunde tänkas ingå. 
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En annan studie som också undersökt skillnaden mellan industri- och utvecklingsländer är gjord 

av Masson, Bayoumi och Samiei (1998). Masson m.fl. inledde med en översikt över vad som 

redan är känt och befintliga problem kring ämnet, därefter presenterades en empirisk 

undersökning baserat på ett datamaterial med 44 länder mellan åren 1971-1993. Författarna 

analyserade dels industri- och utvecklingsländer och dels en sammanslagen analys. I de separata 

analyserna återfanns skillnader i t.ex. välstånd för de olika typerna av länderna, positiv effekt 

på sparandet för industriländer samtidigt som den ej kunde säkerställas för utvecklingsländerna. 

Den sammanslagna analysen, mellan industri- och utvecklingsländer, visade på ett svagt 

positivt samband mellan välstånd och sparande. Masson m.fl. avslutade med att diskutera de 

uppnådda resultaten och förklaringsvariablernas kvantitativa effekter på sparandet, där 

påpekades de att demografiska variablerna är effektfulla faktorer för det privata sparandet. Den 

reala räntan gav en positiv signifikant effekt för industriländerna, men resultaten var inte 

robusta. Författarna påpekade att valet av nominell ränta och inflation påverkar resultatet, 

speciellt för utvecklingsländerna där måtten kan skilja kraftigt. 

De nordiska länderna har genom historien haft ett något ovanligt sparbeteende, det har varit lågt 

och under 1980-talet sjönk det ytterligare. Detta faktum konstaterade Koskela och Virén (1992, 

s. 215). Koskela och Virén studerade Sverige, Norge, Danmark och Finland och ställde frågan 

varför sparkvoten har varit låg för de nordiska länderna. Studien började med att testa de 

tidigare sparfunktionerna från 1960-talet för att se om de håller för deras data under 1980-talet, 

vilket visade sig vara fallet till viss del. Författarna summerade resultaten med att fallande 

inflation och stigande huspriser tillsammans med en avreglering av den finansiella marknaden, 

samt en minskning i den reala inkomsttillväxten har bidragit till att sparkvoten i de nordiska 

länderna har minskat.   

Sammanfattningsvis har tidigare studier haft tillgång till mycket stora datamaterial. Ämnet är, 

som tidigare nämnts, väl utforskat under andra halvan av 1900-talet. Paneldatastruktur är 

sammanlänkade för samtliga studier. Vilka faktorer som använts för att förklara sparande har 

återkommit, och skall även återkomma i denna studie (se avsnitt tre). Många av de tidigare 

studierna har även undersökt statligt sparande i samband med analysen och granskat skillnader 

mellan industri- och utvecklingsländer. Till skillnad från tidigare studier har denna uppsats 

undersökt sparandet under 2000-talet, något som är relativt obeträdd mark.  
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3. Data & metod 

 

3.1 Data 

Denna studie har valt ut 17 OECD-länder, vilka är: Australien, Belgien, Canada, Tjeckien, 

Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, 

Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige och USA. Länderna har valts utifrån datas 

tillförlitlighet och tillgänglighet, samt p.g.a. intresset att undersöka länder inom OECD. Detta 

är framför allt intressant till följd av OECD-ländernas stora inverkan på världsekonomin.  

Modellen innefattar totalt åtta variabler, däribland den beroende variabeln, hushållens 

aggregerade sparkvot. De fem oberoende variablerna har valts ut baserat på teorier om sparande 

och tidigare studier (se avsnitt 2). Även dummyvariabler har lagts till för tid och land. Nedan 

följer en beskrivning av variablerna. Tabell över de förklarande variablernas deskriptiva 

statistik återfinns i bilaga 6.  

Hushållens sparande (beroende variabel): Hushållens aggregerade sparkvot definieras som 

skillnaden mellan hushållens disponibla inkomst och konsumtion, samt nettoförändringen i 

pensionsfonder, vilket ses som en del av sparandet. Vidare uttrycks måttet som andel av den 

aggregerade disponibla inkomsten. Variabeln är hämtad från OECDs databas (OECD, 2014a). 

Sparandekvoten sträcker sig mellan -7 % och 15 %, vilket kan ses utifrån den deskriptiva 

statistiken (se bilaga 6).  

Arbetare: Variabeln beskriver hur stor andel, av befolkning som befinner sig i arbetsför ålder 

(åldrarna 15-64) (OECD, 2014b). Variabeln är konsistent med den livscykelmodell som 

diskuterats tidigare där befolkningens åldersstruktur påverkar sparandet (se avsnitt 2). Vad som 

går att utläsa av variabelns deskriptiva statistik är att runt 60-70% av befolkning befinner sig i 

arbetsför ålder, vilket är konsekvent för samtliga länder över alla år. Andra sätt att mäta 

åldersstruktur innefattar hur många individer under 15 respektive över 64 års ålder det går på 

en arbetsför individ. Det sistnämnda måtten förväntas korrelera negativt med sparandet. Jag har 

istället valt att använda arbetare, med motiveringen att den sammanfattar den viktigaste 

informationen från åldersstruktur måttet i en enda variabel. Baserat på livscykelhypotesen bör 

denna variabel ge ett positivt samband.  

BNI: Bruttonationalinkomsten (BNI) är summan av bruttonationalprodukten, plus eventue lla 

skatter som ej räknas in i slutgiltiga produkten, samt nettoinkomster skapade utomlands av 

nationens befolkning. För att eliminera effekten av inflation har denna variabel beräknats i 
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konstant pris, med index för 2005 års US dollar (Worldbank, u.å.). Variabeln ska motsvara ett 

mått av hushållens inkomster. BNI utgörs dock av stora absoluta tal, för att göra den kompatibel 

i analysen deriveras den naturliga logaritmen av BNI. Då återfinns den procentuella 

förändringen av BNI. 

När ett hushåll får en ökad inkomst kan det leda till ett ökat sparande och då behåller hushållet 

sin sparkvot. Alternativt har den ökade inkomsten ingen effekt alls, d.v.s. hushållens väljer att 

spendera hela sin inkomstökning. Tidigare studier har visat på ett positivt samband mellan 

hushållens sparande och inkomst per capita (Hussein och Thirlwall, 1999, s. 42) och även 

mellan sparande och inkomstökning (Masson m.fl., 1998, s. 491). Stödet för en minskning av 

sparandet är därför litet om inkomsten ökar. Hypotesen i denna studie blir därefter att 

sambandet mellan BNI och hushållens aggregerade sparande bör vara positivt.  

Inflation: Konsumentprisindex används här som mått på inflationen och visar hur mycket 

priserna på varukorgen ökar eller minskar. Varukorgen i detta fall avser en samling varor och 

tjänster som de typiska hushållet konsumerar. Inflationen mäts i termer av årlig tillväxttakt i % 

(OECD, 2014c). Medelvärdet för variabeln gällande dessa 17 OECD-länder mellan 1999-2013 

är ca 2 %, vilket även överensstämmer med flera länders inflationsmål.  

I likhet med tidigare studier (se bl.a. Loayza m.fl. och Masson m.fl.) används inflation även här 

som en indikator på osäkerheten i ekonomin, där en hög inflation tyder på en stor osäkerhet i 

ekonomin. Detta genererar ett försiktighetsmotiv att öka sparandet.  Inflation kan även ses som 

en skatt i den bemärkelsen att pengavärdet minskar om konsumenten sparar, givet positiv 

inflation. Individen kan då välja att undvika skatten genom att spara mindre (negativ effekt). 

Alternativt kan individen spara mer p.g.a. den ökade osäkerheten, vilket skulle kunna beskrivas 

som en form av att inflationen skapar försiktighetsincitament (Carlin och Soskice, 2006, s. 134–

138). Effekten av inflation på sparande kan således vara antingen positiv eller negativ. 

Tidigare studier som har inkluderat inflation i analysen har funnit en positiv koefficient (se 

exempelvis Loayza m.fl., 2000, s.180, Koskela och Virén, 1992, s.226 och Masson m.fl., 1998, 

s. 491). Rimligtvis förväntas således en positiv koefficient även i detta fall. Alltså att sparandet 

ökar om inflationen stiger, som ett tecken på att behovet av en buffert ökar för att den 

ekonomiska miljön blir mer osäker. 

Sociala utgifter: Variabeln mäter hur stor andel, i procent, av BNP som spenderas på sociala 

ändamål. Någon form av omfördelning mellan hushållen eller obligatoriskt deltagande måste 

ske för att det skall räknas som ett socialt ändamål. Dessa ändamål kan rikta sig mot t.ex. 
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arbetslösa, sjuka och äldre, genom exempelvis arbetslöshetsersättning. Variabeln representerar 

enbart den del av den sociala verksamheten som bedrivs av staten (OECD, 2014d). Variabeln 

antas påverka hushållens sparande negativt. Om ett land exempelvis har en hög grad av socialt 

skyddsnät med god pension har hushållen inte lika stort incitament till att spara jämfört med ett 

land där det sociala skyddsnätet är sämre, därmed bidrar ett stort socialt skyddsnät till att 

hushållens konsumerar mer idag istället för att spara (Feldstein, 1980, s. 225). Omfattningen av 

de sociala skyddsnäten skiljer sig åt länderna emellan varpå det kan vara av intresse att 

undersöka hur detta påverkar på sparkvoten. Den deskriptiva statistiken visar att den minsta 

andelen av BNP som läggs på sociala utgifter är 13 %, den högsta är närmare 32 %. Däremot 

befinner sig ca 64 % av observationerna för andelen av BNP som läggs på sociala utgifter 

mellan ungefär 18 % och 28 % (se bilaga 6). 

Real ränta: Variabeln är konstruerad med hjälp av nominell ränta och inflation. Den nomine lla 

räntan som använts är den kortsiktiga räntan (tre månader) mellan finansiella aktörer alternat ivt 

en statsskuldväxel. Variabeln är mätt på årlig basis (OECD, 2014e). Inflationsmåttet härrör från 

OECDs databas (OECD, 2014c). För att få den reala räntan används följande formel: 

 

𝑖 −  𝜋 ≈ 𝑟                                                                                                                                                    (4) 

 

Där i = nominell ränta, π = inflation och r = real ränta. Detta är den generella approximationen 

för att räkna ut den reala ränta (Carlin och Soskice, 2006, s. 40–41). Effekten på sparkvoten av 

den reala räntan kan vara antingen positiv eller negativ. Dels beroende på inflationens inverkan 

på sparandet (se ovan) och även beroende på den nominella räntans inverkan. Om en hög 

nominell ränta sätts av centralbanken skickar det ut signaler till hushållen att de bör spara mer, 

detta kan visas i en klassisk IS-LM modell. Om hushållen istället fått en ökad efterfrågan på 

pengar, för att centralbanken inte skall behöva öka den befintliga pengamängden sätts en högre 

nominell ränta. Hushållen lockas då till att hålla sina pengar istället för att konsumera dem 

(Carlin och Soskice, 2006, s. 36). Därmed kan det antas att den nominella räntans effekt är 

positiv på responsvariabeln. Deaton (1977, s. 908) diskuterade om en inkomst- och 

substitutionseffekt av den reala räntan i samband med inflationsvariabeln, där individer gör en 

avvägning mellan att konsumera idag eller imorgon. Han fann dock inga bevis för att den reala 

räntan påverkar sparandet, då dessa effekter tar ut varandra. När inflationen ökar talar 

substitutionseffekten för att konsumera idag, eftersom priserna dagen efter är högre.  
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Inkomsteffekten skulle i sin tur ge en längre real förmögenhet för de som redan sparar, men 

Deaton menade att det finns många som befinner sig i skuld som tjänar på denna effekt. Han 

gav dock ingen vidare tolkning av vilken av dessa som skulle vara större. Det finns heller ingen 

ekonomisk teori som talar om vilken av dessa effekter som är dominerade. Loayza m.fl. 

undersökte vilken av dessa effekter som kunde visa sig vara dominerande och fann att 

sambandet blev negativt, d.v.s. inkomsteffekten är större än substitutionseffekten (Loayza m.fl., 

2000, s. 174). Vidare har även Hussein och Thirlwall (1999, s. 44) funnit likartade samband 

mellan den reala räntan och sparandet. Sammanfattningsvis kan den reala räntan ha antingen en 

positiv eller negativ effekt på sparandet då flertalet effekter ingår i variabeln och dessa dras åt 

olika håll. Utifrån tidigare studier verkar effekten vara negativ. 

Den modell som slutligen skall skattas är följande: 

 

𝑆𝑖𝑡 = c + 𝛽1𝐴𝑟𝑏𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐵𝑁𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽3𝜋𝑖 ,𝑡 − 𝛽4𝑆𝑜𝑐𝑒𝑥𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑟𝑖,𝑡 + 𝛼𝑖 + λ𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡 

               (5) 

 

Där S = Hushållens aggregerade sparkvot, c = konstant, β1, β2…βn = koefficientskattningen för 

respektive förklaringsvariabel, Arb = Arbetare, BNI = förändring av bruttonationalinkomst. π 

= inflation, Socexp = Sociala utgifter, r = Real ränta, α = effekten av landdummy, λ = effekten 

av tiddummy, µ = slumpterm, index som använts indikeras av: i = land och t = tid. 

Dummyvariabler för tid och land beskrivs i avsnitt 3.2.  

 

3.2 Metod 

För att besvara frågeställningarna genomförs en multipel regressionsanalys av paneldata. 

Effekten av de oberoende variablerna estimeras med minstakvadratmetoden (OLS, ordinary 

least squares) samt GMM metoden (generalized method of moments). De två metoderna 

jämförs senare.  

Valet av paneldata faller sig naturligt för denna studie. Paneldatastrukturen baseras på enheter 

som är mätta över två eller flera tidsperioder. Det är en sammanslagning mellan tvärsnittsdata 

och tidsseriedata, vilket gör det möjligt att granska en uppsättning länder över tid, samtidigt 

som strukturen kontrollerar för såväl land- som tidsspecifika effekter. Datamaterialet som 

använts är balanserat. 
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Det har tidigare ifrågasatts om OLS är den bästa metoden för denna typ av studie. Koskela och 

Virén (1992) överger OLS till förmån för SUR-metoden (seemingly unrelated equations). SUR-

metoden estimerar en separat ekvation för respektive land och jämför därefter ekvationerna med 

varandra. Syftet med SUR är att den tar hänsyn till korrelationerna i feltermerna mellan de olika 

ekvationerna. Fördelen med SUR är att det enkelt gå att urskilja resultat för olika länder. Denna 

studie har istället valt att anta fixa effekter för paneldatastrukturen, för att tillåta variation över 

tid och mellan länder för att senare jämföra dessa. Koskela och Virén undersökte de fyra 

nordiska länderna, vilket gör SUR-metoden något enklare då det endast estimerar fyra 

ekvationer (Koskela och Viren, 1992, s. 219–222). För de 17 länder som denna studie innefat tar 

blir resultaten svårare att tolka. 

 

Loayza, Schmidt-Hebbel och Servén har använts sig utav GMM (generalized method of 

moments) (2000, s. 169–172). Detta genom att konstruera instrumentvariabler av laggade 

förklarande variablerna. GMM löser problemet med endogenitet med hjälp av 

instrumentvariabler. Metoden ger mer effektiva estimat i de fall där endogenitetsproblemet 

finns, jämfört med en OLS-skattning som ej tar hänsyn till problemet. En sådan OLS-skattning 

skulle även i den bemärkelsen vara biased. Masson, Bayoumi och Samiei har däremot använt 

sig av OLS-metoden och fått signifikant svar (1998, s. 490–492).  

Det är alltså inte helt självklart vilken metod som skall användas vid denna typ av undersökning, 

därav har två metoder valts för utförandet av denna studie. 

En svaghet med OLS kommer att vara endogenitet. Ett av antagandena som OLS bygger på är 

att slumptermen inte är korrelerad med de ingående förklarande variablerna. 

Endogenitetsproblemet uppstår då detta antagande inte är uppfyllt. När ekonomiska faktorer 

undersöks är det vanligt att flera variabler påverkar varandra. Det är därför rimligt att anta att 

även denna ekonomiska undersökning har detta problem. Problemet kan till viss utsträckning 

hanteras genom att använda laggade förklarande variabler. De förklarande variablerna kommer 

därför laggas ett år, och estimationen görs på data från 1999-2013, för att då kunna skapa ett 

resultat med estimat över 2000-talet. Detta jämförs sedan med en OLS-modell utan laggade 

förklaringavaribler. 

På grund av endogenitetsproblemet kommer även GMM-metoden att användas. Vid tidigare 

studier (se t.ex. Loayza m.fl., 2000) har denna metod valts, framför allt på grund av dess styrka 

i att eliminera endogenitetsproblemet. GMM är en variant av MM (method of moments), vilket 
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även OLS är, men bygger till skillnad från OLS inte på något antagande om att slumptermen 

inte är korrelerad med förklaringsvariablerna.  

GMM estimerar modellens parametrar med hjälp av populationens olika moment. Dessa 

moment består av t.ex. medelvärden, varians och standardavvikelse. Parametrarna skattas 

därefter så dessa moment tillfredsställs (Greene, 1993, s. 370–371). Gällande 

endogenitetsproblemet tar GMM in instrumentvariabler. Tanken är att varje variabel har en del 

som är korrelerad med slumptermen och en som inte är det. Instrumentvariabeln samlar då upp 

den effekt som är korrelerad med slumptermen, och återger ett mer korrekt estimat av 

parametern (Greene, 1993, s. 284–285, 378–379). Som instrument används laggade variabler 

(en resp. två perioder), där tanken är att de oberoende variablerna korrelerar över tid.  

Ett vanligt problem i de modeller där tidserier har använts är att det förekommer seriell 

korrelation. Det är mycket vanligt bland modeller som innefattar ekonomiska variabler att de 

korrelerar över tid, vilket kan vara problematiskt för parameterskattningarna (Greene, 1993, s. 

411–412). Vid en OLS-skattning kan detta bl.a. innebära att parametrarnas t-värde inte blir 

tillförlitliga. De skattade modellerna kommer att testas för seriell korrelation med ett 

Woolridge-test. Om nollhypotesen (d.v.s. ingen seriell korrelation finns) förkastas, betyder det 

att modellen lider av seriell korrelation. Att lösa problemet är inte helt enkelt. Denna studie 

kommer därför belysa detta i diskussionen om huruvida nollhypotesen kan förkastas. 

 

Valet att använda två olika metoder bygger dels på att det ej är självklart vilken modell som 

skall användas. OLS valdes på grund av att metoden är välkänd och användarvänlig. Framför 

allt valdes GMM för dess styrka att rensa bort endogenitetsproblem. Dessutom har GMM 

använts i liknande typer av tidigare studier, vilket gör den väl motiverad att använda igen.  

Ett annat problem som kan uppstå vid användandet av en linjär regressionsmodell är att den 

endast tar upp linjära samband. Ett icke-linjärt samband framstår då som ej existerande, även 

om det kan finnas t.ex. en kvadrerad relation mellan variablerna. Dessa icke-linjära 

förhållanden skall kontrolleras för genom att plotta varje enskild faktor mot hushållens 

sparande. I de fall där icke-linjära samband upptäcks kan detta korrigeras för genom att t.ex. 

lägga till variabeln i kvadrat i analysen.  

Genom att addera en tid- och en land-dummy frångås delvis problemet med utlämnade variabler 

i paneldata. För land-dummys fångas effekter som varierar mellan länder men som är konstanta 

över tid upp. Tid-dummys fångar upp effekter som varierar över tid men som är lika mellan 
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länder. Den absolut främsta orsaken till valet av fixa effekter är möjligheten att på ett enkelt 

sätt analysera och identifiera land- och tidsspecifika skillnader i sparkvoten. 

OLS-modellen ska testas med ett tvåsidigt t-test för att kontrollera för effekterna av de 

förklarande variablerna. För att kontrollera effekterna av de förklarande variablerna i GMM-

modellen ska ett tvåsidigt z-test genomföras. Det som testas är nollhypotesen: Att variabelns 

effekt är noll, mot alternativhypotesen: Att effekten är skiljt från noll. Vid t och z-värden över 

1.96 kan effekterna av de förklarande variablerna på sparkvoten särskiljas från noll med 95 % 

säkerhet. Z-värdarna baseras på information om populationsvärden och skiljer sig ifrån t-värden 

men vid stora urval blir skillnaderna mindre, en fördel med z-test är att de är mer robust för 

eventuella skevheter i variablerna. Även p-värden kommer att redovisas, där ett lågt p-värde 

indikerar på att det är osannolikt att få den skattade parametereffekten i de fall där nollhypo tsen 

stämmer (Stock och Watson, 2015, s. 194–195).  

Vidare kommer även elasticiteterna att räknas ut. Detta ger ett enkelt sätt att illustrera storleken 

på effekten av respektive förklaringsvariabel på sparkvoten. Elasticiteten räknas ut på följande 

sätt: 

 

𝑆 = 𝛼 + 𝛽𝑌                                                                                                                    (6) 

 

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 =  
𝛿𝑆

𝛿𝑌

𝑌

𝑆
                                                                                                  (7) 

 

Ekvation (6) är en vanlig linjär ekvation. Ekvation (7) definierar elasticiteten gällande S med 

avseenden på Y. Derivatan av S med avseende på Y utgörs av β i den linjära ekvationen, vilket 

motsvarar parameterestimaten i modellerna. Genom att ta β och medelvärden av Y respektive 

S i detta fall, kan elasticiteten räknas ut. Elasticiteten skulle i detta fall tala om hur många 

procent S (sparkvoten) förändras, då Y (BNI) ökar med en procent (Pindyck och Rubinfe ld, 

2013, s. 33–34). Detta är av särskilt intresse för att besvara frågan hur sparkvoten påverkas av 

förklaringsfaktorerna.  

En ytterligare metod som skulle kunna komma väl till användning i denna studie är tvåstegs 

minsta kvadratmetod (2SLS, two stage least squares). 2SLS beräknar parameterestimatet i en 

modell i två steg. Det första steget är en OLS-skattning på den endogena förklarande variabeln. 

Baserat på de parameterestimaten skapas sedan ett instrument för den endogena förklarande 

variabeln som används när huvudregressionen estimeras i andra steget. 2SLS är en metod som 
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från första början tar hänsyn till endogenitetsproblemet och rensar bort det (Stock och Watson, 

2015, s. 472–484). De faktorer som valts för denna studie har samtliga, mer eller mindre, 

endogenitetsproblem. Alltså att förklaringsvariablerna på något sätt är korrelerade med 

slumptermen. Det är därför befogat att rensa bort denna effekt genom 2SLS, för att få en så 

korrekt skattning av parametereffekten som möjligt. Ett problem med 2SLS-metoden är att hitta 

instrumentvariabler, vilket även är ett problem för GMM. Det är svårt att finna ett instrument 

som korrelerar med den endogena förklarande variabeln med inte med slumptermen. Vid en 

djupare studie hade det därför varit spännande att försöka hitta den/dessa variabler och att 

jämföra mellan 2SLS-, OLS- och GMM-skattningarna. 

Modellerna testas med ett VIF-test för att kontrollera att ingen perfekt multikolinjär itet 

återfinns.  Att ingen perfekt multikolinjäritet får förekomma är ett av antagandena för 

modellerna. Vid problem med mulitkolinjäritet kan ovanligt breda konfidensintervall skapas 

eller att parameterestimaten får felaktiga p-värden. Dessutom är det svårt att särskilja effekterna 

av två variabler, då de samvarierar. För dummyvariabler blir dock VIF-värdena något att bortse 

från, detta då de är beroende av varandra. Även White’s-test kommer genomföras för att 

undersöka om modellen har problem med heteroskedasticitet, vilket då kan skapa felaktiga 

parameterestimat om det ej korrigeras för. Testet kommer genomföras på OLS-modellen, för 

GMM-modellen har den skattningen som gjorts ansetts vara robust mot denna typ av problem 

(Baum m.fl., 2003, s. 1–2). Om testet för OLS-modellen indikerar på att heteroskedastic itet 

finns, kommer robusta standardfel att användas i modellen. 

 

4. Resultat & analys 
 

I detta avsnitt skall frågorna som ställdes i introduktionen besvaras. 

- Hur påverkas hushållens sparkvot på en aggregerad nivå av variablerna : 

befolkningsandelen i arbetsför ålder, real ränta, inflation, bruttonationalinkomst och 

sociala utgifter? 

- Finns det någon skillnad mellan länderna och över tid, och hur ser skillnaden ut i sådana 

fall? 

- Har det skett någon förändring i jämförelse med tidigare studier och hur har det i sådana 

fall förändrats? 
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I denna del kommer resultatet att presenteras och analyseras. I första hand presenteras resultatet 

av de skattade modellerna och undersöker därmed den första frågeställningen. De andra två 

frågeställningarna analyseras i resultatsdelen efter att modellerna presenterats.  

Först undersöks de ingående variablerna för ickelinjära samband, genom att låta 

förklaringsvariablerna var och en plottas mot hushållens aggregerade sparkvot. 

 

Figur 4.  Punktdiagram med trendlinje över förklaringsvariablerna mot sparkvoten 

 

 

 

I figur 4 kan det ses att andelen arbetare och sparkvoten har en negativ korrelation. 

Korrelationen mellan sparkvoten och inflation är negativ. Sociala utgifter uppvisar en positiv 
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korrelation med sparkvoten samtidigt som den reala räntan har en nästintill obefint lig 

korrelation med sparkvoten. Det är dock svårt att uppfatta med blotta ögat.  

Förändringen av BNI visar inte heller något tydligt icke-linjärt samband med sparkvoten, den 

ger en negativt lutande trendlinje.  Korrelationen mellan BNI och hushållens aggregerande 

sparkvot är alltså negativ. Vad som däremot påträffas är en extrem observation, denna kan i sin 

tur påverka effekten av variabeln. Ett av de antagandena som ingår i modellerna är att extrema 

observationer är osannolika. Detta skulle vara ett sådant fall och kommer att tas med in i 

diskussionen av resultatet.  

Då ingen av variablerna påvisar något klart ickelinjärt samband med sparkvoten, kommer det 

ej genomföras någon justering för detta. Resultaten som presenteras nedan bygger på 

antagandet att sambanden är linjära.   

För att besvara frågorna skapas dessutom indikatorvariabler för tid och land. För att undvika 

dummyfällan har ett land och ett år satts som referens. 

Resultaten presenteras i följande ordning: OLS-skattningarna, därefter GMM och slutligen en 

jämförelse mellan dem. Den statistiska signifikantnivån som valts är 5 %.  

 

4.1 OLS-skattning 

Till att börja med jämförs resultaten mellan de två OLS-skattningarna, i tabell 2 är de 

förklarande variablerna i laggad form. För tabell 2 finns fullständigt resultat i bilaga 1. Estimat 

av konstant respektive effekterna av tids- och landsdummy variablerna redovisas inte för att det 

i första hand är av större intresse att se skillnaderna på de ekonomiska faktorerna.  
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Tabell 1. Resultat OLS 

 

Hushållens sparande Koefficient t-värde P>|t| 

Förklarande variabler    
Arbetare 0,821 2,62 0,009 

BNI – 5,808 – 1,80 0,073 

Inflation  – 0,543 – 1,92 0,056 

Sociala utgifter – 0,378 – 3,11 0,002 

Real ränta 0,154 0.66 0,507 

Obs: 255 Adj. R2: 0,7114   

 

 

Tabell 2. Resultat OLS; Laggade förklaringsvariabler  

 

Hushållens sparande Koefficient t-värde P>|t| 

Förklarande variabler    
Arbetare (lagg) 1,486 4,56 0,000 

BNI (lagg) – 3,726 – 1,19 0,234 

Inflation (lagg)  0,126 0,46 0,647 

Sociala utgifter (lagg) – 0,286 – 2,30 0,023 

Real ränta (lagg) 0,582 2,57 0,011 

Obs: 238 Adj. R2: 0,7287   

 

Modellen med de laggade förklaringsvariablerna har en något högre justerad förklaringsgrad 

(Adj. R2), dock enbart med 1,73 procentenheter vilket inte gör någon direkt skillnad mellan 

modellerna. Däremot är det intressant att estimatet av effekten inflation har olika tecken i de 

två skattningarna. Dessutom reduceras variabelns t-värde drastiskt från den översta skattade 

modellen. Effekten av inflation är dock inte signifikant på 5 % nivån i någon av skattningarna. 

Den reala räntan har en statistiskt signifikant effekt i modellen med laggade förklarande 

variabler men ej i den första modellen. Däremot är effekterna av arbetare och sociala utgifter är 

statistiskt säkerställda i båda skattningarna. Notera att effekten av BNI ej klarar den statistiska 
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signifikansnivån på 5 % i någon av skattningarna. Studien kan därmed inte förkasta att BNI inte 

har något effekt på sparkvoten. 

Vid en jämförelse av modellerna ger den laggade modellen en högre justerad förklaringsgrad 

och fler signifikanta effekter. Den laggade modellen har också tagit hänsyn till 

endogenitetsproblemet, detta gör att effekterna från den laggade modellen kommer diskuteras 

mer ingående. Fullständigt resultat av den laggade modellen finns i bilaga 1. För denna 

skattning gäller att Australien är referensland och år 2000 är referensår. Analysen sträcker sig 

mellan 2000-2013, då observationerna från år 1999 går miste när de laggade variablerna har 

konstruerats.  

För att tydliggöra förklaringsfaktorernas inverkan på sparandet har elasticiteten för varje faktor  

(ej för dummyvariablerna) beräknats utifrån medelvärdet samt den estimerade effekten av 

respektive variabel i enlighet med vad som diskuterades i metodavsnittet.   

 

Tabell 3. Elasticitetsmått för OLS-modellen med laggade variabler 

 

Elasticitet Variabel 

19,596 Arbetare 

– 0,016 BNI 

0,055 Inflation 

– 1,279 Sociala utgifter 

0,096 Real ränta 

 

Den reala räntan verkar ha en tämligen liten effekt på sparandet, trots att effekten är statistiskt 

signifikant. Detta innebär att om den reala räntan skulle öka med 1 % skulle den aggregerade 

sparkvoten endast öka med 0,096 %, allt annat lika. En ytterst liten påverkar vilket innebär att 

sparkvoten alltså kan anses vara oelastisk med avseende på den reala räntan. Den enskilda 

effekten av inflationen är också liten i absolut värde. Det aggregerande hushållens sparande 

ökar endast med drygt 0,06 % om inflationen ökar med 1 %. Effekten av inflation är ej statistiskt 

signifikant och således kan effekten ej säkerställas. Detta påvisar att sambandet mellan infla t ion 

och sparkvoten är osäker i denna analys, givet de andra variablerna i analysen. 
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Sparkvoten är däremot nästan enhetselastiskt med avseende på sociala utgifter, med ett negativt 

samband. Sparandet och andelen som staten lägger på sociala ändamål förändras i princip lika 

mycket. Variabeln är även signifikant i analysen, vilket ger goda belägg för att den är viktig för 

de aggregerade hushållens sparkvot. 

 

Variabeln som beskriver befolkningsandelen i arbetsför ålder har däremot en väldigt stor 

inverkan på den aggregerade sparkvoten. När andelen arbetare ökar med 1 % kommer 

hushållens aggregerade sparkvot att öka med mer än 19 %. Detta är högst uppseendeväckande 

och innebär att den aggregerade sparkvoten är väldigt känslig för förändringar i 

befolkningsandelen som befinner sig i arbetsför ålder. Dessutom stämmer resultatet överens om 

hypotesen gällande denna variabel. Effekten är även signifikant på 1 % nivån.  

Förändringen i BNI har även den en tämligen liten effekt på sparkvoten. Dock då detta resultat 

inte är signifikant kan därför denna effekt likväl vara noll. 

 

4.1.1 Analys av OLS-modellen 

Vad som går att tyda från resultatet är att variablernas enskilda effekter på den aggregerade 

sparkvoten kan ifrågasättas. Detta då flera effekter är små, dels också därför att flera av 

variablerna inte har någon signifikant effekt på sparkvoten. Resultatet gällande effekten av 

förändringen i BNI som visar sig vara insignifikant i modellen säger emot den klassiska 

keynesianska konsumtionsmodellen. Som tidigare nämnt definieras sparandet med inkomst (se 

avsnitt 2.1), vilket gör det förvånande att en effekt av förändringen i BNI ej kan säkerställas.  

 

Modellen som helhet har fått liknande förklaringsgrad som Masson m.fl. (1998), vilka också 

använde sig av indikatorvariabler för länder. Skillnaderna mellan länder och över tid är stor i 

denna modell, och en stor del av sparkvotens variation förklaras av just dessa skillnader. När 

en regressionsanalys utfördes utan tid- och landindikatorer, sjönk förklaringsgraden till cirka 8 

%. Mest intressant kan det därför vara att titta vilka olikheter som finns för åren och länder 

emellan. Sverige har den högsta sparkvoten under senare delen av 2000-talet i datamateria let, 

vilket är förvånande, då de nordiska länderna tidigare studerats och kännetecknas av deras låga 

sparande, se exempelvis Koskela och Virén (1992). Analysen visar dock att Sverige ej har den 

största landspecifika effekten, det har Frankrike. Frankrikes sparkvot har legat mellan 9-11% 

av den disponibla inkomsten under samtliga år. Sveriges sparkvot har varierat, men har ökat på 

senare år. Vidare är det endast sju länder som har en lägre sparkvot än Australien som är 

referensland. Dessa är Kanada, Tjeckien, Danmark, Spanien, Storbritannien, Irland och 
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Portugal. Samtliga länder har dock en lägre sparkvot än Frankrike. Det tycks inte finnas någon 

gemensam nämnare för de länder som har en lägre sparkvot än Australien. De skiljer sig i många 

avseenden, orsaken till varför just dessa länder har en lägre sparkvot än Australien eller 

Frankrike kan därmed inte tydliggöras. Två andra länder som ligger i topp av de skattade 

landspecifika effekterna är Belgien och Tyskland. I övrigt syns variation mellan samtliga 

länder, inget lands hushållssparande är det andra likt.   

 

År 2007 startade den finanskris som enligt många bedöms vara den största krisen sedan den 

stora depressionen. Vad som går att se i denna analys är att fram t.o.m. år 2006 återspeglar 

tidsindikatorerna positiva koefficientvärden för att sedan hastigt dyka mellan 2006 till 2008. De 

tidsspecifika effekterna återupptar sedan positiva värden med rask stigning. Vad som också kan 

ses är att de två åren innan nedgången sjunker sparandet något. Den hastiga nedgången mellan 

2006 och 2008 skulle peka på att hushållen lånar, istället för att spara. Den nedgång som 

observeras innan finanskrisen kan eventuellt peka på att hushållen inte hade särskilt mycket 

buffert för att klara av en situation likt den som finanskrisen skapade. Det aggregerande 

sparandet för hushållen har sedan dess ökat, vilket kan peka på att hushållen sparar mer för att 

undvika en ny kris. 

 

För att återkoppla till tidigare studier och teorier om sparandet och dess förklaringsfaktorer bör 

det först påpekas att jämförelsen ej är fullt rättvisande, då olika modeller, metoder och data har 

använts. Likväl är det intressant att se på skillnaderna även om slutsatserna blir något tvetydliga.  

 

I denna analys syns ett starkt samband mellan andelen arbetare och sparkvoten. Detta ger ett 

visst empiriskt belägg för LCH, om fler individer är i arbetsför ålder, ökar det aggregerade 

sparandet. Från de tidigare studier jag har fokuserat på stämmer befolkningsandelen som 

befinner sig i arbetsför ålders effekt på sparkvoten överens med tidigare forskning. Masson, 

Bayoumi och Samiei (1998) har tittat på effekten av försörjningsbördan, vilket de beskrev som 

antalet människor under 20 år respektive över 64 år i förhållande till antalet personer i åldern 

20-64 år. Denna gav en negativ effekt på sparandet, vilket stämmer överens med denna studies 

positiva effekt. Dess effekt är däremot inte fullt så stor, sparkvoten förändras med -0,14 

(Masson m.fl., 1998, s. 491) jämfört med denna studies skattning 1,486. Vidare har Edwards 

omfattande undersökning på Latinamerika gett liknande resultat, -0,13 (Edwards, 1996, s. 36). 

Vad som kan likställas är att denna studie stödjer signifikansen av denna variabel och att dess 
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inverkan på det aggregerade sparandet är högst viktigt när det kommer till att undersöka dess 

förklaringsfaktorer.  

 

Vidare har denna studie funnit ett positivt samband mellan den reala räntan och sparkvoten, 

något som ingen av de tidigare studierna pekat på. Tidigare har den reala räntans negativa effekt 

bl.a. motiverats med att inkomsteffekten är större än substitutionseffekten för inflationen. Detta 

har gett ett parameterestimat på -0,13 (Hussein och Thirlwall, 1999, s. 44–45). Den här studiens 

analys pekar på motsatsen. Det kan alltså indikera på att det har skett en förändring av hur 

sparandet påverkas av den reala räntan. Här skulle det kunna innebära att hushållens preferenser 

har skiftat och gjort att substitutionseffekten blivit större än inkomsteffekten. Alternativ att 

inflation som del av den reala räntan, vilket även som enskild variabel är inkluderad i modellen, 

påverkar den reala räntans effekt.  

 

Inflationens effekt är osäker, d.v.s. kan ej statistiskt säkerställas i modellen. Detta pekar på 

osäkerheten kring vad denna variabel har för betydelse för sparandet. I tidigare studier har 

effekten varit positiv och motiverats med att vara ett mått på hur osäker ett lands ekonomi är 

(se exempelvis Loayza m.fl., 2000, s. 174). Detta skulle resultera i att individer vid en ökad 

inflation får ökade incitament till att spara, vilket även skulle kunna ses i det aggregerade 

sparandet. I denna studie kan dock inte inflationens effekt särskiljas från noll, detsamma gäller 

för effekten av förändringen av BNI. Hussein och Thirlwall (1999) markerade tillväxten av 

inkomst som en av sina viktigaste variabler för att förklara skillnaderna i privat sparande mellan 

länder, vilket gör det uppseendeväckande att förändringen av BNI ej är signifikant i denna 

skattade modell.  

 

4.2 GMM-skattning 

För att kunna genomföra en GMM-skattning har de laggade förklaringsvariablerna angivits som 

instrumentvariabler. Två olika skattningar har genomförts där de första instrumentvariablerna 

endast har en tidslagg, medan den andra skattningen har instrumentvariablerna två tidslagg. 

Detta görs för att kunna undersöka eventuella skillnader samt för att så långt som möjligt 

adressera endogenitetsproblemet. De laggade variablerna bör ge en stark korrelation med de 

inkluderade variablerna. Som ovan diskuterat är det rimligt att anta att många variabler är 

beroende av föregående års resultat, vilket kan ge ett tecken åt att modellerna har problem med 

seriell korrelation, mer om detta under avsnittet tester.  
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Nedan redovisas båda resultaten i en tabell, där värdena för analysen med dubbla tidslagg anges 

i parantes. Fullständigt resultat med indikatorvariabler samt konstant återfinns i bilaga två.  

 

Tabell 4. GMM-skattning 

 

 

 

Vad som tydligt framgår att de två modellerna ej ger någon större skillnad i förklaringsgrad, 

samtidigt som modellen med två tidslaggade instrument har ett högre p-värde för effekterna av 

sociala utgifter och inflation. Däremot är det endast effekten av sociala utgifter som skulle få 

någon direkt teoretisk betydelse då den i den senare skattningen överstiger den statistiska 

signifikansnivån 5 %. I det stora hela ger de olika skattningarna samma kvalitativa resultat. 

Effekten av BNI eller den reala räntan på sparkvoten är inte säkerställd i någon av modellerna, 

resterande förklaringsvariabler har en signifikant effekt på den aggregerande sparkvoten. Den 

lilla skillnaden i förklaringsgrad är obetydlig och den första skattningen är att föredra då 

samtliga effekter förutom förändringen i BNI och den reala räntan är signifikanta. Det ska 

tilläggas att den dubbla tidslaggen gör att modellen bygger på data för perioden 2001-2013. 

Nedan kommer elasticiteten att räknas ut utifrån resultatet av modellen med en tidlagg, detta 

för att framför allt enklare genomföra jämförelsen mellan GMM- och OLS-metoden, då de 

innefattar samma år, samt för att den modellen med en tidlagg gett fler signifikanta svar. 

Hushållens sparande Koefficient z-värde P>|z| 

Förklarande variabler    
Arbetare 0,773 

(0,947) 

2,47 

(2,88) 

0,013 

(0,004) 

BNI – 4,929 

(– 10,221) 

– 0,72 

(– 1,51) 

0,472 

(0,131) 

Inflation  – 0,813 

(– 0,822) 

– 2,81 

(– 2,68) 

0,005 

(0,007) 

Sociala utgifter – 0,274 

(– 0,213) 

– 2,01 

(– 1,47) 

0,044 

(0,142) 

Real ränta – 0,140 

(– 0,270) 

– 0.55 

(– 1,02) 

0,582 

(0,309) 

Obs: 238 

(221) 

Centrerad R2: 

0,7477 

(0,7474) 
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Tabell 5. Elasticitetmått för GMM-modellen 

 

Elasticitet Variabel 

10,180 Arbetare 

– 0,020 BNI 

– 0,020 Inflation 

– 1,233 Sociala utgifter 

– 0,345 Real ränta 

 

För att tydligare visualisera effekterna av förklaringsvariablerna på sparkvoten har elasticiteten 

tagits fram för modellens förklarande variabler (med undantaget från indikatorvariablerna). 

Andelen arbetare har fortsatt starkt inverkan på hushållens aggregerande sparande. Effekten på 

sparandet är lite mer än 10 % vid en ökning av befolkningsandelen i arbetsför ålder med 1 %. 

Sparandet är alltså väldigt känslig gentemot förändringar av andelen av befolkningen som 

befinner sig i arbetsför ålder. Den reala räntans effekt kan inte säkerställas och därför kan inget 

med säkerhet sägas om variabeln påverkan på sparkvoten, givet de andra variablernas närvaro 

i modellen. Inflation har däremot en signifikant men en väldigt liten effekt på sparkvoten i 

termer av elasticitet, vilket innebär att den aggregerade sparkvoten är relativt oelastiskt när det 

kommer till förändringar av inflationen. Effekten är dessutom negativ, vilket inte var förväntat.  

Effekten av sociala utgifter är statistiskt signifikant och har en något större inverkan än 

enhetsförhållande till sparkvoten. Effekten av BNI är inte signifikant och kan därför inte 

särskiljas från noll.  

 

4.2.1 Analys av GMM-modellen 

GMM-modellens resultat är tämligen lika OLS-modellens resultat. Effekten av BNI är 

fortfarande inte säkerställd vilket som tidigare nämnt är överraskande. Att sociala utgifter har 

betydelse för hushållens aggregerade sparkvot kan tolkas som att statens utgifter för sociala 

ändamål ger hushållen en känsla av trygghet. Inflation motiverades skapa 

försiktighetsincitament, andelen sociala utgifter borde skapa motsatsen till detta. Inflat ion 

verkar här ha en negativ effekt på sparkvoten, givet de andra variablerna i modellen, vilket då 

inte stödjer hypotesen om försiktighetsincitament. Effekten av den reala räntan kan inte 
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säkerställas i GMM-modellen, möjligen kan valet av nominell ränta och inflation orsaka detta, 

likt de problem som Masson m.fl. (1998, s. 497) klargjorde i sin studie. 

Vad som kan utläses av resultaten mellan länderna är att skillnader finns. Samtliga länder 

(undantag från Frankrike) har en lägre sparkvot än Sverige. Intressant är dock att se att 

tidsindikatorerna påbörjar en serie av negativa värden redan 2004, vilket håller i sig till 2007. 

Likt föregående diskussion kan detta ge en indikation på att hushållen var totalt sett dåligt 

förberedda inför finanskrisen. Totalt har nio länder ett lägre koefficientvärde för den 

landspecifika effekten än Australien vilket är referensland, dessa är följande: Kanada Tjeckien, 

Danmark, Spanien, Finland, Storbritannien, Irland, Portugal och USA. Det verkar fortfarande 

inte finnas någon gemensam nämnare för vilka länder som har en lägre sparkvot än Australien. 

Vad som kan observeras är att USA har det lägsta värdet av samtliga länder i modellen. 

 

Loayza m.fl. (2000) har också använts sig av GMM-metoden. Resultaten från studien ger 

liknande implikationer. Däremot finner Loayza m.fl. en positiv effekt av variabeln över 

inflation på sparandet, något denna studie ej funnit stöd för. Fortsatt starkt stöd ges åt LCH och 

variabeln åldersstruktur, vilket även denna uppsats kommit fram till. Loayza m.fl. har hittat ett 

positivt samband mellan sparande och tillväxt i real BNI. Det är därför fortsatt förvånande att 

BNI ej har något signifikant effekt i denna studie. 

 

4.3 Tester & jämförelse 

Tidigare har liknande studiers validitet ifrågasatts, främst på grund av dess problem med 

endogenitet och risk för seriell korrelation. Endogenitetsproblemet har tagits hänsyn till med 

GMM-metoden och valet av laggade förklarande variabler i OLS-skattningen. 

För att testa data och se om det finns seriell korrelation har studien genomfört ett så kallat 

Woolridge-test. Detta test genomförs med de laggade förklarande variablerna, då dessa är de 

som i första hand har analyserats i denna studie. Vad detta test visar (se bilaga 3), är att 

modellerna kan vara influerade av att variablerna korrelerar med varandra över tid.  

Estimationsresultaten bör därför tolkas med viss försiktighet i mån av att seriell korrelation kan 

påverka. 

Modellen har även kontrollerats för multikollinjäritet med hjälp av VIF-test. VIF-testet har 

genomförts på de oberoende laggade variablerna i OLS-skattningen (se bilaga 4). Testet visar 
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inte på några oroväckande VIF värden.  Modellen antas därför inte innefatta några uppenbara 

problem med mulitkolinjäritet.  

För att undersöka om OLS-modellen har problem med heteroskedasticitet genomfördes ett 

White´s-test, testet återfinns i bilaga 5. Testet kan ej förkasta nollhypotesen om att 

homoskedasticitet finns i modellen. För att ytterligare kontrollera om modellen eventuellt har 

problem med heteroskedasticitet genomfördes två olika skattningar. En med robusta standardfel 

och en utan. Detta gav inte skillnad i resultatet, med det menas att parameterestimaten och 

standardavvikelsen för respektive effekt var likvärdiga, och därför anses modellen ej innehå lla 

något problem med heteroskedasticitet. 

Vad som kan ses utifrån de två olika modellskattningarna (OLS och GMM) är att de ger relativt 

lika resultat. Skillnaderna avser förklaringsgrad (GMM-modellen har 1,9 procentenheter högre 

förklaringsgrad) samt att de skiljer sig mellan vilka effekter som kan statistiskt säkerställas, där 

den reala räntan är signifikant i OLS-modellen och inflation är signifikant i GMM-modellen. 

Gällande indikatorvariablerna för land är skattningarna till största delen lika, 

indikatorvariablerna för tid skiljer sig dock en aning.   

 

5. Slutsats & diskussion 

 

Sparkvoten under 2000-talet påverkas signifikant av befolkningsandelen i arbetsför ålder 

respektive sociala utgifter i båda modellerna. Den reala räntan har en signifikant effekt på 

sparkvoten i OLS-modellen medan effekten av inflation är säkerställd i GMM-skattningen. Ett 

oväntat resultat var att effekten av förändringen i BNI ej var signifikant i någon av 

skattningarna, även tidigare studier har fått signifikanta resultat av liknande variabler.  

Resultatet från denna studie påvisar att det finns en möjlighet att sparkvoten ej påverkas av en 

inkomstförändring. Möjligen kan problematiken med endogenitet skapa dess insignifikanta 

effekt, eventuellt att förändringen av BNI ej varit en tillräckligt god proxy för att motsvara 

hushållens inkomster, möjligheten finns att den extrema observation som visade sig i 

korrelationstestet (se figur 4) har inverkat resultatet. Den reala räntans betydelse för sparkvoten 

var svår att fastställa, eftersom resultaten skiljer sig åt mellan de olika skattningarna. Det 

signifikanta svaret på effekten av den reala räntan ger bara en liten effekt när elasticiteten 

undersökts. Inflationen som ett mått på osäkerheten i den ekonomiska miljön verkar inte 

stämma då den fått en signifikant negativ effekt i GMM-modellen. Detta skulle möjligen kunna 
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ge upphov till konsumtionen ökar då inflationen ökar.  För att undvika att förlora köpkraft sker 

därför konsumtionen så tidigt som möjligt (Blanchard och Johnson, 2013, s. 50–51). LCH 

verkar till stor del stämma, om fler individer befinner sig i arbetsförålder ökar sparkvoten. Det 

hade varit intressant att undersöka om LCH även gäller för de som är yngre än 15 år och över 

64 år, d.v.s. att sparkvoten då fått ett negativt samband.  

Vad denna studie har kommit fram till är att det verkar ha skett förändringar i hushållens 

sparande under 2000-talet jämfört med tidigare studier av området. Detta pekar på att det finns 

goda skäl att undersöka vad som idag influerar sparkvoten. Skillnaderna mellan länder är inte 

särskilt stor, vilket tyder på att OECD-länderna emellan är relativt lika. Resultaten hade troligen 

blivit annorlunda om länder utanför OECD (ex. utvecklingsländer) hade inkluderats. SUR-

metoden hade då varit ett bra alternativ för denna typ av studie, givet att antalet länder är mer 

begränsat.   

Det skulle varit intressant att göra en mer ingående studie på det svenska sparandet för att se 

varför det har ökat. Baserat på resultatet i denna studie, pekar på ett negativ samband mellan 

andelen av BNP som läggs på sociala ändamål av staten och sparandet, bör sparandet minska  

vid en ökning och vice versa. Sverige är välkänt för sitt gedigna skyddsnät. Detta betyder att 

om den positiva effekten av sociala utgifter skulle gälla för Sverige, borde Sverige ha en relativt 

låg sparkvot, något som inte överens med den sparkvoten som detta datamaterial innefat tar. 

Sparkvoten påverkas dock av fler faktorer och åt olika håll, vilket gör att det skulle vara 

intressant att undersöka Sverige mer noggrant för att se vilka effekter som är större och påverkar 

mest. 

Studien påvisar framförallt att det skulle krävas en mer ingående undersökning av sparkvoten 

under 2000-talet. Resultatet i denna studie visar att det redan finns variation under 2000-talet 

som kan kopplas till exempelvis finanskrisen. Att då studera hur sparkvoten förändrats under 

en längre tid hade varit intressant. Det skulle även finnas behov av ett större fokus på de problem 

som seriell korrelation kan orsaka, och hur de kan hanteras. Seriell korrelation är nästan alltid 

ett problem för de modeller som skattas där tidserier ingår i strukturen. Det hade även varit 

intressant att undersöka olika former av icke-linjära samband för att se om det bidragit till att 

förklara sparkvoten, detta får dock lämnas till framtida studier att undersöka. 

Som slutsats har andelen arbetare den största enskilda effekten på sparkvoten. Sociala utgifter 

har även den en markant effekt på hushållens sparkvot. Vidare är det svårt att statistiskt 

säkerställa de övriga effekterna. Inflation och den reala räntan är signifikanta  
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förklaringsvariabler i varsin skattning, medan BNI ej verkar ha någon signifikant effekt på 

sparkvoten. Det har observerats skillnader både mellan länder och över tid. Jämfört med tidigare 

studier verkar det ha skett någon slags förändring av effekterna runt sparkvoten, vilket väl 

motiverar för framtida undersökningar av sparkvoten. 
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1. Resultat OLS-skattning (Laggad) 

 

Australien=Referensland, 2000=Referensår 

Hushållens sparande Koefficient t-värde P>|t| 

Förklarande variabler    
Arbetare (lagg) 1,485561 4,56 0,000 

BNI (lagg) – 3,725889 – 1,19 0,234 

Inflation (lagg)  0,1261993 0,46 0,647 

Sociala utgifter (lagg) – 0,2862171 – 2,30 0,023 

Real ränta (lagg) 0,5819356 2,57 0,011 

2001 0,8871696 1,15 0,252 

2002 1,16622 1,51 0,133 

2003 1,203253 1,58 0,116 

2004 1,169014 1,45 0,149 

2005 0,4262071 0,52 0,601 

2006 – 0,3837068 – 0,48 0,634 

2007 – 0,8561556 – 1,13 0,258 

2008 – 0,3649918 – 0,48 0,631 

2009 2,597722 3,04 0,003 

2010 2,711623 2,52 0,013 

2011 3,514021 3,33 0,001 

2012 4,178607 3,97 0,000 

2013 4,420868 3,80 0,000 

Belgien 9,544256 6,09 0,000 

Kanada – 3,902594 – 3,68 0,000 

Tjeckien – 2,170583 – 1,61 0,110 
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Tyskland 8,628171 5,85 0,000 

Danmark – 0,9672338 – 0,60 0,549 

Spanien – 0,6085869 – 0,49 0,624 

Finland 0,5282995 0,37 0,709 

Frankrike 12,45521 6,53 0,000 

Storbritannien  – 0,0501356 – 0,05 0,962 

Irland – 3,431573 – 3,47 0,001 

Italien 6,200071 4,35 0,000 

Nederländerna 2,6272 2,33 0,021 

Norge 3,49056 3,17 0,002 

Portugal – 0,906326 – 0,77 0,445 

Sverige 11,37306 6,36 0,000 

USA 0,9056223 0,87 0,383 

Koefficient – 94,39675 – 4,12 0,000 

Obs: 238 Adj. R2: 0,7287   

 

Bilaga 2. GMM-skattning 

 

Australien=Referensland, 2000(2001 för dubbel tidslagg)=Referensår 

Värden för dubbla tidslagg presenteras inom parantes.  

Hushållens sparande Koefficient z-värde P>|z| 

Förklarande variabler    
Arbetare 0,7725738 

(0,9472988) 

2,47 

(2,88) 

0,013 

(0,004) 

BNI – 4,929478 

(– 10,22079) 

– 0,72 

(– 1,51) 

0,472 

(0,131) 

Inflation  – 0,8131174 

(– 0,8220326) 

– 2,81 

(– 2,68) 

0,005 

(0,007) 
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Sociala utgifter – 0,2740992 

(– 0,2131823) 

– 2,01 

(– 1,47) 

0,044 

(0,142) 

Real ränta – 0,1398958 

(– 0,2703238) 

– 0.55 

(– 1,02) 

0,582 

(0,309) 

2001 1,081903 

(Referens) 

1,84 

(Referens) 

0,066 

(Referens) 

2002 0,60922 

(-0,6580302) 

0,77 

(-1,06) 

0,439 

(0,291) 

2003 0,1408606 

(-0,8873239) 

0,15 

(-1,06) 

0,881 

(0,291) 

2004 -0,6582011 

(-1,846689) 

-0,70 

(-2,27) 

0,486 

(0,023) 

2005 -1,301623 

(-2,677769) 

-1,50 

(-3,65) 

0,134 

(0,000) 

2006 -1,686192 

(-2,837718) 

-2,30 

(-4,51) 

0,022 

(0,000) 

2007 -1,479456 

(-2,64399) 

-2,17 

(-4,60) 

0,030 

(0,000) 

2008 0,6666248 

(-0,7641797) 

0,81 

(-1,16) 

0,416 

(0,248) 

2009 0,7994646 

(-1,039503) 

0,67 

(-0,97) 

0,506 

(0,332) 

2010 1,140494 

(-0,4548286) 

0,89 

(-0,39) 

0,371 

(0,700) 

2011 1,679327 

(0,1367411) 

1,34 

(0,12) 

0,180 

(0,903) 

2012 1,457674 

(-0,0000578) 

1,06 

(-0,00) 

0,288 

(1,00) 

2013 0,4591676 

(-1,249482) 

0,31 

(-0,93) 

0,757 

(0,351) 

Belgien 7,261444 

(5,958209) 

4,63 

(3,33) 

0,000 

(0,004) 
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Kanada -4,057166 

(-5,182461) 

-3,87 

(-2,68) 

0,000 

(0,007) 

Tjeckien -0,9161251 

(-2,410452) 

-0,71 

(-1,58) 

0,481 

(0,114) 

Tyskland 6,417676 

(5,444659) 

4,38 

(3,31) 

0,000 

(0,001) 

Danmark -3,408492 

(-4,003338) 

-1,96 

(-2,14) 

0,050 

(0,032) 

Spanien -0,9127348 

(-2,533459) 

-0,70 

(-1,68) 

0,484 

(0,094) 

Finland -1,436822 

(-2,687086) 

-1,01 

(-1,67) 

0,314 

(0,094) 

Frankrike 9,121319 

(8,070585) 

4,82 

(3,85) 

0,000 

(0,000) 

Storbritannien -1,762775 

(-2,530309) 

-1,65 

(-2,06) 

0,098 

(0,039) 

Irland -4,549383 

(-5,122722) 

-4,35 

(-4,29) 

0,000 

(0,000) 

Italien 4,69872 

(3,922761) 

3,13 

(2,29) 

0,002 

(0,022) 

Nederländerna 1,430483 

(0,3691933) 

1,28 

(0,28) 

0,200 

(0,776) 

Norge 1,844905 

(1,405753) 

1,67 

(1,12) 

0,095 

(0,261) 

Portugal -2,453286 

(-3,722409) 

-2,05 

(-2,66) 

0,040 

(0,008) 

Sverige 7,45532 

(6,735563) 

3,95 

(3,26) 

0,000 

(0,001) 

USA -0,7497607 

(-1,547933) 

-0,80 

(-1,37) 

0,426 

(0,172) 

Konstant -39,51667 

(-50,06653) 

-1,79 

(-2,19) 

0,073 

(0,028) 
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Bilaga 3. Woolridge-test 

 

Testet tolkas som att vid ett värde under 0,005 (Prob>F) kan nollhypotesen förkastas på 95 % 

signifikansnivå. 

 

Woolridge test for autocorrelation in panel data 

 

H0: no first-order autocorrelation 

F( 1, 16) = 26,140 

 

Prob > F = 0,0001 

 

 

Bilaga 4. VIF-test 

 

Vid VIF-värden över 5 anses variablerna innefatta problem med multikolinjäritet.  

 

Variabel VIF 

Arbetare 2,12 

BNI 1,74 

Inflation 1,44 

Sociala utgifter 1,37 

Real ränta 1,09 

Medelvärde VIF 1,55 

 

 
 

Obs: 238 

(221) 

Centrerad R2: 

0,7477 

(0,7474) 
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Bilaga 5. White´s-test för heteroskedasticitet 

 

Testet tolkas som att vid p-värden under 0,005 kan nollhypotesen förkastas på 95 % 

signifikansnivå 

 

H0: homoskedasticitet 

Ha: unrestricted heteroskedasticity 

Chi2 df p 

Heteroskedasticity 238 237 0,4695 

Skewness 40,24 34 0,2133 

Kurtosis 0,48 1 0,4892 

Totalt 278,72 272 0,3766 

 

 

Bilaga 6. Deskriptiv statistik över de förklarande variablerna 

 

Variabel Observationer Medelvärde Standard 

avvikelse 

Min Max 

Hushållens 
sparande 

255 5,067769 3,998304 – 7,227219 15,31592 

Andelen arbetare 255 66,77405 1,503909 63,6171 71,020734 

BNI 255 0,0203488 0,0520449 – 0,10595 0,72055 

Inflation 255 2,150352 1,200922 – 4,479938 6,33942 

Sociala utgifter 255 22,80029 4,633966 13,13 31,953 

Real ränta 255 0,7303337 1,674134 – 3,612375 5,708296 

 

 


