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Sammanfattning:  

I den här undersökningen skattas husförmögenhetseffekter, med panel vector autoregressive 

models, i svenska kommuner mellan åren 1992 och 2015.  Undersökningen finner för det 

första att konsumtionen stiger under de två första åren efter en positiv husförmögenhetschock. 

För det andra finner undersökningen att husförmögenhetseffekterna är signifikant större i 

tätbefolkade kommuner än i glesbefolkade sådana. Policyrekommendationen blir att 

befolkningsgeografiska aspekter bör beaktas när makroekonomiska konsekvenser av ett 

framtida eventuellt bostadsprisfall analyseras.     
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1.Inledning  

Husförmögenhetseffekter anses vara konsumtionsökningar som kan förklaras av ökad 

förmögenhet av bostäder. Allt sedan konsumtionsteorierna av Friedman (1957) och 

Modigliani och Ando (1963) först publicerades, har det akademiska intresset för 

förmögenhetseffekter varit stort. Denna undersökning kompletterar tidigare litteratur i två 

hänseenden: dels undersöks husförmögenhetseffekter i Sverige med panelvektormodeller och 

dels undersöks om dessa effekter korrelerar med befolkningstätheten i kommunerna.
1
   

                      Ur ett svenskt perspektiv, utifrån 2010-talets debatt om en eventuell  

”bostadsbubbla”, kan studier om kopplingen mellan konsumtion och bostadspriser utgöra 

bedömningsunderlag för att uppskatta makroekonomiska risker vid ett framtida oväntat 

bostadsprisfall (Alsterlind m.fl. 2014). Konjunkturinstitutet har genomfört flera 

undersökningar för att uppskatta sådana risker.
2
 Gustavsson m.fl. (2015) fann t.ex. att en 

kraftig nedgång på bostadsmarknaden skulle kunna få stora negativa effekter på 

konsumtionsnivån. Resultaten från de internationella studier som företagits på 

husförmögenhetseffekter är dock inte helt samstämmiga gällande effekternas signifikans, 

magnitud eller riktning.
3
 Härav torde undersökningar med alternativa sätt att estimera 

husförmögenhetseffekter i Sverige vara av intresse.     

Studier av husförmögenhetseffekter har i de allra flesta fall använt 

makroekonomiska tidsserier för länder eller stater. Resultaten speglar då effekter som 

genomsnittligt väntas råda för ett land, en stat eller för en grupp länder. Som Paiella (2009) 

påpekar är effekterna dock beroende av husförmögenhetens storlek. Rimligen bör vi kunna 

vänta oss större husförmögenhetseffekter i tätbefolkade områden, jämfört med glesbefolkade 

sådana, eftersom kvoterna mellan husförmögenhet och inkomst samt husförmögenhet och 

konsumtion bör vara större där.
4
 Estimaten för de studier som använder makroekonomiska 

tidsserier för länder eller stater kan alltså väntas underskatta effekterna i starkt urbaniserade 

                                                           
1 Panelvektormodeller avser här panel VAR eller panel VECM. Dessa modeller förklaras i kapitel sex.  
2
 Se t.ex. Konjunkturinstutet (2014) eller Gustavsson m.fl. (2015). 

3 Lindner (2013) fann att husförmögenhetseffekterna i USA under 1970-talet var negativa. 
4 För att ta ett anekdotiskt exempel så var en medelstor villa i Äppelviken, enligt Fastighetsbyrån (2017), 36 

gånger dyrare än en jämförbar villa i Tingsryd. Den typen av spridning ser vi inte vare sig i inkomst- eller 

konsumtionsnivå. Under antagandet att relationerna är någorlunda linjära och om vi för tillfället bortser från 

finansiell förmögenhet så torde en procents ökning av husförmögenhet i en typiskt tätbefolkad kommun kunna 

ha större procentuell inverkan på konsumtionen i samma kommun än motsvarande inverkan i en typiskt 

glesbefolkad kommun, givet samma procentuella ökning av husförmögenheten.   
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områden. Härav torde undersökningar som jämför skillnader i förmögenhetseffekter mellan 

olika regioner, där befolkningstätheten i dessa regioner skiljer sig åt, vara av intresse. 

                       Med anledning av ovanstående är syftet med denna undersökning tudelat. För 

det första avser undersökningen att komplettera tidigare studier över husförmögenhetseffekter 

i Sverige, genom att paneldata analyseras med vektormodeller. För det andra avser 

undersökningen att sprida ljus över skillnader i förmögenhetseffekter som skulle kunna 

hänföras till skillnader i befolkningstäthet mellan kommunerna.   

I anslutning till det tudelade syftet blir den första frågeställningen att besvara: 

Ger undersökningen stöd för husförmögenhetseffekter när paneldata, för de svenska 

kommunerna mellan åren 1992 och 2015, analyseras med vektormodeller? Givet att resultaten 

ger stöd för att sådana effekter finns, så blir följdfrågan: Finns skillnader mellan tätbefolkade 

respektive glesbefolkade kommuner avseende dessa effekter? För författaren veterligen finns 

inga tidigare studier som analyserat husförmögenhetseffekter i paneldata för Sverige med 

vektormodeller. Författaren känner heller inte till att det skulle finnas makroekonomiska 

studier avseende skillnader i husförmögenhetseffekter mellan tätbefolkade och glesbefolkade 

områden. 

                       I det följande presenteras upplägget. I kapitel två diskuteras det teoretiska 

ramverket. I kapitel tre ges en kort litteraturöversikt över de husförmögenhetsstudier som 

undersöker tidsserier av makrodata. I kapitel fyra diskuteras det data som används i 

undersökningen. I kapitel sex presenteras undersökningens resultat. I kapitel sju diskuteras 

upplägg och resultat. I kapital åtta sammanfattas undersökningen. Centrala diagram och 

tabeller för studien presenteras löpande i texten och kompletteras med Appendix I och II, där 

resultat av olika delmoment presenteras. 
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2.Teori  

Flertalet studier som analyserar husförmögenhetseffekter har utgått från konsumtionsteorierna 

som utvecklades av Friedman (1957) och Modigliani & Ando (1963). Utifrån dessa teorier är 

livsinkomst, förväntad livsinkomst och finansiell förmögenhet centrala delar i förståelsen av 

den aggregerade konsumtionsnivån. Som t.ex. Söderberg (2015) m.fl. beskriver, så går det att 

sammanlänka mikro- och makroekonomiska resonemang om konsumtion utifrån Friedmans 

(1957) permanenta inkomsthypotes. Med hjälp av ekvation 5.1 till 5.4, som samtliga hämtats 

ur Söderberg (2015), kan sammanlänkningen av i det följande återges. 

                             Låt oss först anta att vi har identiska rationella och nyttomaximerande 

hushåll med fullständig information samt deriverbara och avtagande nyttofunktioner som 

existerar i ett oändligt antal tidsperioder. Söderberg (2015) definierar nu Ct som konsumtion, 

Yt som inkomst, Wt+1 som finansiella tillgångar vid t+1, r som räntan samt att β ∈ (0,1) är 

diskonteringsfaktorn mellan olika tidsperioder.
 5

 Nu kan hushållens maximeringsfunktion 

skrivas enligt ekvation 2.1 under villkoret att ekvation 2.2 gäller.  

max
{𝐶𝑡 ,𝑊𝑡+1 }𝑡=0

∞
∑ 𝛽𝑡𝑢(𝐶𝑡)

∞

𝑡=0

 
(2.1) 

   𝐶𝑡 + 𝑊𝑡+1 = 𝑌𝑡 + (1 + 𝑟)𝑊𝑡  (2.2) 

  lim
𝑡→∞

𝑊𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
= 0 

                                                                 

                                                                 (2.3) 

𝐶 =
𝑟

1 + 𝑟
{∑

𝑌𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

∞

𝑡=0

+ (1 + 𝑟)𝑊0} 
 

(2.4) 

 

𝐶𝑡 =  𝛼𝑊𝑡 + 𝛽𝑌𝑡 

 

 

 (2.5) 

Om vi vidare antar att det så kallade transversialitetsvillkoret i ekvation 2.3 är uppfyllt så går 

det att visa att konsumtionen i alla perioder kan förstås som relationen beskriven i ekvation 

2.4.
6
 En rationell agent konsumerar annuiteten av sina samlade framtida inkomster och sin 

initiala förmögenhet (Söderberg 2015). Eftersom alla hushåll är identiska beskriver ekvation 

2.4 de aggregerade relationerna i hela ekonomin. Även om vi inte känner värdena på r, 𝑌𝑡 och 

                                                           
5 Söderberg (2015) betecknar förmögenhet med 𝐴𝑡, vilket här ersatts med 𝑊𝑡 .  
6 Se t.ex. Söderberg (2015) eller Fernandez-Corugedo (2004). 
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𝑊0 torde vi utifrån ekvation 2.4 rimligen kunna anta att förändringar i inkomst och 

förmögenhet linjärt samvarierar med konsumtionsnivån.  

                                  För att skatta sådana relationer kan en förenkling av ekvation 2.4, i 

enlighet med Andos och Modiglianos (1963) modell, göras i ekvation 2.5, där 𝛼 och 𝛽 

beskriver den marginella benägenheten att konsumera av kapital respektive av inkomst. För 

att skatta husförmögenhetseffekter kan man sedan som Case m.fl. (2001) dela upp W i 

finansiell förmögenhet respektive husförmögenhet.  Kritik mot de föreslagna sambanden i 

ekvation 2.5 har dock framförts från olika håll. Carroll m.fl. (2010) menar t.ex. att 

konsumtionsmodeller bör beakta att priser kan vara trögrörliga och Lidner (2013) att 

husförmögenhetsparameterns tecken bör bero på hur husförmögenheten demografiskt är 

fördelad.  

                         Kritik av ekvation 2.5, ur en ekonometrisk synpunkt, har också formulerats. 

Som Calomiris m.fl. (2009) påpekar är det avgörande att de rätta kontrollvariablerna används 

när ekvation 2.5 estimeras. Förenklingen av ekvation 2.4, i ekvation 2.5, innebär också att 

konsumtionsbenägenhetskoefficienten 𝛼 antas vara konstant över tid. En allmän kritik mot 

detta är (se t.ex. Paiella 2009) att det utifrån ekvation 2.4  endast är oväntade förändringar i 

förmögenhet, det vill säga så kallade förmögenhetschocker, som kan väntas påverka 

konsumtionen. Detta beror på att den nyttomaximerande agenten vid varje tidpunkt redan har 

tagit förväntade inkomstökningar i beaktande. Detta har vi anledning att återkomma till i det 

femte kapitlet.       
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3.Tidigare studier 

Som Paiella (2009) påtalar kan studier av husförmögenhetseffekter översiktligt delas upp i 

studier på makro- och mikronivå. För denna undersökning är studier på makronivå av särskilt 

intresse. I detta kapitel presenteras först några internationella studier vartefter fokus skiftar 

mot några för undersökningen metodologiskt relevanta studier. Kapitlet avslutas med att 

några studier av svenskt data omnämns.  

                                Utgångspunkten hos Case m.fl. (2001) är ekvation 2.5 i föregående 

kapitel, där förmögenhet sedan delas upp i husförmögenhet och finansiell förmögenhet. 

Studien finner med hjälp av error correction models (ECM) positiva signifikanta 

husförmögenhetshetseffekter. Beroende på modellspecifikation och om effekter i Europa eller 

USA undersöks, varierar husförmögenhetselasticiteterna i denna studie mellan 0,04 och 0,14 

på kort sikt.
7
 Härefter presenteras flera andra studier, som t.ex. Ludwig och Sloks (2004) eller 

Calomaris m.fl. (2009), där husförmögenhetseffekter skattas med ECM.  Punktskattningarna 

varierar mellan dessa studier, men de flesta finner signifikanta positiva effekter på både kort 

och lång sikt.
8
  

En förutsättning för att använda ECM är att variablerna i någon kombination är 

kointegrerade. Detta innebär att när någon eller några av variablerna regresseras på någon 

annan av variablerna så är residualerna stationära. Detta faktum gäller trots att serierna i sig 

själva inte är stationära. ECM, som endast innehåller en ekvation, förutsätter dock att det 

endast är responsvariabeln, vilket i dessa fall är konsumtionen, som anpassar sig efter de 

andra variablerna. De förklarande variablerna förutsätts vara exogena i den bemärkelsen att 

den beroende variabeln inte tillåts påverka dem momentant (se t.ex. Enders 2015). En kritik 

av exogenitetsantagandet har gjorts av Lettau och Ludvigson (2004) som funnit att 

förmögenheten anpassar sig efter konsumtion. 

 Till skillnad mot i fallet med ECM behöver inte ett så starkt antagande om 

exogenitet göras med vektormodeller. Detta beror på att vektormodeller innehåller flera 

ekvationer som kan hantera att variablerna är momentant korrelerade i flera riktningar.
9
 

Motsvarigheten till ECM för vektormodeller kallas vector error correction model (VECM). 

Här består felkorrigeringen av en vektor av felkorrigeringstermer. Flertalet studier som 

                                                           
7 Case m.fl. (2001) antar att husförmögenhetseffekten på lång sikt är noll. I denna studie omfattar således ej 

ECM-ekvationen husförmögenhetsvariabeln.  
8 Se t.ex. Paiella (2009) eller Davis (2010). 
9 För en diskussion om exogenitet se t.ex. Enders (2015). 
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uppskattar husförmögenhetseffekter med VECM finner signifikant positiva 

husförmögenhetseffekter.
10

 För att hantera de fall där kointegration mellan variablerna inte 

kunnat bekräftas har husförmögenhetseffekter skattats med vector autoregression models 

(VAR).
11

  Två studier som skattat förmögenhetseffekter med panel vector autoregression 

models (panel VAR) är Holmes m.fl. (2013) och Ceh Casni m.fl. (2016). 

                             Holmes m.fl. (2013), som undersöker förmögenhetseffekter i OECD-länder 

mellan 1975-2011, finner att 2,1 procent av variationen i konsumtion kan förklaras av chocker 

i husförmögenhetsvariabeln efter 10 perioder. Motsvarande siffra för Ceh Casni (2016)  som 

använder data för sju östeuropeiska länder under perioden 2002 och 2016 är 0,8 procent.  

Holmes m.fl. (2013) finner dock att husförmögenhetseffekten ökar om endast observationer 

efter år 2000 undersöks. För perioden mellan 2001 till 2011 finner studien att så mycket som 

10,6 procent av variationen i konsumtion kan förklaras av chocker i husförmögenhet. Studien 

föreslår att detta kan förklaras av en efterhand ökad kvot, mellan huslån och husförmögenhet, 

och en växande andel av befolkningen som äger sina hem (Holmes m.fl. 2013). Om vi följer 

resonemanget hos Paiella (2009) så vore en alternativ förklaring att husförmögenheten, efter 

prisuppgångar på bostäder, generellt utgör en större andel av befolkningens förmögenhet. 

Denna hypotes har vi skäl att återkomma till i det sjunde kapitlet.         

                               Det finns även studier som analyserat relationen mellan konsumtion och 

bostadspriser i Sverige. Chen (2006), Clausen (2011) samt Gustavson m.fl. (2015) berör 

samtliga direkt eller indirekt förmögenhetseffekter. Chen (2006) finner med VECM och 

tidsserier av makrodata på nationell nivå, för perioden 1980 till 2004, att konsumtion och 

husförmögenhet är kointegrerade. Studien finner att 10 procent högre bostadsförmögenhet 

leder till en konsumtionsnivå som är 1,1 procent högre. Studien finner dock att sambandet 

mellan kortsiktiga förändringar av bostadsförmögenhet och konsumtionsnivå är svagare. 

Clausen (2011) finner stöd för att bostadspriserna i Sverige till stor del kan förklaras av 

fundamentala faktorer och att konsumtionsnedgången är begränsad vid ett bostadsprisfall. 

Större förmögenhetseffekter uppmäts dock av Gustavson m.fl. (2015). Med Bayesian vector 

autoregression (Bayesian VAR) och tidsserier av makrodata på nationell nivå finner de att 

konsumtionen är 1,7 procent lägre ett år efter att bostadspriserna fallit med fem procent. Man 

finner också att en prisnedgång på bostäder om 20 procent, över en tidsrymd om fyra år, kan 

försätta den svenska ekonomin i recession. 

                                                           
10 Se t.ex. Chen (2006) och Skudelny (2009).   
11 Se t.ex. Lindner(2013) m.fl.  
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Sammanfattningsvis så ger tidigare studier stöd för att förmögenhetseffekter finns. Tidigare 

studier ger också stöd för att effekterna kan vara betydande. Husförmögenhetseffekter i 

Sverige har också kunnat styrkas. Inga tidigare studier, författaren veterligen, har dock 

studerat effekterna i Sverige med vektormodeller och paneldata. Författaren känner heller inte 

till tidigare studier, på makronivå, av skillnader mellan förmögenhetseffekter i tätbefolkade 

respektive glesbefolkade områden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4.Data 

I denna studie används paneldata på kommunnivå. För 286 av Sveriges 290 kommuner är det 

möjligt att sammanställa, för studien relevanta, tidsserier för perioden 1992 till 2015.
12

 Data 

för privat konsumtion på kommunnivå finns inte att tillgå. Denna studie använder sig därför i 

likhet med Case m.fl. (2001) av total detaljhandel per geografisk enhet, som approximation 

för privat konsumtion. Denna tidsserie har tillgängliggjorts av HUI Research (2017). För att 

detaljhandeln skall vara jämförbar över kommungränsen har detaljhandeln dividerats med 

folkmängd i kommun för respektive år. Befolkningsdata har hämtats från SCB (2017).             

                       Husförmögenhet finns inte heller att tillgå, därför används i likhet med Ceh 

Casni m.fl. (2016) husmedelpris som approximation för husförmögenhet. Tidsserien är 

hämtad från SCB (2017). Privat inkomst approximeras av hushållens medelförvärvsinkomst 

som hämtats från SCB (2017). Alla serier är KPI-deflaterade till 1992 års penningvärde och 

beskrivs i tusentals svenska kronor (kSEK). I tabell 4.1 finns beskrivande mått för dessa 

tidsserier. 

Eftersom detaljhandeln per capita endast är en andel av total privat konsumtion 

per capita, husmedelpriset överskattar husförmögenhet per capita och 

medelförvärvsinkomsten är större än den disponibla medelinkomsten så logaritmeras samtliga 

variabler för att skattningar av relationer mellan variablerna skall kunna göras. I tabell 4.2 

beskrivs hur förstadifferensen av dessa variabler korrelerar med varandra.
13

  

                      I figur 4.1 beskrivs korrelationen, då hänsyn inte tagits till tidpunkt eller 

kommun, mellan konsumtion och husförmögenhet med en plott och regressionslinje. Ett visst 

samband mellan variablerna indikeras. Det kan också noteras att det finns några observationer 

med mycket höga konsumtionsvärden. Dessa observationer görs i Strömstad där gränshandeln 

med Norge är omfattande.
14

  

 

 

 

                                                           
12 De fyra kommuner som saknade fullständig data var Bollebygd, Knivsta, Lekeberg samt Nykvarn. 
13

 Ingen hänsyn har tagits till i vilken kommun eller under vilket år observationerna gjorts.   
14 Enligt Svensk Handel (2014) står detaljhandeln för 22 procent av sysselsättningen i Halmstad. Se Svensk 

Handel (2014) för en vidare diskussion om gränshandeln med Norge.   



11 
 

Tabell 4.1: Beskrivande mått för tidsserier i kSEK i 1992 års penningvärde 

Variabler             Obs. Medelvärde Standardav. Min. Max. Källa 

 

Detaljhandel 6864 33,7 21,6 10,1 455,9 HUI(2017) 

Medelinkomst 6864 155,2 28,1 101,3 361,2 SCB(2017) 

Huspris 6864 830,6 698,7 172,3 7550,9 SCB(2017) 

 

 

Tabell 4.2: Korrelationsmatris för transformerade variabler 

      

C 

 

Y 

       

 HW 

 

 

 Konsumtion (C) 1     

 Inkomst (Y) 0,17 1    

 Husförmögenhet (HW)  0,15 0,30 1   

 

 

 

 

 

                 Figur 4.1 Konsumtion plottad mot husförmögenhet 
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5.Metod 

Det första steget för att bedöma huruvida förmögenhetseffekter bör skattas med ECM eller 

VECM är att undersöka om tidsserierna är stationära. För denna bedömning används Harris-

Tzavalis enhetsrotstest för paneldata.
15

 Vidare undersöks med samma test om tidsserierna, när 

de differentierats en gång, är stationära. Härefter undersöks eventuell förekomst av 

kointegration med Westerlunds kointegrationstest för paneldata.
16

  För att föregå resultaten i 

kapitel sex så finner denna studie inte stöd för kointegration mellan de undersökta variablerna.  

                       Som nämndes i teoriavsnittet förutsätter ECM att de oberoende variablerna, det 

vill säga inkomst och husförmögenhet, är exogena i förhållande till den beroende variabeln 

konsumtion. Om det negligeras att exogenitetsvillkoret inte är uppfyllt kan 

parameterskattningarna i regressionerna enligt Lettau och Ludvigson (2004), överskattas. Den 

dominerande uppfattningen i litteraturen över husförmögenhetseffekter, under 2010-talet, är 

att exogenitetsvillkoret sällan är uppfyllt.
17

  

                       För att undvika specifikationsfel som det ovan beskrivna, används i denna 

undersökning VAR. En fördel som påtalas av Holmes m.fl. (2013) med VAR i förhållande till 

enkelekvationsregressioner där parameterskattningar uttolkas, är att VAR beskriver hur de 

olika variablerna reagerar på chocker av de övriga variablerna
18

. Detta innebär, för att 

återknyta till diskussionen i teoriavsnittet, att VAR borde kunna fånga effekter av oväntade 

ökningar av husförmögenhet bättre än vad som är möjligt med ECM (Holmes m.fl. 2013). 

                       Som det påtalades i teoridelen är det också nödvändigt att VAR-modellen 

kontrollerar för rätt variabler för att undvika skensamband. Ett sätt att kontrollera för alla 

faktorer som är gemensamma för hela landet och ett givet år är med fasta effekter (FE).
19

 

Eftersom denna undersökning utnyttjar paneldata används panel VAR som ekonometrisk 

modell.  Om vi för ett ögonblick bortser från FE så kan en analys av våra tidsserier med VAR 

se ut enligt följande. Om vi vill etablera ett ekvationssystem som innefattar både regressander 

och regressorer av 𝐶𝑡, 𝑌𝑡 och 𝐻𝑊𝑡   så kallas detta en strukturell VAR. En strukturell VAR kan 

                                                           
15 För en diskussion om detta test se Harris och E. Tzavalis (1999). 
16 För en utförlig beskrivning av detta test se Damian och Westerlund (2008). 
17

För en diskussion exogenitet se t.ex. Enders (2015) och Davis (2010). 
18 För att förtydliga så innebär en chock av husförmögenhetsvariabeln med en standardavvikelse att en 

standardavvikelse av husförmögenheten adderas i ℇ-termen i ekvation 5.6. Via e-termen i ekvation 5.3 påverkas 

sedan 𝐻𝑊𝑡 . I den efterföljande perioden påverkas samtliga variabler av  𝐻𝑊𝑡 . Utifrån en given chock på 

husförmögenhetsvariabeln kan vi sålunda studera förändringar av 𝐶𝑡.  
19 Modellen i denna undersökning innefattar inte räntor eller data över finansiell förmögenhet. Förhoppningen är 
att FE skall korrigera för dessa variabler.  
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dock inte skattas direkt. Med hjälp av en transformation kan man skriva om modellen som en 

”vanlig” VAR som i sin tur är möjlig att skatta. Låt oss nu illustrera hur en sådan modell ser 

ut. Först definieras (L) som en laggoperatör
20

, A som en vektor med parametrar samt 𝛽 som 

intercept. Om vi nu vill skatta relationer mellan variablerna så kan vi, om vi bortser från FE, 

skriva modellen enligt ekvationerna 5.1, 5.2 och 5.3.
21

     

𝐶𝑡 = 𝐴𝐶1(𝐿 )𝐶𝑡+𝐴𝑌1(𝐿)𝑌𝑡+ 𝐴𝐻𝑊1(𝐿)𝐻𝑊𝑡 + 𝛽𝐶 + 𝑒 𝐶,𝑡 (5.1) 

𝑌𝑡 = 𝐴𝐶2(𝐿 )𝐶𝑡+𝐴𝑌2(𝐿)𝑌𝑡+ 𝐴𝐻𝑊2(𝐿)𝐻𝑊𝑡 +𝛽𝑌 + 𝑒𝑌,𝑡 (5.2) 

𝐻𝑊𝑡 = 𝐴𝐶3(𝐿 )𝐶𝑡+𝐴𝑌3(𝐿) 𝑌𝑡 + 𝐴𝐻𝑊3(𝐿)𝐻𝑊𝑡 +𝛽𝐻𝑊 + 𝑒𝐻𝑊,𝑡 (5.3) 

 

Om vi betraktar ekvationerna 5.1, 5.2 och 5.3 så kan det noteras att ekvationernas högerled 

inte innehåller 𝐶𝑡, 𝑌𝑡 och 𝐻𝑊𝑡 . Vidare bör det uppmärksammas att feltermerna 𝑒 𝑐𝑡 , 𝑒 𝑦𝑡  och 

𝑒 𝑤𝑡 inte är detsamma som feltermer av variablerna 𝐶𝑡, 𝑌𝑡 och 𝐻𝑊𝑡 . Låt oss kalla dessa senare 

nämnda feltermer, eller chocker, för ℇ𝐶,𝑡 , ℇ𝑌,𝑡  och ℇ𝐻𝑊,𝑡   Om vi nu använder Choleskys 

dekomposition kan sambanden skrivas i ekvationerna 5.4, 5.5 och 5.6.
22

  

𝑒 𝐶,𝑡 = ℇ𝐶,𝑡 (5.4) 

𝑒 𝑌,𝑡 = 𝛼𝐶ℇ𝐶,𝑡 + ℇ𝑌,𝑡 (5.5) 

𝑒 𝐻𝑊,𝑡 = 𝛼𝐶 ℇ𝐶,𝑡 + 𝛼𝑌ℇ𝑌,𝑡 + ℇ 𝐻𝑊,𝑡 (5.6) 

 

Om vi betraktar ekvation 5.4, 5.5 och 5.6 så kan det noteras att vi, genom den ordningen som 

valts, har villkorat att konsumtionen inte momentant påverkas av förändringar i förmögenhet 

eller inkomst samt att inkomst inte påverkas momentant av förändringar i förmögenhet. 

Ordningen i ekvationerna 5.4, 5.5 och 5.6 behöver dock motiveras teoretiskt. Den här 

undersökningen följer resonemanget hos Holmes m.fl. (2013) och ordnar konsumtion före 

inkomst och husförmögenhet efter inkomst. Holmes m.fl. (2013) motiverar denna ordning 

med att konsumtion, i studien av Lettau och Ludvigsson (2004), uppvisat högst grad av 

exogenitet följt av inkomst. Med restriktionerna i ekvationerna 5.4, 5.5 och 5.6 har vi tre 

                                                           
20 Laggoperatören kan förstås enligt följande samband: (𝐿)𝑋𝑡 = 𝑋𝑡−1 , 𝑋𝑡−2….𝑋𝑡−𝑝. 
21 Ekvationssystemet ovan kan utvidgas så att högerleden innehåller felrättningstermer motsvarande den i 

ekvation ECM.  Modellen skulle i detta fall kallas för en panel vector error correction model (panel VECM). 

Panel VECM är att föredra framför panel VAR om kointegration mellan variablerna kan styrkas.  
22 För en närmare beskrivning av Choleskys dekompostion och när den är adekvat att använda se t.ex. Enders 

(2015). 
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obekanta och tre ekvationer. Det blir således möjligt att, med olika mått, estimera hur 𝐶𝑡, 𝑌𝑡 

och 𝐻𝑊𝑡  reagerar på en förändring av ℇ𝐶,𝑡 , ℇ𝑌,𝑡  och ℇ𝐻𝑊,𝑡  . 

                            Eftersom VAR kan skrivas om som en vector moving average (VMA) så kan 

vi estimera de så kallade ortogonaliserade impulsresponsfunktionerna (IRF).
23

 Genom dessa 

kan vi avläsa hur konsumtionen, 𝐶𝑡, reagerar på en chock av husförmögenhet, ℇ𝐻𝑊,𝑡  , vid 

olika tidpunkter efter denna chock. Med samma information går det även att beräkna hur stor 

del av variationen hos en variabel som beror på chocker av respektive variabel, på olika 

tidsavstånd efter respektive chock. Dessa beräkningar sammanfattas i den så kallade 

variansdekompositionen (FEVD).
24

    

                             Som tidigare nämnts använder sig denna undersökning av analys med panel 

VAR eftersom paneldata är tillgängligt. Låt oss nu illustrera panel VAR genom att definiera Z 

som en vektor av C, Y och W, 𝑭𝑬 som en representation för vektorer avseende fasta effekter, 

e som en vektor av de så kallade idiosynkratiska feltermerna samt Ɵ serien av tillhörande 

vektorer av parametrar.  Om i definierar kommun och t årtal kan modellen nu skrivas enligt 

ekvation 5.7 .      

                               

Ekvation 5.7 är möjlig att estimera med hjälp av den metodologi som utvecklats av Love och 

Zicchino (2006) samt Love och Abrigo (2015). Med denna ekonometriska metodologi, som 

omfattar generalized method of moments (GMM), Helmerts transformation samt forward 

orthogonal deviation (FOD), kan vi sedan estimera relationerna mellan 𝐶𝑡, 𝑌𝑡 samt 𝐻𝑊𝑡  och 

ℇ𝐶,𝑡 , ℇ𝑌,𝑡  samt ℇ𝐻𝑊,𝑡  .
25

  För att bestämma vilket antal laggar som skall inkluderas i modellen 

används Andrews and Lus (2001) informationskriterier MAIC och MBIC som är analoga till 

Akaikes (AIC) och Schwartz (BIC) informationskriterier (se Love och Abrigo 2015). En 

viktig skillnad mellan dessa mått är att BIC straffar hårdare för överparameterisering än 

AIC.
26

  

                                                           
23 Se t.ex. Enders (2015) för en fullständig teknisk beskrivning av IRF och FEVD.  
24 För en teknisk beskrivning av FEVD se t.ex. Enders (2015). 
25 För teknisk beskrivning av dessa metoder så hänvisar denna undersökning till Love och Abrigo (2015).   
26 För en diskussion om MBIQ, MAIC, BIC samt AIC se Love och Abrigo (2015) respektive Enders (2015).  

𝒁𝑖,𝑡 = Ɵ(𝐿 )𝒁𝑖,𝑡 + 𝑭𝑬𝑖,𝑡 + 𝒆 𝑖,𝑡 (5.7) 
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När antalet laggar som modellen skall omfatta bestämts, kontrollerar vi att VAR-modellen är 

stabil genom att plotta rötterna till den karaktäristiska ekvationen.
27

      VAR-modeller är 

stabila om tidsserierna är stationära så modellen förväntas vara stabil (Alexis 2013). Ett annat 

sätt att utvärdera modellen är utföra ett så kallat Grangers kausalitetstest. Testet innebär att det 

undersöks om förändringar i någon tidsserie samvarierar med laggade förändringar i någon 

annan tidsserie. Om detta är fallet säger man att den förra tidsserien ”Grangerorsakar” den 

senare.
28

  

                             För att besvara undersökningens andra frågeställning om huruvida 

husförmögenhetseffekter är större i tätbefolkade än i glesbefolkade kommuner används 

följande operationalisering. Utgångspunkten är de kommuntyper som definieras av  Sveriges 

Kommuner och Landsting (2017). Tätbefolkade kommuner avser kommuntyp ”storstad”, 

”pendlingskommun nära storstad”, ”större stad” samt ”pendlingskommun nära större stad”. 

Resterande kommuner definieras som glesbefolkade. I denna undersökning kan 

gränsdragningen mellan vad som kan anses som tätbefolkad respektive glesbefolkad kommun 

förefalla ad hoc. Avsikten med undersökningen har dock varit att fånga skillnader mellan 

regioner som präglas av stark urbanisering och övriga kommuner. För att undvika att rent 

geografiska aspekter får inverkan på gränsdragningen så har kommuner som ligger nära större 

stad men där andelen dagspendlare är måttlig, ej innefattats i denna undersöknings definition 

av tätbefolkade kommuner.
29

  

                    För att besvara frågan om den här undersökningen ger stöd för att 

husförmögenhetseffekter finns i Sverige undersöks resultaten av Grangers kausalitetstest, IRF 

samt FEVD. Först undersöks om husförmögenhet ”Grangerorsakar” konsumtion. Med ord 

undersöks det om laggade observationer i tidsserien av husförmögenhet föregår observationer 

i tidsserien av konsumtion. Givet att det finns husförmögenhetseffekter så väntar vi oss också 

att en husförmögenhetschock orsakar signifikanta förändringar i konsumtion i 

impulsresponsfunktionen. Konfidensintervall för dessa förändringar skattas med Monte Carlo-

simulationer.
30

 Slutligen utvärderar vi FEVD för att se hur stor andel av variansen hos 

konsumtion som totalt orsakats tio perioder efter en husförmögenhetschock.          

                                                           
27 För en diskussion om stabilitetsvillkoret och den karaktäristiska ekvationen se t.ex. Enders (2015).  
28 För en djupare diskussion se t.ex. Enders (2015). 
29 Andelen dagspendlare understiger 40 procent av den förvärvsarbetande delen av befolkningen i denna 

kommunkategori, enligt definitionen från Sveriges kommuner och landsting (2017).  
30 För en diskussion om Monte Carlo-simulationer se t.ex. Enders (2015). 
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För att besvara frågan om den här undersökningen ger stöd för att husförmögenhetseffekter är 

större i tätbefolkade jämfört med glesbefolkade kommuner utförs enkelsidiga t-test. Först 

undersöks om estimaten impulsresponsfunktionen är signifikant större för tätbefolkade 

kommuner jämfört med glesbefolkade sådana. Härefter beräknas ett t-värde med hjälp av 

ekvation 5.8 och 5.9, där 𝑛𝑇  och 𝑠𝑇 samt 𝑛𝐺  och 𝑠𝐺   står för urvalsvarians och urvalsstorlek 

för tätbefolkade respektive glesbefolkade kommuner.
31

  

𝑠𝑝 = √
(𝑛𝑇 − 1)𝑠𝑇

2 + (𝑛𝐺 − 1)𝑠𝐺
2

𝑛𝑇 + 𝑛𝐺 − 2
 

(5.8) 

𝑡 =
�̅�𝑇 − �̅�𝐺

𝑠𝑝√(
1

𝑛𝑇
+

1
𝑛𝐺

)

 
(5.9) 

𝐻0:   𝜇𝑇 − 𝜇𝐺 = 0 (5.10) 

𝐻𝑎:   𝜇𝑇 − 𝜇𝐺 > 0 (5.11) 

  

Härefter undersöks om t är större än det kritiska värdet, vilket i detta fall är 1,64.  Om t-värdet 

överstiger det kritiska värdet kan nollhypotesen i ekvation 5.10 förkastas och 

alternativhypotesen i 5.11 accepteras. På motsvarande sätt kan vi med FEVD jämföra 

andelarna, som svarar mot effekter i tätbefolkade respektive glesbefolkade kommuner, av 

konsumtionsvarians som kan förklaras av en husförmögenhetschock.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
31 Testet i ekvationerna 5.8 till 5.9, vilka båda hämtats ur Stock och Watson (2012), är ett standartest för 

hypotestest av skillnader mellan två medelvärden med gemensam varians. 
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6.Resultat 

Ingen av variablerna uppvisade stationäritet. I likhet med Ceh Casni m.fl. (2016) 

differentierades därför tidsserierna en gång. I tabell 1A i Appendix I kan vi utläsa att de 

differentierade serierna är stationära då nollhypotesen om en enhetsrot kunde förkastas i 

samtliga fall.  I tabell 6.1 följer resultaten från Westerlunds kointegrationstest för paneldata. 

Tabell 6.1: Westerlunds kointegrationstest för paneldata 

                       𝐻0: Statistika              Z        P-värde Status för 𝐻0 

 

C, Y och HW är ej kointegrerade 𝐺𝑡 -14,8 0,00 Förkastar  

C, Y och HW är ej kointegrerade 𝐺𝛼 3,8 1,00 Förkastar ej  

C, Y och HW är ej kointegrerade 𝑃𝑡  -5,3 0,00 Förkastar  

C, Y och HW är ej kointegrerade 𝑃𝛼  -2,5 0,01 Förkastar  

 

C och HW är ej kointegrerade 

 

𝐺𝑡 

 

-4,3 

 

0,00 

 

Förkastar  

C och HW är ej kointegrerade 𝐺𝛼 3,2 1,00 Förkastar ej  

C och HW är ej kointegrerade 𝑃𝑡  -6,8 0,00 Förkastar  

C och HW är ej kointegrerade 𝑃𝛼  -4,7 0,00 Förkastar  

 

C och Y är ej kointegrerade 

 

𝐺𝑡 

 

-11.4 

 

0,00 

 

Förkastar  

C och Y är ej kointegrerade 𝐺𝛼 -0,3 0,37 Förkastar ej  

C och Y är ej kointegrerade 𝑃𝑡  -9,3 0,00 Förkastar  

C och Y är ej kointegrerade 𝑃𝛼  -7,1 0,00 Förkastar  

 

Y och HW är ej kointegrerade 

 

𝐺𝑡 25,4 

 

1,00 

 

Förkastar ej  

Y och HW är ej kointegrerade 𝐺𝛼 16,4 1,00 Förkastar ej  

Y och HW är ej kointegrerade 𝑃𝑡  16,1 1,00 Förkastar ej  

Y och HW är ej kointegrerade 𝑃𝛼  10,4 1,00 Förkastar ej  

 

I tabell 6.1 kan vi utläsa att 𝐺𝛼-statistikan inte är signifikant i någon av ovanstående 

variabelkombinationer. Lägst P-värde om 0,37 finner vi mellan konsumtion och inkomst.   

Detta innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen om att variablerna inte är kointegrerade.
32

 

Med andra ord har denna studie inte kunnat fastslå att variablerna, i någon kombination, 

skulle vara kointegrerade. Resultatet från Hausmantestet som presenteras i tabell A2 i 

Appendix I visade även att FE var lämpligt att använda.
33

 En panel VAR-modell torde således 

vara lämplig. För att avgöra hur många laggar som skall inkluderas analyseras modellen 

                                                           
32 Sammanfattningsvis kan man säga att 𝐺𝑡 och 𝐺𝛼 testar nollhypotesen om ingen kointegration för samtliga 

paneler sammantaget medan  𝑃𝑡  samt 𝑃𝛼  testar motsvarande i de enskilda panelerna. För att nollhypotesen om 
ingen kointegration skall kunna förkastas inom ramen för denna undersökning, det vill säga att vi funnit stöd för 

kointegration, krävs att 𝐺𝛼-statistikan är signifikant på alfa 5 procent. Resultaten bör dock tolkas med 

försiktighet eftersom tidserierna endast spänner över 23 perioder. För en mer ingående förklaring och diskussion 

av de fyra teststatistikorna  𝐺𝑡 , 𝐺𝛼 , 𝑃𝑡  samt 𝑃𝛼  och korresponderande hypotestester hänvisar undersökningen till 
Damian och Westerlund (2008).   
33 Se Hausman (1978).  
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utifrån MBIC och MAIC när antalet laggar som inkluderas varierar. I tabell 6.2 nedan finner ni 

resultaten av denna analys. 

Tabell 6.2: Val av antal laggar i modell 

    Laggar MBIC MAIC 

 

1 206 383 

2 45,2 163 

3 57,7 116 

 

I tabell 6.2 kan vi utläsa att MBIC rekommenderar två laggar medan MAIC rekommenderar 

tre. Vid fortsatta undersökningar visar det sig att resultaten med avseende på IRF och FEVD 

förändras marginellt med tre laggar jämfört med två laggar.
34

 Eftersom resultaten inte 

påverkas nämnvärt väljer vi två laggar för att undvika överparameterisering. Det kan också 

konstateras att modellen uppfyller stabilitetsvillkoret då rötterna för den karaktäristika 

ekvationen ligger inom enhetscirkeln (se figur 1A i appendix I). I tabell A3 i Appendix II kan 

vi vidare konstatera att samtliga variabler ”Grangerorsakar” varandra. Parameterskattningar 

för en panel VAR-modell med två laggar, undersökningens basmodell, ges härnäst i tabell 6.3.   

Tabell 6.3: Parameterskattningar för basmodellen 

Variabler                                   Lagg                  C                                      Y                                       HW 

C  1 0.131*** 

(0.0213) 

-0.0130** 

(0.00596) 
0.123*** 

(0.0273) 

C 2 0.00530 

(0.0164) 

-0.0357*** 

(0.00604) 
0.0687*** 

(0.0246) 
Y 1 0.0260 

(0.0605) 
0.515*** 

(0.0264) 
0.216** 

(0.110) 
Y 2 0.161*** 

(0.0499) 

0.0857*** 

(0.0257) 
0.567*** 

(0.0969) 

HW 1 0.0407*** 

(0.00823) 

-0.0133*** 

(0.00307) 
-0.272*** 

(0.0164) 

HW  2 0.0329*** 

(0.00768) 

-0.00485 

(0.00323) 
0.0134 

(0.0161) 

Anmärkning: Klusterstandardfel inom parenteser. Noteringen *, ** och *** indikerar statistisk signifikans på 10, 

5 resp. 1 procents signifikansnivå. 

                                                           
34 Flera robusthetstest genomfördes utan att resultaten förändrades substantiellt. Dessa test bestod i att exkludera 

observationer för åren 1992 till 1995, observationer från Halmstad, observationer för kommuner nära storstad 

eller större stad samt observationer för kommuner som genomgått kommunsammanslagningar mellan åren 1992 

och 2015.   
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I tabell 6.3 noteras det att båda laggar av husförmögenhet är signifikanta och att 

parameterestimaten varierar mellan 3 och 4 procent.  De flesta övriga estimat är signifikanta 

men ej andra laggen av konsumtion mot konsumtion och andra laggen av husförmögenhet 

mot inkomst. Det noteras också att husförmögenhet av första laggen är negativt 

autokorrelerad samt att inkomst är negativt korrelerad med laggarna hos konsumtion och 

husförmögenhet. Nästa steg i analysen består i att undersöka hur variablerna reagerar när de 

utsätts för chocker. I tabell 6.4 presenteras FEVD, avseende konsumtion och husförmögenhet, 

utifrån basmodellen när olika kommuntyper inkluderas.
35

 

Tabell 6.4: FEVD av konsumtionsvariation 

𝐻0: Period Samtliga Tätbefolkad Glesbefolkad t P-värde  Status 𝐻0 

 

Husförmögenhetseffekter        

är ej större i tätbefolkade 10   0,77% 1,17% 0,35% 1,7 0,046 Förkastar 
Kommuner        
 

När samtliga kommuner inkluderas i analysen kan det, utifrån tabell 6.4, noteras att 0,77 

procent av variationen i konsumtion orsakas av en husförmögenhetschock, då samtliga 

variabler utsatts för en chock om en standardavvikelse. Motsvarande andelar för de 

tätbefolkade och glesbefolkade kommunerna uppgår till 1,17 respektive 0,35 procent. Vidare 

kan det noteras att nollhypotesen kan förkastas. FEVD-estimaten ger således stöd för att 

effekten på konsumtion är större i tätbefolkade kommuner jämfört med i glesbefolkade 

sådana. Som nämndes i det femte kapitlet kan chockers inverkan på variabler även analyseras 

med hjälp av IRF. I tabell 6.5 presenteras IRF för konsumtion under de tre första perioderna 

efter en husförmögenhetschock.      

Tabell 6.4: Impulsresponsfunktion för konsumtion   

𝐻0: Period Samtliga Tätbefolkad  Glesbefolkad t  P-värde Status 𝐻0 

 

Husförmögenhetseffekter 1   0,32%* 0,42%* 0,19%* 1,8 0,04 Förkastar 

är ej större i tätbefolkade 2   0,21%* 0,24%* 0,17%* 0,6 0,28 Förkastar ej 
Kommuner 3   -0,03%* 0,02% -0,04%* 1,7 0,04 Förkastar 

 

Anmärkning: * indikerar signifikans på 5 procents signifikansnivå. 

 

                                                           
35 I tabell A4 i Appendix II ges samtliga FEVD-estimat, tio perioder efter att variablerna utsatts för chocker.   
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I impulsresponsfunktionerna uppmäts att effekterna är signifikant större, för tätbefolkade 

kommuner, efter första respektive tredje perioden efter en husprischock. Särskilt noteras det 

att husförmögenhetseffekten initialt är mer än dubbelt så stor på 0,42 procent jämfört med 

effekten i glesbefolkade kommuner som mäter 0,19 procent.  För första och tredje perioden 

efter en husprischock kan vi förkasta nollhypotesen att effekten på konsumtion inte är större i 

tätbefolkade kommuner jämfört med glesbefolkade kommuner. Även 

impulsresponsfunktionerna ger således stöd för att effekten på konsumtion är större i 

tätbefolkade kommuner jämfört med i glesbefolkade sådana.  

 I impulsresponsfunktionerna har impulsvariabeln chockats med sin 

standardavvikelse. Om vi dividerar respektive punktskattning med sin standardavvikelse så 

kan vi uppskatta olika elasticiteter
36

.  Vi noterar då att en husprisuppgång om tio procent ökar 

konsumtionen i kommunerna med 0,4 procent efter ett år, ytterligare 0,3 procent efter två år 

och 0,0 procent därefter. För de tätbefolkade kommunerna innebär samma husprisuppgång 

konsumtionsökningar om 0,7 procent efter ett år, ytterligare 0,4 procent efter två år och 0,0 

procent därefter. I kontrast till detta blir konsumtionsökningen i glesbefolkade kommuner, 

efter samma husprisökning, 0,2 procent efter ett år, ytterligare 0,2 procent efter två år och 0,0 

procent därefter. Impulsresponsfunktionen kan även illustreras grafiskt och i figur 6.1 

illustreras impulsresponsfunktioner för variablerna när samtliga kommuner inkluderas i 

analysen. 

                                     I figur 6.1 kan vi nu betrakta hur alla variabler reagerar på olika 

chocker. Husförmögenhetseffekterna kan avläsas i tredje diagrammet, första raden. I andra 

diagrammet, första raden, noterar vi att en husförmögenhetschock har en negativ effekt på 

inkomst. Det noteras även i första respektive tredje diagrammet, andra raden, att en positiv 

inkomstchock har signifikant positiva effekter på huspriser och konsumtion. Slutligen noteras 

det i första respektive andra diagrammet, tredje raden, att en konsumtionschock har en 

signifikant positiv effekt på huspriser och negativ sådan på inkomst. Figur 6.2 och 6.3 

redovisar impulsresponsfunktioner för samtliga variabler när analysen begränsas till tät- 

respektive glesbefolkade kommuner. Genom att jämföra reaktionsmönstren i det tredje 

diagrammet, första raden, i figur 6.2 respektive 6.3 kan man få en överblick över de skilda 

husförmögenhetseffekterna i tät- respektive glesbefolkade kommuner.    

                                                           
36 Standardavvikelserna uppgick till 0,064 respektive 0,087 procentenheter.  
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     Figur 6.1: Impulsresponsfunktioner för samtliga kommuner  
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    Figur 6.2: Impulsresponsfunktioner för tätbefolkade kommuner                           

 

     Figur 6.3: Impulsresponsfunktioner för glesbefolkade kommuner 
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7.Diskussion 

Föresatsen med den här undersökningen var att skatta husförmögenhetseffekter i Sverige med 

hjälp av tidsserier på kommunal nivå. Undersökningen fann inte stöd för att husförmögenhet 

och konsumtion skulle vara kointegrerade.
37

 Med anledning av detta estimerades effekter på 

kort sikt med panel VAR. Undersökningen fann signifikanta positiva husförmögenhetseffekter 

under de två första åren efter en husförmögenhetchock.  

                                 Med hjälp av variansdekomposition så framgick det att 0,8 procent av 

variansen i konsumtion kunde förklaras av en chock, uppgående till en standardavvikelse, i 

husförmögenhet efter tio perioder. Detta är samma estimat som Ceh Casni m.fl. (2016) 

uppmäter för de östeuropeiska länderna. Estimatet var dock lägre än de 2,1 procent som 

uppmättes av Holmes m.fl. (2013). Vad gäller impulsresponsfunktionerna uppmättes att 

konsumtionsökningen ett år efter en tio procentig förmögenhetschock uppgick till 0,4 procent. 

Detta resultat kan jämföras med de 0,6 procent som uppmättes av Holmes m.fl. (2013).
38

  För 

att nämna något om husförmögenhetseffekter i Sverige så finner Gustavsson m.fl. (2015) 

dock kraftigare förmögenhetseffekter.
 
I den studien faller konsumtionen med 1,7 procent, fem 

kvartal efter ett prisfall om fem procent.
39

 Trots viss variation kan man sammanfattningsvis 

säga att husförmögenhetseffekterna i denna undersökning ligger inom ramen för vad studier 

brukar finna.
40

                                  

                                   Den här undersökningen kunde förkasta nollhypotesen att 

husförmögenhetseffekterna inte var större i tätbefolkade kommuner än i glesbefolkade sådana. 

Punktskattningar gav vid handen att effekterna kunde vara uppemot tre gånger så stora för 

tätbefolkade kommuner som för glesbefolkade sådana. För de större kommunerna innebar en 

husprisstegring om tio procent att konsumtionen steg över en procent efter två år medan 

samma scenario för de glesbefolkade kommunerna innebar en konsumtionsökning som 

underskred en halv procent. När FEVD analyserades på en horisont om tio år fann 

undersökningen att en chock, uppgående till en standardavvikelse hos 

husförmögenhetsvariabeln, beskrev över en procent i variation hos konsumtionen i de 

                                                           
37 Denna undersökning använde Westerlunds kointegrationstest. Ett alternativ hade möjligen varit att undersöka 
eventuell kointegration med Johansens metod. Eftersom denna metod, i undersökningar där paneldata används, 

är metodologiskt krävande utfördes inte detta test.  
38 Estimaten hos Holmes m.fl. (2013) är uppskattade eftersom studien använder kvartalsdata.  
39 Gustavsson m.fl. (2015) använder kvartalsdata så ingen närmare jämförelse kan tyvärr göras. Det bör noteras 

att metodologi skiljer sig kraftigt mot denna undersökning och att studien inte använder paneldata.  
40 Jämför t.ex. med estimaten av Case m.fl. (2001) och Case m.fl. (2012). 
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tätbefolkade kommunerna. Motsvarande andel av konsumtionsvariationen för de 

glesbefolkade kommunerna underskred en halv procent. Den här studien ger alltså stöd för att 

förmögenhetseffekterna är som störst i tätbefolkade områden. Skillnaderna är också 

betydande. Studier som analyserar data på landsnivå riskerar därmed att underskatta 

effekterna i storstadsområden. Konsekvenserna av ett oväntat bostadsprisfall kan alltså bli 

betydligt allvarligare i starkt urbaniserade områden jämfört med motsvarande i glesbefolkade 

områden.  

                            Resultaten av denna undersökning bör dock tolkas med försiktighet. Endast 

tidsserier för förvärvsinkomster, total detaljhandel samt medelhuspriser fanns att tillgå. 

Giltigheten hos undersökningens resultat förutsätter att procentuella förändringar av de olika 

undersökningsvariablerna är de samma som procentuella förändringar av inkomst, 

förmögenhet och konsumtion. Detta är möjligen ett alltför starkt antagande. FE korrigerar för 

en del av dessa brister, men troligen ej fullständigt. Tidsserierna innehåller också data från 

1990-talets början, då den svenska ekonomin befann sig i kris.
41

 Tidsserierna är också 

eventuell för korta för att kunna avgöra om variablerna är kointegrerade. I en utvidgad 

undersökning med bättre datatillgång skulle det vara intressant att undersöka eventuella 

skillnader i marginell benägenhet att konsumera av husförmögenhet mellan glesbefolkade och 

tätbefolkade områden.
42

  

                         Styrkan med denna undersökning är dock att den vinner fördelar från två olika 

typer av ekonometriska metoder: paneldataregressioner och VAR. Undersökningen kan för det 

första kontrollera för ett stort antal kända och okända faktorer som påverkar både konsumtion 

och huspriser samtidigt. För det andra kan den estimera effekterna med vektormodeller och 

undviker därmed de specifikationsfel som kan väntas uppstå då husförmögenhetsvariabeln 

förutsätts vara exogen.                          

 

 

 

 
                                                           
41 Resultaten förändrades dock inte anmärkningsvärt när basmodellen estimerades för data 1995-2015. Dessa 

resultat presenteras inte här, men utlämnas på begäran.  
42

 I denna undersökning har det, utifrån tillgängligt data, endast varit möjligt att skatta sambanden i termer av 
procent. 
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8.Slutsats 

Resultaten indikerar signifikant positiva husförmögenhetseffekter under de två första åren 

efter en positiv husförmögenhetschock. De uppskattade estimaten över 

husförmögenhetseffekter kan sägas ligga i linje med tidigare studier. Vidare uppmättes att 

förmögenhetseffekterna, på olika avstånd efter en husförmögenhetschock, var signifikant 

större för kommuner som var tätbefolkade jämfört med kommuner som var glesbefolkade. 

Punktskattningarna kunde vara uppemot tre gånger större för tätbefolkade kommuner i 

jämförelse med glesbefolkade sådana. Policyrekommendationen blir att geografiska aspekter 

bör beaktas när makroekonomiska konsekvenser av ett framtida eventuellt bostadsprisfall 

analyseras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

KÄLLFÖRTECKNING: 

 

Elektroniska källor:  

Abrigo, M. R. M., Love, I. (2015). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata: a Package of 

Programs. ss.1-28. [2017-02-15]. 

Alexis, A. (2013). Lecture Notes 5. [opubl. manuskript]. Stockholms Universitet. [2013-02-15]. 

Fastighetsbyrån (2017). Sverigevillan 2017 (Pressmedelande från Fastighetsbyrån 2017) .[2017-05-31] 

HUI Research (2017). Total detaljhandel per kommun, 1992-2015 [Excel-fil]. [2017-02-01]. 

SCB (2017). Medelförvärvsinkomst per kommun, 1992-2015 [Excel-fil]. [2017-02-01]. 

SCB (2017). Medelhuspris per kommun, 1992-2015 [Excel-fil]. [2017-02-01]. 

SCB (2017). Befolkning per kommun, 1992-2015 [Excel-fil]. [2017-02-01]. 

SCB (2017). KPI i årsmedeltal, 1992-2015 [Excel-fil]. [2017-02-01]. 

Sveriges Kommuner och Landsting (2017). Kommunindelningen 2017 [Excel-fil]. [2017-04-15]. 

Söderberg, J. (2015). Master Macro Lecture Notes 1: Introduction and consumption theory.  

[opubl. manuskript]. Stockholms Universitet.[2017-03-01]. 

 

Tryckta källor:  

Alsterlind, J., Holmberg, U., Jönsson, B. & Winstrand, J. (2014) PM 6 - Risker för makroutvecklingen 

och den finansiella stabiliteten av utvecklingen av hushållens skulder och bostadspriserna 

(Riksbankens promemoria 2014:6). ss.1-36.  

Ando, A. & Modigliani, F. (1963). The “Life Cycle” Hypothesis of Saving: Aggregate Implications 

and Tests. The American Economic Review, 53(1), ss. 55-84.  

Calomiris, C., Longhofer, S. & Miles, W. (2009). The (Mythical?) Housing Wealth Effect. National 

Bureau of Economic Research working paper series, (15075). Cambridge: NBER.  

Carroll, C., Otsuka, M. & Slacalek, J. (2010). How large are housing and financial wealth effects? A 

new approach? The European Central Bank working paper , (1283). Frankfurt: ECB.  

Case, K., Quigley, J & Shiller, R. (2001). Comparing Wealth Effects: The Stock Market versus the 

Housing Market. National Bureau of Economic Research working paper series, (8606). Cambridge: 

NBER.   

Case, K., Quigley, J & Shiller, R. (2012). Wealth Effects Revisited: 1975-2012. National Bureau of 

Economic Research working paper series, (18667). Cambridge: NBER.  



27 
 

Ceh Casni, A., Dumici, K. & Tica, J. (2016).The Panel VAR approach to modelling the Housing 

Wealth Effect: Evidence from selected European post-transition economies. Nase gospodarstvo/Our 

Economy, 62(4). ss. 23-32. 

Chen, J. (2006). Housing Wealth and Aggregate Consumption in Sweden. Uppsala University 

Economics Working Papers. 2006(16). Uppsala universitet. 

Claussen, C. A., Jonsson, M. & Lagerwall, B. (2011). En makroekonomisk analys av bostadspriserna i 

Sverige. Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden. Produktion: Sveriges 

Riksbank. åtta.45 tryckeri ab. ss. 67-96. 

Davis, E. P. (2010). New international evidence on asset-price effects on Investment, and a survey for 

consumption. OECD journal, 8(2010). ss. 1-50.  

Damian, P. & Westerlund, J. (2008). Error-correction–based cointegration tests for panel data. The 

Stata Journal, 2(8), ss. 232–241. 

Enders, W. (2015). Applied Econometric Time Series. 4. uppl., New Jersey: John Wiley & Sons. ss. 

285-312.  

Fernandez-Corugedo, E. (2004). Consumption Theory. Hand-book in central banking, (23). Centre for 

Central Banking, Bank of England, London.  

Friedman, M. (1957). Theory of the Consumption Function. New Jersey: Princeton University Press.  

Gustafsson, P., Stockhammar, P. & Österholm, P. (2015). Macroeconomic Effects of a Decline in 

Housing Prices in Sweden. National Institute of Economic Research working paper series, (138). 

Stockholm: Konjunkturinstitutet.  

Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, (46), ss.1251–1271. 

Harris, R. D. F., and E. Tzavalis. (1999). Inference for unit roots in dynamic panels where the time 

dimension is fixed. Journal of Econometrics, (91), ss. 201–226. 

Holmes, M.J., Lim, S. & Shen, X. (2013). Wealth Effects and Consumption: A Panel VAR Approach. 

Department of Economics, University of Waikato.  

Konjunkturinstitutet (2014). Makroekonomiska effekter av ett bostadsprisfall i Sverige. (Rapport 

2014:8). Stockholm: Konjunkturinstitutet.  

Lettau, M., & Ludvigson, S. (2004). Understanding trend and cycle in asset in asset values: 

Reevaluating the wealth effect on consumption. American Economic review, (94), ss.276-299. 

Love, I. & Zicchino, L.(2006). Financial development and dynamic investment behavior: Evidence 

from Panel VAR. The Quarterly Review of economics and Finance, (46), ss.190-210. 

Lindner, F. (2013). The Housing Wealth Effect on Consumption Reconsidered. Macroeconomic 

Policy Institute working paper.  (113). Dusseldorf: Macroeconomic Policy Institute.  

Ludwig, A., & Slok, T. (2004). The relationship between stock prices house prices and consumption in 

OECD countries. The B.E. Journal of Macroeconomics. 1(4), ss. 1-28.  



28 
 

Paiella, M. (2009). The Stock market, housing and consumer spending: A survey of evidence on 

wealth effect. Journal of Economic Survey, (23), ss.947-973. 

Skudelny, F. (2009). Euro area private consumption -is there a role for housing wealth effects?. The 

European Central Bank working paper, (1057). Frankfurt: ECB.  

Svensk Handel (2014). Norsk Gränshandel 2014 (Svensk Handels rapport 2014, framtagen av HUI 

Research AB). Stockholm: Svensk Handel. 

Stock, J. & Watson, M. (2012). Introduction to Econometrics. 3.uppl., Harlow: Pearson Education 

Limited., ss.130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Appendix I 

 

Tabell A1: Harriz-Tzavalis enhetsrotstest för paneldata 

                𝐻0:   Variabel Parameter z P-värde Status 𝐻0 

 

Enhetsrot utan konstant HW 𝜌 -360 0,00 Förkastar 

Enhetsrot utan konstant Y 𝜌 -220 0,00 Förkastar 
Enhetsrot utan konstant C 𝜌 -230 0,00 Förkastar 
 

Enhetsrot med konstant 
 

HW 

 

𝜌 

 

-170 

 

0,00 

 

Förkastar 
Enhetsrot med konstant Y 𝜌 -110 0,00 Förkastar 
Enhetsrot med konstant C 𝜌 -110 0,00 Förkastar 
 

Enhetsrot med trend 
 

HW 

 

𝜌 

 

-100 

 

0,00 

 

Förkastar 
Enhetsrot med trend Y 𝜌 -64,4 0,00 Förkastar 
Enhetsrot med trend C 𝜌 -62.8 0,00 Förkastar 
 

 Tabell A2: Hausmans FE-test 

                                       𝐻0: Chi2 P-värde Status 𝐻0 

 

Skillnader mellan koefficienter är inte systematiska 13,1 0,00 Förkastar 

    

 

 

 

                             Figur 1A: Rötter för den karaktäristiska ekvationen 
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Appendix II 

 

Tabell A3: Grangers kausalitetstest 

𝐻0:  Ekvation Exkluderad Chi2 Frihetsgrad  P-värde Status 𝐻0 

 

Exkluderad variabel 

”Grangerorsakar”  

C Y 10,9 2 0,000 Förkastar 

ej ekvationsvariabel C HW 30,7 2 0,004 Förkastar 

 C Samtliga 59,9 4 0,000 Förkastar 

 

Exkluderad variabel 

”Grangerorsakar”  

 

Y 

 

C 

 

39.1 

 

2 

 

0,000 

 

Förkastar 

ej ekvationsvariabel Y HW 18,7 2 0,000 Förkastar 

 Y Samtliga 64,0 4 0,000 Förkastar 

 

Exkluderad variabel 

”Grangerorsakar”  

 

HW 

 

C 

 

27,3 

 

2 

 

0,000 

 

Förkastar 

ej ekvationsvariabel HW Y 40,6 2 0,000 Förkastar 

 HW Samtliga 77,4 2 0,000 Förkastar 

 

 

Tabell A4: FEVD efter tio perioder  

Kommuntyp Responsvariabel Impulsvariabel C 

 

Impulsvariabel Y 

 

Impulsvariabel HW 

 

 

Samtliga C 98,6% 0,5% 0,8% 

Glesbefolkad C 99,5% 0,2% 0,4% 

Tätbefolkad C 97,1% 1,7% 1,2% 

     

Samtliga Y 3,4% 95,6% 1,0% 

Glesbefolkad Y 4,4% 94,8% 0,8% 

Tätbefolkad Y 2,5% 96,5% 1,0% 

     

Samtliga HW 1,1% 1,2% 97,7% 

Glesbefolkad HW 1,1% 0,5% 98,5% 

Tätbefolkad HW 1,7% 9,2% 89,0% 

 


