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Sammanfattning 

Följande uppsats ämnar undersöka om money illusion förekommer i Sverige, och i sådana fall 

dess omfattning. Valet av ämne grundar sig på konsumenters agerande, om det är rationellt 

och konsumenter därav anpassar sig efter disponibel inkomst eller om det förekommer 

tendenser att konsumera över sina tillgångar. Tidsspannet för studien sträcker sig från 1980 

till 2010. Med hjälp av sekundärdata har två regressionsanalyser genomförts och erhållna 

resultat visar att money illusion förekommer i Sverige, dock är omfattningen begränsad. 

Vidare diskuteras också vad implikationerna blir för samhällsekonomin som helhet och hur 

resultaten förhåller sig till uppsatt hypotes. 
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1. Inledning 

 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien, frågeställningen som uppsatsen ska 

besvara samt dess syfte. I slutet av avsnittet finns en disposition över uppsatsens struktur. 
 

 

Konsumenter tenderar att uppfatta pengars nominella värde i stället för det reala (Shafir et al. 

1997). En orsak till detta kan vara att individer vanligen exponeras för pengars nominella 

värde, det vill säga ett penningvärde som inte är justerat för inflation (Fehr & Tyran 2001). På 

grund av detta blir det mer naturligt att betrakta penningvärdet i nominella termer i stället för 

realt. Money illusion innebär således att konsumenter har svårt att uppfatta när penningvärdet 

förändras i relation till prisnivån (Fisher 1928). 

 

Utgångspunkten för den neoklassiska ekonomiska teorin är att varje individ är rationell i sina 

beslut (Lundmark 2013). Under följande studie kommer vi därför att undersöka om de 

svenska hushållen agerar därefter eller om det finns indikationer på money illusion i Sverige. 

Anledningen till detta är att vi inte hittat någon tidigare studie som undersöker detta samband. 

Frågeställningen i denna studie är därför följande: Lider de svenska hushållen av money 

illusion? Om så är fallet, i vilken utsträckning? 

 

Syftet med studien är att undersöka om en nominell förändring av disponibel inkomst ger 

samma effekt på hushållens konsumtion som en realförändring i disponibel inkomst. 

 

För att besvara frågeställningen genomförs regressionsanalyser för att kunna utläsa möjlig 

förekomst av money illusion. I den första regressionen har de oberoende variablerna en 

omedelbar effekt på konsumtion, utan tidsförskjutning. Därtill görs en regression med 

tidsförskjuten effekt av variablerna i syfte att låta konsumenter hinna uppfatta 

prisförändringar, och därefter anpassa sin konsumtion. Resultaten av regressionerna visar på 

förekomst av money illusion. 

 

Studien är nationalekonomiskt relevant eftersom vi hoppas kunna öka förståelsen och 

kunskapen om hur de svenska hushållen anpassar sin konsumtion i förhållande till real 

förändring av disponibel inkomst. Detta är av intresse eftersom det kan bidra till att förklara 

både varför och till vilken grad hushållen reagerar på sådana förändringar, trots att reaktionen 

från konsumenter kan vara både ologisk och irrationell. Det finns även en relevans för både 
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politiker och Riksbank av den orsaken att det kan förekomma behov att minska eller öka 

konsumtionsnivån. Därav är vetskapen om en möjlig förekomst av money illusion en faktor 

som kan ha betydelse för den typen av beslut.  

 

Uppsatsen är uppdelad i åtta avsnitt. I avsnitt två redogörs för den teoretiska bakgrunden. I det 

tredje avsnittet presenteras ett antal studier som har behandlat ämnet money illusion. De 

ekvationer som skattats i undersökningen har hämtats från en av dessa studier. I avsnitt fyra 

presenteras datan och hur den kommer att användas i studien samt vilka avgränsningar som 

gjorts. Den modell som används i undersökningen introduceras i avsnitt fem. I avsnitt sex 

beskrivs regressionernas resultat, och i efterföljande avsnitt diskuteras dessa och jämförs med 

tidigare studier. Slutsatsen presenteras i uppsatsens åttonde och sista avsnitt. Där redogörs 

bland annat för hur resultaten förhåller sig till frågeställningen samt studiens styrkor och 

svagheter, och även förslag till vad en framtida uppsats hade kunnat inrikta sig ytterligare på.  
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2. Teoretisk bakgrund 

 

I detta avsnitt redogörs för teoretiska aspekter samt för studien relevanta begrepp. 
 

 

2.1 Teoretisk modell och mekanismer  

Modellen som används i studien är samma konsumtionsfunktion som används av Branson och 

Klevorick (1969) när money illusion skattas. En konsumtionsfunktion visar en relation mellan 

konsumtion och disponibel inkomst (Lindauer 1968). När inkomsten ökar så stiger även 

konsumtionen (Holden 1938).  Eftersom konsumenter tidvis har svårigheter att skilja mellan 

reala och nominella penningvärden innebär det att inflation är en potentiell signifikant faktor 

som påverkar konsumtionsnivån. Detta innebär att inflation bör inkluderas i en aggregerad 

konsumtionsfunktion (Pochon 2015). 

 

Ett antagande som görs i den modell som studien bygger på är att komplexitet på marknaden 

påverkar konsumenter att agera annorlunda gentemot de statiska konsumentmodeller där 

perfekt information och rationellt agerande alltid råder (Branson & Klevorick 1969). Enligt 

Shafir et.al (1997) råder stor ovillighet bland ekonomer att förklara money illusion genom att 

konsumenter skulle påverkas av inbillningar gällande prisnivåer eftersom denna typ av 

förklaring anses vara för enkel och som dessutom inte stämmer överens med ekonomisk teori.  

 

Det finns mekanismer som innebär att konsumenter inte alltid uppfattar prisförändringar 

omedelbart och därför inte hinner korrigera sin konsumtion efter det att en prisförändring ägt 

rum. Det betyder följaktligen att det uppstår en tidsförskjuten reaktion hos konsumenter 

gällande förändringar i prisnivå. Det är dessutom troligt att konsumenter inte avgör sin 

konsumtionsnivå under ett enstaka år, utan istället baserar den på genomsnittliga erfarenheter 

gällande faktorer som avgör konsumtionsnivå (Branson & Klevorick 1969). Att konsumenter 

även undervärderar prisförändringar anges också som en bidragande orsak till money illusion. 

Det är likväl sammankopplat till att det kan uppstå eventuella svårigheter att inhämta, samt 

tolka pålitlig information angående prisförändringar vilket i sin tur också påverkar 

omfattningen av money illusion (Kane & Klevorick 1967).  

 

Ekvation (1) beskriver sambandet mellan konsumtion och konsumentprisindex, hushållens 

finansiella tillgångar, samt disponibel inkomst. Modellen gör det möjligt att tidsförskjuta 

variablernas effekt i olika grad för att på så sätt möjliggöra observationer över hur lång tid det 
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kan ta för konsumenter att uppfatta en real prisförändring. Motivering till att variablerna 

tidsförskjuts är för att tillåta konsumenter att vänja sig vid en prisförändring där effekten i 

konsumentprisindex inte ger omedelbart utfall. Detta till skillnad mot regressionen utan 

tidsförskjutning där förändring av konsumentprisindex istället utdelar effekt på konsumtion 

omedelbart (Branson & Klevorick 1969).  

 

𝐼𝑛 𝑐𝑡  =  𝛽0  +  𝛽1 𝑙𝑛 𝑦𝑡  +  𝛽2 𝐼𝑛 𝑤𝑡  +  𝛽3 𝐼𝑛 𝑃𝑡 +  𝜀𝑡       (1) 

 

Ekvationen visar procentuell förändring av konsumtion där de oberoende variablerna påverkar 

konsumtionen i olika grad. 𝑐t är konsumtion per capita, 𝑦t är disponibel inkomst per capita, 𝑤t 

är hushållens finansiella tillgångar per capita och 𝑃t är prisnivå, mätt i konsumentprisindex 

(KPI). ln innebär att efterföljande variabel är logaritmerad. t indikerar ett specifikt årtal och 𝜀t 

är feltermen.  

 

Samtliga variabler i modellen logaritmernas vilket ger procentuella förändringar. Den 

parameter som är relevant för undersökningen är β3 eftersom dess värde visar om money 

illusion existerar. β3 antar en specifik procentsats och det värdet visar nivån av money illusion. 

Ju högre värde β3 antar desto högre nivå av money illusion. Om β3 är högre än noll 

förekommer money illusion, medan värdet noll innebär att money illusion inte existerar 

(Branson & Klevorick 1969). Konsumtion beror då endast på disponibel inkomst och 

hushållens finansiella tillgångar. 

 

2.2 Rationalitet 

Neoklassisk ekonomisk teori utgår från antagandet att individer är rationella och agerar i 

enlighet med detta för att på så sätt maximera sin nytta (Lundmark 2013). Antagandet om 

rationalitet i beaktning till money illusion syftar på att konsumenter uteslutande ska 

konsumera utefter real inkomst. Om konsumenter avviker från detta anses det vara ett 

irrationellt beteende (Pochon 2015). 

 

2.3 Money illusion 

Money illusion innebär att konsumenter har svårt att uppfatta skillnaden mellan pengars reala 

och nominella värde. I stället är uppfattningen att penningvärdet är stabilt över tid. Detta 

innebär att konsumenter inte bara förlitar sig på reala värden utan också delvis på nominella 
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sådana. I första hand är money illusion ett kortsiktigt fenomen som ska avta på längre sikt och 

slutligen upphöra (Fisher 1928).  

 

Det finns två utgångspunkter angående beräkning av money illusion. Enligt den mest 

vedertagna, så kallade konventionella formuleringen myntad av Don Patinkin, som hävdar att 

money illusion inte existerar överhuvudtaget, eller att det förekommer i viss mån (Kane & 

Klevorick 1967). Denna formulering och utgångspunkt anses av Kane och Klevorick (1967) 

vara för snäv och restriktiv. Detta eftersom att det kan te sig något orimligt att money illusion 

är helt obefintlig i en ekonomi. Kane och Klevorick (1967) menar att man istället kan utgå 

ifrån och förutsätta att money illusion alltid kommer att existera i viss mån, frågan är snarare 

dess omfattning.   

 

2.4 Inflation 

Inflation kan beskrivas som den procentuella förändringen i den generella prisnivån i en 

ekonomi (Jones 2014). Det räcker inte med att en specifik produkt eller tjänst stiger i pris för 

att det ska betraktas som inflation, utan priser på varor och tjänster måste stiga generellt 

(Sveriges Riksbank 2011b). Den klassiska och neoklassiska ekonomiska teorin menar att 

prisnivån bestäms av utbud och efterfrågan på pengar (Bergström 1995), medan den 

monetaristiska teorin lägger större vikt vid penningmängdens betydelse och anser att inflation 

snarare orsakas av en ökning utav penningmängden under en föregående period (Friedman & 

Friedman 1980). Således är produktionsförändring av mindre betydelse för inflation enligt 

monetaristisk utgångspunkt (Axell 1981). Keynesiansk teori lägger istället större vikt vid att 

utbud och efterfrågan påverkar inflationen och att penningmängden inte är lika betydande. 

(Miller & Pulsinelli 1986, refererad i Bobadilla Ntunzimana & Smolski 2010). 

 

Det finns olika scenarion som orsakar inflation. Om Riksbanken tillhandahåller för stora 

kvantiteter pengar skapas inflation eftersom det leder till att penningvärdet urholkas, och som 

en följd av detta stiger prisnivån. En annan orsak till att inflation uppstår är när efterfrågan är 

större än utbudet. Konsumenter efterfrågar då varor och tjänster i större omfattning än vad 

företag producerar dem. Det leder till att konsumenter bjuder över varandra och som en följd 

av detta stiger prisnivån. Ett annat scenario är ökade kostnader i företags produktionen vilket 

kan ge upphov till kostnadsinflation. Prisnivån på varor och tjänster stiger som en följd av 

exempelvis ökade produktionskostnader eller lägre produktivitet (Sveriges Riksbank 2011b). 
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En negativ konsekvens av kostnadsinflation kan vara en löne-prisspiral. Priserna stiger då 

som en följd av företagens ökade kostnader. Det leder till en högre prisnivå som i sin tur leder 

till att löntagarna kräver högre löner (Carlgren 2008). 

 

Om hushåll, konsumenter och företag tror att prisnivån kommer stiga framöver kan det orsaka 

inflation (Sveriges Riksbank 2011b). Denna förväntan kan göra att konsumenter väljer att 

spendera sin inkomst i dag i stället för under en given tidpunkt framgent, eftersom de kan 

konsumera mer för sina pengar i dag (Parkin 1977). 

 

Ovanstående anledningar kan få inflation att variera tillfälligt men de kan inte leda till en 

ständigt ihållande inflation. Detta på grund av att det slutligen bara är centralbanken som kan 

avgöra med hur mycket penningmängden ska förändras. En av anledningarna till att 

penningmängden ökas till den grad att inflation uppstår är för att exempelvis finansiera högre 

statsutgifter. Detta i sig måste inte nödvändigtvis medföra inflation om denna utgiftsökning 

finansieras exempelvis via skatteintäkter. Dock undviks ofta detta tillvägagångssätt av 

styrande politiker eftersom vissa väljargrupper inte vill ha skattehöjningar. Därav återstår 

alternativet att öka penningmängden för att bekosta de ökade statsutgifterna. En ytterligare 

anledning till ökad penningmängd för att bibehålla eller öka inflation är för att åstadkomma 

en ökning av skatteuttaget, för att på så vis öka statens inkomster. Detta sker när inkomster 

stiger i takt med att inflationen ökar, vilket resulterar i att inkomstskatten utgår från högre 

procenttal i den progressiva skatteskalan. Detta trots att det inte nödvändigtvis behöver ha 

skett en reallöneökning (Friedman & Friedman 1980). 

 

För att dämpa inflationstakten är en minskning av den monetära tillväxten den viktigaste 

åtgärden som har en påverkan på inflation enligt monetaristisk teori. Dock kan det ta relativt 

lång tid att komma till rätta med inflation som nått ett framskridet stadium. Dessutom har 

åtgärderna bieffekter, vilka kan bestå av långsammare tillväxt och högre arbetslöshet 

(Friedman & Friedman 1980).   

 

Hög inflation skapar osäkerhet om hur inflationen kommer att utvecklas (Heikensten & 

Vredin 1998). Det medför ofta stora variationer i inflationsnivå vilket anses negativt för 

ekonomin (Sveriges Riksbank 2012). Detta eftersom det i sin tur gör det svårt att förutse hur 

prisnivån kommer att utvecklas i framtiden (Sveriges Riksbank 2011c). Om det finns en 

osäkerhet kring hur penningvärdet kommer att utvecklas avstannar det långsiktiga sparandet 
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och investeringar vilket kan förhindra tillväxten på sikt (Fregert 2007). Vissa grupper, till 

exempel låntagare, gynnas dock av hög inflation eftersom lånen minskar i värde (Sveriges 

Riksbank 2011c). 

 

När penningvärdet istället är högre i framtiden jämfört med i dag råder deflation (Fregert 

2007). Det innebär att hushållen sparar pengar istället för att konsumera eftersom det blir 

relativt sett billigare att konsumera i framtiden jämfört med idag. Även företag väntar med 

investeringar av samma anledning. Med ett för lågt inflationsmål ökar risken för deflation och 

eftersom detta vill undvikas har Sverige ett inflationsmål på 2 procent mätt i procentuell 

förändring i KPI (Sveriges Riksbank 2012). Med fasta inflationsförväntningar är det lättare att 

förutse vilka effekter penningpolitiken kan få, vilket i sin tur kan underlätta styrandet av 

ekonomin (Fregert 2007). En för låg nivå av inflation kan på sikt påverka 

produktionsutveckling och arbetsmarknad negativt eftersom det kan vara problematiskt att 

sänka nominella löner. Detta beror på svårigheter att anpassa reallönen mellan olika sektorer 

när möjligheten att sänka den nominella lönen är begränsad. Dessa problem kan dämpas 

genom en bestämd nivå av underliggande inflation (Flodén 2015). 

 

2.5 Konsumentprisindex 

Eftersom priset på varor och tjänster fluktuerar i olika takt används olika typer av index för att 

beräkna prisförändring (Fregert & Jonung 2014). Ett av de vanligaste sätten att mäta inflation 

är genom konsumentprisindex, KPI, som Statistiska centralbyrån, SCB, tar fram. SCB 

införskaffar månadsvis en korg innehållande varor och tjänster som konsumeras av ett 

genomsnittligt hushåll under en månads tid. Eftersom kvalitet på varor ändras över tid, till 

exempel en dators prestanda, försöker SCB uppskatta förbättringarnas värde och räkna bort 

dem från prisförändringarna (Sveriges Riksbank 2011a). Utifrån priserna på den fiktiva 

korgen utläses vilken prisförändring som skett. Om prisnivån är högre än föregående månad 

har inflation mätt i KPI ökat (Fregert & Jonung 2014). 

 

2.6 Nominella och reala värden 

Ett nominellt värde är inte justerat för inflation utan angett i löpande priser, medan ett realt 

värde är inflationsjusterat (Nationalencyklopedin u.å.a, u.å.b). Ett exempel på detta är om en 

individ tilldelas en nominell löneförhöjning med två procent samtidigt som inflationen ökar 

med detsamma. I detta fall har det inte skett en real löneförändring även om individen erhåller 

en större summa pengar nominellt. 
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3. Tidigare studier 

 

För att skapa en överblick presenteras i detta avsnitt ett antal tidigare studier som behandlar 

money illusion. 
 

 

En av de första att uppmärksamma money illusion och som även myntade begreppet är Irving 

Fisher (Miao & Xie 2013). Fisher (1928) anser att money illusion beror på konsumentens 

irrationalitet och att de därför har svårt att uppfatta pengars reala värde i relation till prisnivån. 

Han prövar inte sin teori empiriskt men det har gjorts flera studier som med olika metoder 

undersöker förekomsten av money illusion. 

 

Branson och Klevorick (1969) använder en konsumtionsfunktion för att undersöka money 

illusion. För att göra beräkningar används amerikansk kvartalsdata från 1955 till 1965. I 

studien används en ekvation med variablerna konsumtion, inkomst, förmögenhet och prisnivå 

för att undersöka om money illusion existerar. Författarna testar även sin ekvation med 

tidsförskjutna variabler eftersom de antar att konsumenter inte omedelbart reagerar på dess 

förändringar. Resultaten visar att det råder money illusion i den aggregerade 

konsumtionsfunktionen (Branson & Klevorick 1969). 

 

Shafir et al. (1997) genomförde enkätundersökningar för att undersöka hur konsumenter kan 

agera under påverkan av money illusion samt hur rationalitet och irrationalitet väger mot 

varandra. Tillvägagångssättet för undersökningen är att ett antal respondenter ställs inför 

situationer där de tar beslut om vilken situation som är mest ekonomiskt gynnsam. Svaren 

antyder att respondenterna har svårt att skilja mellan reala och nominella värden. Författarna 

menar att resultatet av undersökningen tyder på att money illusion förekommer eftersom det 

faller sig mer naturligt att tänka i nominella termer (Shafir et al. 1997). 

 

Fehr och Tyran (2001) använder ett prissättningsspel i sin studie för att studera effekten av 

money illusion. Författarna menar att money illusion har ansetts vara ovidkommande för den 

nominella trögheten i prisnivå och att andra faktorer som asymmetrisk information har större 

påverkan än money illusion. Studiens resultat visar dock indikationer på att trögheten kan 

bero på direkta och indirekta effekter av money illusion. 
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Stephens och Tyran (2012) gjorde en enkätundersökning med dansk data. Resultaten tyder på 

att en förlust av pengar tydliggör reala förluster medan en nominell vinst kan dölja en 

realförlust. En nominell vinst kan få individer att tro att de har gjort en bra affär även om så 

inte är fallet. Det kan förklara att personer generellt är mer positiva till en nominell 

löneökning, som på grund av en hög inflation blir en reallönesänkning, än en nominell 

lönesänkning som pga. inflationen inte påverkar reallönen (Stephens och Tyran 2012). 

 

Miao och Xie (2013) har utvecklat den så kallade penning-nyttomodellen (money in the 

utility-modellen) som bygger på en konsumtionsfunktion. För att kunna utläsa om money 

illusion förekommer har de lagt till en parameter för just denna variabel. De visar hur money 

illusion förvränger en konsuments uppfattning om tillväxt och risker av real välfärd, och hur 

detta i sin tur påverkar både konsumtion och sparande (Miao & Xie 2013). 

 

En av de senaste studierna som behandlar money illusion är författad och genomförd av 

Pochon (2015). Han studerar om money illusion har någon påverkan på aggregerad 

konsumtion. I studien undersöker han om den reala konsumtionen påverkas av inflation och 

om den påverkan i så fall kan bero på money illusion. Det används flera makroekonomiska 

modeller, bland annat penning-nyttomodellen med money illusion, och data från USA för att 

ta reda på om det förekommer money illusion. I studien anses begreppet money illusion vara 

tids- och kostnadsbesparande till skillnad från definitionen där begreppet ses som ett 

irrationellt beteende. Författaren menar att konsumenten sällan söker information om 

förändringar i inflation utan endast uppmärksammar det vid betydande inflationsförändringar. 

Resultatet skiljer sig beroende på vilken modell som har använts, men money illusion 

förekommer i olika omfattning och det är tydligare i perioder med hög inflation än i perioder 

med låg inflation (Pochon 2015). 

 

Den gemensamma nämnaren för ovanstående studier är att alla kommit fram till att money 

illusion existerar i någon grad, oavsett vilket eller vilka tillvägagångssätt som använts. 
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4. Data 

 

Detta avsnitt presenterar den data som använts i undersökningen, samt vilka avgränsningar 

som gjorts. 
 

 

I studien har det använts sekundärdata från Statistiska centralbyrån (SCB), Swedish National 

Wealth Database samt SCB refererad i Ekonomifakta (se Carlgren 2016). Data för 

konsumtion, disponibel inkomst, konsumentprisindex (KPI) och hushållens finansiella 

tillgångar har inhämtats. Datan som finns sammanställd i tabell 1 används för att genomföra 

regressionerna. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

 
 

Variabel Observationer Medelvärde Standard- 

avvikelse 

Min Max 

KPI 31 3305,774 kr 909,221 kr 1461 kr 4434 kr 

Disponibel inkomst 

per capita 

31 99912,9 kr 41048,08 kr 35800 kr 173600 kr 

Konsumtion  

per capita 

31 102255,3 kr 41372,03 kr 34222,91 kr 171742,1 kr 

Hushållens finansiella 

tillgångar per capita 

31 286156,6 kr 190222,9 kr 50119,02 kr 693888,5 kr 

Log KPI 31 8,058 % 0,322 % 7,287 % 8,397 % 

Log disponibel 

inkomst per capita 

31 11,416 % 0,466 % 10,486 % 12,065 % 

Log konsumtion per 

capita 

31 11,440 % 0, 467 % 10,441 % 12,054 % 

Log hushållens 

finansiella tillgångar 

per capita 

31 12,315 % 0,760 % 10,822 % 13,450 % 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), Swedish National Wealth Database, SCB refererad i Ekonomifakta (se Carlgren 2016) 
 

 

Undersökningen avgränsas till åren 1980-2010 eftersom data finns tillgängligt för alla 

variabler under denna tidsperiod. Ekvationen innehåller variablerna konsumtion, 

förvärvsinkomst, nettoförmögenhet och prisnivå, där konsumtion per capita är den beroende 

variabeln (Branson & Klevorick 1969). I denna studie kommer disponibel inkomst att 

användas i stället för förvärvsinkomst eftersom disponibel inkomst är den del av inkomsten 

som finns kvar efter att skatter och avgifter har räknats bort (Carlgren 2016). Som variabel för 

förmögenhet används hushållens finansiella tillgångar, och för beräkning av prisnivån 

används konsumentprisindex. Den data som inte har varit tillgänglig i per capita har dividerats 

med folkmängden för respektive år. Samtliga priser är i löpande priser i svenska kronor. 
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5. Empirisk modell 

 

Här presenteras de modeller som används för att genomföra regressionsanalyserna. Det 

framgår vilka variabler som ingår och vad som skiljer ekvationerna åt. 
 

 

5.1 Modell 

Tidigare studier har använt olika metoder för att undersöka förekomsten av money illusion, 

bland annat med hjälp av enkätundersökningar och olika varianter av konsumtionsfunktioner 

som beskrivs i avsnitt 3. Ekvation (1), som skattas i denna studie, har valts eftersom den 

möjliggör en tidsförskjutning av variablerna. Detta i sin tur gör att det går att utläsa om nivån 

av money illusion förändras om konsumenter får möjlighet att justera sin konsumtion när 

variabler tidsförskjuts. Regressionerna genomförs i statistikprogrammet Data analysis and 

statistical software (Stata).  

 

För att se skillnader i parametern för konsumentprisindex tidsförskjuts variablerna i olika 

grad. Essensen är att utläsa om det finns några märkbara skillnader vilket då innebär en 

förändring i nivå av money illusion i förhållande till en icke tidsförskjuten regression. Money 

illusion existerar inte om β3  antar värdet noll men förekommer om β3 är större än noll. Därav 

ställs följande hypotes upp: 

H0: β3 = 0 

H1: β3 ≠ 0 

 

En signifikansnivå på 5 procent (0,05) förutsätts i båda regressionerna. För att variabeln ska 

vara statistiskt signifikant måste p-värdet vara lägre än signifikansnivån. Även t-värdet är ett 

mått på signifikansnivån av en variabel och måste anta ett värde på minst ± 2,042 för att 

erhålla signifikansnivå på 5 procent för ett dubbelsidigt t-test för 31 observationer 

(Wooldridge 2013). 

 

5.2 Metodkritik 

Ekvationerna innehåller relativt få variabler till skillnad från exempelvis 

konsumtionsfunktionen skattad av Pochon (2015). Det kan även finnas andra oberoende 

variabler som inte är inkluderade i ekvationen men som kan påverka den beroende variabeln. 

Detta kan i sin tur resultera i att ett snedvridet utfall uppstår, även känt som omitted variable 
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bias (Stock & Watson 2015). Korrelation mellan de oberoende variablerna kan också resultera 

i multikollinearitet (Wooldridge 2013).   
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6. Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras regressionernas resultat samt en beskrivning av vad de innebär 

och hur de tolkas. 
 

 

6.1 Regression 1  

 

Tabell 2. Resultat av studiens regressioner, samt Branson och Klevoricks regression 

 

Oberoende variabler Regression 1 Regression 2 Branson & Klevorick 

Konstant 1,243*** 

(0,182) 

2,370*** 

(0,230) 

-1,953 

(0,114) 

Log disponibel 

inkomst 

0,396*** 

(0,074) 

0,395*** 

(0,086) 

0,661 

(0,043) 

I (tidsförskjutning) - 1 år 1,75 år 

(7 kvartal) 

Log hushållens 

finansiella tillgångar 

0,222*** 

(0,027) 

0,258*** 

(0,032) 

0,127 

(0,036) 

J (tidsförskjutning) - 1 år 0,25 år 

(1 kvartal) 

Log KPI 0,365*** 

(0,067) 

0,180** 

(0,079) 

0,418 

(0,036) 

K (tidsförskjutning) - 2 år 1,75 år 

(7 kvartal) 

R2-värde 0,998 0,997 0,999 

Standardfel inom parentes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Källa: Branson och Klevorick (1969) 
Anm: Branson och Klevorick använder inkomst istället för disponibel inkomst samt nettoförmögenhet istället för hushållens 

finansiella tillgångar, samt använder kvartalsdata. 
 

I regression 1, utan tidsförskjutning, är logaritmerad konsumentprisindex (Log KPI) av störst 

intresse för frågeställningen. Den är signifikant med ett p-värde under en procent och en 

koefficient på 0,365. Essensen i regressionen är värdet för parametern av KPI eftersom det 

säger vilken nivå money illusion befinner sig på. För varje procentuell ökning av KPI, allt 

annat konstant, ökar konsumtion med i genomsnitt 0,365 procent under de 31 år som 

tidsspannet sträcker sig för denna regression. I och med de resultat som erhållits i 

regressionen kan nollhypotesen förkastas. 

 

6.2 Regression 2 

Variablernas tidsförskjutningar har fördröjts olika mycket för att på så sätt generera 

signifikanta regressioner för alla variabler. Regression 2 är den tidsförskjutna regression som 

gav störst skillnad i nivå av money illusion gentemot regression 1. Disponibel inkomst och 

hushållens finansiella tillgångar är tidsförskjutna med ett år och KPI med två år. Det framgår 
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att koefficienten med avseende på tidsförskjuten KPI har sjunkit från 0,365 procent till 0,180 

procent. Detta innebär att nivån av money illusion mer än halveras. Det ger således en 

förhållandevis stor effekt att tidsförskjuta variablerna.   
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7. Diskussion 

 

Här diskuteras resultaten av undersökningen samt dess innebörd. 
 

 

Resultatet av regressionerna stämmer inte överens med det antagandet som gjordes 

inledningsvis om att individer anpassar sig fullständigt efter reala penningvärden. I likhet med 

tidigare studier framkommer det även i denna undersökning att det råder money illusion i viss 

omfattning.  

 

I tabell 2 finns en sammanställning av de regressioner som genomförts samt den av Branson 

och Klevoricks (1969) regressioner som har den bästa skattningen för money illusion. När 

regressionernas koefficienter jämförs framgår att det råder en något lägre nivå av money 

illusion i regression 2. Branson och Klevoricks regression har dock det högsta värdet för 

money illusion. Gemensamt för samtliga regressioner är att det finns ett högt R2-värde vilket 

innebär en hög förklaringsgrad. 

 

Det kan diskuteras vilka effekter money illusion kan få. Ett antagande som kan göras är att en 

hög grad av money illusion kan få en stigande inflation att öka ytterligare. Detta eftersom i ett 

scenario där KPI stiger, allt annat konstant, stiger även konsumtion. I sin tur leder detta till en 

högre efterfrågan på varor och tjänster som inkluderas i KPI och därför kan inflation stiga 

ytterligare. Dock är det viktigt att poängtera att effekterna kan vara begränsade med tanke på 

att nivån av money illusion i denna studie inte är större än en halv procentenhet. 

 

Återigen bör det påtalas i detta sammanhang att Fisher (1928) menar att money illusion i 

första hand är ett kortsiktigt problem och att det på lång sikt bör avta och till sist upphöra. 

Detta kan tolkas som en rimlig utgångspunkt med tanke på att konsumenter inte bör kunna 

konsumera över sina tillgångar under en alltför lång tidsperiod. På längre sikt bör därför 

konsumenter som helhet anpassa sig till fullo efter sin disponibla inkomst. 
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8. Slutsats 

 

Redogörelse för studiens resultat och förslag på vidare studier. 
 

 

Frågeställningen var om de svenska hushållen lider av money illusion och om så är fallet, i 

vilken omfattning? Med hjälp av ekvationen och den sekundärdata som använts har 

frågeställningen besvarats, vilket innebär att det i viss utsträckning förekommer money 

illusion i Sverige. Dock blir det inte tydligt om omfattningen av money illusion är tillräckligt 

hög för att ha en stark påverkan på ekonomin. Detta gör det svårt att säga med säkerhet vilken 

betydelse resultatet kan ha. Om graden av money illusion endast är marginell behöver det inte 

påverka ekonomin nämnvärt, medan en hög nivå av money illusion kan ha en större påverkan.  

 

För att göra studien mer omfattande och tillförlitlig hade en enkätundersökning liknande den 

Shafir et al. (1997) använde i sin studie kunnat genomföras som ett komplement. Detta för att 

undersöka eventuella likartade resultat mellan de båda undersökningsmetoderna. 

 

När resultat erhållits i denna studie som visar att det förekommer money illusion är det än mer 

intressant ur ett policyrelevant perspektiv. Detta för att kunna styra konsumtion med större 

precision, och framförallt med vetskap om att money illusion till viss del existerar. Det kan 

betyda att riksdag och Riksbank är medvetna att även om reallönen ligger oförändrad medan 

nominell lön stiger kan detta leda till ökad konsumtion, även om den borde vara oförändrad i 

ett sådant scenario. 

 

I dag är det relativt lätt att ta del av information beträffande inflationsförändringar i olika 

medier när det sker i Sverige och övriga industrialiserade länder. Därav hade det varit 

intressant att jämföra nivån av money illusion i industrialiserade länder med 

utvecklingsländer som har sämre kommunikationsmöjligheter och lägre utbildningsnivå. 

Detta i syfte att undersöka om det är möjligt att hitta signifikanta skillnader i länder där 

möjligheter till kommunikation och kunskap angående inflation kan vara begränsade. 

Ytterligare en aspekt som är tänkvärd att undersöka hade varit att dela upp konsumtion i olika 

kategorier. Detta för att på så vis observera eventuella skillnader i money illusion mellan de 

olika konsumtionskategorierna. 
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