
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Annie Schön 

 

 
Skuldsättning och inkomstojämlikhet: 

 
En ekonometrisk studie av konsumtionsfunktionen 

 
 

 
Debt and income inequality: 

 
An econometric study of the consumption function 

 
 

Nationalekonomi 
Kandidatuppsats 

 
 

 

 

 

 

Termin: VT-18 

Handledare: Katarina Katz 



 

ii 

 

Förord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till Katarina Katz 
för handledning, tips och stöttning under arbetet med att  

skriva denna uppsats.  
 

Jag vill också tacka Klaas Staal för värdefulla  
tips i den ekonometriska djungeln.    

  



 

iii 

 

 
Abstract 
The years leading up to the latest financial crisis were characterized by generous credit markets and 

growing income inequality. It is well proven that high indebtedness increases the risk of financial 

instability, and there is growing evidence of income inequality affecting the debt-rate in a positive 

direction. Several, including Frank et. al. (2010), believes that the relationship between indebtedness 

and income inequality can be explained by people engaging in status-seeking consumption. Frank 

et. al. (2010) formulates a hypothesis to empirically investigate whether the consumption function 

should contain a relative factor, and the purpose of this paper is to test the validity of the 

expenditure cascade-hypothesis in a Swedish context.  The hypothesis is tested by regressing the 

change in the number of people with debt registered at the Swedish Enforcement Authority on the 

changes in the gini-coefficient within municipalities in the years 2011-2016. The study finds no 

significant correlation between the number of debtors and the change in the gini-coefficient. The 

results may be explained by the fact that the geographical unit of observation is too large. 

 

Key words: Income inequality, municipality, consumption function, indebtedness, status-seeking 

consumption, conspicuous consumtion 
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Sammanfattning 
Tiden före den senaste finanskrisen präglades av generös kreditgivning och ökande 

inkomstskillnader. Det är väl bevisat att hög skuldsättning ökar risken för finansiell instabilitet, och 

bevisen blir fler för att inkomstojämlikhet påverkar överskuldsättning i en positiv riktning. Flera, 

däribland Frank et. al. (2010), vill förklara sambandet mellan inkomstojämlikhet och skuldsättning 

med att människor ägnar sig åt statuskonsumtion. Frank et. al. (2010) formulerar en hypotes för att 

empiriskt undersöka huruvida konsumtionsfunktionen bör innehålla en relativ faktor, och syftet 

för denna uppsats är att undersöka giltigheten i ”hypotesen om utgiftskaskader” i en svensk 

kontext. Hypotesen testas genom regression av förändringen i andelen skuldsatta hos 

Kronofogdemyndigheten på förändringen i gini-koefficienten inom kommuner mellan åren 2011-

2016. Studien finner inget signifikant samband mellan andelen skuldsatta och gini-koefficientens 

förändring. Resultatet kan möjligen förklaras med att den geografiska enheten som observeras är 

för stor.  

 

Nyckelord: Inkomstojämlikhet, kommun, konsumtionsfunktion, skuldsättning, 

statuskonsumtion, iögonfallande konsumtion 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Den senaste finanskrisen följdes av många och långa diskussioner kring hushållens höga 

skuldsättning, huruvida högre krav ska ställas på bankerna och om man ska minska friheten på 

kreditmarknaderna. Flera var också de som menade att växande inkomstskillnader har en 

betydande del av ansvaret, och bevisen för detta påstående växer. Detta leder diskussionen vidare 

in på konsumtionens bakomliggande faktorer. Vi människor är sociala varelser med stora 

kontaktnät att imponera på, varför man kan anta att vi inte bara köper det vi behöver, utan att vi 

också ägnar oss åt konsumtion i syfte att höja vår sociala status. Veblen (1899) myntade begreppet 

Conspicuous Consumption (iögonfallande konsumtion), och menade att överklassen ägnade sig åt 

slösaktig konsumtion, enbart för att skylta med sin goda ekonomi. Det var dock inte bara 

överklassen som jagade status, utan Veblen ansåg det möjligt för alla samhällsklasser att ägna sig åt 

statuskonsumtion eftersom att all konsumtion av varor med flärd utöver det mest basala kan anses 

vara menade att locka till sig andras blickar.  

 

Beteendevetenskapen är överens om att vi föredrar att jämföra oss med individer vi betraktar som 

överlägsna oss själva, och att vi strävar efter att uppnå deras status. I konsumtionssamhället kan 

jakten på status likställas med jakten på de dyraste prylarna, husen och bilarna (Duesenberry 1949), 

och våra generösa kreditgivare hjälper oss gärna på vägen då vi inte själva har råd. Detta, 

tillsammans med det faktum att priser på bostadsmarknaden fortsätter att stiga utöver inflationens 

nivå leder till rekordhög skuldsättning. En av de mest etablerade utgångspunkterna för att analysera 

hushållens konsumtion och sparande, är den permanenta inkomsthypotesen av Milton Friedman 

(1957). Teorin förutsätter att individer inte ägnar sig åt statussökande konsumtion och för att 

inkludera den typen av konsumtion i konsumtionsfunktionen måste funktionen modifieras för att 

tillåta en relativ inkomstfaktor. Duesenberrys (1949) relativa inkomsthypotes är ett exempel på teori 

som antar att individens konsumtion, och därför nivå av sparande, varierar med nivån av 

konsumtion i den sociala referensgruppen. Den relativa inkomsthypotesen har i stort fallit i 

glömska, men Frank et. al. (2010) lutar sig mot teorin när de framför sin hypotes om 

utgiftskaskader. Vidare har välfärdsforskning visat att individens självupplevda lycka minskar om 

grannens inkomst ökar utöver den egna, vilket leder till slutsatsen att relativa faktorer också 

påverkar individens nyttofunktion. 

 



 

2 

 

1.2 Problemformulering 

Den permanenta inkomsthypotesen antar att individens konsumtion helt beror på individens egen 

realiserade och förväntade inkomst i livet. Enligt Friedmans teori ska individens sparkvot öka med 

ökad inkomst, och förväntningen är att omfattningen av individens konsumtion inte ska påverkas 

av andras konsumtionsmönster (Friedman 1957). Sedan slutet av 1970-talet har den amerikanska 

befolkningens inkomster ökat, främst för de som tjänar mest (Greenstein & Shapiro 2003). 

Samtidigt har sparkvoten haft tydligt nedåtgående trend under samma period (Federal Reserve 

Bank of St. Louis 2018). Mönstret bryter mot den permanenta inkomsthypotesens förväntningar 

om ökad sparkvot givet ökad inkomst, varför flera forskare funnit det motiverat att undersöka om 

andra faktorer än egen inkomst påverkar konsumtionsbeslutet. Modeller som tar hänsyn till relativ 

konsumtion, exempelvis den relativa inkomsthypotesen av Duesenberry (1949), har inte haft 

samma genomslag som den permanenta inkomsthypotesen, men resultat från flera studier indikerar 

att individens konsumtionsfunktion måste innehålla en relativ faktor. I Expenditure Cascades 

formulerar Frank et. al. (2010) en hypotes för att testa om en relativ inkomstfaktor kan förklara de 

amerikanska hushållens minskande sparkvot.  

1.3 Syfte 

Syftet för uppsatsen är att undersöka om teorin om utgiftskaskader har bäring på det svenska 

exemplet genom att applicera teorin på svensk data för kommuner under åren 2011-2016. Genom 

att undersöka sambandet mellan överskuldsättning och inkomstkoncentration kan hypotesen om 

att individuellt konsumtionsbeteende är kopplat till individens kontext snarare än förväntad 

framtida inkomst testas och ge empiriskt stöd för hur vi med ekonomiska modeller kan förstå 

konsumtionsbeteende. Följande undersökningsfråga har formulerats för att besvara uppsatsens 

syfte;  

 

Leder större inkomstojämlikhet till ökad andel skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten?  

1.4 Metodansats 

De resultat som presenteras i denna uppsats är produkten av en kvantitativ undersökning. En 

kvantitativ undersökning ger statistiska, kvantifierbara resultat och forskningsfrågor formuleras 

därefter. Fördelarna med en kvantitativ undersökning är att man kan undersöka ett stort antal 

enheter och att man genom detta kan dra generella slutsatser (Larsen 2009). Motsatsen till en 

kvantitativ studie är en kvalitativ studie, där frågorna som behandlas kan vara baserade på hur 

individer upplever, känner eller tycker om något (Thurén 2007). En kvalitativ metod innebär ofta 

intervjuer och samtal med de personer som observeras, vilket leder till en djupare förståelse av den 
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företeelse man undersöker. Detta är en är en fördel med den kvalitativa metoden. En annan fördel 

är att det i allmänhet är lättare att få god validitet i en kvalitativ undersökning, eftersom att forskaren 

exempelvis kan ställa följdfrågor för att försäkra sig om att intervjupersonen förstått frågan, eller 

att få ett fördjupat svar (Larsen 2009). Då syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan 

egen och andras konsumtion, föll valet på en kvantitativ undersökning. En kvalitativ undersökning 

hade, med studiens frågeställning, kunnat ge svar på hur individer upplever relationen mellan sin 

egen och andras konsumtion. Ett sådant svar kan ge intressanta uppslag, men eftersom att 

individens upplevelse är högst individuell och föränderlig samt att frågan är inom ett område där 

individen kanske är omedveten om, eller inte vill erkänna sitt eget beteende, anses en kvantitativ 

undersökning ge mer tillförlitliga resultat.  

 

En stor del av arbetet med att skriva en uppsats är att samla in de data som behövs för att kunna 

göra sin analys. Det finns två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är data 

som man själv samlar in genom enkäter, intervjuer eller observationer (Larsen 2009). Sekundärdata 

är data som andra samlat in, i syfte att undersöka en forskningsfråga eller sammanställa data (ibid.).  

Sekundärdata finns tillgänglig i böcker, andra skriftverk eller databaser såsom Statistiska 

Centralbyrån (SCB).   För att uppfylla syftet för denna uppsats har sekundärdata samlas in och 

analyseras genom regressionsanalys. Data för Sveriges 290 kommuner är hämtad från SCB, 

Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. En mer utförlig 

beskrivning av data, variabler och statistisk metod följer i första delen av kapitel fyra.  

 

Vidare finns det olika metoder för att dra slutsatser. En induktiv metod innebär att man drar 

generella slutsatser utifrån kvantifierade, empiriska observationer. Slutsatserna testas sedan mot 

verkligheten, för att undersöka om de kan anses vara giltiga slutsatser utifrån de empiriska 

observationer som gjorts. Med en deduktiv metod dras slutsatser om de kan anses vara logiskt 

sammanhängande. En deduktion är giltig om den bakomliggande logiken håller, och premisserna 

behöver därför inte vara sanna för att deduktionen ska vara giltig. De båda metoderna grundar sig 

på premisser som i den förstnämnda metoden består utav tidigare observationer, i den senare utav 

ett antal antaganden. Hypotetisk-deduktiv metod är en deduktion där hypoteser ställs upp som 

premisser. En slutsats dras genom ett logiskt resonemang och därefter kontrollerar man om 

premisserna stämmer överens med verkligheten. Metoden är således en kombination av empiri och 

logik (Thurén 2007) och används oftast för kvantitativa undersökningar (Larsen 2009). I denna 

undersökning är teori och hypoteser om individers konsumtionsmönster centrala i konstruktionen 
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av de tester som används för att analysera datamaterialet. Således kommer slutsatser att dras genom 

både induktion och deduktion.   

 

Någonting man måste tänka på då man genomför en undersökning är studiens validitet och 

reliabilitet (Larsen 2009). Validitet innebär att data som samlas in är “de rätta”. Data måste vara 

relevant i förhållande till den fråga man söker att svara på och frågeställningen måste vara relevant 

i förhållande till studiens problemformulering. Noggrannhet i mätningarna och pålitligheten i de 

data man använder bestämmer undersökningens reliabilitet. Att reliabiliteten är hög är därför 

avgörande för att någon annan ska kunna göra om samma undersökning och få samma resultat. 

Generellt sjunker också undersökningens validitet om reliabiliteten är låg.   

1.5 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till att undersöka svenska kommuner under åren 2011-2016. Att 

observera kommunerna under en längre tidsperiod hade inneburit fler observationer per variabel, 

och hade därigenom kunna stärka undersökningens trovärdighet. Tyvärr saknas data för några av 

variablerna under en längre sammanhållen period än den som valts. Fördelarna, i form av 

tidsbesparingar och enkel dataåtkomst, med att undersöka tidsperioden 2011-2016 har därför 

övervunnit fördelen av att inkludera fler observationer. Den teori, ekonometrisk metod och 

regressionsmodell som appliceras följer till stor del den som är föreslagen av Frank et. al. (2010), 

men har några viktiga skillnader. Frank et. al. använder antalet personliga konkurser som beroende 

variabel, medan denna uppsats använder antalet skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten för att 

uppskatta antalet personer som är överbelånade. Detta är på grund av att svensk data över antalet 

personliga konkurser inte finns tillgänglig. De förklarande variabler som tillämpas skiljer sig också 

något från Frank et. al. (2010), som exempelvis kontrollerar för etnicitet, storlek på hushåll och 

pendlingsavstånd. Variablerna har uteslutits på grund av tidsbrist samt brist på data, och de 

variabler för etnicitet som används kan inte anses relevanta för det svenska fallet. Den observerade 

tidsperioden är ytterligare punkt på vilken studierna skiljer sig åt. I denna studie undersöks 

variablernas förändring från ett år till nästa under sex efter varandra följande år (2011-2016), medan 

Frank et. al. (2010) undersöker förändringen mellan två år med tio års mellanrum (1990 och 2000).  

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex delar. Del ett, inom vilken detta avsnitt ligger är ämnad att introducera 

uppsatsens fokus och syfte. I kapitel två presenteras en bakgrund till uppsatsens ämne och 

definierar begrepp som läsaren kan ha nytta av. Efter bakgrunden följer ett teoriavsnitt som redogör 

för de inkomstteorier som diskuteras, samt förklarar hypotesen om utgiftskaskader. Avsnittet 
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innehåller också en genomgång av metoden för att mäta inkomstojämlikhet samt motiverar 

uppsatsens hypotes. Den ekonometriska metod som appliceras i uppsatsen presenteras i kapitel 

fyra, där de två första avsnitten motiverar och beskriver de variabler som används. De två sista 

avsnitten i kapitel fyra redovisar de ekonometriska problem som beaktas samt den 

regressionsmodell som används. I kapitel fem redovisas uppsatsens resultat, med tillhörande 

diskussion. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av de viktigaste fynden och slutsatser i 

kapitel sex.     
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2. Bakgrund 

2.1 Begrepp 

Nedan presenteras begrepp som förekommer i uppsatsen och som bör definieras och förklaras i 

korthet.  

 

Disponibel inkomst - Den inkomst som individen eller hushållet själv förfogar över efter att skatter 

och obligatoriska avgifter dragits ifrån, och transfereringar lagts till. I uppsatsen används disponibel 

inkomst exklusive realiserade kapitalvinster, det vill säga att inkomster från försäljning av finansiella 

tillgångar eller fastigheter inte räknas till den disponibla inkomsten. 

 

Humankapital – Människors kunskaper samt andra fysiska och psykiska egenskaper som bidrar till 

produktionsförmågan.  

 

Konsumtionsenhet - För att t.ex. kunna jämföra hushållens ekonomiska standard måste hänsyn tas till 

försörjningsbördan i hushållet. Eftersom att olika personer i ett hushåll konsumerar olika mycket, 

måste olika vikter ges till olika medlemmar i hushållet. Vikterna är anpassade till ålder och 

eventuella stordriftsfördelar som kommer med att vara ett stort hushåll. Vikterna ordnas i en så 

kallad ekvivalensskala. SCB ger följande vikter till olika medlemmar i hushållet; 

Ensamboende vuxen 1,00 

Sammanboende par 1,51 

En ytterligare vuxen i hushållet 0,60 

Första barnet 0-19 år 0,52 

Andra och påföljande barn 0-19 år 0,42 

För att räkna ut disponibel inkomst per konsumtionsenhet summeras hushållsmedlemmarnas 

vikter. Hushållets sammanlagda disponibla inkomst divideras sedan med summan av vikterna.     

 

Marginell konsumtionsbenägenhet - Begreppet är en översättning av engelskans ”Marginal Propensity 

to Consume”, MPC. Konsumtionsbenägenheten definieras som den andel av en kronas 

inkomstökning som individen väljer att konsumera. Motsatsen är marginell benägenhet att spara 

och ges av sambandet; 1-marginell konsumtionsbenägenhet=marginell benägenhet att spara.   

 

Percentil – Innebär att materialet som studeras är sorterat från lägsta till högsta värde och indelat i 

hundra lika stora delar, varje del är en procent. Om man talar om den tionde percentilens inkomst, 

talar man om en inkomst som avgränsar de nedersta tio procenten i inkomstfördelningen, vilket 
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betyder att tio procent har lägre inkomst och nittio procent har högre inkomst än percentil tio 

(P10).  

 

Överskuldsättning - Används genom uppsatsen för att antyda problematisk (hög) privat skuldsättning 

som ger sig tillkänna genom att individen har skulder som hamnat hos Kronofogdemyndigheten. 

2.2 Flera anledningar att överbrygga inkomstklyftorna 

Hög privat skuldsättning pekas ut som en bakomliggande orsak till den finanskris som drabbade 

stora delar av världen 2007. Krisen startade i USA, där en ökande andel av hushållen inte kunde 

betala tillbaka sina bostadslån på grund av fallande bostadspriser och höjda räntor. Tiden före 

finanskrisen karaktäriserades av hög kredittillväxt till låga räntor, och därmed en positiv 

prisutveckling på bostadsmarknaden. Antalet ”foreclosures”, då långivaren återtar bostaden för 

försäljning när låntagaren inte kan betala, ökade dramatiskt och gav stora förluster för både 

långivare och låntagare. Den ökande skuldsättningen tillskrivs ofta avregleringen av 

kreditmarknaden och det faktum att bankerna tog allt större risker genom att ge krediter utan 

fullgoda säkerheter. En del av diskursen efter finanskrisen centreras också kring frågan om ökande 

inkomstojämlikhet och den före detta chefsekonomen på International Monetary Fund (IMF), 

Raghuram Rajan (2010), skapade diskussion då han framförde sin hypotes. Han hävdade att ökade 

inkomstskillnader i USA före finanskrisen fick politikerna att avreglera kreditmarknaden för att 

underlätta för låginkomsttagare. Han menade att politikerna gjorde så, då det parlamentariska läget 

inte tillät förändringar i fördelnings- och skattepolitiken. Avregleringen ökade belåningen hos låg- 

och medelinkomsttagare och bidrog till det vi alla känner som the Great Recession. Andra 

ekonomer menar att inkomstojämlikhet och hög privat skuldsättning har ett mer direkt samband, 

t.ex. Kumhof och Rancière (2010), Collie et.al. (2013) och Malinen (2013). Studierna finner bevis 

för att högre inkomstojämlikhet leder till ökad privat skuldsättning.  Man uppmärksammar också 

att ökande privat skuldsättning och växande inkomstskillnader verkar uppträda samtidigt, och att 

dessa fenomen föregår finansiella kriser.    

 

Gini-koefficienten (se nedan sid. 18) har sedan 1990 ökat mer i Sverige än i något annat OECD-

land. Sverige som tidigare var ett av världens mest jämlika länder har halkat ned en bit på topplistan 

och är nu, trots fortsatt jämförelsevis hög jämlikhet, det minst jämlika landet i Norden (OECD 

2017). I genomsnitt, har alla svenskar upplevt inkomstökningar (disponibel inkomst exkl. 

kapitalvinster) om 66,1 procent mellan år 1991 och 2016 (SCB, 2018a), men takten i vilken 

inkomsterna har ökat har varierat stort mellan olika inkomstgrupper. Inkomsten för de tio procent 

av hushållen med lägst inkomster (decil 1) har ökat 29,9 procent vilket är en bråkdel av den ökning 
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som toppgruppen åtnjutit (decil 10), 109,5 procent. Detta har lett till den ökning vi ser i gini-

koefficienten; från 0,208 till 0,279 mellan 1991 och 2016 (SCB 2018b). De svenska hushållens 

skulder har under lång tid ökat stadigt i relation till disponibel inkomst och hushållens låneskulder 

uppgick år 2017 till 185,4 procent av den disponibla inkomsten (SCB 2018c). Den ökande 

skuldsättningsgraden hänger tätt samman med stigande priser på bostadsmarknaden. 

Inflationsjusterade bostadspriser har ökat stadigt sedan mitten av 1980-talet, med undantag för den 

första halvan av 90-talet som präglades av en ekonomisk kris (SCB 2018d). 

 

Flera ekonomer som undersökt sambandet mellan skuldsättning och inkomstskillnader är överens 

om att de samband man ser har koppling till den nytta som individen har av att konsumera i takt 

med andra. Flera begrepp används för att benämna företeelsen, exempelvis ”statuskonsumtion”, 

”Keeping up with the Jones’s” och ”Conspicuous Consumption”. Som tidigare nämnt myntade 

Thorstein Veblen (1899) begreppet “Conspicuous Consumption” (iögonfallande konsumtion) i sin 

bok The Theory of the Leisure Class. Iögonfallande konsumtion är konsumtion som är ämnad att ge 

konsumenten uppmärksamhet och höja individens sociala status. Veblen talar om två karaktärsdrag 

hos varor. Det ena är “serviceability”, varans förmåga att göra det den är ämnad för. Exempelvis 

har både lyxbilen och den billiga bilen seviceability, eftersom att båda tar föraren dit den ska. Det 

andra är “honorific”, vilket är varans egenskap som statusprodukt. Lyxbilen kan visa omgivningen 

att föraren har det bättre ställt än föraren av den billiga bilen och människor tenderar att beundra 

både ägaren av- och lyxprodukten i sig själv. Denna beundran kommer främst ifrån dess egenskap 

som statusprodukt och inte från det faktum att produkten fungerar till det den är ämnad för. Veblen 

menar att alla varor kan vara föremål för statuskonsumtion, exempelvis den billiga bilen, eftersom 

att den signalerar att ägaren har det så bra ställt att hen inte behöver åka kollektivtrafik. 

Iögonfallande konsumtion kan enligt Veblen betraktas som svinn, eftersom att priset på varan inte 

matchar värdet av produktens verkliga funktion.   

 

Jämlikhet och frågan om hur ekonomiska resurser fördelas i ett samhälle är i slutändan en fråga om 

rättvisa. Det finns många definitioner av rättvisa, men enligt Ho et. al. (2017) och Charness och 

Rabin (2002) är människor i allmänhet emot ojämlikhet. Ho et. al. (2017) finner också att människor 

vill förebygga ojämlikhet, så länge utjämnandet av resurser inte förändrar den rådande hierarkin. 

Man vill att vinnare ska förbli vinnare, och förlorare ska förbli förlorare även efter att resurserna 

utjämnats. Politiska tänkare har sedan de gamla grekiska filosofernas tid funderat över rättvisa och 

jämlikhet, och vad som anses rättvist och jämlikt har förändrats under århundradena. En av 

utilitarismens fäder, Jeremy Bentham, skriver att samhällets lagar och moral ska grundas på 
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principen om ”största möjliga lycka åt största möjliga antal” (Robert & Sutch 2016). Enligt 

Bentham är därför en handling som maximerar nyttan för samhället, genom att fler människor 

känner lust än olust inför den, en god handling (ibid.). Samhällsnyttan är summan av nyttan för alla 

individer i samhället, och alla individers nytta ska väga lika tungt. Utilitarismen kan tyckas fungera 

bra för att fatta beslut, men kritiseras för att inte uppmärksamma rättvisa (ibid.). Ett vanligt exempel 

där utilitarismens principer är svåra att acceptera, är i en situation med tre oskyldiga människor, 

och för att rädda två måste man döda en. Enligt utilitaristen är det i denna situation rätt att döda 

en för att rädda två eftersom att det maximerar nyttan, medan situationen verkar väldigt orättvis 

mot den oskyldige som dödas. Svaret på frågan om vilken typ av statsmakt som utilitaristen helst 

ser, beror på vilken typ av utilitarism som förespråkas. Generellt sett vill man se en begränsad stat, 

eftersom att man anser att lagar är bättre på att förhindra olust än skapa lycka (ibid.).  

John Rawls är en politisk tänkare som förknippas med sin rättviseteori. Han kritiserar utilitarismen 

för att uppmärksamma nyttan för kollektivet, men förbise att alla människor är individer med egna 

rättigheter. Genom ett tankeexperiment vill Rawls komma fram till vilka rättviseprinciper som 

borde gälla. Tankeexperimentet går ut på att individer placeras bakom ”okunnighetens slöja” vilket 

innebär att ingen vet vilken social position de har, om man är fattig eller rik, vilka talanger eller 

etnicitet man har. De rättviseprinciper som bestäms bakom okunnighetens slöja skulle inte vara 

godtyckliga, utan skäliga (Robert and Sutch 2016), och enligt Rawls skulle individer bakom 

okunnighetens slöja ordna sitt samhälle efter två principer; 1) alla ska ha rätt till grundläggande 

friheter 2) sociala och ekonomiska ojämlikheter ska ordnas så att de är till största möjliga fördel för 

de minst gynnade (ibid.). Medan utilitaristen vill se ”största möjliga lycka åt största möjliga antal”, 

vilket inte talar om hur lyckan skapas, anser Rawls att nyttan (eller lyckan) ska maximeras för de 

som har det sämst. Det leder till slutsatsen att staten bör verka för en mer jämlik fördelning. 

Jämlikhet kan sägas ha ett egenvärde, men det finns också ekonomiska skäl att jobba för minskad 

ojämlikhet. En av de frågor som den ekonomiska litteraturen ofta behandlar är hur ojämlikhet 

påverkar ekonomisk tillväxt och det finns i teorin argument både för och emot en jämnare 

inkomstfördelning. Ett argument för att ojämlikhet gynnar tillväxten är att ojämlikhet sporrar 

individer att jobba hårt. Individer som söker att klättra på inkomststegen startar företag, utbildar 

sig och jobbar många och långa timmar för att nå sina mål. Litteraturen påpekar också att rika 

individer har sparkapital de kan engagera i stora tillväxtskapande projekt som kan dra nytta av 

stordriftsfördelar (Roine 2012). En teori om varför ekonomisk ojämlikhet missgynnar tillväxt är att 

individer på grund av bristande resurser undgår att göra investeringar, exempelvis för att utbilda 

sig, trots att investeringen hade lönat sig i slutändan (Roine 2012). Ett annat argument vi tidigare 
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berört och som har mest anknytning till uppsatsens ämne, är att ojämlikhet kan få vissa grupper att 

belåna sig högt, vilket kan få konsekvenser för den finansiella stabiliteten i samhället (Kumhof & 

Rancière 2010; Collie et al. 2013; Malinen 2013). Fløtten et al. (2014) menar att ojämlikhet kan leda 

till protektionism, och Andersson (2015) anser att negativa hälsoeffekter på grund av låg ekonomisk 

status kan försämra tillväxten. Ojämlikhet kan också ha konsekvenser för samhället som inte i en 

direkt mening hänger ihop med ekonomisk tillväxt. Om ojämlikheten är stor, finns i allmänhet 

också mycket fattigdom vilket leder till ohälsa och sämre livskvalitet för de drabbade. Ojämlikhet 

kan också skada den samhälleliga tilliten vilken är viktig för att samhällets institutioner ska fungera.  

2.3 Tidigare studier 

Denna uppsats är inspirerad av Expenditure Cascades, skriven av Frank et al. (2010). De skapar en 

modell för att inkludera relativ konsumtion i konsumtionsfunktionen och visar genom regression 

av förändringen i antal personliga konkurser på förändring i gini-koefficient mellan åren 1990-2000 

att ökad inkomstojämlikhet i en observerad kommun (county) leder till ökat antal personer som 

ansöker om personlig konkurs. De argumenterar för att en variabel för relativ konsumtion ska 

inkluderas i individens nyttofunktion och pekar på hur väl deras modell följer verklighetens 

mönster. Bertrand och Morse (2013) undersökte om ökande inkomst och konsumtion hos topp 

tio procent av inkomstfördelningen i USA har lett till att grupper lägre på inkomststegen har 

konsumerat en större del av sin inkomst, och funnit bevis för sambandet. De samband de fann var 

stabilt även vid kontroll för mer traditionella förklaringar till deras resultat, såsom att fler rika 

personer i ett område leder till både höjda priser och större tillgång till lyxprodukter. De undersökte 

även huruvida ökande inkomster för ”top-earners” leder till att inkomstgrupper under får en 

förstärkt tro på att också deras inkomster kommer att öka i framtiden, men fann inga bevis för 

detta. Christen och Morgan (2005) undersökte om ökande inkomstojämlikhet är en bidragande 

orsak till varför hushållens skuldkvot är rekordhög i USA, och fann att ett samband som inte kan 

förklaras av den permanenta inkomsthypotesen. De antar att så kallad iögonfallande konsumtion 

har betydelse, men påpekar svårigheterna med att mäta statuskonsumtion eftersom att en persons 

nätverk inte går att observera.  

 

Flera ekonomer finner bevis för att individens självupplevda lycka påverkas negativt av att 

individens grannar har högre inkomst än de själva (Luttmer 2005; Dynan och Ravina 2007). En av 

de slutsatser som dras av resultaten är att individens nyttofunktion måste vara beroende av inte 

bara absolut konsumtion, utan också av relativ konsumtion. Ferrer-i-Carbonell (2005) finner att en 

inkomstökning för familjen, med samtidig och motsvarande inkomstökning för familjens 

referensgrupp inte resulterar i förändrad välfärd. Hon finner också bevis för att individer för det 
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mesta jämför sig med personer högre upp på inkomststegen. Luttmer (2005) menar att ökad 

inkomst för en individ ger en välfärdsminskning för dennes granne motsvarande den 

välfärdsökning som individen upplever. Vidare påpekar Luttmer att det kan finnas skäl att fundera 

över hur man exempelvis beräknar optimala skatter, eftersom att grannens välfärdsminskning kan 

ses som en negativ externalitet.  
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3. Teori 

3.1 Teorier om konsumtionsfunktionen 

3.1.1 Den relativa inkomsthypotesen 

I sin doktorsavhandling presenterade James Duesenberry (1949) den relativa inkomsthypotesen. 

Grunden för teorin är att individens konsumtionsfunktion är beroende av tidigare realiserad 

inkomst, men också av hur stor individens inkomst är i jämförelse med andras. Duesenberry bygger 

sin teori om konsumtionsbeteende kring fyra påståenden (ibid.); 1) Fysiska behov och aktiviteter 

vilka ses som nödvändiga ur ett kulturellt perspektiv kräver konsumtion av vissa varor. 2) Varje 

behov, fysiskt eller socialt nödvändigt, kan tillgodoses genom konsumtion av varor som kan anses 

ha olika god kvalitet. 3) Varor som har bättre kvalitet anses vara överordnade varor med sämre 

kvalitet, och varor av sämre kvalitet anses underordnade. Paralleller kan dras till hur varan sedan 

används, den sociala aktivitet som den överordnade varan används i anses ha en högre social status. 

4) Det finns en samhällelig överenskommelse om vilka varor som är överordnade och 

underordnade.  

 

Hur mycket en individ sparar beror på avvägningen mellan att höja sin levnadsstandard idag eller 

att åtnjuta högre välfärd i framtiden (Duesenberry 1949). Individen föredrar alltid överordnade 

varor före underordnade, och därför kan man anta att ingen skulle köpa dyra underordnade varor. 

För att individen ska kunna höja sin levnadsstandard idag krävs således att hen minskar sin 

sparkvot. Duesenberry tänker sig att individen höjer sin levnadsstandard genom att välja att 

konsumera varor av bättre kvalitet snarare än genom att konsumera fler varor och individens 

drivkraft är att höja kvaliteten på alla de varor hen använder. Individen som funnit sin medelväg 

mellan högre standard idag och välfärd i framtiden kommer alltid att komma i kontakt med varor 

som är överordnade de varor som individen har i sin konsumtionsmix. Varje sådant möte kommer 

att hota det befintliga jämviktsläget, och hur väl individen står emot frestelsen att konsumera dessa 

varor beror på hur stark viljan att spara är. Detta betyder att individens konsumtionsmönster kan 

förändras utan att varken priser eller inkomst förändrats och att oftare stöta på överordnade varor 

ökar sannolikt risken för att individen ska ge vika. Hur ofta individen stöter på varor den själv inte 

har i sin konsumtionsmix beror på inkomsten för de som ingår i individens sociala nätverk. 

Inkomstökningar för personer inom individens sociala nätverk som resulterar i ökad konsumtion 

av överordnade varor kommer att leda till att individen kommer i kontakt med överordnade varor 

oftare. I sin tur leder detta till ökad konsumtion och minskat sparande för individen. Duesenberry 
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menar att detta sker eftersom att se andra som har ett större hus eller finare bil skapar ett missnöje 

över det egna huset och den egna bilen.   

 

Genom att fokusera på relativa inkomsteffekter gör man ett antagande om hur människor jämför 

sig med varandra. Demonstrationseffekten (Duesenberry 1949), eller ”The Duesenberry Effect” 

som den också kallas, antyder att jämförelser görs med människor vilka har en relativt högre 

inkomst, och att individen strävar efter att uppnå liknande, mer omfattande konsumtion. 

Demonstrationseffekten ger upphov till konstant konsumtionsbenägenhet givet konstant relativ 

inkomst, samt att en individ som har låg inkomst i relation till sin omgivning har en lägre sparkvot 

än den med hög relativ inkomst. Med detta följer att så länge absoluta inkomster ökar i samma takt 

för alla kommer medelvärdet för sparkvoten att vara konstant samtidigt som det absoluta sparandet 

ökar. Det andra antagandet som Duesenberry gör är den så kallade spärreffekten. Då inkomsten 

minskar för ett hushåll eller individ, förväntas inte konsumtionen att minska proportionerligt. 

Spärreffekten förväntas istället göra så att hushållet minskar sin sparkvot, och i och med det ökar 

sin konsumtionskvot för att upprätthålla konstant absolut konsumtion.  

  

3.1.2 Den permanenta inkomsthypotesen 

Milton Friedmans (1957) permanenta inkomsthypotes är vida använd för att analysera människors 

val att spara eller spendera. Kortfattat går teorin ut på idén om att dagens konsumtionsbeslut bygger 

på individens tidigare och förväntade inkomst, den permanenta inkomsten. Om inkomsten vid 

beslutstillfället upplevs onormalt hög, kommer individen välja att spara, eftersom att man förväntar 

sig sämre tider framöver. Om den nuvarande inkomsten däremot upplevs lägre än den förväntade 

framtida inkomsten kommer individen välja att konsumera, även låna pengar, eftersom att man 

litar på att kunna betala tillbaka i framtiden.  

 

Friedman (1957) förklarar individens konsumtionsbeteende i två situationer, i en situation av 

fullständig säkerhet och i en situation av osäkerhet. Fokus kommer att ligga på att förklara 

konsumtionsbeteende i en situation av full säkerhet.  I en situation av fullständig säkerhet vet 

individen med säkerhet att den kommer att ha en inkomst om en specifik summa, hur prisläget 

kommer att vara och hur ränteläget kommer att vara i alla framtida tidsperioder. I detta läge finns 

två motiv för individen att spara eller konsumera utöver sin inkomst. Det första motivet är att 

jämna ut konsumtionen över tid, vilket individen gör genom att låna eller spara pengar (låna ut till 

andra) vid, för syftet, rätt tidpunkt. Det andra motivet är att intjäna räntebetalningar genom att låna 

ut pengar till positiv ränta, eller genom att låna vid händelsen att räntan är negativ. Vi föreställer 
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oss två perioder. I period ett kan individen välja att konsumera hela sin inkomst, spara för framtiden 

eller låna pengar för att konsumera utöver inkomsten. Maximal konsumtion i period ett ges av 

ekvation (1), och maximal konsumtion i period två ges av ekvation (2). Maximerad konsumtion i 

en period nås då konsumtionen i den andra perioden är lika med noll. Individens ultimata mix av 

konsumtion i period ett och två finner vi vid punkten P, där den högsta möjliga indifferenskurvan 

tangerar budgetlinjen (se figur 1).      

 

𝐶1
𝑚𝑎𝑥 = 𝑌1 +

𝑌2

(1+𝑟)
        (1) 

 
𝐶2

𝑚𝑎𝑥 = 𝑌2 + 𝑌1(1 + 𝑟)       (2) 
 
Där; Yk = inkomst i respektive period, r= ränta 

 

Figur 1: Individens intertemporala beslut.  

 

Källa: Egen figur i Excel.  
Kommentar: Visar individens intertemporala beslut mellan konsumtion i period 1 eller 2. Den 45°-linjen från origo indikerar 
konsumtion i period 1=konsumtion i period 2. 

      

Den generella beskrivningen av den permanenta inkomsthypotesen ges av tre ekvationer.  

𝐶𝑃 = 𝑘𝑌𝑃           (3) 
 

𝑌 = 𝑌𝑃 + 𝑌𝑇          (4) 
 

𝐶 = 𝐶𝑃 + 𝐶𝑇             (5) 
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Ekvation (3) visar relationen mellan permanent inkomst (YP) och permanent konsumtion (CP). 

Förhållandet mellan de två beror på individens preferens för att spara eller konsumera, vilken 

fångas av faktorn k. Faktorn k beror i sin tur på in- och utlåningsränta, kvoten mellan tillgångar 

och permanent inkomst samt preferensen för att addera värde till sina tillgångar. 

Sammanfattningsvis bestäms den permanenta konsumtionsbenägenheten av faktorer som inte är 

kopplade till storleken på den permanenta inkomsten.  Den observerade inkomsten (Y) i ekvation 

(4) består av två delar; permanent inkomst och kortvarig eller övergående inkomst (Friedman 1957). 

Den permanenta inkomsten beror av de faktorer som konsumtionsenheten anser påverkar värdet 

av dess tillgångar, såsom upplevt humankapital, yrkesval, geografisk hemvist och värdet av fysiska 

tillgångar (ibid.). Den övergående inkomsten påverkas av alla de faktorer som kan anses vara 

tillfälliga eller chansartade händelser (ibid.). Även observerad konsumtion kan delas upp i en 

permanent (CP) och en övergående (CT) del (ibid.). Övergående konsumtion kan bero på faktorer 

som drabbar den enskilda hushållet, exempelvis sjukdom som tillfälligt genererar större utgifter, 

men påverkas också av faktorer som drabbar hela grupper av hushåll, som exempelvis bor i samma 

område eller har samma yrke. Ett exempel på faktorer som kan påverka grupper av hushåll är 

ovanligt bra eller dåligt väder (ibid.).  

 

𝑌𝑃 = 𝑌𝑡−1 + 𝑎(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1)       (6) 
   

𝑌𝑃 = 𝑎𝑌𝑡 + (1 − 𝑎)𝑌𝑡−1       (7) 
 

𝐶𝑃 = 𝑘𝑌𝑃 = 𝑘𝑎𝑌𝑡 + 𝑘(1 − 𝑎)𝑌𝑡−1      (8) 

 
 

Det är svårt för individen att veta hur stor andel av en inkomstförändring som är permanent och 

hur stor andel som är tillfällig. Teoretiskt löser Friedman problemet genom att relatera nuvarande 

inkomst (under tidsperiod t) till inkomsten föregående år (t-1). Se ekvation (6), (7). En andel (a) av 

inkomstförändringen mellan år t-1 och t blir del av den permanenta inkomsten. Permanent 

konsumtion (CP) är beroende av a och k, där ka ska förstås som kortsiktig konsumtionsbenägenhet 

och k som långsiktig, se ekvation (8). Efter att ha studerat ekvationerna ovan framgår att individens 

sparkvot är oberoende av storleken på den permanenta inkomsten och relativa mått, men beroende 

av egna preferenser och ekonomiska faktorer såsom ränta och värdet på egna tillgångar.  
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3.2 Utgiftskaskader 

Frank, Levine och Dijk (2010) formulerade en hypotes de kallar Expenditure Cascades, 

Utgiftskaskader. Teorin tar avstamp i Duesenberrys konsumtionsteori för att testa hypotesen om 

att inkomstojämlikhet påverkar hushållens sparkvot. Hypotesen utgår ifrån att individen grundar 

sitt konsumtionsbeslut på både egen inkomst och andras konsumtionsnivå. De människor som 

individen ser till då konsumtionsbeslutet fattas kallas referensgruppen och kan vara grannar, 

arbetskamrater och vänner. Hypotesen tar fasta på slutsatser som beteendevetenskapen anses 

överens om; att jämförelser som individen gör är starkt beroende av tid och geografisk lokalisering 

samt att människor jämför sig med individer som har högre inkomst. 

  

Namnet på hypotesen, Utgiftskaskader, kommer ifrån en talande bild av vad som, enligt hypotesen, 

sker då inkomstojämlikheten ökar på det sätt vi ser idag. När inkomsterna för de som är rikast drar 

ifrån, och de lägre inkomstskiktens inkomster ökar i en långsammare takt skapas “kaskader av 

utgifter”, eftersom att människor vill hålla jämna steg med den grupp de har över sig i 

inkomsthierarkin. Individer i gruppen näst högst upp (grupp två) vill hålla jämn konsumtion med 

den översta gruppen (grupp ett) som åtnjutit större inkomstökning. Givet att inkomstökning leder 

till ökad konsumtion, måste individer i grupp två minska sin sparkvot, alternativt låna pengar för 

att “keep up” eftersom att deras inkomst inte ökat proportionerligt med den översta gruppens. 

Grupp tre, som ser upp till grupp två, kommer nu också att vilja öka sin konsumtion, eftersom att 

grupp två dels har haft en större inkomstökning, men också ökat sin konsumtion ytterligare för att 

hålla jämna steg med grupp ett. Enligt teorin fortsätter utgiftskaskaden nedåt på inkomststegen, 

och påverkar alla inkomstskikt. Frank et al. (2010) testade sin hypotes genom att undersöka 

sambandet mellan förändringen i antalet personliga konkurser och gini-koefficienten i USAs mest 

befolkade counties (fritt översatt; län). I sin undersökning kom de fram till att en procentenhets 

ökning av gini-koefficienten resulterar i att antalet personliga konkurser ökar över åtta procent. 

Detta efter att ha kontrollerat för förändringen i arbetslöshet, andel av befolkningen som skilt sig, 

absolut inkomst för tjugonde percentilen m.fl. variabler av både demografisk och socioekonomisk 

karaktär. Nedan följer den matematiska beskrivningen av den modell som Frank et. al. (2010) 

använder.  

 

Hypotesen antar att individer har preferenser för nu- och framtida konsumtion (u) beroende av 

sparkvoten (s) och inkomst (Y). (Cobb-Douglas nyttofunktion) 

𝑢𝑖 = (𝑌𝑖(1 − 𝑠𝑖))1−𝛼𝑠𝑖
𝛼       (9) 
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Optimal konsumtion (c) nås då s=α och ges av följande formel: 

𝑐𝑖 = 𝑌𝑖(1 − 𝑠𝑖) = 𝑌𝑖(1 − 𝛼)       (10) 
 

Man antar att varje individ (i) jämför sin konsumtion med nivån av konsumtion hos en uppsättning 

individer i en referensgrupp N(i), och att större konsumtion än en individ (j) i referensgruppen 

medför extra nytta medan relativt mindre konsumtion medför nyttoförlust. Parametern π anger 

hur mycket andras konsumtion påverkar individen: 

𝑢𝑖 = (𝑌𝑖(1 − 𝑠𝑖) − 𝜋 ∑ [𝑌𝑗(1 − 𝑠𝑗) − 𝑌𝑖(1 − 𝑠𝑖𝑗∈𝑁(𝑖) )])1−𝛼𝑠𝑖
𝛼   (11) 

 

Första ordningens optimala sparkvot som associeras med denna nyttofunktion är nu beroende av 

referensgruppens konsumtion, där ni är det absoluta antalet individer i referensgruppen: 

𝑠𝑖 = 𝛼 −
𝛼𝜋

(1+𝑛𝑖𝜋)𝑌𝑖
∑ 𝑌𝑗(1 − 𝑠𝑗)𝑗∈𝑁(𝑖)        (12) 

 

Individens sparkvot är beroende av referensgruppens sparkvot, och förväntas förändras i samma 

riktning som referensgruppens. Detta medför att då referensgruppens konsumtion ökar, minskar 

den optimala sparkvoten medan högre egen inkomst ökar individens optimala sparkvot.  

3.3 Mått på ekonomisk ojämlikhet 

Det finns flera matematiska metoder för att mäta inkomstojämlikheten i ett samhälle. Ett enkelt 

mått som varians kan användas, men är inget bra mått om man vill använda spridningsmåttet för 

jämförelse mellan t.ex. olika länder eftersom att varians är beroende av skala. För att kunna göra 

jämförelser vill man att måttet för inkomstspridning ska uppfylla följande kriterier. Det första 

kriteriet är transfereringsprincipen, som innebär att då en rik person ger en del av sin inkomst till 

en fattig person (en summa som är mindre än skillnaden mellan den fattige och rikes inkomst) blir 

inkomstfördelningen mer jämlik. Det andra kriteriet är anonymitet, och för att uppfylla kriteriet ska 

måttet för inkomstspridning vara oberoende av vem som är fattig respektive rik eftersom att måttet 

för inkomstojämlikhet enbart tar hänsyn till inkomst. Kriterium nummer tre är 

befolkningsprincipen som innebär att värdet för inkomstojämlikhet är samma för två identiska 

populationer och att en sammanslagning av två identiska populationer därför inte förändrar 

spridningen. Utöver de tre villkor som nämnts ska måttet för inkomstojämlikhet ska vara 

oberoende av skala, vilket innebär att om inkomsten för alla individer i befolkningen ökar 

proportionerligt, ska inkomstspridningen inte förändras. Slutligen ska måttet vara sådant att 

förändrad spridning inom en subgrupp ska resultera i en liknande förändring i hela populationen. 

Denna princip medför att ökad inkomstojämlikhet inom subgruppen låginkomsttagare leder till 

ökad inkomstojämlikhet för hela befolkningen (Litchfield 1999).    
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Gini-koefficienten är ett spridningsmått som används för att mäta jämlikheten i fördelningen av 

inkomst eller förmögenhet. Koefficienten uppfyller fyra av de ovan nämnda kriterierna, 

transfereringsprincipen, anonymitet, befolkningsprincipen och skalaoberoende (Litchfield 1999). I 

teorin kan gini-koefficienten vara mellan noll och ett, där noll indikerar full jämlikhet och värdet 

ett indikerar full ojämlikhet. Full jämlikhet betyder att alla i befolkningen har lika stor inkomst eller 

förmögenhet, medan full ojämlikhet betyder att en person förfogar över alla tillgångar (Heggeman 

& Jansson 2004). Koefficienten beräknas genom att ta fram kvoten mellan arean mellan linjen för 

full jämlikhet och Lorenz-kurvan och hela arean under jämlikhetslinjen (se figur 2).  

𝐺𝑖𝑛𝑖 − 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐴

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐴+𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵
      (13) 

 

Percentilkvoter är inkomstfördelningsmått som kan användas som alternativ till gini-koefficienten. 

En percentilkvot tas fram genom att dividera inkomsten för en percentil (se ovan sid. 6) med 

inkomsten för en annan percentil.  P90/P10 och P90/P50 används för att mäta 

inkomstspridningen i den övre delen av fördelningen, medan exempelvis P50/P10 visar 

spridningen i den nedre delen av fördelningen.  

 

Figur 2: Lorenz-kurva. 

 

Källa: Egen figur i Excel. 
Kommentar: Figur visar Lorenz-kurva samt den 45-gradiga linjen från origo som indikerar full jämlikhet.  
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3.4 Hypotes 

Jag har valt att följa antaganden gjorda av Frank et. al. (2010). Det första antagandet är att 

inkomstökningar hos referensgruppen leder till en minskad sparkvot för individen. Med detta följer 

antagandet om att en ökad inkomstojämlikhet inom en grupp leder till att medelvärdet av 

sparkvoten minskar inom samma grupp. Valet att använda kommuner som observerad enhet har 

fördelar och nackdelar av både praktiska och teoretiska skäl. Från en teoretisk synvinkel är det 

gynnsamt att använda en så liten observerbar geografisk enhet som möjligt, eftersom att teorin om 

utgiftskaskader är baserad på observationen att individers jämförelser sinsemellan är starkt 

geografiskt kopplad. En individs nätverk antas inte sträcka sig över en hel kommun, varför en 

mindre enhet såsom ett bostadsområde eller demografiskt statistikområde (DeSO-område1) 

potentiellt varit en bättre enhet för observation. Att använda en sådan enhet är inte möjligt inom 

ramen för denna studie då data inte finns tillgänglig eller är kostsam. Vidare ska påpekas att en 

individs verkliga nätverk, och därmed referensgrupp, inte går att fastställa, varför endast en 

uppskattning kan göras med hjälp av en geografisk enhet. För att kunna dra slutsatser på gruppnivå 

utifrån den ekonometriska analys som följer, måste därför antaganden göras om relationen mellan 

den observerade enheten, kommunen, och grupper inom denna. Diskussionen mynnar ut i ett 

antagande om att inkomstojämlikheten inom varje individs referensgrupp måste variera identiskt 

med inkomstojämlikheten i kommunen. Ur ett teoretiskt perspektiv hade en undersökning av 

huruvida områden med stor inkomstojämlikhet också påvisar låga sparkvoter, och vice versa, varit 

intressant. Enligt min vetskap finns ingen data över sparkvoter på kommunnivå tillgänglig, varför 

ytterligare antaganden bör göras. Följande de ovan nämnda antagandena, bör hushåll i områden 

med hög inkomstojämlikhet vara mer utsatta ekonomiskt. Som en reaktion på utsatthet svarar 

individer med att dels sänka sin sparkvot, men också genom att skuldsätta sig mer jämfört med 

individer i områden med liten ojämlikhet. Därför operationaliseras hypotesen som: 

 

H0: Inkomstojämlikhet påverkar inte andelen skuldsatta i positiv riktning. 

 

Ha: Inkomstojämlikhet påverkar andelen skuldsatta i positiv riktning. 

                                                 
 
1 SCB har delat in Sverige i 5 985 DeSO-områden som följer läns- och kommungränserna. Inom varje DeSO-område 
bor 700-2700 invånare och områdena grundar sig på geografiska områden såsom valdistrikt och tätorter.  
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4. Metod 

4.1. Motivation av ekonometrisk strategi och variabler  

För att undersöka om inkomstojämlikhet påverkar skuldsättning i en positiv riktning görs 

regressionsanalys med andel skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten (andel av 

kommunbefolkningen) som beroende variabel och åtta kontrollvariabler. Kontrollvariabler är gini-

koefficient, arbetslöshet, skilsmässor, ohälsotal, bostadspriser, inkomster för P20 och P80 samt 

medelinkomst. Studien görs på paneldata för Sveriges 290 kommuner under åren 2011-2016. 

Paneldata är en blandning av tidsseriedata och tvärsnittsdata, vilket innebär att en eller flera 

variabler studeras för flera enheter över tid. Det finns flera fördelar med att använda paneldata 

jämfört med att använda tvärsnittsdata eller tidsseriedata enligt Gujarati och Porter (2009); Genom 

att kombinera tidsserier och tvärsnitt minskar problem med kollinearitet, data blir mer informativ, 

varierad och fler frihetsgrader bevaras. Paneldata kan bättre visa förändringar som sker över tid 

eftersom att flera enheter studeras, och gör det också möjligt att studera mer komplicerade 

modeller. Val av variabler har grundat sig på variabler använda i Frank et. al. (2010) och annan 

ekonomisk litteratur som behandlar privat konkurs eller skuldsättning. Då data över antalet privata 

konkurser inte finns tillgänglig används istället antalet skuldsatta hos Kronofogden som beroende 

variabel i denna uppsats. För att kontrollera för storleken på kommunen presenteras antalet 

skuldsatta som en andel av kommunbefolkningen. Denna definition av den beroende variabeln är 

nödvändig för att stora kommuner inte ska få för stor vikt vid hypotestest.    

 

Som ovan nämnt antas inkomstojämlikhet, som mäts med gini-koefficienten för disponibel 

inkomst per konsumtionsenhet exklusive kapitalvinster, påverka andelen skuldsatta hos 

Kronofogden i en positiv riktning. Traditionellt används ofta gini-koefficienten exklusive 

kapitalvinster, då måttet inklusive kapitalvinster kan vara missvisande. Detta är på grund av att 

kapitalvinster enbart räknas det år då de realiseras, det vill säga då den tillgång som ökat i värde 

sedan man köpte den försäljs. En stor andel av kapitalvinster kommer från försäljning av bostäder, 

vilket syns som en stor inkomstökning för individen under året som bostaden säljs. På grund av 

detta kan en individ som andra år räknas som låginkomsttagare, räknas som höginkomsttagare 

under det år man realiserat en kapitalvinst. För att få en rättvis bild av individens inkomst över tid 

skulle kapitalvinsten behöva läggas till för varje år som individen ägt tillgången, vilket inte är möjligt 

eftersom att vinsten enbart räknas vid realisation. Denna anledning, samt att trenden för gini-

koefficienten (se figur 3 nedan) inklusive respektive exklusive kapitalvinster har följt varandra väl 

under lång tid, motiverar valet att använda gini-koefficienten för disponibel inkomst exklusive 
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kapitalvinster för analys. Andra mått för inkomstspridning; P90/P50 samt P10/P50 har prövats 

och ger samma kvalitativa resultat (se bilaga 3).  

 

Figur 3: Gini-koefficient för disponibel inkomst per konsumtionsenhet, inkl. och exkl. realiserad 

kapitalvinst.  

 

Källa: Data från SCB (2017) i Excel.  

 

Litteraturen över skuldsättning och personlig konkurs talar om “adverse events” (fritt översatt; 

ogynnsamma händelser) som en möjlig bidragande orsak till överskuldsättning och personlig 

konkurs. Några av de förklarande variabler som används är just sådana livshändelser. Arbetslöshet 

och skilsmässa är två livshändelser som antas öka sannolikheten för personlig konkurs, och därför 

antas att variabeln också ökar risken för överskuldsättning.  Arbetslöshet kan tyckas ha en självklar 

koppling till ekonomisk utsatthet och enligt Arbetsförmedlingen (u.å.) uppgår 

arbetslöshetsersättning till 80 procent av tidigare inkomst eller högst 20 000 kronor i månaden om 

individen är medlem i en a-kassa sedan minst ett år. Det är inte heller säkert att den som är öppet 

arbetslös har rätt till a-kassa. Andelen registrerade arbetslösa som är berättigade till a-kassa har 

minskat de senaste åren, från 61,1 procent år 2007 till 38,1 procent 2016 (Crofts 2017). Att andelen 

som har rätt till ersättning minskar betyder att antalet personer som har en svår ekonomisk situation 

på grund av arbetslöshet ökar.  

 

Att genomgå en skilsmässa kan enligt den ekonomiska litteraturen öka individens kostnader för 

boende samtidigt som inkomsten kan komma att minska. Därför ökar en skilsmässa sannolikheten 

för personlig konkurs och antas också öka sannolikheten för överskuldsättning. För exempel se 

White (2007) samt Fay et al. (2002). Ohälsa som leder till sjukskrivning eller oförmåga att någonsin 

ta ett arbete är en annan livshändelse som kan antas försvaga en individs ekonomi eftersom att 
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ersättningar är låga i jämförelse med löneinkomst från arbete. Himmelstein et. al. (2005) finner 

samband mellan privat konkurs och sjukdom i amerikansk data medan Fay et. al. (2002) inte finner 

något signifikant samband mellan sjukdom och personliga konkurser. Det samband som 

Himmelstein et. al. (2005) påvisar mellan personliga konkurser och sjukdom antas inte vara en bra 

uppskattning för sambandet mellan sjukdom och skuldsättning i Sverige, eftersom att USAs 

socialförsäkringssystem är påtagligt mindre omfattande än det svenska systemet. På grund av osäkra 

indikationer från tidigare litteratur kommer Försäkringskassans ohälsotal användas för att 

kontrollera för frånvaro från arbete på grund av sjukdom. Ohälsotalet beräknar antal dagar per 

person och år som försäkringskassan betalat sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning 

eller aktivitetsersättning. Individer kan ha rätt till sjukpenning vid tillfälligt nedsatt arbetsförmåga 

på grund av sjukdom (Försäkringskassan u.å. a). Rehabiliteringspenning kan ges till den som har 

nedsatt arbetsförmåga och deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering (Försäkringskassan u.å. b). 

Sjukersättning kan man få om man är över 19 år och på grund av sjukdom, skada eller 

funktionsnedsättning sannolikt aldrig kommer att kunna arbeta heltid (Försäkringskassan u.å. c). 

Aktivitetsersättning ges till den under 30 år som inte kommer kunna arbeta heltid under minst ett 

år på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning (Försäkringskassan u.å. d).   

 

Frank et al. (2010) inkluderar en variabel för den tjugonde percentilens absoluta inkomst. Variabeln 

inkluderas för att kontrollera om antalet personliga konkurser ökar då en stor andel av befolkningen 

har låg inkomst. En ökning av den tjugonde percentilens inkomster förväntas minska antalet 

individer med skulder under indrivning hos Kronofogden. En variabel för den åttionde 

percentilens inkomster inkluderas också i analysen. Variabeln syftar att kontrollera för effekter av 

att en stor andel av befolkningen har höga inkomster. Enligt hypotesen om utgiftskaskader bör 

inkomstökningar i den övre delen av inkomstfördelningen öka antalet skuldsatta, medan en intuitiv 

analys förväntar att inkomstökningar ska minska antalet skuldsatta. Därför är det förväntade 

sambandet osäkert. 

 

En variabel för priser på bostadsmarknaden införs eftersom att en stor andel av hushållens skulder 

härstammar från bolån. Prisökningar på bostadsmarknaden bör ha en positiv inverkan på antalet 

skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten. SCB tillhandahåller prisstatistik för försålda småhus och 

bostadsrätter, men rapporterar inte priser för bostadsrätter på kommunnivå. Därför används 

medelköpeskilling för försålda småhus som skattning av prisnivån på bostadsmarknaden. Slutligen 

införs en variabel för medelinkomst, då både gini-koefficient och bostadspriser kan antas vara 

korrelerade med medelinkomsten. Variabelns förväntade samband med skuldsättning är osäkert.  
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4.2 Data  

4.2.1 Datakällor 

All data som används för analys är sekundärdata som inhämtats från SCB, 

Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Den största delen av data 

har hämtats från Statistiska Centralbyrån, vilken är den myndighet som ansvarar för Sveriges 

officiella statistik. Officiell statistik är till för forskning och utredning, och ska enligt lag vara 

objektiv och tillgänglig (SCB u.å.). Den officiella statistiken är uppdelad efter statistikområden och 

data för gini-koefficient, medelinkomst samt inkomster för den tjugonde och åttionde percentilen 

finns sedan 2011 tillgänglig under statistikområdet inkomster och skatter. Inkomster och skatter är 

registerbaserad och bygger på hela Sveriges befolkning. Statistikområdet befolkning (BE) innehåller 

statistik för antal skilsmässor och antal invånare i kommuner och grundar sig på Skatteverkets 

folkbokföringsregister. Bostadspriser finns tillgängliga under boende, byggande och bebyggelse 

vilken bygger på registerdata från Lantmäteriet. Data över antal individer skuldsatta hos 

Kronofogden är inhämtad från Kronofogdemyndighetens hemsida, som tillhandahåller öppen data 

över sin verksamhet. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillhandahåller data för ohälsa 

respektive arbetslöshet. 

 

Samtlig insamlad data har bearbetats. Data från Kronofogdemyndigheten rapporterade antal 

skuldsatta, total summa och antal med löneutmätning uppdelad efter kommun, år, ålderskategori 

och kön. Materialet innehöll data från 2010 samt en ålderskategori 0-17 år, som sorterades bort. 

Materialet innehöll även en post för ”övrig” kommun, i vilken innehöll 539 641 antal skuldsatta 

över 18 år under åren 2011-2016. Även dessa togs bort ur materialet, då övriga variabler enbart 

innehåller data för 290 enheter, sorterade efter kommuner. Under den observerade tidsperioden 

faller i genomsnitt 89 940 individer2 per år bort på grund av okänd kommuntillhörighet. Det 

innebär att antalet skuldsatta per år och kommun i genomsnitt är cirka 3103 fler än data rapporterar. 

Eftersom att det inte finns någon möjlighet att korrekt fördela ut dessa okända poster på rätt 

kommun, hade alternativet varit att addera det genomsnittliga antalet okända till varje kommun 

och år. Då kommunen inte är en homogen enhet utan varierar stort i storlek och antal invånare 

kan den metod som beskrivs ovan inte anses motiverad eftersom att den hade inneburit mätfel och 

oprecisa skattningar. Detta är en svaghet hos materialet, i och med att observerat antal skuldsatta 

inte antas vara korrekt.  

                                                 
 
2 Källa: Bearbetat material från Kronofogdemyndigheten.  

539 641

6
= 89 940,17 

3 Källa: Bearbetat material från Kronofogdemyndigheten.  
89 940

290
= 310,14  
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4.2.2 Variabler 

Skuldsatta (Andel_skulds) (Kronofogdemyndigheten 2018) 

Beroende variabel. Definieras som andelen privatpersoner över 18 år inom kommunen som har 

skulder under indrivning hos Kronofogdemyndigheten. Variabeln är ämnad att skatta antalet 

personer med ekonomiska svårigheter på grund av hög skuldsättning.  

 

Gini-koefficient (Gini_koeff) (SCB 2018e) 

Förklarande variabel. Definieras som gini-koefficient för disponibel inkomst exklusive 

kapitalvinster.  

Förväntat samband: Positivt 

 

Arbetslöshet (Arbl) (Arbetsförmedlingen 2018) 

Kontrollvariabel. Summan av öppet arbetslösa samt arbetssökande i program som andel av den 

registerbaserade arbetskraften i kommunen med åldern 16-64 år.   

Förväntat samband: Positivt 

 

Skilsmässor (Andel_skilsm) (SCB 2018f) 

Kontrollvariabel. Antalet personer över 18 år som skiljt sig under året som andel av 

kommunbefolkningen.   

Förväntat samband: Positivt 

 

Inkomst för P20 (P20) (SCB 2018g) 

Kontrollvariabel. Disponibel inkomst exklusive kapitalvinst per konsumtionsenhet för den 

tjugonde percentilen. 

Förväntat samband: Negativt  

 

Inkomst för P80 (P80) (SCB 2018h) 

Kontrollvariabel. Disponibel inkomst exklusive kapitalvinst per konsumtionsenhet för den 

tjugonde percentilen.  

Förväntat samband: Ambivalent  

 

Bostadspriser (BostadsP) (SCB 2017a) 

Kontrollvariabel. Medelvärdet av köpeskilling vid försäljning av småhus avsedda för permanent 

boende.  

Förväntat samband: Positivt 
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Ohälsotal (Ohälsa) (Försäkringskassan 2018) 

Kontrollvariabel. Definieras som antalet dagar per person som Försäkringskassan betalat ut 

sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Antalet dagar beskrivs 

som nettodagar, där två halva dagars frånvaro räknas som en dags frånvaro.  

Förväntat samband: Positivt 

 

Medelinkomst (Medel_ink) (SCB 2017b)  

Kontrollvariabel. Definieras som medelvärde av disponibel inkomst exklusive kapitalvinster i 

kommunen.  

Förväntat samband: Ambivalent 

4.2.3 Deskriptiv statistik 

För att underlätta för läsaren presenteras deskriptiv statistik för data före differentiering samt för 

data som differentierats.  

Tabell 1: Deskriptiv statistik för data före differentiering.  

 Observationer Saknade Medel Standardavvikelse Range Min Max 

Andel_skulds 1740 0 0,0375 0,0112 0,0724 0,009 0,0812 

Gini_koeff 1740 0 0,246 0,0239 0,283 0,208 0,491 

Arbl 1740 0 0,08 0,0272 0,155 0,226 0,178 

Andel_skilsm 1740 0 0,0023 0,0006 0,0049 0,00024 0,0051 

P20 (i tkr) 1740 0 151,63 16,093 139,97 104,08 244,05 

P80 (i tkr) 1740 0 304,87 33,869 337,43 248,26 585,69 

BostadsP (i tkr) 1740 0 1676,61 1345,225 11168 260 11428 

Ohälsa 1740 0 31,135 6,0794 40,4 12,1 52,5 

Medel_ink (i tkr) 1740 0 237,388 32,612 418,8 179,5 598,3 

 
Källa: Data från Kronofogdemyndigheten, SCB, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i SPSS.  
Kommentar: Tabell visar medelvärde, standardavvikelse, range, minimum och maximum för variabler under perioden 
2011-2016. 
 

Datamaterialet är balanserat och visar sex observationer över åren 2011-2016 för respektive 

kommun. Detta ger 1740 observationer för varje variabel. Andelen skuldsatta i en kommun 

(Andel_skulds) är i genomsnitt 3,75 % av kommunbefolkningen, med en standardavvikelse om 

cirka 1 %. Notera att maxvärde ligger på hela 8,12 %. Medelvärdet för gini-koefficienten 
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(Gini_koeff) under de observerade åren är 0,246, med en standardavvikelse omkring 2,4 %. Värt 

att notera är max för gini-koefficienten som ligger på 0,491. Arbetslösheten (Arbl) har ett 

medelvärde av 8 % och varierar med 2,7 %. Max och minvärde är även här värt att notera då 

spridningen har ett omfång av över 15 %. Medelvärdet av årsinkomsten för den tjugonde 

percentilen (P20) är 151 631 kr och standardavvikelsen är 16 093 kr. Den åttionde percentilens 

inkomster (P80) är i genomsnitt 304 870 kronor. Här är standardavvikelsen betydligt högre, hela 

33 869 kronor. Medelvärdet av köpeskillingen vid försäljning av småhus ämnade för permanent 

boende (BostadsP) är 1 676 610 kronor, och standardavvikelsen är hög, 1 345 225 kronor.  Värt 

att notera är den stora skillnaden mellan högsta och minsta värde; över elva miljoner kronor. I 

genomsnitt betalas 31 dagar av sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och 

aktivitetsersättning ut per individ och år (Ohälsa). Standardavvikelsen är 6,08 dagar. Medelinkomst 

under de observerade åren är 237 388 kronor och standardavvikelsen är 32 612 kronor.   

 

Tabell 2: Deskriptiv statistik för data som genomgått differentiering. 

 Observationer Saknade Medel Standdardavvikelse Range Min Max 

ΔAndel_skulds 1 450 290 -0,00025 0,0016 0,0145 -0,007 0,007 

ΔGini_koeff 1 450 290 0,0025 0,0101 0,2240 -0,112 0,112 

ΔArbl 1 450 290 -0,0013 0,0062 0,0593 
-

0,0286 
0,031 

ΔAndel_skilsm 1 450 290 -0,000016 0,0006 0,0048 -0,002 0,002 

ΔP20 (i tkr) 1 450 290 2,966 1,5711 16,290 -6,310 9,980 

ΔP80 (i tkr) 1 450 290 6,977 3,6716 31,490 -7,800 23,690 

ΔBostadsP (i tkr) 1 450 290 100,67 180,663 2551 -484,0 2067 

ΔOhälsa 1 450 290 0,0945 1,017 10,342 -5,980 4,361 

ΔMedel_ink 
 (i tkr) 

1450 209 5,96 4,308 96,300 -33,20 63,10 

Källa: Data från Kronofogdemyndigheten, SCB, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i SPSS.  
Kommentar: Tabell visar medelvärde, standardavvikelse, range, minimum och maximum för variablernas förändring 
från ett år till ett annat under perioden 2011-2016. 

 
Datamaterialet har genomgått differentiering vilket minskar antalet observationer till 1450 per 

variabel. Data visar fem observationer per variabel över åren 2011-2016 för respektive kommun. 

Medelförändringen i andelen skuldsatta (ΔAndel_skulds) är -0,00025 under de observerade åren. 

Standardavvikelsen är 0,0016. Gini-koefficienten (ΔGini_koeff) förändras år från år med ett 

medelvärde av 0,0025 och standardavvikelsen är cirka 1 %. Den största negativa förändringen är -
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0,112 och den största positiva förändringen är 0,112. Medelvärdet för arbetslöshetens (ΔArbl) 

förändring är -0,0013, och värdena varierar mellan cirka -3 % och 3 % med en standardavvikelse 

om 0,006. Antalet skilsmässor (ΔAndel_skilsm) minskar genomsnittligen med -0,000016 

procentenheter per år, med en standardavvikelse om 0,0006. Inkomster för den tjugonde 

percentilen (ΔP20) ökar i genomsnitt med 2 966 kr och varierar mellan -6310 och 9980 kronor med 

en standardavvikelse om 1571 kronor. Inkomster för den åttionde percentilen (ΔP80) förändras 

med ett medelvärde av 6 977 kronor, standardavvikelsen är 3 671 kronor. Bostadspriser 

(ΔBostadsP) ökar i genomsnitt med 100 670 kr varje år med standardavvikelsen 180 663 kr. 

Ohälsotalet (ΔOhälsa) ökar med ett genomsnitt av 0,0945 dagar varje år och standardavvikelsen är 

relativt liten, cirka 1,02 dagar. Medelinkomsten (ΔMedel_ink) förändras i genomsnitt med 5 960 

kronor från ett år till ett annat och standardavvikelsen är 4 308 kronor.   

4.3 Ekonometriska kontroller 

Den klassiska linjära regressionsmodellen är standard inom ekonometrisk analys och förutsätter sju 

antaganden för att säkerställa riktiga och precisa resultat vid OLS-skattning (Gujarati & Porter, 

2009).  

 

1. Sambanden mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna är linjära  

2. Värden för X (förklarande variabel) antas vara konstanta vid upprepad stickprovsundersökning  

3. Medelvärde för residualer är noll 

4. Homoskedasticitet 

5. Ingen autokorrelation mellan residualer 

6. Antal observationer måste vara större än antalet skattade koefficienter 

7. Tillräcklig variation i värden för förklarande variabler 

 

För att försäkra om att dessa sju antaganden uppfylls görs kontroller för följande tänkbara problem;  

 

Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär att det finns ett perfekt linjärt samband mellan de oberoende variablerna 

i regressionsmodellen. Enligt Gujarati och Porter (2009) är koefficienterna från OLS-skattningen 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimators) trots nästan perfekt multikollinearitet, men på grund av 

att standardavvikelserna är stora får skattningen låg precision. Ett enkelt sätt att upptäcka 

multikollinearitet är om R2 är hög (över 0,8), medan många av de individuella t-testerna är 

insignifikanta. (ibid.) Efter att ha kört aktuell regressionsmodell kan konstateras att ingen 

multikollinearitet tycks föreligga (se avsnitt 4.2.2).    



 

28 

 

Autokorrelation  

Den klassiska linjära regressionsmodellen antar att det inte finns autokorrelation mellan 

residualerna. Autokorrelation är korrelation mellan datapunkter i observationer som är sorterade i 

tid, som i tidsseriedata, eller i rum, som i tvärsnittsdata (Gujarati och Porter 2009). Durbin-Watson 

(DW) d-test används för att undersöka förekomsten av autokorrelation och finns som 

förprogrammerat val i IBM SPSS. För att kunna lita på d-teststatistikan, ska följande antaganden 

uppfyllas (ibid.):  

 

1. Regressionsmodellen har ett intercept 

2. Oberoende variabler är inte stokastiska 

3. Residualer antas: 𝑢 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 𝜀 

4. Residualer antas vara normalfördelade4 

5. Laggade värden av den beroende variabeln används ej som oberoende variabel 

6. Balanserad data  

Alla antaganden anses uppfyllda och DW d-test rapporterar ingen autokorrelation5.   

 

Heteroskedasticitet 

För den klassiska linjära regressionsmodellen antas homoskedasticitet, vilket innebär att 

residualerna har konstant spridning. (Gujarati och Porter 2009 365) Om spridningen av 

residualerna inte är konstanta med avseende på X, är variansen för koefficienterna inte längre 

effektiva (minsta möjliga) vilket får konsekvenser vid hypotestest. Problemet kallas 

heteroskedasticitet och innebär att den kvadrerade residualen (u2) för varje observation (i) inte är 

lika med variansen (σ2).   

 

𝑉𝑖𝑑 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑠𝑘𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡: 𝑢𝑖
2 = 𝜎2  

𝑉𝑖𝑑 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑘𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡: 𝑢𝑖
2 = 𝜎𝑖

2 

 

Det finns flera formella test för att upptäcka heteroskedasticitet, bl.a. Park Test och Breusch-Pagan-

Godfrey Test, men den enklaste metoden att undersöka om antagandet om homoskedasticitet 

stämmer är grafisk. Den grafiska metoden innebär att man i ett spridningsdiagram plottar 

regressionens förväntade värden för den beroende variabeln på X-axeln och regressionens 

                                                 
 
4 Se bilaga 2. 
5 Se bilaga 2. 
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residualer på Y-axeln. Om inget tydligt mönster finns i residualerna kan homoskedasticitet antas. 

Efter att ha undersökt data med den grafiska metoden6 antas homoskedasticitet.   

 

Heterogenitet 

Heterogenitet är förväntat då man arbetar med paneldata och innebär att de enheter som 

observeras påverkas av variabler som inte inkluderas i regressionsmodellen, eller av variabler som 

inte går att observera. Till sin natur kan heterogenitet vara fast eller rörlig över tid och observerad 

enhet (Wooldridge 2001). I detta fall kan heterogenitet t.ex. bestå utav att sannolikheten för 

överskuldsättning är större för människor som bor i en kommun än i en annan. Sannolikheten kan 

exempelvis bero på attityder hos invånarna i kommunen, eller på huruvida kommunen är rik eller 

inte. För att kontrollera för heterogenitet är alla variabler differentierade (first difference form) 

vilket eliminerar effekten. Vid differentiering subtraheras variabelvärdet vid t=1 från värdet vid t=2 

etc. för både beroende och oberoende variabler. Detta resulterar i förlust av en tidsperiod eftersom 

att första årets (2011) observationer inte genererar en transformerad variabel (ibid.) Den förlorade 

observationen anges som saknad i datamängden. 

4.4 Regressionsmodell 

Modellen som estimeras är differentierad, och visar skillnaden i variabelvärdet mellan två efter 

varandra påföljande år. Modellen motiveras med att jag så nära det varit möjligt valt att följa 

metoden applicerad av Frank et. al. (2010). Det finns ingen teoretisk bakgrund som rekommenderar 

en funktionsform för ekvationen, varför modellen har testats med både linjära och log-log 

transformerade variabler i enlighet med Frank et. al. (2010). 𝑅2värdet7 som beskriver hur väl 

variationen i den beroende variabeln förklaras av variationen i de oberoende variablerna är något 

högre då linjära variabelvärden appliceras, varför en linjär modell har valts. 

Normalfördelningsantagandet är testat och finns att se i bilaga 2. 

∆𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙_𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠𝑖,𝑡

= 𝛼 + 𝛽1∆𝐺𝑖𝑛𝑖_𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖,𝑡 + 𝛽2∆𝐴𝑟𝑏𝑙𝑖,𝑡 + 𝛽3∆𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙_𝑠𝑘𝑖𝑙𝑠𝑚𝑖,𝑡

+ 𝛽4∆𝑃20𝑖,𝑡 + 𝛽5∆𝑃80𝑖,𝑡 + 𝛽6∆𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽7∆𝑂ℎä𝑙𝑠𝑎𝑖,𝑡

+ 𝛽8∆𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙_𝑖𝑛𝑘𝑖,𝑡 + ∆𝑢𝑖,𝑡 

 

Där; t = observerade år (2, 3, 4, 5, 6) och i = observerad kommun (1-290) 

                                                 
 
6 Se figur enligt den grafiska metoden i bilaga 2.  
7 Se 𝑅2 i kap. 4.2.2. 
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5. Resultat och diskussion 

5.1 Regressionsresultat 

I tabellen nedan syns resultat från regressionen av gini-koefficientens förändring på förändringen i 

andel skuldsatta hos Kronofogden.  

 

Tabell 3: Regressionsresultat för modell specificerad i kap. 4.4 

 β Standardavvikelse t P-värde 

Konstant -9,662*10-5 0,000 -0,861 0,390 

ΔGini_koeff 0,005 0,008 0,645 0,519 

ΔArbl 0,025 0,007 3,539 0,000*** 

ΔAndel_skilsm 0,002 0,069 0,025 0,980 

ΔP20  1,59*10-4 0,000 4,769 0,000*** 

ΔP80 -4,653*10-5 0,000 -3,188 0,001*** 

ΔBostadsP -1,337*10-6 0,000 -5,622 0,000*** 

ΔOhälsa -1,261*10-5 0,000 -0,293 0,770 

ΔMedel_ink -2,525*10-5 0,000 -1,127 0,260 

Källa: Data från Kronofogdemyndigheten, SCB, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i SPSS. 
Kommentar: Beroende variabel är andel skuldsatta hos Kronofogden. *** Indikerar signifikans på 1 % nivå.  

  

Modellen har en determinationskoefficient om 0,063 (se bilaga 2), vilket kan tyda på att förklarande 

variabler inte inkluderats i modellen. Av åtta förklarande variabler är fyra insignifikanta (P>10%) 

och fyra signifikanta på 1 % nivå. 

Som kan utläsas från tabellen, har förändringen i gini-koefficienten inget signifikant samband 

(P=51,9 %) med andelen skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten. Koefficienter för förändringen 

i arbetslöshet starkt signifikant (P<0,0001) och påverkar förändringen i andelen skuldsatta i en 

positiv riktning vilket är lika med förväntad riktning. Av resultatet kan utläsas att en enhets ökning 

i arbetslösheten resulterar i att andelen skuldsatta ökar med 0,025. Variabeln för skilsmässor visar 

inget signifikant samband med andelen skuldsatta (P=98%). Koefficienten för förändringen i den 

tjugonde percentilens inkomster är signifikant på 1 % nivå, men har inte det förväntade tecknet. 

En enhets ökning, vilket motsvarar 1000 kronors ökning, av inkomst för percentil tjugo förväntas 

öka andelen skuldsatta med 0,000159. Förändringen i den åttionde percentilens inkomst exklusive 

kapitalvinster är signifikant på 1 % nivå och minskar andelen skuldsatta med 0,00004653 då 
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variabeln ökar med en enhet vilket motsvarar 1000 kronor. Koefficienten för förändringen i 

bostadspriser är starkt signifikant (P<0,0001) och visar ett negativt samband vilket strider mot 

förväntningar. Tolkningen av resultatet är att en enhets ökning av bostadspriserna (1000 kronor) 

förväntas minska andelen skuldsatta i kommunen med -0,000001337 enheter. Förändringen i 

ohälsotalet har ett insignifikant (P=77%) negativt samband med den beroende variabeln. 

Medelinkomst och andel skuldsatta visar inget samband (P=26%).   

5.2 Diskussion 

Denna undersökning finner inget signifikant samband mellan inkomstojämlikhet och andelen 

skuldsatta, vilket betyder att hypotesen om utgiftskaskader formulerad av Frank et. al. (2010) inte 

går att styrka med svensk data på kommunnivå. Det är möjligt att ett samband likt det Frank et. al. 

funnit i USA också finns i Sverige, men att den observerade enheten, kommunen, är en för stor 

enhet för att kunna visa sambandet. För att kunna genomföra analysen gjordes ett antagande om 

att inkomstojämlikheten i individens referensgrupp varierar identiskt med inkomstojämlikheten 

inom kommunen. Det är möjligt att detta antagande inte håller och att enheten för observation 

måste vara mindre, såsom ett DeSO-område, för att kunna påvisa samband mellan 

inkomstojämlikhet och andelen skuldsatta. Detta har på grund av data- och tidsbrist inte kunnat 

utföras inom ramen för denna studie. Vidare har en känslighetsanalys gjorts, där percentilkvoter 

istället för gini-koefficienten använts som mått för inkomstojämlikhet. Försöken gav samma 

kvalitativa resultat varför man kan utesluta att valet av mått för inkomstojämlikhet påverkar 

resultatet. Resultat av känslighetsanalys kan ses i bilaga 3.   

 

Ekonomisk tillväxt är starkt beroende av hushållens fortsatta (och ökande) konsumtion, samtidigt 

som många menar att de klimatproblem vi står inför bara kan lösas genom minskad konsumtion. 

Det finns därför uppenbara skäl att söka efter ”den rätta” konsumtionsfunktionen, eftersom att 

förståelse för hushållens konsumtion krävs i analysen av hela samhällets ekonomi. Det är också väl 

bevisat att hög skuldsättning är ett hot mot den finansiella stabiliteten, och förståelsen för 

hushållens konsumtionsmönster är därför också viktig i arbetet med att förebygga finansiella kriser 

med efterföljande perioder av lågkonjunktur. 

 

Då metoden för denna undersökning inte varit identiskt med Frank et. al. (2010), kan den metod 

som applicerats vara en förklaring till att resultaten väsentligt skiljer sig åt. Den kanske största 

skillnaden mellan studierna är att Frank et. al. använder antalet personliga konkurser som beroende 

variabel. Detta har inte varit möjligt att följa på grund av att data över personliga konkurser inte 

finns tillgänglig i Sverige. Andel skuldsatta hos kronofogden har istället använts, och en oro för 
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variabelns validitet har funnits sedan starten av arbetet, då det inte finns någon uppgift om 

karaktären av de skulder som syns i statistiken. Det kan vara så att de skulder som hamnar på 

Kronofogdens bord är av en mer tillfällig karaktär, exempelvis på grund av att individen har glömt 

att betala en räkning. Om så är fallet kan antalet skuldsatta hos Kronofogden inte antas vara en god 

uppskattning för antalet personer som har problematisk skuldsättning, och skillnaderna mellan 

resultaten kan då förklaras med att definitionen av den beroende variabeln varit olika. Som tidigare 

nämnt (se ovan sid. 23) har data över antal skuldsatta svagheter som ytterligare kan påverka 

resultatet. Ett relativt stort antal observationer som var registrerade under ”övrig kommun” 

sorterades bort, vilket innebär att materialet inte anger det verkliga antalet skuldsatta.  

 

En annan metodologisk skillnad är att en något olik uppsättning förklarande variabler har använts. 

Motivet till detta har dels varit brist på data, men också att några variabler inte kan anses ha relevans 

för det svenska fallet. Ett exempel är att variabler för etnicitet har exkluderats, Frank et. al. (2010) 

kontrollerar för effekten av andelen invånare som har afrikanskt eller asiatiskt ursprung. Vidare 

undersöks förändringen i variabler mellan 1990 och 2000 i Expenditure cascades (ibid.), medan 

denna studie undersöker förändringen under sex efter varandra följande år. Beslutet att undersöka 

sex påföljande år togs eftersom att fler observationer generellt ger undersökningen mer tillförlitliga 

resultat och mer precisa skattningar.  

 

Det finns enligt min vetskap ingen tidigare svensk studie som testar hypotesen om utgiftskaskader. 

Det finns emellertid studier med svensk data som baseras på Kumhof och Rancière (2010). De 

skapar en modell för att förstå sambandet mellan inkomstökningar i det översta inkomstskiktet, 

och tilltagande skuldkvot i gruppen låginkomsttagare. Exempel på studier som testat modellen är 

Malinen (2013) och Collie et. al. (2013), som funnit samband mellan skuldsättning och 

inkomstskillnader med data samlat från flera OECD-länder. Kumhof-Rancière-modellen skiljer sig 

från hypotesen om utgiftskaskader då den antar att toppgruppens ökade inkomster och sparande 

ger upphov till mer generös kreditgivning till låginkomsttagare. Detta sker, enligt modellen, 

eftersom att höginkomsttagare vill ackumulera än större inkomster genom att ge ut krediter till 

låginkomsttagare. Enligt Kumhof et. al. (2015) leder detta till att hushållens skuldkvot ökar, vilket 

medför högre sannolikhet för en finansiell kris. Kumhof-Rancière-modellen används för att 

undersöka en tes som måste anses likna hypotesen om utgiftskaskader (Frank et. al. 2010), och det 

är möjligt att modellen hade kunnat ge ett tydligare svar på frågan som behandlas i denna uppsats. 
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Resultatet kan möjligen förklaras av att det inte finns något samband mellan inkomstojämlikhet 

och skuldsättning i Sverige. Det kan vara så att den amerikanska befolkningens 

konsumtionsmönster är olikt svenskarnas, att svenskarna på grund av annan kultur, historia, andra 

samhällsinstitutioner, normer, värderingar och ett mer omfångsrikt socialt skyddsnät har 

konsumtionsvanor som inte liknar amerikanernas. Detta kan förklara varför Frank et. al. (2010) 

finner ett signifikant positivt samband mellan inkomstojämlikhet och skuldsättning, medan denna 

studie inte finner något samband. Att generalisera människors beteende utifrån en undersökning 

av ett enskilt land kan anses godtyckligt, och att USA och Sverige på många sätt är mycket olika 

varandra kan anges som stöd för tesen att amerikaner och svenskars konsumtionsmönster också 

är olika.  
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6. Slutsats 
Syftet för denna uppsats var att undersöka om hypotesen om utgiftskaskader stämmer i en svensk 

kontext. Studien finner inget samband mellan andelen skuldsatta och gini-koefficienten, vilket kan 

bero på att den observerade enheten, kommunen, är för stor. Enligt teorin är människors 

jämförelser sinsemellan starkt geografiskt kopplad, varför det vore intressant att se framtida 

forskning undersöka en mindre geografisk enhet i syfte att besvara frågeställningen. Det är också 

möjligt att antalet skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten inte är en god uppskattning av antalet 

personer med ekonomiska problem på grund av för hög skuldsättning. Det vore därför en 

förbättring att undersöka sambandet mellan ojämlikhet och skuldsättning med data som innehåller 

uppgifter om individuella variabler, exempelvis nivå och typ av skuldsättning och inkomst. För att 

fullt ut kunna besvara frågan om individer ägnar sig åt statuskonsumtion som diskuteras i uppsatsen 

krävs en fullständig kartläggning av individens referensgrupp. Detta är något som många med mig 

anser omöjligt, och minsta möjliga geografiska enhet måste därför ses som den bästa 

uppskattningen av referensgruppen.    
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Bilaga 1  

Output från SPSS: deskriptiv statistik 

 

Deskriptiv statistik för data; ej differentierad.  

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Antal_skulds 1740 ,072450610525175 ,008820016537531 ,081270627062706 ,037539285225494 ,011203953600678 

Gini-koeff11 1740 ,283 ,208 ,491 ,24629 ,023922 

Arbl 1740 ,155623812036894 ,022640350632311 ,178264162669204 ,080299760437466 ,027167254589466 

Antal_skilsm 1740 ,004910056571032 ,000239520958084 ,005149577529116 ,002286532693342 ,000634971182406 

P20-11 1740 139,97000000000003 104,08000000000000 244,05000000000000 151,630827586207120 16,093154199244623 

P80-11 1740 337,43000000000006 248,26000000000000 585,69000000000000 304,869821839080150 33,983348019823470 

BostadsP 1740 11168 260 11428 1676,61 1345,225 

Ohälsa 1740 40,400000000000000 12,100000000000000 52,500000000000000 31,134581495469508 6,079359128179601 

Medel_ink 1740 418,79999999999995 179,50000000000000 598,30000000000000 237,388505747126520 32,612384977031894 

Valid N 

(listwise) 

1740 
     

 
 

 
 
 

Deskriptiv statistik för data; differentierad. 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Antal_skulds 1450 ,014552733854411 -,007358577975019 ,007194155879392 -,000253242604489 ,001614575465081 

Gini_koeff 1450 ,224000000000000 -,112000000000000 ,112000000000000 ,002546206896552 ,010063957107887 

Arbl 1450 ,059338158678356 -,028699256956227 ,030638901722129 -,001308045083842 ,006238020949094 

Antal_skilsm 1450 ,004778439629632 -,002399912554836 ,002378527074796 -,000016495204744 ,000602752996879 

P20 1450 16,290000000000020 -6,310000000000002 9,980000000000018 2,966268965517238 1,571136506070149 

P80 1450 31,490000000000010 -7,799999999999955 23,690000000000055 6,977655172413789 3,671613980988103 

BostadsP 1450 2551 -484 2067 100,67 180,663 

Ohälsa 1450 10,342044217240570 -5,980809370891642 4,361234846348928 ,094500917153146 1,017838512145110 

Medel_ink 1450 96,300000000000010 -33,199999999999990 63,100000000000020 5,961310344827596 4,308186271650595 

Valid N (listwise) 1450 
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Bilaga 2  
Output från SPSS: Regression 

 
Modellsummeringstabell  

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,251a ,063 ,058 ,001567313409

493 

2,180 

a. Predictors: (Constant), Medel_ink, Antal_skilsm, Ohälsa, BostadsP, Arbl, P20, P80, 

Gini_koeff 

b. Dependent Variable: Antal_skulds 

 

 

ANOVA-tabell 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,000 8 ,000 12,088 ,000b 

Residual ,004 1441 ,000   

Total ,004 1449    

a. Dependent Variable: Antal_skulds 

b. Predictors: (Constant), Medel_ink, Antal_skilsm, Ohälsa, BostadsP, Arbl, P20, P80, Gini_koeff 

 

 
Regressionsresultat 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -9,662E-5 ,000  -,861 ,390 

Gini_koeff ,005 ,008 ,034 ,645 ,519 

Arbl ,025 ,007 ,096 3,539 ,000 

Andel_skilsm ,002 ,069 ,001 ,025 ,980 

P20 ,000 ,000 ,155 4,769 ,000 

P80 -4,653E-5 ,000 -,106 -3,188 ,001 

BostadsP -1,337E-6 ,000 -,150 -5,622 ,000 

Ohälsa -1,261E-5 ,000 -,008 -,293 ,770 

Medel_ink -2,525E-5 ,000 -,067 -1,127 ,260 

a. Dependent Variable: Andel_skulds 
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Plot av standardiserade residualer mot standardiserat förväntat Y-värde.  
 

 
 

 

Normalfördelningstest av residualer 
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Bilaga 3 
Regressionsresultat av känslighetsanalys 
 
Regressionsresultat, förklarande variabel: P90/P50 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,000 ,000  -,907 ,364 

P90_P50 ,003 ,003 ,039 1,360 ,174 

Arbl ,024 ,007 ,094 3,478 ,001 

Andel_skilsm ,003 ,069 ,001 ,050 ,960 

P20 ,000 ,000 ,154 5,456 ,000 

P80 -5,585E-5 ,000 -,127 -3,969 ,000 

BostadsP -1,329E-6 ,000 -,149 -5,616 ,000 

Ohälsa -1,839E-5 ,000 -,012 -,425 ,671 

Medel_ink -1,330E-5 ,000 -,035 -1,190 ,234 

a. Dependent Variable: Andel_skulds 

 
 
 
 
Regressionsresultat, förklarande variabel: P10/P50 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,000 ,000  -,950 ,342 

P10_P50 -,007 ,005 -,042 -1,431 ,153 

Arbl ,024 ,007 ,092 3,383 ,001 

Andel_skilsm ,000 ,069 ,000 ,006 ,995 

P20 ,000 ,000 ,162 5,397 ,000 

P80 -5,639E-5 ,000 -,128 -3,993 ,000 

BostadsP -1,366E-6 ,000 -,153 -5,791 ,000 

Ohälsa -1,614E-5 ,000 -,010 -,374 ,708 

Medel_ink -1,323E-5 ,000 -,035 -1,184 ,237 

a. Dependent Variable: Andel_skulds 

 
 


