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Abstract 

T he study intends to find out which theory is most applicable, the Ricardiansak equivalence or the 

classic Keynesian theory. The study is qualitative and based on a survey focused on students where 

respondents answered questions about their attitude toward certain issues. The results were 

analyzed by a qualitative analysis and compared with previous reports on the subject to see if the 

result lies in the common line. Based on the results suggest that the Ricardiansak theory are not 

enforced, which is also supported by previous reports on the subject. The national debt has no 

impact on students' propensity to consume based on survey results. 

 

Sammanfattning 

Studien ämnar ta reda på vilken teori som är mest applicerbar, den Ricardiansak ekvivalensen eller 

den klassiska Keynesianska teorin.  Studien är kvalitativ och bygger på en enkätstudie riktad mot 

studenter där de tillfrågade svarat på hur deras inställning till vissa frågor är. Resultatet analyserades 

genom en kvalitativ analys samt jämfördes med tidigare rapporter inom ämnet för att se om 

resultaten ligger i gemensam linje. Utifrån resultaten antyder att den Ricardiansak teorin inte 

efterföljs, något som även stöds av tidigare rapporter inom ämnet.  Statsskulden har ingen påverkan 

på studenternas konsumtionsbenägenhet utifrån undersökningens resultat. 
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 1 Inledning 

 

1. Introduktion 

Ända sedan John Maynard Keynes publicerade sitt verk The generela theory of employment, interest 

and money 1936 har ekonomer debatterat vilken teori som speglar verkligenheten bäst. Keynes verk 

argumenterade emot den Ricardianska teorin i frågan om ekonomiskpolitik har effekt. David Ricardo 

publicerade sin teori vilket senare kom att kallas den Ricardianska ekvivalensen 1817. De två 

ekonomernas teorier har debatterats och verkat sida vid sida sedan de publicerades.  

Den kanske största skillnaden mellan teorierna är synen på ekonomiskpolitiks påverkan på 

ekonomin.  

I modern tid har är detta intressant då följden av den globala finanskrisen är att många länder ökat 

sina statsskulder tillförmån av att kunna bedriva en stimulerande finanspolitik. De generella 

metoderna till stimulering har varit att spara samtidigt som man försökt att främja konsumtion 

genom olika typer av satsningar. En följd av stimuleringarna har varit att staterna tagit lån för att 

finansiera konsumtionsfrämjande åtgärder. Och det är bland annat i frågan om statsskuld som 

Ricardiansk och Keynesiansk teori går isär. Den Ricardiansak teorin menar att befolkningen ser 

statsskulden som en privat skuld som skall återbetalas genom kommande skattehöjningar. Därför 

kommer befolkningen kalkylera dessa och öka det privata sparandet när statsskulden ökar vilket ger 

att aktiv finanspolitik är verkningslös. Effekten av att bedriva en konsumtionsfrämjande finanspolitik 

uteblir då konsumenterna inte kommer att öka sin konsumtion, denna teori kallas Ricardiansk 

ekvivalens. Motsatsen till den Ricardianska teorin är den Keynesianska. Den Keynesianska teorin 

påstår att konsumtionen inte påverkas av statsskulden då konsumenterna kommer att konsumera så 

mycket som möjligt i alla situationer. 

Så hur påverkas konsumenter av statsskulden, stämmer den Ricardinanska teorin om att det privata 

sparandet ökar för att kompensera statsskulden, eller är Keynes teori mer tillförlitlig? 

1.2 Problemformulering 

Vilken av teorierna stämmer bäst in på konsumenter, håller den Ricardianska teorin om att det 

privata sparandet ökar i samma grad som statsskulden. Påverkas konsumenters 

konsumtionsbenägenhet av ökad eller minskad statsskuld eller är statsskulden irrelevant för vanliga 

privatpersoners konsumtion. Detta utifrån konsumenternas syn på statsskuld. Finns det något som 

antyder att den ena teorin är mer applicerbar än den andra utifrån en kvalitativ studie.  
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1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka om studenters konsumtionsbenägenhet påverkas av 

statsskuld utifrån konsumenternas egna reflektioner, detta genom en enkätundersökning. 

Undersökningen är till skillnad ifrån tidigare studier gjord utifrån konsumenternas syn på statsskuld 

istället för faktiskt data. Studiens syfte är också att se vilken teori som är mest applicerbar utifrån den 

kvalitativa data som undersökningen baseras på. 

1.4 Metod 

Uppsatsen baseras på en enkätundersökning som genomförts vid Karlstads Universitet den 2014-11-

27 samt den 2014-11-28. Urvalet är personer som studerar vid universitetet.  Undersökningen är av 

kvalitativ karaktär. Datainsamlingen skedde genom att studenter i universitetsbiblioteket tillfrågades 

om de önskade medverka, urvalet var således begränsat till studenter som var vid universitetet de 

aktuella dagarna.  

Enkäten är utformad med frågor med flervalsalternativ. Svarsalternativen var framförallt ”ja”, ”nej” 

samt ”vet ej” . Frågorna var i huvudsak av anseende frågor där de tillfrågade får svara på vad de 

anser i en fråga. Enkäten bestod av sex delar med olika kategorier på frågor. De olika delarna 

fokuserade kring synen på de komponenter som kan ge en bakgrundsbild för vilken teori som den 

tillfrågade efterföljer. Delarna är indelade i vem som besvarar enkäten, kunskap om statsskulden, 

synen på statens finanser, nyhetsrelaterade frågor, politiskt relaterade frågor samt frågor angående 

köpbeteende.  Denna indelning är gjord eftersom dessa kategorier anses vara mest relevanta för att 

kunna skapa en uppfattning om vilken teori som efterföljs. Enkäten testades på 5 personer för att se 

hur de tillfrågade kunde tänkas tolka frågorna, testet personerna tolkade frågorna som önskat. 

Anledningen till att genomföra en enkätstudie är att svarsfrekvensen är hög samt att det är lätt att 

undersöka en specifik population.  Enkätstudier passar även bra till undersökningar med frågor av 

kvalitativ karaktär med flervals alternativ enligt Dahmström, K (2011). Enkätstudier är även 

kostnadseffektiva och lätta att genomföra. 

Möjliga andra typer av datainsamling som skulle kunna vara aktuella för den här typen av 

undersökning skulle kunna vara kvalitativa interjuver men eftersom undersökningens mål är att 

beskriva hur studenter i allmänhet ser på statsskuld dess påverkan på konsumtionsbenägenheten 

ansågs en enkätstudie mer passande då urvalet då blivit större. 

 

Datan analyserades med statistikprogrammet IBM SPSS. Ur SPSS togs tabeller över svarsfrekvens ut 

över alla frågor. Korstabeller med svarsfrekvens över specifika frågor som ansetts vara mer relevanta.  

Analysmetoden går ut på att utifrån svarsfrekvensen upptäcka mönster samt att se vilken teori som 

stöds av resultatet av enkäten. Anledningen till denna analysmetod är för att det är en kvalitativ 
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undersökning som bygger på att visa hur studenter i allmänhet ser på frågorna, därav passar 

analysmetoden till den här typen av studie. Den främsta analysmetoden är att se hur svarsfrekvensen 

fördelats på de olika frågorna.  Slutsatser har även framkommit genom analys av korstabeller över 

olika frågor samt dess svarsfördelning. 

1.5 Avgränsning 

Studien avser endast behandla studenter och är inte representativ för annan population. Studiens 

huvudsak är att bringa klarhet i vilken teori som är mest applicerbar, Ricardiansk ekvivalens eller 

Keynesiansk teori, utifrån datainsamling via enkät. 

1.6 Bakgrund 
Statsskuld är den skuld som uppkommer när staten har haft negativa balanser. Likt en privatperson 

som spenderar mer än vad den har blir det ett underskott som finansieras med lån, sammanlagda 

värdet på lånen blir den totala skulden. Statens skuld har vanligtvis tillkommit genom utgivand av 

statsobligationer och andra typer av skuldebrev. Sveriges statsskuld är ungefär 1400 miljarder sek, 

vilket motsvarar ungefär 33,8% av BNP. Historiskt har Sverige haft en väldigt låg statsskuld och 

endast under specifika krisperioder har den uppgått till mer än 50% av BNP. Det finns två sätt att 

mäta statsskulden, konsoliderad skuld samt okonsoliderad skuld. I den okonsoliderade skulden ingår 

statliga myndigheters innehav av svenska statspapper. Diagrammen nedan visar den okonsoliderade 

skulden (Ekonomifakta 2015a). 
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Tabell 1 Graf över Sveriges statsskuld uttryckt i miljarder sek (Ekonomifakta 2015a). 

 

Tabell 2 Graf över Sveriges statsskuld i förhållande till BNP(Ekonomifakta 2015a). 

 

 

Statsskulden är varierande för olika länder, Sverige har en traditionellt sett väldigt låg statsskuld i 

förhållande till övriga världen.  I tabellen nedan går det att utläsa att Sverige har en förhållandevis låg 

statsskuld gentemot övriga Europa (Ekonomifakta 2015b).  
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Tabell 3 Graf över Europeiska länders statsskuld i förhållande till deras BNP. Sverige markerat med gult (Ekonomifakta 
2015b). 

 

 

Skattetryck är ett uttryck för att beskriva ett lands samtliga skatter och sociala avgifter i förhållande 

till BNP. Sverige har ett högt skattetryck i jämförelse med andra länder (Ekonomifakta 2015c). 
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Tabell 4 Skattetryck, Totala skatteintäkter i förhållande till BNP. (Ekonomifakta 2015c) 

 

  

0,4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Danmark

Frankrike

Belgien

Finland

Sverige

Italien

Österrike

Norge

Luxemburg

Ungern

Slovenien

Tyskland

Nederländerna*

Island

Tjeckien

OECD

Grekland

Portugal

Storbritannien

Spanien

Nya Zeeland

Polen*

Estland

Kanada

Israel

Slovakien

Japan*

Turkiet

Irland

Australien*

Schweiz

USA

Sydkorea

Chile

Mexiko

Skattetryck - internationellt



9 
 

1.7 Relaterade verk 

 

1.7.1 Federal Reserve bank of San Francisco Economic review winter 1987 

Federal Reserve publicerade 1987 artikeln ” Ricardo or Keynes: Dose the goverment debt affect 

consumption” (Ricardo eller Keynes: Påverkarstatsskuldenkonsumtionen) skriven av Brian Motley.   

Motley (1987) undersöker hur konsumtionen påverkas av statsskulden och vilken av teorierna som 

tycks vara korrekt. Undersökningen baserades på data ifrån Federal Reserve och den grundläggande 

frågeställningen var, ”hur påverkas konsumtionen av en inkomstskattesänkning som finansieras av 

en ökad statsskuld”. Datan som användes i rapporten är insamlad av Federal Reserve och avser USA 

under 1982. 

Rapporten utgår ifrån modeller för konsumenters agerande i Keynesiansk och Ricardiansk teori. Den 

Keynesianska modellen som används är; 𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌𝑘 + 𝑐𝑊𝑘 1 𝑑ä𝑟   

𝑌𝑘 = 𝑌 − 𝑇  1𝑎  

𝑊𝑘 = 𝐾 + 𝐷  1𝑏  

I ekvation 1a är Y nationell inkomst och T är netto skattebetalningar till staten, Yk är inkomst minus 

skatter. I ekvation 1b är K den privata förmögenheten i början av det undersökta året, D 

representerar det privata ägandet av statliga utstående skuld. 

I kontrast så beskrivs inkomst som nationellinkomst minus statens utgifter, eftersom skillnaden är 

den del av nationalinkomsten som tillgänglig för privata sektorns konsumtion. Detta ger den 

Ricardianska modellen; 𝐶 = 𝑎´ + 𝑏´𝑌𝑅 + 𝑐´𝑊𝑅 2  där 

𝑌𝑅 = 𝑌 − 𝐺 2𝑎  

𝑊𝑅 = 𝐾 (2𝑏) 

I ekvation 2 är YR definierat som nationalinkomst minus statligtspenderande i form av varor och 

tjänster exkluderat transfereringar och räntebetalningar, WR är exkluderat den privata sektorns 

innehav i statliga obligationer. 

Utifrån dessa grunder blir slutsatsen efter testerna att resultatet inte stödjer den Ricardiansak 

hypotesen. Alla tester visade att det fanns ett samband mellan konsumtion och den privata 

förmögenheten, dock var det inte beroende på hur den privata förmögenheten definierades. 

Sambandet förekom i båda modellerna, oavsett om den statsskulden var inkluderad eller inte. 

I det korta perspektivet identifierades ett starktsamband, skattesänkningar medförde då en ökning i 

hushållens konsumtion även om de statliga utgifterna inte minskade. Trots det starka sambandet i 

det korta perspektivet kunde inte den Ricardianska hypotesen förkastas då konsumtionen kan 

påverkas de efterföljande åren då skulden uppdagas och konsumenterna blir medvetna om 

skuldläget. Rapporten sammanfattas av att de långsiktiga effekterna är osäkra medans de kortsiktiga 
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effekterna antyder att konsumenterna agerar Keynesianskt. En av anledningar till att de långsiktiga 

effekterna är osäkra är att det är svårt att avgöra om nuvarande statligkonsumtionsnivå är en bra 

indikator för att avgöra framtida konsumtion (Motley 1987). 

 

1.7.2 European Central Bank, Working paper series no 649/ June 2006 

ECB påstår i en rapport från 2006 att det behövs en ny form av modell för att spegla verkligheten. 

Rapporten utgår ifrån iakttagelser om att i det nya keynesianska paradigmet har inte skattepolitik 

någon framträdande roll. Monetärpolitik med räntestyrning och inflationsmål har analyserats i stor 

utsträckning men det finns ingen motsvarande litteratur eller forskning kring lämpliga sätt att 

använda skatteinstrumentet. Eftersom monetärpolitik och finanspolitik påverkar varandra är målet 

med rapporten att skapa en ny modell utifrån den modell som Blanchard (1985) publicerat. 

Rapporten konstruerar en modell där statsskulden ses som en tillståndsvariabel som påverkar 

dynamiken mellan monetärpolitik och finanspolitik. Om återkopplingen till politikers beslutfattande 

är enkel, enligt Leeper (1991), är slutsatsen att det finns två olika typer av stater, beroende på 

antaganden om målnivån av statsskuld samt ”steady-state” nivån. Detta eftersom 

förmögenhetseffekterna av statsskulden har olika effekter beroende på ”steady-state” nivån. Den 

nyamodellen som rapporten tar fram menar att stater med hög statsskuld i högre grad behöver strikt 

ekonomisk politik om penningpolitiken blir mer aktiv, och vice versa för stater med låg statsskuld. 

Detta för att behålla finansiell stabilitet oavsett ”steady-state” nivå (Leith & von Thadden 2006). 

 

Steady-state är ett ekonomiskt jämviktsläge där ekonomin är relativt stabil. Vid stead-state sker det 

endast mindre förändringar i populationsstorlek, konsumtion samt råvaruförbrukning. Det finns 

några fundamentala regler för steady-state i förhållande till naturresurser. Den första regeln är att 

bibehålla ekosystemet och dess funktion. Den andra regeln är att inte utnyttja förnyelsebara resurser 

till den grad att resursen tar slut, exempel på detta är fiskebestånd som inte får utrotas. Den tredje 

regeln är att icke förnyelsebara resurser inte får förbrukas snabbare än att nya substitut hinner tas 

fram. Den fjärde regeln är att avfall som medför ekologiskskada inte får produceras snabbare än vad 

omhändertagandet tar (Steadystate 2015). 

 

1.7.3 European Central Bank, Working paper series no 935/September 2008 

Rapporten undersöker relationen mellan bytesbalansen och skattepolitik. Undersökningen bearbetar 

det faktum att det tidigare sett som ett starkt samband att statliga underskott även åtföljs av 

underskott i bytesbalansen. Detta bygger dock på att sambandet mellan finanspolitik och privat 

konsumtion är positivt, det vill säga större statliga underskott ger en högre privatkonsumtion, vilket 
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stöds av den Keynesianska teorin. Författarna menar att denna utgångspunkt inte nödvändigtvis är 

korrekt då det finns litteratur som visar att effekterna av expansiv politik kan vara motsatta. I fall då 

privata agenter uppfattar finanspolitiken som osäker kan den expansiva finanspolitiken leda till att 

den privata konsumtionen stagnerar, om då finanspolitiken stabiliseras genom defensiva åtgärder 

kan den privata konsumtionen åter igen öka. Detta motsäger den Keynesianska teorin och verkar i 

linje med den Ricardianska teorin. 

Rapporten menar att relationen mellan bytesbalansen och finanspolitiska förändringar är beroende 

av om konsumenterna agerar enligt Keynesiansk teori eller Ricardiansk. Konsumenternas agerande är 

delvis definierat genom statsskuld i förhållande till BNP nivå ration. Om skulden är stor i förhållande 

till BNP är det mer troligt att det kommer genomföras skattehöjningar.  Givet dessa antaganden om 

den privata sektorn kommer konsumenternas incitament för att spara öka, för att i framtiden kunna 

återbetala statens underskott. I ett sådant Ricardianskt fall borde en hög skuld nivå vara associerad 

med ett stabilt eller negativ relation mellan statliga underskott och underskott i bytesbalansen. Om 

skuldnivån är låg och konsumenterna agerar enligt Keyneisansk teori borde relationen vara positivt 

mellan statlig underskott och underskott i bytesbalansen.  

Undersökningen baserades på makroekonomisk data ifrån 22 industrialiserade länder under 

perioden 1981-2005. 

Resultatet blir att det fanns tre olika skuldsättningsnivåer. Länder med lågskuldsättning och 

mediumskuldsättning, vilket innefattar länder med statsskuld upp till 44 % skuld i förhållande till 

BNP, för dessa länder var relationen positivt det vill säga en ökning i statsskuld leder till ett större 

underskott i bytesbalansen vilket är i linje med den Keynesianska modellen. Länder med 

mediumskuldsättning till högskuldsättning är relationen fortsatt positiv men inte lika starkt. I länder 

med mycket högskuldsättning med en skuldsättning på med än 90 % av BNP är relationen negativ 

och inte signifikant, vilket antyder att en ökning i statsskulden inte resulterar i en ökning i 

bytesbalansens underskott. Detta påvisar att konsumenterna agerar både Keynesianskt och 

Ricardianskt genom att kompensera ökningen av statsskuld med att minska den privata 

konsumtionen. 

Resultatet blir liknande när 11 länder inom euroområdet undersöktes. I det fallet upptäcktes att 

länder med mer än 80 % skuldsättningen hade en negativ och ett inte signifikant förhållande, vilket 

även här antyder ett Ricardianskt agerande. 

Sammanfattningsvis så var resultatet av undersökningen att konsmeternas agerande är beroende av 

hur statsskulden är i förhållande till BNP. En mycket stor skuld medför att konsumenterna agerar 

Ricardianskt, om inte skulden är stor agerar konsumenterna i linje med den Keynesianska teorin 

(Nickel & Vansteenkiste 2008). 
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2 Teori 

 

2.1 Introduktion till konsumtionsteori 

Konsumtionsteori har länge varit ett debatterat område inom ekonomin och det har skett många 

skiften i vad som anses vara den rätta teorin. 1936 publicerade John Maynard Keynes The generela 

theory of employment, interest and money vilket av många anses vara grunden för makroekonomi. 

Den grundläggande konsumtionsformeln som Keynes tog fram var linjär, 𝐶𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑌𝑡  där b är 

koefficienten för konsumtion. På 1950-talet upptäckte Simon Kuznets en paradox som inte kunde 

beskrivas med hjälp av en linjär konsumtionsfunktion. Det som kom att bli Kuznets-paradoxen var att 

den delen av den disponibla inkomsten som konsumeras är förhållandevis konstant långsiktigt, vilket 

indikerar att interceptet a skulle vara 0. Samtidigt visade många undersökningar att andelen av 

konsumerad inkomst minskade med en ökad disponibel inkomst vilket antyder att a>0. Det kom 

många teorier som försökte förklara kuznets-paradox, en av de tidigare var ”relativa-inkomst 

hypotesen” av James Dusenberry 1949 som gick ut på att ett hushålls konsumtion inte enbart var 

beroende av den nuvarande inkomstnivån utan även förhållandet till tidigare inkomster. 

Två teorier vars upphovsmän senare mottagit nobel priset är livscykel hypotesen vilken är förknippad 

med Franco Moldigliani och ”permanent-income hypotheresis” av Milton Friedman. Den största 

skillnaden mellan de två hypoteserna är att livscykel hypotesen fokuserar på en varierande inkomst 

över en bestämd tid, permanent-income hypotesen resonerar kring en varierande inkomst över en 

odefinierad tidshorisont. 

1989 publicerade Robert Barro ”den Ricardiansak ekvivalensteorin” en teori baserad på anteckningar 

som David Ricardo gjort 1817. Den ricardianska ekvivalensen motsäger den keynesianska teorin i 

många avseenden (Parker 2010). 

Den Ricardiansak ekvivalens teorin grundas i en teori som David Ricardo publicerade i en artikel 

”Essey on the funding system” 1817. Teorin utgick ifrån ett exempel med att finansiera ett krig. 

Ricardo tog som exempel att kriget skulle kosta 20 miljoner pund, detta skulle kunna finansieras 

genom en engångsskatt motsvarande just 20 miljoner, en bestående skatt om 1 miljon om året, eller 

en skatt om 1,2 miljoner över 45 år givet en ränta på 5 %. Tanken som Ricardo hade var att de olika 

alternativen adderar upp till samma värde över tid. Ricardo var uppmärksam på att alternativen som 

berör längre tid kräver en överföring mellan generationer. Ricardo ansåg inte att folket skulle vara 

planerande och förstå att underskott förr eller senare påverkar dem, vilket motsägelsefullt gör 

honom till motståndare till den teori som bär hans namn (N. Greogry Mankiw, Mark P. Taylor 2008). 

 



13 
 

2.1.1 Livs-cykel hypotesen 

Konsumenter vill även försöka jämna ut sin konsumtion över sin livstid, och även då få en jämnare 

nytta. Detta enligt livscykel teorin, vilken säger att vi finansierar perioder i livet utan inkomst eller 

med lägre inkomst genom att låna eller konsumera tidigare sparat kapital. Studielån är ett exempel, 

under studietiden vill och behöver vi konsumera men vi har ingen inkomst, efter studietiden räknar vi 

med att ha tillräcklig inkomst för att kunna betala tillbaka lånen som vi tagit samt höja vår egen 

konsumtionsnivå. När vi blir gamla och slutar jobba lever vi av pension som vi arbetat ihop under 

tiden vi jobbat samt av kapital som vi sparat privat under perioden då vi arbetat och då haft högre 

inkomst(N. Greogry Mankiw, Mark P. Taylor 2008). 

 

 

Figur 1 Grafisk beskrivning av livs-cykel hypotesen. 

 

2.1.2 Permanenta inkomst hypotesen 

Friedman diskuterade det allmänna problemet för hushåll med varierande inkomst över tid, 

oberoende av konjunkturer och andra faktorer. Modellen utgår ifrån att hushållen har oändlig eller 

odefinierad livstid. Friedman menade att hushåll har en ”normal” inkomstnivå vilken är den 

förväntade inkomstnivån över hushållets liv och kallar den för den permanenta inkomsten. Avvikelser 

ifrån den normala inkomstnivån kallade Friedman för gåendeintäkter. På samma sätt definierade 

Friedman konsumtion, en normal nivå som är den planerade konsumtionen, den stadiga 

konsumtionen. Utöver den normala konsumtionen förekommer det avvikelser, dessa kan vara i form 

av extra sjukvårdskostnader eller undervisningsavgifter och liknande. Friedman menade att den 

permanenta konsumtionen kommer vara proportionell mot den permanenta inkomsten. Han antog 

också att både den permanenta och varierande konsumtionen är oberoende gåendeintäkter, och 
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tillfällig konsumtion i specifika perioder är oberoende av den permanenta inkomsten. 

Konsumtionsfunktionen består således av två delar, en planerad stadig del som är beroende på 

permanenta inkomsten och en varierande del för den oförutsägbara konsumtionen som är 

oberoende av den permanenta inkomsten. Den varierande konsumtionen kan då förklaras med error 

termen i konsumtionsfunktionens regression.  

Fokuset i hypotesen ligger i det uppskattade sambandet mellan konsumtion och ett mått på den 

permanenta inkomsten. Det som främst skiljer den permanenta inkomst hypotesen från livscykel 

hypotesen är det faktum att man utgår ifrån inkomst snarare än total rikedom vilket livscykel 

hypotesen utgår ifrån (Parker 2010). 

 

2.1.3 Konsumtions teori 

Keynes satte upp vissa regler för konsumtionsteori. Den första regeln är att 

konsumtionsbenägenheten är en siffra mellan 0 och 1, det vill säga vilken procent av den disponibla 

inkomsten konsumenten är villig att spendera. Den disponibla inkomsten är den inkomst som 

konsumenterna fritt kan disponera, det vill säga nettoinkomster efter skatt. Keynes menar också att 

människor kommer att konsumera mera om vår disponibla inkomst ökar, dock skriver han också att 

genomsnitts konsumtionsbenägenhet kommer att minska då vår disponibla inkomst ökar. Detta 

betyder att vi konsumerar mer men samtidigt så ökar vårat procentuella sparande. Keynes hävdade 

att den disponibla inkomsten är den primära determinanten till konsumtion och att räntan inte 

påverkar konsumtionsbenägenheten. Argumenten för att räntan inte har någon signifikant roll är att 

den inte har någon större påverkan på konsumtionsbenägenheten i kortsikt(N. Greogry Mankiw, 

Mark P. Taylor 2008). 

 

2.1.4 Intertemporala val 

Intertemporala val är teori som beskriver hur människor fördelar sin konsumtion över tid givet flera 

olika tidsperioder. Modellen beskriver hur vi väljer att spendera eller spara för framtida konsumtion. 

Konsumenten har valet att konsumera all sin inkomst i den första tidsperioden eller spara inkomst 

för att kunna konsumera senare i kommande tidsperioder. I och med att vi har möjlighet att låna så 

kan även konsumenten välja att konsumera mer än sin inkomst, men då vara tvungna att minska sin 

konsumtion framtida perioder. Teorin skiljer på individer som väljer att låna till kostnad av att betala 

tillbaka i framtiden samt de som sparar och då har en intjäning av ränta. Individens preferenser avgör 

huruvida personen är en lånare eller sparare. För att beskriva konsumenters val har man vanligtvis 

två tidsperioder och en given budgetrestriktion. Budgetrestriktionen är den totala summan som 

konsumenten kan spendera, för konsumtion i den första tidsperioden är budgetrestriktionen den 
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inkomst konsumenten har samt de potentiella lån konsumenten kan göra. Budgetrestriktionen i den 

andra tidsperioden är den inkomsten konsumenten kommer att tjäna under den andra perioden 

samt eventuell sparad inkomst ifrån tidigare perioder.  

Mattematiskt ger detta;  

𝐶2 = 𝑚2 +  𝑚1 − 𝑐1 + 𝑟 𝑚1 − 𝑐1 = 𝑚2 +  1 + 𝑟  𝑚1 − 𝑐1  

Där C1 är konsumtion i första tidperioden, C2 är konsumtion i andra tidsperioden, m1 är inkomsten i 

första tidsperioden, m2 är inkomsten i andra tidsperioden och r är ränta. 

Där budgetlinjen tangerar individens indifferenskurva kommer vi kunna avläsa 

konsumtionsbenägenheten (Varian 2010). 

 

Figur 2 Graf över intertemporära val med konsumtion i period C1 på x-axeln och C2 på y-axeln. 

2.2 Ricardiansk ekvivalensteori 

Ricardiansk teori utgår ifrån att staters underskott kommer betala tillbakas genom en ökning av 

framtida skatter som har samma värde som det nuvarande underskottet, alternativ en minskning i 

framtida utgifter. Resultatet blir att statens skuld kan växa i oändlighet i takt av räntan eller snabbare 

om underskottet ökas på genom mer låntagande. Detta ger att staten har en budgetrestriktion som 

begränsas av inkomster, som främst anses vara skatter, och den statliga skulden. För att återbetala 

skulden i framtiden kan staten endast höja skatterna, om inte kostnaderna sänks.  

I ett scenario där skatter sänks på bekostnad av en ökad statsskuld kommer staten att vara tvungen 

att höja skatterna i framtiden för att kompensera underskottet. 

Konsumenterna kommer att vid skattesänkningar som finansieras av en ökad statsskuld att förstå att 

det kommer att betyda framtida skatte höjningar, alternativt minskade statliga utgifter.  I fallet då 

utgifterna skall minskas kommer konsumenterna att förstå att de kommer få stå för kostnader privat 

som tidigare varit allmänna och därav kommer konsumenterna att öka det privata sparandet i 

förebyggande syfte. I alternativet då skulden kommer att betalas tillbaka genom ökade skatter 
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kommer detta medföra en mindre disponibel inkomst. För att jämna ut konsumtionen och på så sätt 

kompensera för en minskad disponibel inkomst kommer konsumenterna att spara privat.  

Precis som konsumenterna har även staten en intertemporär budgetrestriktion. Staten kan välja att 

överkonsumera kortsiktigt genom att sänka skatter och behålla eller öka utgifterna men i det långa 

perspektivet måste det antas att staten inte kan fortsätta med negativa balanser, vilket betyder att 

statsskulden förr eller senare måste återbetalas. Med detta antagande så har staten samma 

intertemporära val som konsumenterna, de kan låna vilket kommer hämma konsumtionen i 

kommande tidsperioder eller så kan de spara vilket hämmar nuvarande tidsperiods konsumtion. 

Ett problem med teorin är att konsumenterna har en tidsrestriktion i from av deras livstid, något som 

staten inte har. Konsumenterna agerar dock utifrån att staten har en tidsrestriktion som är den 

samma som konsumentens, vilket inte stämmer. Staten skulle teoretiskt kunna skjuta upp sin 

återbetalning av skulden till kommande generationer, något som är praktiskt taget oundvikligt.  Barro 

(1989) menar att konsumenterna även kompenserar för detta genom att förskjuta förmögenheter 

över generationer genom arv och omvänt genom transfereringar till äldre. I förlängningen blir det 

inte en fråga om individens livstid utan släktens livstid vilken har en tekniskt sett oändlig livstid. Det 

betyder att implikationen om att konsumentens livstid inte omöjliggör den Ricardiansak ekvivalensen 

(Barro  1989).  

 

2.3 Keynes teorier om konsumtionsbenägenhet 

Den Keynesianska teorin bygger på att konsumenter inte tar hänsyn till statsskuld. Konsumenter 

konsumerar i teorin hela den disponibla inkomsten för att maximera sin nytta. Genom att konsumera 

hela sin disponibla inkomst ökar den individuella efterfrågan på varor. Om den disponibla inkomsten 

ökar till följd av en inkomstskattsänkning som finansieras genom en ökad statsskuld kommer då det 

nya disponibla överskottet konsumeras vilket leder till en större efterfråga i ekonomin. På detta sätt 

kan då finanspolitik påverka ekonomin genom att påverka efterfrågan privat såväl som statligt. 

 

Keynes delar upp konsumtionsbenägenheten i två delar, de objektiva påverkande faktorerna samt de 

subjektiva påverkande faktorerna. 

De objektiva faktorerna är; förändring i löneenhet, förändring i skillnaden mellan lön och reallön, 

oväntade förändringar av kapitals värde som inte varit kalkylerade vid beräkningen av netto 

inkomsten, förändring av tidskonterings vid konsumtion, förändring av finanspolitik, förändring i 

förutseendet av relationen mellan aktuell inkomst och framtida inkomster. 

Förändring i löneenhet tar hänsyn till den reala inkomsten och hur den påverkas, Keynes menar att 

lönenivån inte alltid följer med den allmänna prisnivån vilket kan ge en differens mellan reallön och 
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inflationstakt.  

Den faktiska förändringen i skillnad mellan lön och reallön, vanligtvis finns ett någorlunda stabil 

korrelation mellan lön och reallön men om det inte existerar ett stabilt förhållande kommer det att 

påverka konsumtionsbenägenheten. 

Drastiska förändringar i kapitalvärde kan ge stora förändringar i konsumtionen, extremt hög inflation 

eller deflation påverkar i allra högsta grad  konsumtionsbenägenheten eftersom det också påverkar 

den reala förmögenheten. 

Förändring av tidskontering påvisar att om vi kan välja att flytta vår konsumtion i tiden om tiden med 

för stora förändringar köpkraft. 

Keynes tar stor vikt vid att ekonomiskpolitik påverkar konsumtionsbenägenheten. Skatter som 

påverkar inkomsten, tex inkomstskatter, arvskatter och kapitalskatter påverkar konsumtionen 

negativt om inte dessa används för att jämna ut konsumtionen i befolkningen. I ett sådant fall finns 

det möjlighet att konsumtionsbenägenheten kan öka i ett aggregerat perspektiv.  

Keynes tar också upp att statens underskott kan betalas i form av extra skatter ur bolag vilket utgör 

en del av det statliga sparandet, detta kommer då påverka bolagens konsumtion negativt och även 

indirekt befolkningen vars konsumtionsbenägenhet då kan minska. Detta sker dock bara i de fall då 

staten ökar skattetrycket för att kompensera statsskulden. 

Förändring i förutseendet av relationen mellan aktuell inkomst och framtida inkomster menar att om 

konsumenten får en längre och mer korrekt bild av framtida inkomster och utgifter som inte 

stämmer överrens med tidigare bild av framtiden kommer det påverka konsumtionen.  

 

De subjektiva faktorerna förkortar Keynes till motiv till varför konsumtionsbenägenheten påverkas 

positivt eller negativt. 

Motiv att spara är försiktighetsmotivet, framtidsmotivet, avkastningsmotivet, det gradvisa 

förbättringsmotivet, frihetsmotivet, spekulationsmotivet, nedärvningsmotivet och 

stolthet/girighetsmotivet. 

Försiktighetsmotivet grundar sig i att man sparar till en buffert utifall något oförutsägbart skulle 

hända. Framtidsmotivet för att kompensera för framtida utgifter, exempelvis sparande inför pension. 

Motivet för avkastning betyder att sparande nu kan ge mer konsumtion i framtiden. Det gradvisa 

förbättringsmotivet går ut på att konsumenter får ökad nytta av att öka sin konsumtion successivt 

vilket, vid en inkomst ökning kommer konsumtionen då öka mindre men under en längre tid tills den 

når inkomstnivån. Frihetsmotivet betyder att det kan upplevas som frihet att ha möjlighet att 

konsumera utan vidare planering eller eftertanke, helt enkelt att inte vara fast i ett jobb eller en 

livssituation. Spekulationsmotivet ger personen möjlighet att genomföra affärsidéer och 

investeringar utan att behöva belåna sig. Nedärvningsmotivet bygger på att personen ifråga sparar 
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sin konsumtion för att låta sin avkomma få konsumtion istället.  

 

Motiven för att konsumera är njutningsmotivet, kortsiktighetsmotivet, generositetsmotivet, 

felberäkningsmotivet samt extravagans motivet. Njutningsmotivet går ut på att vi får nytta av att 

konsumera. Kortsiktighetsmotivet är de perioder då vi fokuserar kortsiktigt snarare än långsiktigt och 

då ser till att maximera vår nytta utifrån en kort tidshorisont. Generositetsmotivet är helt enkelt att 

vi väljer att skänka pengar eller konsumera för att någon annan skall få nytta. Motivet kring 

felberäkning är att vi inte beräknat vår situation korrekt, möjligen överskattat potentiella inkomster 

eller underskattat utgifter vilket gör att vi spenderat våra disponibla medel. Extravagans motivet är 

att vi spenderar för att uppleva lyx vilket kan anats vara en högre nivå av konsumtion än vad vi är 

vana vid, exempelvis vid semestrar (Keynes, J M.1936). 

2.4 Sammanfattning av teoretiska parametrar enligt Ricardiansk och 

Keynesiansk teori 

Sammanfattningsvis så menar RIcardiansk ekvivalens teori att en påverkande parameter är oro för 

statens finanser och därmed en oro för kommande skattehöjningar. Detta bygger på att 

konsumenten har en uppfattning om hur finanserna ser ut samt hur dessa utvecklas. Konsumenten 

måste då även ha en bild av hur det nuvarande skattetrycket ser ut och hur de eventuellt kan komma 

att förändras för att kompensera en statsskuld. Konsumenten behöver också vara insatt i hur lång tid 

en sådan förändring kan ta för att kunna planera sitt sparande för framtida utgifter. Konsumentens 

medvetenhet om hur skatter faktiskt påverkar dennes beteende är också av vikt, om konsumenten 

inte påverkas av skattehöjningar är det irrelevant att buffra för sådana, omvänt gäller skatte 

sänkningar, påverkas inte konsumenten av dessa kommer dennes konsumtion inte heller att öka.  

 

De parametrar som Keynes tar upp är betydligt fler men de som är direkt relaterade till statsskulden 

är huruvida man ser en kommande skatteökning för att finansiera ett underskott. Även detta bygger 

på att konsumenten har en uppfattning om det finansiella läget och dess utveckling. 

Keynes teori bygger i striktare mån om att vi kortsiktigt vill maximera vår nytta, därav finns det 

många fler olika motiv till konsumtion i hans verk. 
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4 Hypotes och data 

 

4.1 Hypotes 

Med tidigare rapporter som utgångspunkt finns det inget som antyder på att resultatet kommer 

uppvisa att konsumenterna agerar Ricardianskt.  

Som Nickel & Vansteenkiste (2008) kommer fram till i sin rapport förekommer det endast att 

konsumenter agerar Ricardianskt i länder med hög statsskuld, och eftersom Sverige har en låg 

statsskuld borde då inte heller resultatet uppvisa ett Riardianskt beteende. Detta går även i linje med 

Motley (1987) eftersom den studien gjordes mot USA som då inte heller hade någon extremt hög 

statsskuld. 

Utifrån den generella slutsatsen som Motley (1987) kommer fram till finns det inte något belägg för 

att konsumenterna ska agera Ricaridanskt kortsiktigt, då Sveriges statsskuld ökat de senaste 5 åren 

borde då de tillfrågade uppvisa tecken som antyder ett planerande och försiktigt förhållningssätt för 

att den Keyneisanska teorin ska kunna motsägas. Detta går dock emot den rapport som Leith & von 

Thadden (2006) då sammanfattningen av den kan tolkas som att i länder med låg statsskuld inte 

nödvändigtvis behöver ha en strikt ekonomisk politik. 

Den här studien som baseras på studenter som antagligen inte har någon eller väldigt liten inkomst 

utöver bidrag och lån, det är därför mycket troligt att de tillfrågade följer livs-cykel-hypotesen. Om 

det antagandet skulle vara korrekt är det inte heller troligt att det privata sparandet bland urvalet är 

stort då det inte finns någon disponibel inkomst att spara, snarare kan det anses som att det sker en 

överkonsumtion i form av en investering i sig själva för framtiden. Därav bör inte resultatet antyda 

att konsumtionsbenägenheten påverkas av statsskulden då studenter inte har någon inkomst att 

spara. 

 

4.2 Data 

Datan som använts är dels primär och dels sekundärdata. Undersöknings datan är inhämtad via en 

enkätundersökning som genomfördes vid Karlstads Universitet 2014-11-27 och 2014-11-28. 

Datan över statskuldens är sekundärdata och är hämtad ifrån ekonomifakta.se, datan över 

skattetrycket är hämtad ifrån ekonomifakta.se. 
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5. Resultat 

Enkäten fylldes i av totalt 123 personer. Av dessa var 13 enkäter felaktigt ifyllda och därmed inte 

införda i sammanställningen. 

 

Sammanställning av svarsfrekvens, första kolumnen visar antalet svarande för varje alternativ, andra 

kolumnen visar andelen uttryckt i procent, tredje kolumnen visar validerad procent, fjärde kolumnen 

visar ackumulerad procent. 

Tabell 5 Andel kvinnor och män som svarat på enkäten 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Man 58 52,7 52,7 

Kvinna 52 47,3 100,0 

Total 110 100,0  

 

Tabell 6 Åldersfördelning för de svarande på enkäten 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid 19 5 4,5 4,5 

20 16 14,5 19,1 

21 21 19,1 38,2 

22 24 21,8 60,0 

23 15 13,6 73,6 

24 10 9,1 82,7 

25 5 4,5 87,3 

26 5 4,5 91,8 

27 5 4,5 96,4 

29 2 1,8 98,2 

34 1 ,9 99,1 
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42 1 ,9 100,0 

Total 110 100,0  

 

Tabell 7 Svarsfrekvens över "Anser du dig veta vad statsskuld är?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Ja 60 54,5 54,5 

Nej 33 30,0 84,5 

Vet ej 17 15,5 100,0 

Total 110 100,0  

 

Tabell 8 Svarsfrekvens över "Vet du hur statsskulden har utvecklats de senaste 5 åren?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Ja 21 19,1 19,1 

Nej 76 69,1 88,2 

Vet ej 13 11,8 100,0 

Total 110 100,0  

 

 

 

Tabell 9 Svarsfrekvens över "Statsskulden har de senaste 5 åren" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Ökat 26 23,6 23,6 

Minskat 23 20,9 44,5 

Vet ej 61 55,5 100,0 

Total 110 100,0  
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Tabell 10 Svarsfrekvens över "Anser du att skattesänkningar/skattehöjningar är" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Temporära 79 71,8 71,8 

Permanenta 7 6,4 78,2 

Vet ej 24 21,8 100,0 

Total 110 100,0  

 

Tabell 11 Svarsfrekvens över "Är du orolig för statens ekonomiska framtid?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Ja 33 30,0 30,0 

Nej 61 55,5 85,5 

Vet ej 16 14,5 100,0 

Total 110 100,0  

 

Tabell 12 Svarsfrekvens över "Anser du att skatterna bör höjas så att staten kan betala av statsskulden?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Ja 18 16,4 16,4 

Nej 57 51,8 68,2 

Vet ej 35 31,8 100,0 

Total 110 100,0  
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Tabell 13 Svarsfrekvens över "Anser du att staten ska prioritera att minska stattsskulden?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Ja 44 40,0 40,0 

Nej 17 15,5 55,5 

Vet ej 49 44,5 100,0 

Total 110 100,0  

 

Tabell 14 Svarsfrekvens över "Följer du det generella nyhetsflödet?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Ja 85 77,3 77,3 

Nej 20 18,2 95,5 

Vet ej 5 4,5 100,0 

Total 110 100,0  

 

Tabell 15 Svarsfrekvens över "Följder du det ekonomiska nyhetsflödet?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Ja 33 30,0 30,0 

Nej 73 66,4 96,4 

Vet ej 4 3,6 100,0 

Total 110 100,0  
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Tabell 16 Svarsfrekvens över "Anser du dig politisikt intresserad?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Ja 57 51,8 51,8 

Nej 45 40,9 92,7 

Vet ej 8 7,3 100,0 

Total 110 100,0  

 

Tabell 17 Svarsfrekvens över "Tror du att det kommer bli ett regeringsskifte vid nästa val?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Ja 65 59,1 59,1 

Nej 17 15,5 74,5 

Vet ej 28 25,5 100,0 

Total 110 100,0  

 

Tabell 18 Svarsfrekvens över "Reflekterar du kring statsskulden innan du konsumerar?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Nej 107 97,3 97,3 

Vet ej 3 2,7 100,0 

Total 110 100,0  
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Tabell 19 Svarsfrekvens över "Hur långt skulle du säga att du planerar din ekonomi?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid 1-6 månader 58 52,7 52,7 

6-12 månader 29 26,4 79,1 

12-24 månader 9 8,2 87,3 

Mer 8 7,3 94,5 

Vet ej 6 5,5 100,0 

Total 110 100,0  

 

Tabell 20 Svarsfrekvens över "Anser du dig märka av förändringar i skattetrycket?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Ja 12 10,9 10,9 

Nej 73 66,4 77,3 

Vet ej 25 22,7 100,0 

Total 110 100,0  

 

Tabell 21 Svarsfrekvens över "Anser du att statsskulden påverkar din konsumtion?" 

 Frekvens Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Valid Ja 6 5,5 5,5 

Nej 83 75,5 80,9 

Vet ej 21 19,1 100,0 

Total 110 100,0  
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6. Analys 

 

6.1 Analys utifrån svarsfrekvenser 

Kunskap om statsskulden  

Av resultatet går det att utläsa att 54,5% anser sig veta vad statsskuld är. Endast 19,1% utger sig att 

veta hur statsskulden har utvecklats de senaste 5 åren, motsägelse fullt är det 23,6% som svarat 

korrekt på frågan hur statsskulden faktiskt har utvecklats. Detta kan förklaras av att 55,5% svarat vet 

ej, och de resterande antagligen chansat, detta är troligt då fördelningen är 23,6% som svarat rätt 

och 20,9% som svarat fel. Sammantaget antyder detta en relativt låg kunskap om statsskulden, för 

att den Ricardiansak teorin skall vara den accepterade krävs det att konsumenterna har kunskap om 

den aktuella skulden och även om vad statsskuld är. Att knappt hälften av de tillfrågade anser sig 

veta antyder på att studenterna inte påverkar sin konsumtion i direkt relation till statsskulden.  

Anmärkningsvärt är även att de som anser sig veta hur statsskulden har utvecklats de senaste 5 åren 

svarar i större utsträckning fel på kontrollfrågan om hur den faktiskt utvecklats. 

  

Synen på statens finanser 

En klar majoritet av de tillfrågade anser att skattesänkningar/skattehöjningar är temporära, och 6,4 

% ansåg att de är permanenta, 21,8 % svarade vet ej. På frågan om de tillfrågade var oroliga för 

statens ekonomiska framtid svarade majoriteten nej 55,5%, och det var 30% som svarade ja samt 

14,5% som svarade vet ej. 

Det förekommer en viss motsägelse i svarsfrekvensen för fråga 8 och 9. På fråga 8 om de anser att 

skatter bör höjas så att staten kan betala av statsskulden svarade endast 16,4% ja och 51,8 nej, och 

hela 44,5% vet ej. Sammantaget kan detta ses som att de tillfrågade inte vill höja skatterna, och det 

kan tolkas som att de som svarat vet ej inte har kunskap om statsskulden eller dess innebörd. På 

fråga 9 om de anser att staten ska prioritera att minska statsskulden svarade 40 % ja och endast 

15,5% nej, 44,5%  svarade vet ej. Anledningen till att så många anser att statsskulden bör minska 

utan att höja skatterna kan kopplas till okunskap om statsskulden. Det är sannolikt att de tillfrågade 

inte har kunskap eller kännedom om vilka konsekvenser det skulle få om staten prioriterade att 

minska statsskulden.  

 

Nyhetsrelaterade frågor 

En klar majoritet svarade att de följer det generella nyhetsflödet (77,3%) men endast 30%  svarade 

att de följer det ekonomiska nyhetsflödet. Utmärkande är att det är förhållandevis få som valt vet ej 

alternativet, endast 4,5% respektive 3,6%. Utslaget ger en bild av att de flesta inte har ett 
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ekonomisktintresse och därför inte följer det ekonomisak nyhetsflödet. Om vi inte följer nyheter och 

de ekonomiska händelserna går det inte att anpassa det privata sparandet efter förändringar i 

ekonomin.  

 

Politik 

Knappt hälften av alla tillfrågade 51,8% ansåg att de är politisikt intresserade, medan 40,9% ansåg att 

de inte var politiskt intresserade. En följd av politiskt intresse borde rimligtvis vara att det finns 

kunskapen om ekonomiskpolitik. Det framgår också att 59,1% tror att det kommer bli ett 

regeringsskifte nästa val, detta förstärker uppfattningen om att skattesänkningar/skattehöjningar är 

temporära då olika regeringar har olika ekonomiskpolitik.  

 

Köpbeteende 

Ingen svarade att de reflekterar kring statsskulden innan de konsumerar och 97,3 svarade nej. Detta 

antyder att de tillfrågade inte anser att statsskulden påverkar deras konsumtionsbenägenhet.  

En klar majoritet svarade att de planerar sin ekonomi 1-6 månader och sammanlagt var det 87,3% 

som angav att de planerar sin ekonomi mindre än 24 månader framåt. För att den Ricardianska 

teorin skall vara applicerbar måste konsumenterna planera sin ekonomi. En förändring i skattetrycket 

tar lång tid att genomföra och därför borde då planeringen vara väldigt långsiktig. Det är viktigt att 

skilja planering ifrån sparande då de tillfrågade är studenter och med stor sannolikhet har ett väldigt 

begränsat sparande. En klar majoritet av de tillfrågade 66,4% ansåg att de inte märker av 

förändringar i skattetrycket. Även detta antyder att få reflekterar över skattetrycket och därmed inte 

heller över förändringar av skatten, sammantaget passar då den keynesianska teorin för att beskriva 

konsumtionsbenägenheten. En förklaring till att de är en övervikt som anser att de inte märker av 

förändringar i skattetrycket kan vara att studenter troligtvis inte har någon inkomst av tjänst och 

därför inte märker av inkomstbeskattningar. Endast 5,5 % svarade att de anser att statsskulden 

påverkar deras konsumtion jämfört med 75,5% som ansåg att statsskulden inte påverkar. Även om 

de tillfrågade inte reflekterar över statsskulden så borde de inse att statsskulden med stor 

sannolikhet påverkar deras konsumtion i förlängningen. Med utgångspunkt av att statsskulden 

faktiskt påverkar konsumtionen så antyder detta på att de tillfrågade har väldigt lite förståelse kring 

sammankopplingen mellan finanspolitik, skattetryck och statsskulden vilket i sin tur betyder att de 

inte kan beräkna förändringar om de inte förstår påverkan. 

 

6.2 Koppling till relaterade rapporter 

En förklaring till svarsmönstret kan vara det faktum att Sverige inte har exceptionellt stor statsskuld. 
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Precis som Nickel & Vansteenkiste(2008) tar upp så kan konsumenternas beteende bero på storlek 

på statsskulden.  Om vi antar att korrelationen som Nickel C & Vansteenkiste (2008) kommer fram till 

så borde inte konsumenterna agera enligt Ricardianskt teori då Sveriges statsskuld är ca 30 % av BNP 

(Ekonomifatka, 2015a). ECBS rapport menar att om statsskulden är stor, 90 % av BNP eller mer så kan 

det finnas en korrelation som antyder ett Ricardianskt tankesätt. En anledning till detta kan vara att 

medborgare i länder med exceptionellt stor statsskuld kan märka av att de statliga finanserna inte 

täcker de utgifter som vanligtvis täcks och därav börjar konsumenterna öka det privata sparandet. 

Enligt enkäten är det endast 10,9 % av de tillfrågade som anser sig märka av förändringar i 

skattetrycket, detta tyder på att de tillfrågade inte reagerar på mindre förändringar i disponibel 

inkomst. 

 

Slutsatsen som Motley (1987) kommer fram till är att det inte går att förkasta den Ricardiansak teorin 

på lång sikt, kan möjligen förklaras med att undersökningen byggde på makroekonomisk data 

inhämtad av Federal Reserve vilket tar undermedvetna aspekter i beaktande till skillnad från den här 

kvalitativa undersökningen som endast berör de tillfrågades inställning. Utifrån de tillfrågades 

inställning tycks de inte finnas något som antyder till ett Ricardianskt synsätt. Det speglas ibland 

annat att endast 10 % ansåg sig märka av förändringar i skattetrycket, därför finns det inget som 

tyder på att de tillfrågade agerar Ricardianskt. 

En stor skillnad mellan studien och den rapport som Motley (1987) publicerade är att studien inte 

bygger på makrodata och inte heller analyseras utifrån ett statistiskt perspektiv. Trotts skillnaderna i 

studierna återfinns samma mönster, konsumenterna agerar tillsynes inte Ricardianskt. Utifrån 

studien är det dock svårt att säga något om det långsiktiga konsumtionsmönstret.  

Det samband som återfinns i Motley (1987) är att skattesänkningar som finansieras genom en ökning 

av statsskulden inte motverkas av det privata sparandet, detta kan även vara relevant för den 

genomförda studien då Sverige har haft ett fallande skattetryck men utifrån undersökningen så finns 

det inget som tyder på ett Ricardianskt agerande. 

 

Utifrån Leith & von Thadden (2006) så behöver Sverige inte strikt finanspolitik eftersom statsskulden 

är förhållandevis låg. Detta kan ge att konsumenter inte märker av stabiliserande stimuleringar på 

samma sätt som förekommer i länder med högstatsskuld och därför inte reflekterar kring 

skattetrycket eller statsskulden. Det kan möjligen sammanfattas med att de tillfrågade inte 

reflekterar så länge det går bra. 

 

Med utgångspunkt att konsumenter i länder med högstatsskuld agerar Ricardianskt vilket kan dras 

som slutsats av Leith & von Thadden (2006) så borde dessa konsumenter vara insatta i det 
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ekonomisak nyhetsflödet samt ha en någorlunda uppfattning om statens finanser samt vara oroliga 

för statens ekonomisak framtid eftersom detta är grundläggande för att de tillfrågade ska kunna 

agera Ricardianskt. Detta förutsätter dock att de är ett medvetet agerande från de tillfrågades sida 

vilket det inte nödvändigtvis behöver vara, det privata sparandet kan påverkas av andra faktorer och 

endast vara en bieffekt. Eftersom Sverige har en stabil finanspolitik är det troligt att folk inte 

reflekterar över statens finanser eftersom de helt enkelt inte behövt göra de tidigare. 

 

Gemensamt för tidigare publicerade rapporter och studien är att det inte finns något stöd för att de 

tillfrågade ska agera Ricardianskt.  

6.3 Analys utifrån teoretiska modeller 

Undersökningen visar att kunskapen och insikten om statsskulden är låg, detta motsäger den 

Ricardiansak teorin. Att det är får som uppger att de är oroliga för statens ekonomiska framtid tyder 

också på att Ricaridansk teori inte är applicerbar. 

Keynes menar att små procentuella förändringar av räntan inte påverkar konsumtionsbenägenheten, 

något som möjligen även kan appliceras på mindre procentuella förändringar i skattetryck. Det skulle 

även förklara varför det är få som anser sig märka av förändringar i skattetrycket. 

Att det är få som planerar sin ekonomi längre än 24 månader antyder att de tillfrågade agerar utifrån 

att maximera sin nytta kortsiktigt. Detta kan förklaras av att de tillfrågade är studenter och inte har 

någon eller begränsad möjlighet att spara samt förutspår en ökande inkomst framöver. 

 

Anmärkningsvärt är att de som ansett sig veta vad statsskuld är inte har en mer korrekt svarsfrekvens 

i frågan på hur statsskulden utvecklats de senaste 5 åren, samma gäller de som säger sig veta hur 

statsskulden utvecklats.  Detta styrker slutsatsen att de tillfrågade inte har någon koll, vilket också 

antyder att statsskulden är irrelevant för deras konsumtionsbenägenhet utifrån deras egna 

perspektiv.  

 

Av de som anser att statsskulden påverkar deras konsumtion är det ingen som uppger sig planera sin 

ekonomi mer än 12 månader, detta tyder på att det inte finns någon koppling mellan ekonomiskt 

planerande och kunskap om statsskulden.  Detta utifrån ett antagande om att statsskulden har en 

påverkan på konsumtionsbenägenheten.  
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7 Slutsats 
 

Utifrån svarsfrekvenserna finns det inget som tyder på att den Ricardiansak teorin är applicerbar, 

detta stryks även av tidigare rapporter. Det är viktigt att ta i beaktande att detta är en kvalitativ 

studie som visar studenters syn på dessa frågor, därav är det möjligt att det skulle förekomma 

skillnader om undersökningen gjordes statistiskt utifrån ett kvantitativt perspektiv. 

Resultaten går i linje med Nickel C & Vansteenkiste(2008) som påstår att konsumenterna i länder 

med relativt låg statsskuld agerar Keynesianskt. Resultaten får även stöd av Motley (1987) som inte 

finner att det privata sparandet ökar när statsskulden ökar, då Sveriges statsskuld har ökat de 

senaste åren borde iså fall konsumenterna antyda en viss försiktighet något som inte uppvisades. 

Eftersom Sverige har haft ett sjunkande skattetryck de senaste åren borde då inte heller de 

tillfrågade uppvisa ett Ricardianskt beteende, vilket de inte heller gjorde. Det finns inga starka 

tendenser till att den Keynesianska teorin efterföljs helt, men resultatet indikerar att den är mer 

passande än den Ricaridianska. 

 

7.1 Reflektion 
 

Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie med ett bredare urval för att 

representera hela befolkningen. Detta var inte möjligt i den här studien på grund av ekonomiska och 

praktiska skäl. Det hade varit av intresse att undersöka samma personer utifrån ett 

ekonomisktperspektiv för att se om de agerar som de utger sig för att göra i enkäten. 
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9 Appendix 

 

9.1 Resultat 
 

Diagram för svarsfrekvens fördelat på kön. 

 

 

 

 
 
Grafer över svarsfrekvensen i frågan ”Hur långt planerar du din ekonomi?” fördelat på svaren på 
”Anser du att statsskulden påverkar din ekonomi”. 
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Grafer över svarsfrekvensen i frågan  
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Grafer över svarsfrekvensen i frågan ”Statsskulden har de senaste 5 åren;?” fördelat på svaren på 
”Anser du dig veta vad statsskuld är”. 
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Grafer över svarsfrekvensen i frågan ”Statsskulden har de senaste 5 åren;?” fördelat på svaren på 
”Vet du hur statsskulden har utvecklats de senaste 5 åren”. 



42 
 

 

 
 

 

 
 

 



43 
 

 
 

 
Grafer över svarsfrekvensen i frågan ”Statsskulden har de senaste 5 åren;?” fördelat på svaren på 

”Vet du hur statsskulden har utvecklats de senaste 5 åren”. 

 

  



44 
 

 

9.2 Enkäten 
 

 

Enkät om köpbeteende och inställning till statsskuld. 
 

 

 

1 Kön  

     Man/Kvinna 

 

2 Ålder     ______ 

 

Kunskap om statsskuld 

 

3 Anser du dig veta vad statsskuld är?  

     Ja / Nej / Vet ej 

 

4 Vet du hur statsskulden har utvecklats de senaste 5 åren? 

     Ja / Nej / Vet ej 

 

5 Statsskulden har de senaste 5 åren: 

    Ökat/ Minskat / Vet ej 

 

Synen på statens finanser 
 

5 Anser du att skattesänkningar/skattehöjningar är:   

    Temporära / Permanenta / Vet ej 

 

6 Är du orolig för statens ekonomiska framtid?  

     Ja / Nej / Vet ej 

 

7 Anser du att skatterna bör höjas så att staten kan betala av statsskulden? 

 

     Ja / Nej / Vet ej 

 

8 Anser du att staten ska prioritera att minska statsskulden? 

     Ja / Nej / Vet ej 

 

 

Nyhets relaterade frågor 
 

9 Följer du det generella nyhetsflödet?  

     Ja / Nej / Vet ej 

 

10 Följer du det ekonomiska nyhetsflödet? 
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     Ja / Nej / Vet ej 

 

Fler frågor på nästa sida. 

Politik 

 

11 Anser du dig politisk intresserad? 

      Ja / Nej / Vet ej 

 

12 Tror du att det kommer att bli ett regeringsskifte vid nästa val? 

 

      Ja / Nej / Vet ej 

 

 

Köpbeteende 

 

13 Reflekterar du kring statsskulden innan du konsumerar? 

     Ja / Nej / Vet ej  

 

14 Hur långt skulle du säga att du fram planerar din ekonomi? 

 

  1-6 månader / 6-12 månader / 12-24 månader /mer /vet ej 

 

15 Anser du dig märka av förändringar  i skattetrycket? 

      Ja / Nej / Vet ej 

 

16 Anser du att statsskulden påverkar din konsumtion?  

     Ja / Nej / Vet ej 

 

 

 


