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Abstract 

 

The debt level of Swedish households has increased noticeably since the 1980’s and is today at 

a record high level. This has given rise to questions regarding the sustainability of the debt 

level, its macroeconomic implications and driving factors. Previous studies on the subject show 

deficiencies in the standard theory for analyzing household debt, the life-cycle hypothesis, due 

to lack of consideration in the theory of credit restrictions and humans’ inability to act 

completely rationally. An alternative framework for analysis received renewed attention in 

connection with the financial crisis in the U.S. in 2008 – Hyman Minsky’s financial instability 

hypothesis – incorporating speculation in credit and asset markets as explanations for 

indebtness. This thesis investigates whether Minky’s hypothesis can be applied on Swedish 

households and explain the change in debt levels since the 1980’s, through a linear regression 

model, using aggregate data for the period 1980 to 2012. 

 

The results of the thesis indicate that the increased debt level to a large extent can be explained 

by Minsky’s hypothesis, where a de-regulated credit market and falling interest rates seem to 

have caused increased speculation in real assets, increased risk-taking by both debtors and 

creditors and thus an increased level of household debt. 

 

Key words: Household debt, Minsky’s financial instability hypothesis, the life-cycle 

hypothesis. 
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Sammanfattning 
 

De svenska hushållens skuldsättning har ökat markant sedan 1980-talet och är idag på 

rekordhöga nivåer. Utifrån detta har frågor kring skuldsättningsnivåns hållbarhet, dess 

makroekonomiska konsekvenser och bakomliggande faktorer, blivit allt vanligare. Tidigare 

studier på området visar på brister i standardteorin för analys av hushållens skuldsättning, 

livscykelhypotesen, då hänsyn inte tas kreditrestriktioner eller människors oförmåga till helt 

rationellt handlande. En alternativ analysram fick förnyad uppmärksamhet i samband med 

finanskrisen i USA 2008 – Hyman Minskys hypotes om finansiell instabilitet – vilken 

inkorporerar ett fokus på spekulation på kredit- och tillgångsmarknader som förklaring till 

skuldsättning. Den här uppsatsen undersöker om Minskys hypotes kan appliceras på de svenska 

hushållen och förklara förändringen i skuldsättning sedan 1980-talet, genom en linjär 

regressionsmodell på aggregerad data för tidsperioden 1980 till 2012. 

 

Resultaten tyder på att den ökade skuldsättningen i stor utsträckning kan förklaras utifrån 

Minsky hypotes, där en avreglerad kreditmarknad och fallande räntenivåer verkar ha lett till en 

ökad spekulation i reala tillgångar, ökat risktagande hos både långivare och låntagare och 

därmed en ökad skuldsättning. 

 

Nyckelord: Hushållens skuldsättning, Minskys hypotes om finansiell instabilitet, 

livscykelhypotesen. 
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1. Introduktion 

Skuldsättningen för de svenska hushållen har stigit mer eller mindre oavbrutet de senaste 

femton åren, vilket enligt flera olika källor1 har lett till en ökad oro över utvecklingen av 

skuldsättningen. Vanliga frågor i samband med denna ökning är om kredittillväxten hos 

hushållen är hållbar, det vill säga om de lånar för mycket eller ej, samt vilka makroekonomiska 

effekter en ohållbar skuldsättning kan leda till och hur man bäst kommer tillrätta med för höga 

nivåer. 

 

Enligt en rapport från Finansinspektionen finns det risk för att den höga skuldsättningen hos 

svenska hushåll idag på sikt kan påverka den finansiella stabiliteten (Andersson 2013). Hos 

Riksbanken finns det även en oro över att skuldsättningsnivån gör hushållen känsligare för 

prisfall på bostadsmarknaden (Andrén Meiton 2014). Samtidigt får Riksbanken kritik av Anna 

Hedborg som hösten 2013 presenterade regeringens utredning om överskuldsättning i Sverige, 

där slutsatsen var att den största delen av skuldsättningen är koncentrerad på hushåll med hög 

betalningsförmåga, vilket alltså står i kontrast till Riksbankens oro ( ibid.). 

 

Ett annat exempel på de delade meningarna i fråga om hushållens skuldsättning är Lars E. O. 

Svenssons kritik av Paul Krugmans varning om en bostadsbubbla i Sverige (Andrén Meiton 

2014). Enligt Svensson har Krugman “inte haft möjlighet att sätta sig in i den svenska 

bostadsmarknaden. Om man bara tittar på priser och skuldsättning kan man tro att det är en 

bubbla” (ibid.). 

 

Det framstår alltså som att det saknas konsensus kring hur man bör se på hushållens 

skuldsättning och vilken risk den utgör. Relevanta frågor att ställa sig är vilken analysram som 

bör användas vid bedömningar av hushållens skuldsättning och om den verkligen ger en 

rättvisande bild av situationen. Detta för att bättre kunna avgöra hållbarheten i kreditgivningen 

samt vilka eventuella åtgärder som behövs för att motverka en för hög skuldsättning. 

 

                                                        
1
 Se bland annat: SCB (2009a), Finocchiaro, Nilsson, Nyberg och Soultanaeva (2011), Andersson (2013) samt 

Konjunkturinstitutet (KI 2013). 
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1.1 Bakgrund 

I Sverige, liksom internationellt, är det vanligt att hushållens skuldsättning analyseras utifrån 

livscykelhypotesen 2 , utvecklad av Modigliani och Brumberg (1954). Livscykelhypotesen 

bygger på att individers konsumtion, sparande och skuldsättning är kopplade till förväntade 

livstidsresurser ackumulerade under en individs hela yrkesföra liv. Utifrån detta eftersträvas en 

jämn konsumtionsnivå genom hela livet, för att på så vis maximera nyttan av konsumtionen 

(ibid.). Detta implicerar att yngre individer ofta skuldsätter sig, då deras förväntningar om 

framtida inkomster möjliggör en högre konsumtionsnivå idag än vad deras disponibla inkomst 

tillåter. Dessa skulder betalas sedan tillbaka under individens återstående liv. Således spelar den 

demografiska strukturen och förväntningar om framtida inkomster en stor roll för 

skuldsättningsnivån inom livscykelhypotesen (ibid.). Vidare förutsätter hypotesen perfekta 

marknader utan kreditrestriktioner samt att individer fattar rationella konsumtionsbeslut (ibid.). 

 

Det har dock riktats kritik mot livscykelhypotesen från flera håll. Dels handlar kritiken om att 

livscykelhypotesen inte tar hänsyn till effekterna av kreditrestriktioner (Mankiw 2007, Palley 

2007). Dels handlar kritiken om att hypotesen förutsätter att individer fattar rationella 

konsumtionsbeslut utifrån målet att jämna ut konsumtionen över livet. Detta innebär att 

hypotesen inte förmår ta hänsyn till individers tidsinkonsistenta preferenser3 eller individers 

oförmåga att bedöma sannolikheten för att ett specifikt framtidsscenario kommer att inträffa 

och utifrån det fatta optimala ekonomiska beslut (Cynamon och Fazzari 2008). 

 

Även Finocchiaro et al. (2011) instämmer i kritiken mot livscykelhypotesen när det gäller att 

förklara hushållens skuldsättningsnivå, då de menar att nyare forskning visar på att även 

irrationalitet och imperfekta kreditmarknader påverkar skuldsättningen. 

 

Shefrin och Thaler utvecklade 1988 “the behavioural life-cycle hypothesis” som ett försök att 

ta hänsyn till att individer inte handlar rationellt på grund av dålig självkontroll. I hypotesen 

förknippas olika sorters tillgångar med olika grad av konsumtionsbenägenhet (Levin 1998). 

Trots denna modifikation av livscykelhypotesen kvarstår problemet att hypotesen inte tar 

hänsyn till hur kreditmarknader påverkar konsumtion och skuldsättning.  

                                                        
2
 Se exempelvis Debelle (2004), Riksbanken (2005, 2013), Dynan och Kohn (2007), Finocchiaro et al. (2011), 

Konjunkturinstitutet (KI 2013) eller Hansen (2013). 
3
 Tidsinkonsistenta preferenser innebär att individer föredrar kortsiktiga belöningar, exempelvis i form av en 

större konsumtion idag, än vad en långsiktig konsumtionsplan medger, även om den långsiktiga planen skulle ha 

gett en större totalnytta (Laibson 1997). 
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Det framstår alltså som problematiskt att förklara förändringen i hushållens skuldsättning 

utifrån livscykelhypotesen, där konsumenters intertemporära konsumtionsplaner på individnivå 

bestäms utifrån en given matematisk formel, utan att ta hänsyn till förändringar på 

kreditmarknader eller att människor kan agera irrationellt. En rimligare linje skulle kunna vara 

att, som Cynamon och Fazzari (2008), utgå ifrån att förväntningsbildning och 

konsumtionspreferenser hos hushållen är komplexa processer som förändras över tid. En analys 

av skuldsättning bör utifrån ett sådant resonemang innefatta ett synsätt där förändringar på 

kreditmarknader och konjunkturcykler, samt hur de påverkar hushållens 

skuldsättningsbeteende, står i fokus för analysen. 

 

Den teori som Cynamon och Fazzari (2008) grundar sin studie på, Hyman Minskys hypotes om 

finansiell instabilitet, fick i samband med finanskrisen i USA 2008 förnyad uppmärksamhet4 

på grund av de stora likheterna mellan hur Minsky beskriver finanskrisers uppbyggnad i sin 

hypotes och den kraftiga kredittillväxten hos amerikanska hushåll, vilket sedermera ledde till 

en kraftig recession. I Minskys hypotes utgör en expanderande kreditmarknad, spekulativ 

kreditgivning och orealistiska förväntningar på, och värdering av, tillgångar de främsta 

orsakerna till en finanskris. 

 

Utifrån bakgrunden ovan undersöks i denna uppsats om de svenska hushållens skuldsättning 

kan förklaras genom att applicera Minskys hypotes om finansiell instabilitet – vilken i så fall 

skulle kunna utgöra en alternativ analysram till standardteorin livscykelhypotesen i analysen av 

hushållens skuldsättning. 

1.2 Frågeställning och syfte 

Den frågeställning som uppsatsen söker svar på är: 

 

Kan de svenska hushållens skuldsättningsnivå förklaras utifrån Minskys hypotes 

om finansiell instabilitet? 

 

Syftet är att undersöka om de faktorer Minsky tar upp i sin hypotes om finansiell instabilitet, 

som drivande bakom skuldsättning, kan appliceras på svenska hushåll och förklara 

utvecklingen av deras skuldsättning på aggregerad nivå sedan 1980-talet. Utifrån det är 

                                                        
4
 Exempelvis: McCulley (2009), Cynamon och Fazzari (2008), Keen (2009). 
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förhoppningen att uppsatsen ska öka förståelsen kring hushållens skuldsättning och på så vis 

öka möjligheterna till mer korrekta och relevanta framtida analyser av hushållens 

skuldsättningsnivå, dess makroekonomiska konsekvenser samt möjligheter att påverka 

skuldsättningen. 

1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen används data på aggregerad nivå, även om disaggregerad data över hushållen i 

Sverige skulle kunna ge större möjligheter att undersöka variationer i datamaterialet utifrån 

olika aspekter som skuldbörda, räntekänslighet och förmögenhetssammansättning för 

respektive hushåll. Av tids- och resursmässiga skäl har disaggregerad data inte varit möjlig att 

sammanställa för hela befolkningen, då den ofta är svårtillgänglig eller saknas (Finocchiaro et 

al. 2011). 

 

Denna uppsats ämnar inte specifikt utreda vid vilken nivå skuldsättningen är hållbar eller ej, då 

ett inkluderande av en dylik ansats skulle bli alltför omfattande för att rymmas inom ramarna 

för uppsatsarbetet. 

1.4 Metod och disposition 

För att svara på frågeställningen i uppsatsen appliceras Minskys hypotes om finansiell 

instabilitet på de svenska hushållen och deras skuldsättning. Effekten av förändringar i de 

faktorer som utifrån hypotesen anses relevanta för hushållens skuldsättning studeras genom en 

ekonometrisk tidsserieanalys av data för perioden 1980 till 2012. Den valda perioden är en 

avvägning mellan att ha tillräckligt många observationer för att kunna identifiera signifikanta 

samband och att datainsamling inte ska bli alltför omfattande. Vidare är flera andra studier 

gjorda med startpunkt i 1980 eller tidigare, vilket ökar den här uppsatsens jämförbarhet med 

andra studier5. 

 

Utifrån Minskys hypotes som beskrivs i kapitel 2 och de studier som presenteras i kapitel 3, 

sammanställs i kapitel 4 de variabler som antas påverka hushållens skuldsättning. Där 

presenteras även den regressionsmodell som används i uppsatsen samt en utförligare 

beskrivning av den beroende och de förklarande variablerna som används i regressionen. I 

                                                        
5
 Till exempel: SCB (2009a), Finocchiaro et al. (2011), Riksbanken (2013). 
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uppsatsen används en linjär regressionsmodell för att skatta koefficienterna för de förklarande 

variablerna och regressionsresultaten presenteras och analyseras i kapitel 5. 

 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel 6 av vilka slutsatser som kan dras utifrån 

resultaten och analysen. Därefter återfinns referenslistor i kapitel 7 samt ett appendix med 

utförligare beskrivning av vissa variabler och regressionsresultat. 

2. Teori – Minskys hypotes om finansiell instabilitet 

Hyman P. Minsky (1919–1996) var en amerikansk ekonom verksam vid en rad amerikanska 

universitet under sin karriär. Det var speciellt under sin tid på University of California, Berkeley 

(1957–1965) som han formulerade sina teorier om kreditgivning och ekonomisk aktivitet och 

därmed lade grunden för det som han senare skulle kalla “the financial instability hypothesis” 

(Levy Economics Institute of Bard College, u.å.). 

 

I beskrivningar av sin hypotes om finansiell instabilitet poängterar Minsky att utgångspunkten 

för hypotesen är John M. Keynes bok “The General Theory of Employment, Interest, and 

Money” från 1936. Minsky själv benämner sin hypotes som “a variant of post-Keynesian 

economics” (1982; 92–93) och beskriver den som ett alternativ till neoklassisk teori, med syfte 

att förklara finansiell instabilitet utifrån en kapitalistisk ekonomi (ibid.). Han sammanfattar sin 

ståndpunkt som att: 

 

“Instability is an observed characteristic of our economy ... The abstract model of the neoclassical 

synthesis cannot generate instability. When the neoclassical synthesis is constructed, capital 

assets, financing arrangements that center around banks and money creation, constraints imposed 

by liabilities, and the problems associated with knowledge about uncertain futures are all assumed 

away. For economists and policy-makers to do better we have to abandon the neoclassical 

synthesis. We have to examine economic processes that go forward in time, which means that 

investment, the ownership of capital assets, and the accompanying financial activity become the 

central concerns of the theorizing. Once this is done, then instability can be shown to be a normal 

result of the economic process. Once instability is understood as a theoretical possibility, then we 

are in a position to design appropriate interventions to constrain it.” (Minsky 1982; xii) 

 

Minskys hypotes om finansiell instabilitet kan sammanfattas som att en längre period av 

finansiell stabilitet leder till ett ökat risktagande i kreditgivningen i ekonomin, och därmed till 
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att det finansiella systemet blir alltmer instabilt och känsligt för störningar, såsom 

ränteökningar. Vinstmaximering, sofistikerade finansiella strukturer och institutioner gör i 

samverkan transformationen från finansiell stabilitet till instabilitet till en endogen process i 

den kapitalistiska ekonomin (Minsky 1982). 

 

Hypotesen bygger på en uppdelning av finansiering i form av kreditgivning i tre olika 

kategorier: hedge-, spekulativ och “Ponzi”-finansiering 6 . Den första kategorin beskriver 

Minsky (1982) som en säkrare form där låntagarens intäkter räcker till både räntebetalningar 

och amortering på lånet. För den andra, mer spekulativa finansieringen är lånet såpass stort i 

förhållande till låntagarens intäkt att denne endast kan betala räntekostnaden, men inte amortera 

på lånet. Det krävs alltså ett nytt lån eller en försäljning av den underliggande tillgången för att 

återbetala lånet. För den tredje kategorin, “Ponzi”-finansiering, är lånet i förhållande till 

intäkterna såpass stort att det krävs utfärdande av nya krediter för att betala räntekostnader och 

återbetalning av existerande lån (ibid.). Vid spekulativ finansiering sker spekulation således i 

att den underliggande tillgången inte minskar i värde, att räntenivån inte stiger nämnvärt samt 

att återbetalningsvillkoren inte blir striktare. “Ponzi”-finansiering baseras på förväntningen att 

den underliggande tillgången ökar i värde, att räntekostnader kan finansieras av värdeökningen 

eller av nya lån samt i oförändrade återbetalningsvillkor (ibid.). 

 

Den finansiella stabiliteten i en ekonomi beror enligt Minsky (1982) på sammansättningen av 

dessa tre finansieringskategorier. En större andel hedge-låntagare ger en stabilare ekonomi, 

medan en större andel spekulativa och “Ponzi”-låntagare gör ekonomin känsligare och mer 

instabil (ibid.). När det gäller att uppskatta en exakt fördelning mellan dessa tre kategorier i 

ekonomin samt den kritiska nivån där skuldsättningen blir ohållbar, påpekar Minsky (ibid.) att 

det krävs en noggrann analys av betalningsflöden kopplade till skuldsättningen i ekonomin för 

att fastställa detta. Bland annat krävs tillgång till disaggregerad data över betalningsåtaganden 

för respektive låntagare. 

 

Enligt Minsky är “[t]he natural starting place for analyzing the relation between debt and 

income ... an economy with a cyclical past, that is now doing well” (1982; 65). Han menar att 

                                                        
6

 Benämningen ”Ponzi” kommer från Charles Ponzi, en “financial swindler” som på 1920-talet i USA 

introducerade en pyramidspelsliknande investeringsform, där inlåningskunder erbjöds en mycket hög ränta, och 

inlåningen kontinuerligt utökades för att kunna finansiera den utlovade räntan (Minsky 1982). Svindeln kunde 

pågå så länge den totala inlåningen översteg den totala upplupna räntan. Minsky (ibid.) påpekar att närhelst krediter 

används för att betala räntekostnader, är det en fråga om en “Ponzi”-finansiering som till slut kommer kollapsa. 
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den första tiden efter en recession karaktäriseras av att långivare är försiktiga och kräver relativt 

höga säkerhetsmarginaler från sina låntagare för att bevilja nya lån – vilka alltså oftast är av 

hedge-karaktär. Allt eftersom den finansiella stabiliteten kvarstår förlorar dessa riskpremier sin 

poäng för kreditgivare, varpå de minskas, vilket banar väg för en ökad volym av krediter 

(Minsky 1982). Banker och andra kreditgivare blir mer villiga att öka sin exponering mot 

spekulativa och till slut även mot “Ponzi”-låntagare, ofta genom nya finansiella produkter med 

generösare villkor, en form av finansiell innovation7. Detta driver upp priserna på de tillgångar 

som det spekuleras i, vilket är lönsamt för både långivare och -tagare så länge ökningen 

fortsätter. Så länge denna finansiella utveckling pågår, blir andelen spekulativa och “Ponzi”-

lån större och kreditgivningen allt mer riskfylld. I en dylik situation är det enligt Minsky (1982) 

endast en tidsfråga innan kreditgivare inser den låga återbetalningsförmågan hos spekulativa 

och “Ponzi”-låntagare. Vad som till slut bryter den expansiva trenden med alltmer riskfylld 

kreditgivning är svårt att förutspå och beror på den historiska kontext i vilken situationen har 

uppstått, men ett vanligt exempel enligt Minsky är en ränteökning (1982). 

 

Vid ett sådant trendbrott kan hedge-lån bli spekulativa om intäkterna för låntagarna minskar 

eller räntekostnaden ökar för lån med rörlig ränta. Samtidigt kan spekulativa lån få “Ponzi”-

karaktär om låntagarnas intäkter minskar, räntekonstnaden ökar eller återbetalningsvillkoren 

blir striktare på grund av en minskad riskbenägenhet hos långivare. “Ponzi”-lån, i sin tur, blir 

ohållbara om förväntningarna på värdeutvecklingen på de underliggande tillgångarna minskar, 

eftersom “Ponzi”-lån vid varje refinansiering växer då obetalda räntor kapitaliseras på skulden 

och därför måste finansieras av en värdeökning i tillgångarna (ibid.). För spekulativa och 

“Ponzi”-låntagare leder ökade återbetalningskrav till ett ökat behov av att sälja tillgångar – 

vilket i sin tur, om tillräckligt många investerare tvingas göra det samtidigt, kan leda till “a 

collapse of asset values” (Minsky 1992; 8). 

 

Minsky påpekar att en ökning i risktagande och kreditgivning kan pågå i flera år, där gränsen 

för vad som ses som en hållbar skuldsättning hela tiden flyttas mot högre nivåer (1982). 

Åtstramningen i kreditgivning kan däremot, tillsammans med kraftig värdeminskning i 

tillgångar, ske plötsligt och snabbt – i vissa fall kan kravet på en minskad skuldsättning få 

panikartade följder. I detta skede har utvecklingen i ekonomin gått från en stabil expansion till 

                                                        
7
 Exempel på finansiell innovation är: amorteringsfria lån, belåning av reala tillgångar för konsumtion, sms-lån 

och revolverande kredit (bland annat kreditkortsskulder). 
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en finanskris, vars omfattning beror på de faktiska omständigheterna i ekonomin. 

Kreditåtstramningen och den efterföljande skulddeflationen kommer till slut att stanna på en 

nivå där värderingen på tillgångar och riskpremier är återställda och andelen spekulativa och 

“Ponzi”-lån har minskat drastiskt (ibid.). 

 

Vidare påpekar Minsky (ibid.) att även om en finansiell kris, som beskrivet ovan, kan och bör 

mildras genom expansiv penning- och finanspolitik, riskerar ett sådant agerande att leda till att 

spekulationsprocessen får ny fart, då den inneboende mekanismen som orsakat krisen inte har 

åtgärdats, utan endast dess effekter som har mildrats. Fokus bör enligt Minsky även ligga på att 

reglera kreditmarknader efter en finansiell kris för att förhindra en upprepning. Samtidigt 

påpekar han att: 

 

“there is no economic organization or magic formula which, once achieved and set in motion, 

solves the problem of economic policy for all times. Economies evolve, and with the internal 

evolution of the economic mechanism the apt structure of legislated institutions and policy 

operations change: there is no way one generation of economists can render their successors 

obsolete” (Minsky 1982; 113–114) 

 

Slutligen kan nämnas att Minsky utvecklade sin hypotes med fokus främst på 

företagsinvesteringar, men att han även applicerar den på skuldsättning hos hushållen. Han 

menar att även hushållens skuldsättning kan vara destabiliserande för ekonomin om andelen 

hushållslån med spekulativ eller “Ponzi”-karaktär ökar för mycket, på samma sätt som för 

företagsinvesteringar. Minsky (1982) delar in hushållslån i två klasser; konsumtionslån och lån 

för finansiering av tillgångar. Med tillgångar avser Minsky (1982) främst finansiella tillgångar, 

men kommenterar att bostadsägande kan ses som dels en konsumtionsvara och dels en tillgång. 

Konsumtionslån är enligt Minsky i stort sett alltid av hedge-karaktär då de finansieras av 

låntagarens inkomst, medan lån för finansiering av tillgångar oftare kan vara av mer spekulativ 

eller till och med “Ponzi”-karaktär (ibid.). 
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3. Tidigare studier 

McCulley (2009) använder Minskys hypotes om finansiell instabilitet för att förklara den 

överhettade situationen som uppstod på bostadsmarknaden i USA runt 2008 och hushållens 

höga skuldsättning i samband med det. Han menar att finanskrisen i USA, i enlighet med 

Minskys hypotes, bottnade i en alltför stor expansion av den globala finansiella sektorn, 

pådrivet av finansiella innovationer från så kallade “shadow banks” 8  med syfte att öka 

lönsamheten i kreditgivningen. Enligt McCulley berodde ökningen i tillgångspriser och det 

ökade risktagandet – som Minsky beskriver i sin hypotes och som inträffade i USA fram till 

2008 – på att människor är procykliska till naturen och tenderar att vara “momentum investors, 

rather than value investors” (McCulley 2009; 8). 

 

De kraftigt stigande priserna på bostadsmarknaden i USA strax innan finanskrisens utbrott 

2008, understödda av en rad olika finansiella innovationer och “exotiska” former av bolån9 – 

och därmed en ökad skuldsättning hos de amerikanska hushållen – förklarar McCulley som 

“textbook examples of Minky’s speculative and Ponzi units” (2009; 8). Den generösa 

kreditgivningen berodde enligt McCulley på att lånen under omständigheterna framstod som 

rimliga, så länge förväntningarna om stadigt ökande bostadspriser infriades (ibid.). 

 

Historien har visat att utvecklingen i USA var ohållbar, med kraftigt sjunkande tillgångspriser 

och en allvarlig finanskris som följd. Utvecklingen efter finanskrisens utbrott beskriver 

McCulley som: 

 
“[A] reverse Minsky journey, where instability will, in the fullness of time, restore stability, as 

Ponzi debt units evaporate, speculative debt units ... are severely disciplined if not destroyed, and 

even hedge units take a beating. The shadow banking system contracts implosively as a run on 

its assets forces it to delever, driving down asset prices, eroding equity – and forcing it to delever 

again.” (2009; 10) 

 

Enligt McCulley är både Minskys hypotes om finansiell instabilitet, och Minsky tankegång om 

att en kapitalistisk ekonomi endogent ger upphov till spekulationsbubblor, “spectacularly right” 

(McCulley 2009; 11). Vidare menar han att beslutsfattare har mycket att lära av Minsky, inte 

minst i fråga om att ta fram effektiva, kontracykliska verktyg för att förhindra att en avreglerad 

                                                        
8
 Ungefär: kreditmarknadsbolag. 

9
 McCulley ger som exempel: “subprime; interest only; pay-option, with negative amortization” (2009; 8). 
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finanssektor, pådrivet av irrationellt, mänskligt beteende, tillåts växa okontrollerat och därmed 

ge upphov till “Minsky journeys, forward and reverse, punctuated by Minsky Moments”10 

(2009; 12). 

 

Cynamon och Fazzari (2008) studerar orsaker till hushållens höga skuldsättningstillväxt i USA 

från tidigt 1980-tal fram till 2008, samt gör en ansats att med utgångspunkt i Minskys hypotes 

analysera riskerna för en kollaps i ekonomin. De fokuserar främst på konsumtionsdriven 

skuldsättning och lyfter fram att amerikansk makroekonomi höll sig stabil under den studerade 

tidsperioden, med enbart mindre fluktuationer i BNP. Samtidigt ökade personliga utgifter som 

andel av disponibel inkomst från runt 90 procent under tidigt 1980-tal till uppåt 100 procent 

2007. Författarna (ibid.) menar att dessa två händelser hör ihop; en starkt växande konsumtion 

ledde till ökad efterfrågan och motverkade recession. I spåren av denna konsumtionsökning har 

skulderna hos amerikanska hushåll ökat explosionsartat. 

 

Varför konsumtion och skuldsättning har ökat så fort kan enligt Cynamon och Fazzari (2008) 

inte förklaras tillräckligt väl av någon matematisk formel eller genom att anta att folk planerar 

sin livstidskonsumtion utifrån förväntade framtidsscenarier, vilket antas i livscykelhypotesen. 

De menar att förväntningsbildning är alltför komplext för att förstås utifrån livscykelhypotesen 

och att hushållens finansiella beslut måste studeras utifrån de historiska och institutionella 

omständigheter som i envar tid råder. Hushållens konsumtionspreferenser ses av Cynamon och 

Fazzari som endogena processer som utvecklas över tid och styrs av normbildning från bland 

annat media och sociala influenser. Även långivare påverkas på liknande sätt, vilket driver dem 

till allt högre risker i jakt på avkastning (ibid.). 

 

Bland de institutionella förändringar som skett i USA sedan 1980-talets början lyfter Cynamon 

och Fazzari (2008) fram finansiella innovationer och minskade kreditrestriktioner som viktiga 

element för att möjliggöra den stora ökningen i skuldsättningsnivå. Även marknaden för 

bostadslån har förändrats, och det har dessutom blivit lättare att pantsätta bostaden för att 

refinansiera, eller ta upp nya, lån. Institutionella förändringar samverkar med sociala normer 

och gränserna för vad som anses vara ett ansvarsfullt finansiellt beslut förskjuts, vilket 

ytterligare driver upp skuldsättningen (ibid.). 

                                                        
10

 Ett “Minsky Moment” kan förstås som punkten när andelen spekulativa och ”Ponzi”-krediter är som störst och 

det blir uppenbart att kreditgivningen är ohållbar, vilket leder till kreditåtstramning och skulddeflation (McCulley 

2009). 
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Finocchiaro et al. (2011) presenterar en genomgång av litteratur och teorier kring hushållens 

skuldsättning, både i Sverige och utomlands, samt vilka makroekonomiska effekter 

skuldsättningen kan leda till. Utgångspunkten är standardmodellen livscykelhypotesen, men 

med hjälp av nyare forskning problematiseras standardmodellen och dess förklarande faktorer 

– såsom förväntad inkomst, räntenivå samt demografi. 

 

En rad andra faktorer introduceras, som enligt Finocchiaro et al. (2011) påverkar hushållens 

skuldsättning – till exempel bostadspriser, finansiella innovationer samt imperfektioner och 

avregleringar på kreditmarknader. I likhet med Cynamon och Fazzari (2008) lyfter Finocchiaro 

et al. (2011) även upp beteendemässiga faktorer, såsom irrationalitet, dålig självkontroll och 

brist på finansiell förmåga, vilket riskerar att “skapa orealistiska förväntningar om 

tillgångspriser … öka upplåningen ytterligare över rationella eller optimala nivåer och skapa 

onda cirklar” (ibid.; 10). 

 

Vidare menar Finocchiaro et al. (2011) att bostäder spelar en stor roll för aggregerad 

skuldsättning, eftersom bolånen utgör 80 procent av hushållens skuld i Sverige11. De påpekar i 

likhet med Minsky (1982) att bostäder har två funktioner; dels som en konsumtionstjänst och 

dels som ett investeringsobjekt som kan fungera som säkerhet vid upptagande av nya lån. 

Vidare refererar de till Dynan och Kohn (2007) som studerat hushållens skuldsättning i USA, 

och lyfter fram att “förändringar i räntor, inkomsttillväxt eller preferenser bara kan förklara en 

del av den ökade skulden, medan stigande bostadspriser och finansiell innovation varit 

avgörande” (Finocchiaro et al. 2011; 15). 

4. Data och regression 

I det första avsnittet nedan förs ett resonemang om vilka variabler som utifrån Minskys hypotes 

om finansiell instabilitet är av vikt att inkludera i den regressionsmodell som används i 

uppsatsen. I avsnitt 4.2 presenteras regressionsmodellen och i avsnitt 4.3 beskrivs variablerna i 

modellen mer utförligt. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vilka resultat som förväntas 

utifrån regressionmodellen, i avsnitt 4.4. 

                                                        
11

 Enligt SCB (2009a) var denna siffra uppskattningsvis 40 procent 1980, 60 procent på 1990-talet och 70 procent 

strax efter millennieskiftet. 
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4.1 Val av variabler 

En utmaning vid en ekonometrisk analys utifrån Minskys hypotes om finansiell instabilitet, är 

att den oftare presenteras utifrån ett mer övergripande teoretiskt resonemang, än utifrån en 

empirisk kvantifiering. En variabel Minsky dock lyfter fram i analysen av hållbarheten hos 

hushållens skuldsättning är skuldkvoten, det vill säga skuldsättning i relation till disponibel 

inkomst, vilket han anser är en proxy för hushållens betalningsåtagande, för vilka data ofta är 

otillgängligt (Minsky 1982). Skuldkvoten används således av Minsky som ett mått på 

hushållens riskbenägenhet. 

 

Sammantaget, utifrån den teori och de studier som presenteras i kapitel 2 och 3, framstår det 

som att de faktorer som är mest relevanta för utvecklingen av hushållens skuldsättning är: 

disponibla inkomster, finansiella och reala tillgångar, räntenivåer, finansiella innovationer, 

förändringar i finansiella regelverk samt beteendemässiga aspekter, såsom irrationalitet, 

orealistisk förväntningsbildning och normbildning kring låntagande. 

 

När det gäller finansiella innovationer i ekonomin framgår det hos Minsky (1982) att de leder 

till ett utökat kreditutbud, men både Dynan och Kohn (2007) och Hansen (2013) påpekar att 

det är svårt att kvantifiera effekten av finansiella innovationer på hushållens skuldsättning då 

finansiell innovation är svår att mäta och oftast utvecklas gradvis över tid. Utifrån Finocchiaro 

et al. (2011) och Ragnegård (2011) antas i uppsatsen att en ökad kreditgivning genom 

finansiella innovationer i Sverige under den studerade tidsperioden i stor utsträckning 

möjliggjorts av avregleringarna på kreditmarknaden i mitten på 1980-talet. 

 

Andra viktiga regeländringar som antas påverka utbud och efterfrågan på kreditmarknaden är 

skattereformen 1990-1991 samt införandet av bolånetak 2010 (Finocchiaro et al. 2011, 

Ragnegård 2011). Dessa tre regeländringar förekommer som dummy-variabler i 

regressionsmodellen och beskrivs närmare i avsnitt 4.3. 

 

Beteendemässiga faktorer verkar också spela en stor roll för skuldsättningen. I Minskys hypotes 

– som Palley beskriver som en “psychological theory of the business cycle” (2007; 16) – yttrar 

sig dessa aspekter främst i form av ändrade förväntningar och ändrat risktagande hos 

kreditgivare och -tagare. Hos Cynamon & Fazzari (2008) återfinns beteendeaspekten som 

tidigare nämnts främst som förändringar i normer kring vad som kan ses som ett ansvarsfullt 
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låntagande hos hushåll, vilket ofta leder till ett ökat risktagande hos hushållen. Finocchiaro et 

al. (2011) beskriver beteendefaktorerna som irrationalitet och bristande självkontroll i 

finansiella sammanhang. I uppsatsen antas det att effekten av dessa beteendeaspekter till stor 

del fångas upp av andra faktorer. Framför allt speglas ett ökat risktagande hos både kreditgivare 

och -tagare, men även irrationella förväntningar, i hur finansiella och reala tillgångar värderas, 

vilket i sin tur antas påverka skuldsättningen. Även förhållandet mellan skuldsättning och 

disponibel inkomst speglar en förändring i risktagandet, hos både långivare och -tagare. 

4.2 Regressionsmodell 

För att besvara uppsatsens frågeställning – om de svenska hushållens skuldsättningsnivå kan 

förklaras utifrån Minskys hypotes om finansiell instabilitet – görs en ekonometrisk skattning 

av olika variablers påverkan på hushållens skuldsättning. Däremot görs ingen uppskattning av 

andelen hedge-, spekulativa eller ”Ponzi”-lån på grund av brist på disaggregerad data, som 

nämns i avsnitt 1.3. En linjär regressionsmodell med tidsseriedata för åren 1980 till 2012 

används i uppsatsen och regressionskoefficienterna beräknas genom OLS 12 . Den linjära 

regressionsmodellen ser ut enligt följande: 

 

ln SKULDt = ß0 + ß1 ln DISPt + ß2 ln FINTILLGt + ß3 ln REALTILLGt +  

ß4 REG_85t + ß5 REG_90t+ ß6 REG_10t + ß7 RRt + εt. 

 

Förklaring av variablerna 

 

SKULD = Real skuldsättningsnivå. 

DISP = Real disponibel inkomst. 

FINTILLG = Reala finansiella tillgångar. 

REALTILLG = Reala tillgångar, i reala termer. 

REG_85 = Dummy för avregleringen på finansmarknaden 1985. 

REG_90 = Dummy för skattereformen 1990-1991. 

REG_10 = Dummy för införande av bolånetak 2010. 

RR = Real bolåneränta. 

ε = Stokastisk felterm. 

                                                        
12

 Ordinary Least Square, en av de vanligaste regressionsteknikerna, minimerar summan av kvadraterna av 

residualerna i regressionsekvationerna (Studenmund 2011). 
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4.3 Regressionsvariabler 

Samtliga variabler som mäter monetära värden, det vill säga skuldsättningsnivå, disponibel 

inkomst samt finansiella och reala tillgångar, anges i reala termer för att undvika oäkta 

korrelation på grund av underliggande inflation. I uppsatsen mäts inflationsnivå som 

förändringen i konsumentprisindex (KPI) med 1980 som basår. Data över KPI är hämtad från 

Statistiska centralbyrån (SCB 2013a). Dessa fyra variabler är även logaritmerade i regressionen, 

för att kunna mäta effekten av en procentuell förändring hos variablerna under den studerade 

tidsperioden. 

 

Beskrivande statistik för samtliga variabler utom dummy-variablerna återfinns i appendix – 

både för hela tidsperioden samt uppdelat i två tidsperioder baserat på ett trendbrott i 

skuldsättningen i mitten av 1990-talet (se tabell 2 i appendix). Även korrelationskoefficienter 

för skuldsättning i förhållande till disponibel inkomst, finansiella och reala tillgångar respektive 

realränta återfinns i denna tabell. 

 

Real skuldsättningsnivå (SKULD) 

 

Som beroende variabel i regressionsmodellen används skuldsättningsnivå i reala termer. Data 

för skuldsättningsnivå i nominella belopp är hämtad från SCB (2013c) och mäts på aggregerad 

nivå för samtliga hushåll i Sverige. 

 

SCB:s siffror över nominell skuldsättningsnivå är netto, vilket innebär att det inte går att urskilja 

i vilken utsträckning nylån samt amorteringar påverkar skuldsättingsnivån. En rapport från 

Boverket visar dock att amorteringsnivån ligger relativt stabilt på 1,3 procent sedan 2009 

(Leonhard, Hansson & Johansson 2012)13. Förändringen i skuldsättningsnivå antas utifrån det 

utgöra en relativt god approximation över nylån.  

 

Skuldsättningsnivå används som beroende variabel i regressionen istället för skuldkvot, då 

skuldkvoten anger hushållens räntekänslighet utifrån disponibel inkomst, vilken är av större 

intresse som beroende variabel om man enbart undersöker hållbarheten i hushållens 

skuldsättning, snarare än de bakomliggande faktorerna till skuldsättningen (SCB 2009a). 

 

                                                        
13 Amorteringsnivåer för längre bakåt i tiden har dessvärre inte varit möjligt att ta fram för att använda i uppsatsen. 
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Real disponibel inkomst (DISP) 

 

I regressionen används real disponibel inkomst på aggregerad nivå, det vill säga den inkomst 

samtliga hushåll disponerar över då skatter och avgifter är betalade. Data över disponibel 

inkomst per capita är hämtad från Ekonomifakta (2013) och befolkningsmängd från SCB 

(2013b), varefter aggregatet är beräknat. Variabeln bestämmer hushållens räntekänslighet och 

därmed hur stora lån kreditorer är villiga att bevilja. En ökad disponibel inkomst leder till högre 

kreditvärdighet och större möjlighet till ökad skuldsättning. Samtidigt tyder en förändrad 

kreditgivning till oförändrad disponibel inkomst på en ändring i riskbenägenhet hos både 

hushållen och långivare samt en ändring i andelen hegde- respektive spekulativa och ”Ponzi”-

lån. En ökad riskbenägenhet ger en ökad andel spekulativa och ”Ponzi”-lån och vice versa. 

Koefficienten förväntas vara positiv, även om en minskad riskbenägenhet hos hushållen skulle 

kunna överväga den positiva effekten av en ökande disponibel inkomst. 

 

Finansiella och reala tillgångar, i reala termer (FINTILLG och REALTILLG) 

 

Minsky gör i sin hypotes ingen direkt skillnad på hur finansiella och reala tillgångar påverkar 

skuldsättning (1982), men som nämns i kapitel 2 är fokus för Minskys analys av hushållens 

skuldsättning på finansiella tillgångar. I uppsatsen görs dock en uppdelning i reala och 

finansiella tillgångar med tanke på den allt större andel av skuldsättningen som utgörs av 

bostadsinvesteringar under de senaste tjugo åren14, varför det är relevant att studera dem var för 

sig. 

 

Data för nominella finansiella tillgångar för alla hushåll har hämtats från SCB (2013c). Reala 

tillgångar mäts i uppsatsen som värdet av småhus, fritidshus och bostadsrättsandelar och data 

över nominella belopp för samtliga hushåll har hämtats från Riksbanken (2013). I 

regressionsmodellen används som tidigare nämnts reala värden för båda tillgångsslagen. 

 

Ökade tillgångspriser är enligt teorin endogent kopplat till en ökad spekulation i tillgångar, en 

mer generös kreditgivning och därmed en ökad skuldsättning. På så vis utgör utvecklingen av 

både finansiella och reala tillgångar tillsammans med disponibel inkomst ett visst mått på hur 

spekulativ eller ”Ponzi”-aktig kreditgivningen är. Detta då ett lån som tas för att finansiera en 

                                                        
14

 Jämför fotnot 11 på sida 11. 
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investering enligt Minsky ses som spekulativt om amorteringen är nära noll15 och värdet på 

säkerheten kan ändras. Förväntat tecken för båda variablernas respektive koefficient är således 

positivt. 

 

Regelförändringar (REG_85, REG_90 och REG_10) 

 

För att mäta effekten på skuldsättningen av de regelförändringar som tidigare nämnts används 

tidsdummy-variabler. Utifrån de studier som presenteras i kapitel 3 samt Ragnegård (2011) kan 

tre tydliga förändringar urskiljas under den studerade tidsperioden, vilka kan tänkas påverka 

skuldsättningsnivån. 

 

Den första är den finansiella avreglering som skedde i mitten på 1980-talet i Sverige, då statens 

styrning av kreditmarknaden, genom räntenivåer och utlåningstak, avskaffades (Finocchiaro et 

al. 2011, Ragnegård 2011). Den ökning i kredittillgänglighet och finansiella innovationer som 

möjliggjordes i och med avregleringen, vilket diskuteras i inledningen till kapitel 4, antas ha 

lett till en ökning av andelen spekulativa och ”Ponzi”-lån, och därmed ökad upplåning. Tecknet 

framför koefficienten antas därför vara positivt och variabeln sätts till noll innan 1985 och till 

ett för alla åren därefter. 

 

Den andra förändringen är skattereformen 1990-1991. Den för uppsatsen mest intressanta 

aspekten av skattereformen är att avdragsrätten för räntekostnader sänktes från 50 procent till 

dagens nivå om 30 procent. Detta bidrog till att lånekostnaden efter skatt för bolån ökade, från 

cirka sju procent 1989 till knappa tio procent 1991 (SCB 2009a). Ett av målen med 

skattereformen var att man ville premiera sparande och motverka låntagande, vilket enligt 

Minsky (1982) borde öka andelen hedge-lån. En effekt av reformen var ett realt prisfall på villor 

mellan 1990-1993, samtidigt med en kraftigt minskad skuldsättning. Det är dock svårt att 

urskilja hur stor del av denna nedgången som kan tillskrivas skattereformen, eftersom det under 

dessa år också utspelade sig en ekonomisk kris i Sverige. Kommittén för utvärdering av 

skattereformen gör bedömningen att ungefär hälften av nedgången i villapriserna kan härledas 

till skattereformen (Prop. 1997/98:1; 10). 

 

                                                        
15

 Som tidigare nämnt ligger amortineringsnivån på bostadslån stabilt runt 1,3 procent (Leonhard, Hansson & 

Johansson 2012). 
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Mot denna bakgrund inkluderas en variabel med värde ett för åren 1990 och framåt för att 

studera reformens effekt på skuldsättningen. Värdet på variabeln är noll under åren 1980-1989. 

Det förväntas att koefficienten för variabeln är negativ då en lägre avdragsrätt på räntekostnader 

bör göra det mindre attraktivt att ta upp och bära lån, allt annat lika. 

 

Den senaste förändringen avser det bolånetak som infördes i slutet på 2010 (Ragnegård 2011). 

Taket innebär att finansieringen av bostadsköp ej bör bestå till mer än 85 procent av bostadslån 

och är att betrakta som en kreditrestriktion, vilken därmed bör öka andelen hedge-lån och 

minska skuldsättningen, allt annat lika. Koefficienten antas därför vara negativt. I likhet med 

de två tidigare dummy-variablerna sätts den till noll innan förändringen och till ett från och med 

2010. 

 

Realränta (RR) 

 

I uppsatsen används genomsnittliga bolåneräntor i reala termer, hämtade från Ragnegård (2011) 

samt Swedbank (u.å.). Den reala bolåneräntan samvarierar i hög grad med Riksbankens årliga 

reala räntor under den studerade tidsperioden (Riksbanken 2011), med undantag för 1992, då 

den reala reporäntan låg på strax under sexton procent och den reala bolåneräntan på cirka elva 

procent (se figur 4 i appendix). Trenden är dock densamma för båda räntesatserna, trots att den 

reala reporäntan översteg den reala bolåneräntan det året. 

 

Utifrån Minskys hypotes om finansiell instabilitet påverkar räntenivån utbud och efterfrågan på 

krediter, samtidigt som Minsky poängterar att “speculative finance depends upon interest rates 

remaining within rather narrow bounds” (1982; 67). Vidare påpekar han, som nämns i kapitel 

2, att ränteökningar kan få hedge- och spekulativa lån att få “Ponzi”-karaktär, och en del av 

dessa “Ponzi”-låntagare kan tvingas att sälja sina tillgångar för att finansiera ökningen i 

räntekostnader (Minsky 1982). Detta talar för ett negativt tecken hos koefficienten. 

4.4 Förväntade resultat av regressionen 

Om Minskys hypotes kan förklara förändringen i skuldsättning under den studerade perioden, 

förväntas ett starkare samband mellan skuldsättning och tillgångspriser, än mellan 

skuldsättning och disponibel inkomst, då skuldsättningen enligt Minsky (1982) drivs av ökade 

andelar spekulativa och ”Ponzi”-lån, snarare än av säkrare hedge-lån, som styrs mer av 

låntagarens disponibla inkomst. Vidare är, utifrån Minskys hypotes, tillgång till krediter i 
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form av en avreglerad kreditmarknad och mer riskabel kreditgivning viktigare förutsättningar 

för en ökad skuldsättning, än realräntenivån. Däremot krävs, som nämnts tidigare, en stabil 

nivå på realräntan för att möjliggöra en ökad spekulativ kreditgivning och därmed en ökad 

skuldsättning (Minsky 1982). 

 

Som nämns i avsnitt 4.2 är det inte möjligt att uppskatta den exakta andelen hedge-, 

spekulativa och ”Ponzi”-lån för hushållen i och med att regressionen görs på aggregerad data. 

Den specifika fördelningen mellan dessa tre kategorier är dock av störst intresse när man 

försöker utreda hållbarheten i skuldsättningsnivå. På aggregerad nivå är en ökad skuldsättning 

enligt Minsky (1982) en indikation på att andelen spekulativa och ”Ponzi”-lån ökar, medan 

andelen hedge-lån i sin tur minskar, i och med att det kapitalistiska systemet endogent leder 

till instabilitet på grund av ökad spekulativ kreditgivning. 

5. Empirisk analys 

I avsnitt 5.1 nedan presenteras regressionsresultaten samt en analys av regressionsmodellens 

robusthet utifrån två regressionsekvationer med kontrollvariabler och en känslighetsanalys där 

tidsperioden delas upp i två delar, samt ett F-test för att mäta förklaringsvärdet hos 

regressionsmodellen. I avsnitt 5.2 analyseras regressionsresultaten utifrån teori och tidigare 

studier, samt utifrån en grafisk presentation av empirin. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av analysen. 

 

Regressionsresultaten i tabell 1 nedan består av tre olika ekvationer. Den första ekvationen 

innefattar de variabler som utifrån Minskys hypotes om finansiell instabilitet framstår som 

relevanta för utvecklingen av hushållens skuldsättning och som presenteras i avsnitt 4.3. I den 

andra regressionsekvationen introduceras kontrollvariabeln demografi, och i den tredje även 

kontrollvariabeln arbetslöshet. Dessa två variabler är inte direkt knutna till Minskys hypotes, 

utan introduceras i regressionerna för att testa robustheten hos teorin16. Data för demografi är 

hämtad från SCB (2014a) och representerar genomsnittsåldern hos Sveriges befolkning, och 

används i logaritmerad form i regressionen. Data för arbetslöshet är hämtad från SCB (2009b, 

2013d, e, f, 2014b) och anges i procent.  

                                                        
16  Kontrollvariablerna skulle dock kunna kopplas till skuldsättning utifrån andra teoretiska resonemang. 

Exempelvis är demografi en viktig del för skuldsättning utifrån livscykelhypotesen (Modigliani & Brumberg 

1954). 
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5.1 Regressionsresultat 

Tabell 1: Regressionsresultat. 

OLS, observationer 1980-2012 (T = 33) 

Beroende variabel: ln SKULD 

Ekvation 1 2 3 

Konstant 

 

 

–2,01828 

(2,43206) 

0,4145 

–23,9878 *** 

(8,01633) 

0,0063 

–26,1883 *** 

(8,39164) 

0,0048 

ln DISP 

 

 

0,512516 

(0,301958) 

0,1021 

0,0433527 

(0,313426) 

0,8911 

–0,141980 

(0,373601) 

0,7074 

ln FINTILLG 

 

 

0,0256007 

(0,0464193) 

0,5862 

–0,129098 * 

(0,0680912) 

0,0701 

–0,165540 ** 

(0,0789961) 

0,0473 

ln REALTILLG 

 

 

0,596608 *** 

(0,102853) 

0,000000478 

0,625433 *** 

(0,0913446) 

0,0000000442 

0,687164 *** 

(0,113638) 

0,000000363 

REG_85 

 

 

0,162826 *** 

(0,0395288) 

0,0004 

0,133686 *** 

(0,0363621) 

0,0012 

0,151379 *** 

(0,0412527) 

0,0013 

REG_90 

 

 

–0,160511 *** 

(0,0421663) 

0,0008 

–0,112175 ** 

(0,0409130) 

0,0114 

–0,125806 *** 

(0,0436461) 

0,0084 

REG_10 

 

 

0,0450603 

(0,0423252) 

0,2972 

0,0826680 ** 

(0,0396280) 

0,0478 

0,0774867 * 

(0,0401555) 

0,0661 

RR –0,261509 

(0,644863) 

0,6885 

–0,185446 

(0,569802) 

0,7477 

−0,477970 

(0,654364) 

0,4725 

ln Demografi  

− 

 

8,07607 *** 

(0,569802) 

0,0090 

9,22096 *** 

(3,10918) 

0,0069 

Arbetslöshet  

− 

 

− 

0,707827 

(0,770492) 

0,3678 

R2 0,985870 0,989433 0,989807 

Justerat R2 0,981914 0,985910 0,985818 

F-test 

 

 

F(7, 25) 

249,1892 *** 

1,68e-21 

F(8, 24) 

280,8974 *** 

8,57e–22 

F(9, 23) 

248,1569 *** 

9,91e–21 

*, ** respektive *** anger signifikans på 10-, 5- respektive 1-procentsnivå. 

Standardavvikelse inom parentes och p-värde i kursiv stil. 
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Som diskuteras i avsnitt 4.4 förväntas, om Minskys hypotes kan förklara hushållens 

skuldsättning, ett starkare samband för tillgångspriser och regelförändringar på 

kreditmarknader i förhållande till skuldsättning, än för disponibel inkomst och realränta. 

Ekvation 1 ovan visar signifikans på enprocentsnivå för reala tillgångar, avregleringen av 

kreditmarknaden 1985 och skattereformen 1990-1991. Finansiella tillgångar uppvisar ingen 

signifikans, vilket diskuteras vidare under avsnitt 5.3. Den enprocentiga signifikansnivån för 

dessa tre variabler förändras inte nämnvärt då man inkluderar kontrollvariablerna demografi 

och arbetslöshet i ekvation 2 och 3. Disponibel inkomst och realränta uppvisar inte signifikanta 

resultat i någon av regressionerna. Detta talar för att de signifikanta resultat som erhålls i 

ekvation 1, alltså för reala tillgångar, avregleringen 1985 samt skattereformen 1990-1991, är 

robusta även då man inkluderar kontrollvariabler som saknar förankring i Minskys hypotes. 

Genomgående i analysen av regressionsresultaten nedan är utgångspunkten den första 

regressionsekvationen med variabler kopplade enbart till Minskys hypotes. 

 

Generellt förklaringsvärde för regressionsmodellen mäts visserligen i form av justerat R2, men 

är inget formellt hypotestest av detta (Studenmund 2011). Ett F-test av modellens 

förklaringsvärde uppvisar signifikans på enprocentsnivå, vilket innebär att nollhypotesen17 kan 

förkastas på den nivån och man kan dra slutsatsen att regressionsekvationerna har signifikanta 

förklaringsvärden. Se appendix för en närmare beskrivning av detta hypotestest. 

 

En känslighetsanalys av regressionsmodellen där tidsperioden delas upp i två perioder, uppvisar 

liknande resultat som i tabell 1 ovan, vilket tyder på en robust regressionsmodell (Studenmund 

2011). Uppdelningen är baserad på ett trendbrott i skuldsättningen, där perioden innan 1996 

innefattar både stigande och fallande nivåer, medan perioden från 1997 fram till 2012 utgörs av 

en stadigt ökande skuldsättning. För ett utförligare resonemang om känslighetsanalysen samt 

dess regressionsresultat, se appendix. 

5.2 Regressionsanalys 

Regressionsresultaten för disponibel inkomst i tabell 1 ovan uppvisar ingen signifikans i 

ekvation 1 men förväntat positivt tecken. Minsky ser på disponibel inkomst som en relevant 

variabel för att analysera hållbarheten i hushållens skuldsättning och menar, som tidigare 

nämnts, att en ökad andel spekulativa och ”Ponzi”-lån leder till en ökad skuldsättning i 

                                                        
17

 H0: ß1 = ß2 = … = ß7 = 0, det vill säga att samtliga lutningskoefficienter i regressionen är lika med noll. 
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förhållande till disponibel inkomst, och därmed en högre skuldkvot. Trenden sedan mitten på 

1990-talet är en ökande skuldkvot, från runt 0,9 år 1996 till runt 1,65 år 2012, se figur 1 nedan. 

Detta tyder på ett ökat risktagande hos både låntagare och långivare, då skuldkvoten anger 

räntekänslighet hos hushållen, men även är ett relativt mått på risken att deras lån förvandlas 

från hedge-aktiga till spekulativa, eller från spekulativa till “Ponzi”-aktiga18. Således verkar det 

finnas en koppling mellan skuldsättning och disponibel inkomst, även om variabeln saknar 

signifikans i regressionen. 

 

Figur 1: Utveckling av real skuldsättning, real disponibel inkomst och skuldkvot. Källa: SCB (2013a, b, c), 

Ekonomifakta (2013) samt författarnas egna beräkningar. 

 

 

För finansiella tillgångar erhålls förväntat tecken för koefficienten, men inget signifikant 

resultat i regressionen. Detta skulle kunna förklaras utifrån Minskys hypotes som att en 

spekulation i tillgångar, som orsak till en ökad skuldsättning, snarare skett i reala än finansiella 

tillgångar. Det som talar för detta är att finansiella tillgångar har fluktuerat mer i pris än reala 

tillgångar under den studerade perioden, framför allt i samband med IT-kraschen vid 

millennieskiftet, vilket framgår i figur 2 nedan. Detta kan ha lett till att riskpremier för 

lånefinansiering av finansiella tillgångar sjunkit mindre än för reala tillgångar och spekulation 

i finansiella tillgångar med lånade medel ses som mer riskfyllt. Det kan även poängteras att 

investeringar i finansiella tillgångar (såsom aktier eller fonder) mer sällan kräver ett lån, än 

                                                        
18 Det absoluta måttet på risken för att ett lån övergår från hedge till spekulativt, eller spekulativt till ”Ponzi”, beror 

på det inviduella hushållets betalningsförmåga och kräver, som nämns i kapitel 2, tillgång till disaggregerad data. 

Aggregerad data borde dock ge en indikation på om andelen hedge- eller spekulativa och ”Ponzi”-lån ökar. 
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investeringar i reala tillgångar (framför allt bostäder). Även detta tyder på att kopplingen mellan 

skuldsättning och finansiella tillgångar är svagare än mellan skuldsättning och hushållens reala 

tillgångar, vilket speglas i regressionsresultatet. 

 

Reala tillgångar uppvisar förväntat positivt tecken samt signifikans på enprocentsnivå, vilket är 

i linje med Minskys hypotes där en ökad spekulation i (reala) tillgångar, en avreglerad 

kreditmarknad, ökad riskbenägenhet och ökad disponibel inkomst ger en ökad skuldsättning. 

Som tidigare nämnts ligger amorteringsnivån för bostadslån på en låg nivå, runt 1,3 procent 

(Leonhard, Hansson & Johansson 2012), vilket sammantaget med en ökande skuldkvot tyder 

på att kreditgivning i samband med investering i reala tillgångar har kommit att bli av mer 

spekulativ eller ”Ponzi”- än hedge-karaktär. 

 

Figur 2. Utveckling av real skuldsättning samt finansiella och reala tillgångar, i reala termer. Källa: SCB (2013a, 

b, c), Riksbanken (2013) samt författarnas egna beräkningar. 

 

 

Både avregleringen på finansmarknaden runt 1985 och skattereformen 1990-1991 visar 

signifikanta resultat på enprocentsnivå och förväntade tecken i regressionen. Det framstår alltså 

som att dessa regeländringar påverkar skuldsättningen för hushållen, vilket stämmer överens 

med hur förändringar i regleringar av kreditmarknader, utifrån Minskys hypotes, kan ge upphov 

till finansiell innovation och en ökning i både utbud och efterfrågan på krediter. Den ökade 

spekulativa och ”Ponzi”-kreditgivningen under de senaste femton åren skulle alltså delvis 

kunna förklaras av avreglering av kreditmarknaden från mitten av 1980-talet. Införandet av 

skattereformen 1990-1991, som bland annat syftade till en minskad skuldsättning och ökat 
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sparande verkar ha gett avsedd effekt, även om den ekonomiska krisen i Sverige under samma 

period också kan ha spelat en roll, vilket diskuteras i avsnitt 4.3. Utifrån Minskys hypotes borde 

detta ha gett upphov till en ökande andel hedge-lån i samband med ökat sparande. Från mitten 

av 1990-talet sköt dock skuldsättningen fart igen trots reformen, vilket skulle kunna bero dels 

på avregleringen 1985, samt en kombination av fallande räntor och en stabil ekonomisk 

utveckling, vilket lett till en ökad spekulation på bostadsmarknaden, se figur 3 nedan. Vilket i 

sin tur torde ha vänt trenden från sparande och säkrare låntagande i hedge-form, mot en mer 

spekulativ eller ”Ponzi”-aktig kreditgivning. 

 

Att införandet av bolånetak 2010 inte uppvisar signifikans i regressionen skulle kunna bero på 

att det gått såpass kort tid och att antalet observationer är för få för att kunna få ett signifikant 

underlag. En närmare granskning av skuldsättningsnivån visar dock på en utplaning i ökningen 

från just 2010, se figur 3 nedan. 

 

Figur 3: Utveckling av real skuldsättning och realränta. Källa: SCB (2013a, b, c), Ragnegård (2011), Swedbank 

(u.å.) samt författarnas egna beräkningar. 

 

 

Realräntan uppvisar förväntat negativt tecken, men ingen signifikans i regressionen. Enligt 

resonemanget i avsnitt 4.3, påverkar räntan visserligen utbud och efterfrågan på krediter, men 

för att spekulation ska förekomma krävs enligt Minsky (1982) att det endast förekommer små 

eller inga variationer i räntenivån. Utvecklingen av realräntan har, som påpekats tidigare, varit 

fallande sedan mitten av 1990-talet med relativt små fluktuationer jämfört med perioden 1980 

till 1994, parallellt med en allt högre skuldsättning, se figur 3 ovan. Detta tyder på en 
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överensstämmelse mellan ränteutvecklingen och Minskys hypotes, även om regressionen inte 

uppvisar signifikanta resultat. Vidare talar Minsky om att räntenivån kan utgöra en viktig faktor 

för skuldsättningen, då en höjning riskerar att omvandla hedge-lån till spekulativa och 

spekulativa lån till “Ponzi”-lån, vilket i sin tur kan utlösa ett “Minsky Moment” och en 

kreditkontraktion (1982). Under den studerade tidsperioden återfinns endast en kraftigare 

höjning av realränta, i samband med den ekonomiska krisen och Sveriges försvar av en fast 

växelkurs, runt 1992. Men detta inträffade alltså innan den obrutna ökningen i skuldsättning 

som har skett sedan 1996. Vidare påpekar McCulley (2009; 8) att “[t]he supply side of Ponzi 

credit is what matters, not the interest elasticity of demand” när det gäller expansionen i 

kreditgivning. 

 

Således framstår det som att även om de variationer i realränta som har skett under den 

studerade tidsperioden endast har haft en liten påvisbar effekt på hushållens skuldsättning, i 

jämförelse med andra variabler såsom finansiell (av)reglering och reala tillgångar, kan nivån 

på realränta ha utgjort en förutsättning för den kontinuerliga ökningen i skuldsättning sedan 

mitten på 1990-talet, speciellt då den tillåter ökade andelar av spekulativa och ”Ponzi”-lån. 

 

Det bör påpekas att även om finansiella tillgångar och realränta rent ekonometriskt saknar 

signifikans, måste en analys av skuldsättningen ske med hänsyn till den historiska kontexten 

(Minsky 1982). Om exempelvis utvecklingen av finansiella tillgångar hade varit mer stabil hade 

en större kreditfinansierad spekulation kunnat äga rum i dessa tillgångar, precis som en större 

förändring i realräntenivå skulle kunna ge utslag på fördelningen av hedge-, spekulativa och 

”Ponzi”-lån, och därmed på skuldsättningen. Variablerna skulle alltså fortfarande enligt teorin 

kunna uppvisa signifikans i en regression om förutsättningarna för hushållen på finans- och 

kreditmarknaderna såg annorlunda ut. 

 

Sammanfattningsvis visar regressionsanalysen av hushållens skuldsättning, där variabler 

hämtats från Minskys hypotes om finansiell instabilitet, på att de variabler med signifikant 

koppling till hushållens skuldsättning är reala tillgångar, avregleringen på kreditmarknaden i 

mitten på 1980-talet samt skattereformen 1990-1991. Realräntan uppvisar en sjunkande trend 

samtidigt med en ökande skuldsättning, men är inte signifikant i regressionen. Avregleringen 

av kreditmarknaden runt 1985, tillsammans med en stabil utveckling i både disponibel inkomst 

och priser på reala tillgångar utgör, utifrån Minskys hypotes, grunden till en ökad 

riskbenägenhet hos både hushåll och kreditgivare, vilket talar för att lånefinansierade 
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investeringar blivit alltmer spekulativa, med en färre andel hedge-lån och en ökad andel 

spekulativa och ”Ponzi”-lån. Detta speglas i en ökad skuldsättning och skuldkvot, främst från 

och med mitten av 1990-talet. 

6. Slutsatser 

De regressionsresultat som presenteras och analyseras i uppsatsen stämmer överens med hur 

Minskys hypotes om finansiell instabilitet förklarar utvecklingen i skuldsättning. Variablerna 

reala tillgångar, avregleringen på kreditmarknaden 1985 samt skattereformen 1990-1991 

uppvisar signifikanta regressionsresultat. Förändringen i de två förstnämnda variablerna tyder 

på en ökad spekulation i reala tillgångar, möjliggjord genom avregleringen på kreditmarknaden 

1985, vilket har lett till en ökad skuldsättning hos hushållen, men även en ökad skuldkvot till 

följd av ett ökat risktagande i kreditgivning. Sammantaget tyder detta på en ökning i andelen 

spekulativa och ”Ponzi”-lån. Övriga variabler ger inga signifikanta resultat i 

regressionsmodellen, men förändringarna i dessa variabler ligger ändå i linje med hur de kan 

analyseras utifrån Minskys hypotes. Regressionsmodellen som helhet uppvisar en robusthet 

utifrån regressionsresultaten med (och utan) kontrollvariabler och uppdelning av regressionen 

i två tidsperioder, samt ett högt förklaringsvärde i form av justerat R2 och utifrån ett F-test med 

signifikans på enprocentsnivå. 

 

Vidare stämmer resultaten överens med de studier, gjorda på amerikanska hushålls 

skuldsättning i samband med finanskrisen 2008, som presenteras i kapitel 3. Dessa studier lyfter 

fram att irrationella förväntningar på ökningar i tillgångspriser och ett ökat utbud på 

kreditmarknader genom finansiella innovationer är viktiga faktorer bakom hushållens 

skuldsättning, vilket överensstämmer både med regressionsresultaten och Minskys hypotes. 

Detta stärker indikationen att Minskys hypotes kan förklara förändringen i de svenska 

hushållens skuldsättning under den studerade tidsperioden 1980 till 2012. 

 

Resultaten i uppsatsen ger en annan bild av skuldsättning än vad som ges av livscykelhypotesen, 

den standardteori som ofta används vid analys av hushållens konsumtion och skuldsättning, och 

förstärker kritiken mot livscykelhypotesen; nämligen att det är av vikt att inkludera förändringar 

på kreditmarknader och ta hänsyn till irrationellt, spekulativt beteende hos både låntagare och 

långivare i en analys av skuldsättning hos hushåll. 
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Det bör poängteras att resultaten som presenteras i uppsatsen är baserade på data på aggregerad 

nivå och att en annorlunda bild skulle kunna ges av en analys på disaggregerad data. Inte minst 

påverkar detta möjligheten att fastställa i vilken utsträckning skuldsättningen är av hedge-, 

spekulativ eller ”Ponzi”-karaktär. Således föreslås ett vidare arbete med att samla in, 

tillgängliggöra och analysera data över hushållens ekonomi och skuldsättning på enhetsnivå, 

för att ytterligare kunna undersöka de orsaker bakom hushållens skuldsättning samt 

fördelningen av de tre olika kreditgivnings-kategorierna ovan, som framkommer på aggregerad 

nivå i uppsatsen. 

 

Avslutningsvis tyder överensstämmelsen mellan Minskys hypotes om finansiell instabilitet, den 

ökning i spekulativ och ”Ponzi”-kreditgivning som skett i reala tillgångar, tillsammans med 

ökningen i hushållens skuldsättning, på en ökad finansiell instabilitet och därmed en större risk 

för en förestående kreditåtstramning. Hur länge denna uppåtgående trend kan upprätthållas och 

vad som till slut gör att den bryts är på förhand mycket svårt att säga, men enligt Minsky är det 

i längden en ohållbar utveckling (1982). Minsky poängterar vidare att man vid en analys av 

skuldsättning måste beakta att: 

 

“a capitalist economy with sophisticated financial institutions is capable of a number of modes 

of behaviour and the mode that actually rules at any time depends upon the institutional relations, 

the structure of financial linkages, and the history of the economy” (Minsky 1982; 92) 

 

Detta talar för att man inte enbart bör använda sig av kontracyklisk finans- och penningpolitik 

för att uppnå stabilitet i ekonomin, utan även ta hänsyn till spekulativ kreditgivning på 

finansmarknader och arbeta för en kontinuerlig utveckling och översyn av regelverk för dessa 

marknader. 
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Appendix 

Beskrivande statistik 

 

Tabell 2: Beskrivande statistik för samtliga variabler (förutom dummy-variabler) samt korrelation mellan 

skuldsättning och övriga variabler i regressionsmodellen (förutom dummy-variabler). Källa: Egna beräkningar 

utifrån källor angivna för respektive variabel i avsnitt 4.3. 

Beskrivande statistik (reala värden, i mkr, om ej annat anges) 

1980-2012 Skuldsättning Disp. ink. Fin. tillg. Reala tillg. Ränta (%) 

Medelvärde 448 099 388 643 772 577 749 800 4,62 

Median 406 317 365 716 804 053 647 390 4,92 

Maximum 954 080 578 463 1 872 606 1 743 039 10,77 

Minimum 279 026 289 372 323 802 431 855 1,23 

Standardavvikelse 209 442 87 281 507 562 428 190 2,21 

1980-1995      

Medelvärde 338 256 326 365 441 776 535 386 5,33 

Median 338 441 324 536 460 485 518 136 5,67 

Maximum 433 752 372 227 564 114 663 654 10,77 

Minimum 279 026 289 372 323 802 431 855 1,23 

Standardavvikelse 52 054 30 341 76 356 79 655 2,37 

1996-2012      

Medelvärde 583 875 458 075 1 307 382 1 029 483 4,03 

Median 582 749 454 540 1 249 414 1 040 623 4,00 

Maximum 954 080 578 463 1 872 606 1 743 039 8,42 

Minimum 335 452 364 063 804 053 524 144 1,98 

Standardavvikelse 213 596 70 170 312 613 437 702 1,83 

Korrelationskoefficienter i förhållande till skuldsättning 

1980-2012 – 0,9565 0,9129 0,9900 -0,5508 

1980-1995 – 0,5319 0,7836 0,7547 0,1794 

1996-2012 – 0,9905 0,9507 0,9929 -0,8061 
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Realräntenivåer 

 
Figur 4: Jämförelse mellan bolåneräntor sammanställda av Swedbank (u.å.) och Riksbankens räntor, 

inflationsjusterade (Riksbanken 2011). 

 

 

Under åren 1980 till 1982 används Riksbankens korta diskontoränta och för 1983 till 1986 

Riksbankens 30-dagars statsskuldväxlar. För åren 1987 till 1993 används Riksbankens 

marginalränta och från 1994 till 2012 är det reporäntan som används. 

 

F-test av generellt förklaringsvärde 

 

Nollhypotesten i ett F-test av generellt förklaringsvärde är att alla lutningskoefficienter i en 

ekvation är noll samtidigt (Studenmund 2011). För regressionsekvation 1 i modellen som 

används i uppsatsen, är nollhypotesen: 

 

H0: 1 = 2 = … = 7 = 0 

 

Ett F-test av generellt förklaringsvärde är alltså ett test av nollhypotesen att ekvationens 

förklaringsvärde inte är signifikant bättre än att bara använda variablernas medelvärde (ibid.). 

Alternativhypotesen blir då: 

 

HA: K  0, där K = 1, 2, … , 7 

 

Om F-värdet är högre än det kritiska F-värdet, med hänsyn till frihetsgrader och antal 

observationer, kan man förkasta nollhypotesen och dra slutsatsen att ekvationen har ett 

signifikant generellt förklaringsvärde (Studenmund 2011). Regressionsresultaten från F-test för 

respektive ekvation återfinns i tabell 1.  
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Känslighetsanalys av regressionsmodellen 

Tabell 3: Regressionsresultat från känslighetsanalys. 

Beroende variabel: ln SKULD 

Ekvation 
OLS, observationer 

1980-1996 (T = 17) 

OLS, observationer 

1997-2012 (T = 16) 

Konstant 

 

4,74384 

(7,61084) 

0,5470 

-4,99611 

(3,28001) 

0,1587 

ln DISP 

 

-0,212131 

(0,0696864) 

0,7671 

0,848000 ** 

(0,328367) 

0,0273 

ln FINTILLG 

 

0,193335 

(0,126745) 

0,1581 

-0,0593422 

(0,141712) 

0,6842 

ln REALTILLG 

 

0,614096 *** 

(0,166438) 

0,0042 

0,579653 *** 

(3,726) 

0,0039 

REG_85 

 

0,172290 ** 

(0,0679925) 

0,0297 

Exkluderad på grund av exakt 

kollinearitet med REG_90 

REG_90 

 

-0,0774722 

(0,0869112) 

0,3937 

Exkluderad på grund av exakt 

kollinearitet med REG_85 

REG_10 
Exkluderad då alla 

observationer är 0 

0,02772847 

(0,0322137) 

0,4168 

RR 

 
-0,454534 

(0,962368) 

0,6468 

0,617522 

(1,00463) 

0,5525 

R2 0,867245 0,994838 

Justerat R2 0,787592 0,992258 

F-test 
 

F(6,10) 

10,88781 *** 

0,000685 

F(5,10) 

385,4830 *** 

4,27e-11 

*, ** respektive *** anger signifikans på 10, 5 respektive 1 procents-nivå. 

Standardavvikelse inom parentes och p-värde i kursiv stil. 

 

Regressionen för perioden 1980 till 1996 har ett lägre justerat R2 och där saknar skattereformen 

1990-1991 signifikans. I övrigt är resultaten liknande de som erhålls för hela tidsserien 1980 

till 2012, enligt tabell 1 i kapitel 5. Regressionen för perioden 1997 till 2012 har ett något högre 

justerat R2 än hela tidsserien. Dessutom visar disponibel inkomst signifikans på 

femprocentsnivån, vilket dock kan bero på att regeländringarna 1985 och 1990-91 har 

exkluderats från regressionen då de uppvisar exakt kollinearitet (värdet är alltid ett) för åren 

1997 till 2012. Reala tillgångar uppvisar fortfarande signifikans på enprocentsnivån. Då 

resultaten från de olika tidsperioderna inte skiljer sig avsevärt från varandra eller från 

regressionen för hela tidsperioden tyder det på en konsistens i regressionsmodellen 

(Studenmund 2011). 


