
  

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Ekonomi och Teknik 

Bygg- och Fastighetsekonomprogrammet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENNINGMÄNGD OCH HUSPRISER 

- FINNS DET NÅGOT SAMBAND? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp 

Slutseminarium 2009-06-05 

 

Författare: 

Gunnar Levin, 851124 

Viktor Sundling, 860222 

 

Handledare:  

Sven-Ola Carlsson 



 

I 

 

Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Sven-Ola Carlsson för konstruktiv kritik, 

värdefulla synpunkter och intressanta diskussioner under arbetets gång. Vi vill även tacka vår 

seminariegrupp, alla hjälpsamma lärare på skolan och alla andra som gjort denna uppsats 

möjlig. Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halmstad, 2009 – 05 – 29  

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Gunnar Levin   Viktor Sundling  



II 

 

Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Penningmängd och huspriser   

 - Finns det något samband? 

Ämne: Företagsekonomi, Kandidatuppsats, 15 hp 

Inlämningsdatum: 2009 – 05 – 29 

Författare: Gunnar Levin, Viktor Sundling 

Handledare: Sven-Ola Carlsson 

Nyckelord: Penningmängd, Huspriser, Kointegration, M3, Fastigheter, 

FASTPI, Kvantitetsteorin 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom statistiska tester beskriva 

sambandet mellan penningmängdens utveckling och 

småhusfastigheters prisutveckling. Vi vill även försöka förklara ett 

eventuellt samband med kvantitetsteorin. 

Tillvägagångssätt: I denna uppsats har vi genom att fastställa ett 

kointegrationssamband mellan tidsserievariabler kunnat genomföra 

en regressionsanalys mellan penningmängdsutvecklingen och 

prisutvecklingen för småhus avsedda för permanent boende. 

Slutsatser: Vi har funnit ett långsiktigt samband mellan utvecklingen i 

penningmängden uttryckt som M3 och prisutvecklingen för småhus 

avsedda för permanent boende. Sambandet mellan M3 och 

fastighetsprisindex för småhus kan förklaras med kvantitetsteorin. 
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Abstract 

 

Thesis title: Money supply and house prices   

- Is there any connection? 

Course: Business administration, Bachelor’s Essay, 15 credits 

Date of handing: 2009 – 05 – 29 

Authors: Gunnar Levin, Viktor Sundling 

Advisor: Sven-Ola Carlsson 

Keywords: Money supply, House prices, Cointegration, M3, Real estate, 

FASTPI, Quantity Theory of Money 

Purpose of study: The purpose of this study is through statistical tests describe the 

relation between development in money supply and development in 

owner-occupied one- or two-dwelling buildings. We also want to 

describe a possible relation between the variables with the quantity 

theory.  

Method: In this essay, we have been able to perform a regression analysis 

between money supply and owner-occupied one- or two-dwelling 

buildings, by establishing cointegration between time variables. 

Conclusion: We have discovered a long term relation between the development 

in money supply defined as M3 and the development in prices for 

owner-occupied one- or two-dwelling buildings. The relation 

between M3 and real estate index can be explained with the 

quantity theory of money. 
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1 Inledning 

I det inledande första kapitlet beskriver vi problemets bakgrund. Genom diskussion angående 

problemet kommer vi fram till uppsatsens problemformulering. Slutligen definierar vi syftet 

med uppsatsen och redogör för en del begrepp och förkortningar samt presenterar tidigare 

forskning. 

1.1 Introduktion 
 

Under de senaste tio åren har det varit en kraftig prisutveckling på småhusfastigheter (avsedda 

för permanent boende). I den följande framställningen har vi valt att använda begreppet 

småhus när vi åsyftar småhus avsedda för permanent boende. I de fall där andra typer av 

fastigheter åsyftas är detta uttryckligen angivet. Kurvan i figur 1.1.1 nedan visar att 

fastighetspriserna ökat kraftigt under i stort sett hela denna period med undantag för ett antal 

år efter 1990-talskrisen då priserna först dök för att sedan ligga still under ett antal år. De 

senaste årens positiva utveckling för fastighetspriserna får oss att undra vad det är i den 

svenska ekonomin som driver den här utvecklingen och om det finns några signaler som kan 

avläsas. 

 

Figur 1.1.1 FASTPI och M3 

 

Ovan i figur 1.1.1 visas utvecklingen i penningmängden från 1986 kvartal ett till 2008 kvartal 

fyra. Som synes har penningmängden i huvudsak ökat under denna period. Den procentuella 

ökningen har för M3 varit som störst från 2005 till mitten av 2008. 
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Graferna för penningmängd och småhuspriser följer till synes samma utveckling. I den här 

uppsatsen kommer vi att undersöka om det existerar något samband mellan de två nämnda 

variablerna. 

1.2 Problemdiskussion 
 

Efter att ha bekantat oss med den klassiska kvantitetsteorin och Milton Friedman, uppstod det 

en nyfikenhet ifall teorin är tillämpningsbar på fastighetsmarknaden. Den klassiska teorin 

säger att prisnivån är direkt proportionell mot penningmängden. Vilket betyder att en ökning i 

penningmängden skulle ge en ökning av priset på fastigheter (Walsh, 2003). 

Att undersöka prisutvecklingen på fastigheter genom att undersöka penningmängden har inte 

gjorts under en längre period. Däremot har studier gjorts i ett par sydostasiatiska länder, där 

det undersökts om positiva chocker i penningmängden har effekt på husmarknaden 

(Lastrapes, 2002). Kan det finnas ett samband mellan en ökning i penningmängden och 

fastighetsprisutvecklingen under en längre tidsperiod? 

Det finns studier som visar att efter en penningmängdsökning sker en ökning i prisnivå. I 

artikeln Does money cause prices, or the other way around? kommer Masih & Masih (1998) 

fram till slutsatsen att penningmängd är den drivande variabeln och konsumentpriser är den 

släpande variabeln. Alltså att efter en ökning i penningmängd sker det en ökning i 

konsumentpriser. 

Med utgångspunkt från den klassiska kvantitetsteorin och den tidigare forskningen på 

området har vi därför valt att undersöka hur sambandet mellan penningmängdens utveckling 

och fastigheters prisutveckling ser ut på lång sikt. Vi formulerar därför vår problemställning 

på följande sätt: 

 Hur ser det långsiktiga sambandet mellan penningmängdens utveckling och 

småhusfastigheters prisutveckling ut? 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att genom statistiska tester beskriva sambandet mellan 

penningmängdens utveckling och småhusfastigheters prisutveckling. Vi vill även försöka 

förklara ett eventuellt samband med kvantitetsteorin. 

1.4 Bidrag 
 

Genom vår uppsats ämnar vi att lämna teoretiska bidrag, utformade som om kvantitetsteorin 

även är tillämpbar avseende fastigheters prisutveckling. Vi kommer utöver det även att lämna 

empiriska bidrag då det tidigare ej utförts liknande studier avseende penningmängd och 

prisutveckling på fastigheter. Vi hoppas även att kunna lämna praktiska bidrag i form av 

förslag för utformandet av den framtida ekonomiska politiken för en jämnare real tillväxt. 
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1.5 Målgrupp 
 

Uppsatsen riktar sig främst till studenter som studerar på kandidatnivå i företagsekonomi eller 

har motsvarande kunskapsnivå. Det förutsätts även att läsaren har grundläggande kunskaper i 

statistik, kvantitativa metoder och makroekonomi. 

1.6 Definition av begrepp och förkortningar 
 

Vi presenterar här kortfattat de olika begrepp och förkortningar som vi kommer att använda 

oss av. En bredare definition och redogörelse för penningmängd finns i kapitel 2.1 

Penningmängd. Vi definierar också vad ett småhus avsett för permanent boende är. Även en 

del andra begrepp och förkortningar som används i uppsatsen definieras också. 

ADF = Augmented Dickey-Fuller 

FASTPI = Fastighetsprisindex 

RGK = Riksgäldskontoret 

MFI = Monetära finansinstitut 

M0 = Sedlar + mynt 

M1 = M0 + avista inlåning 

M2 = M1 + viss kontoinlåning 

M3 = M2 + innehav av repor + andelar i penningmarknadsfonder och räntebärande 

värdepapper med löptid upp till två år. 

Småhus avsett för permanent boende = Fastighet bebyggd med småhus avsett som 

permanentbostad för högst två familjer. Här avses både friliggande villor samt rad- och 

kedjehus. 
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2 Bakgrund 

I det andra kapitlet, om bakgrund, beskriver vi de olika penningmängdsmåtten och definierar 

begreppet fastighet. 

2.1 Penningmängd 

2.1.1 Pengar 

 

I begreppet pengar läggs ofta olika betydelser. Inom nationalekonomin brukar pengar 

definieras som allmänt accepterade betalningsmedel. Sedlar och mynt är exempel på pengar 

men huvuddelen är idag i form av banktillgodohavanden. För att belysa pengars roll i 

ekonomin kan vi börja med att föreställa oss en ekonomi som saknar pengar och all handel 

måste ske genom byten. Det är inte svårt att förstå att en bytesekonomi är omständlig och 

dessutom en tidskrävande process. Byteskedjorna blir ofta både långa och krångliga och varje 

försäljning måste innebära ett köp i en bytesekonomi. Inga möjligheter finns till lagring av 

köpkraft på ett bekvämt sätt. Svårigheter och höga kostnader leder vid handel till att individer 

inriktar sig på självhushållning och att specialiseringen blir begränsad (Fregert & Johnung, 

2005).  

För att komma bort från de omständigheter som en bytesekonomi är förknippad med kan du 

istället tänka dig att en enda vara fastställs som betalningsmedel och att denna vara sedan kan 

användas som betalningsmedel vid varje transaktion. Varan går under begreppet pengar. I en 

penningekonomi finns det alltså en vara som är accepterad som bytesförmedlare för varje 

transaktion. En penningekonomi grundar sig och fungerar effektivt när pengar är ett 

accepterat betalningsmedel. Penningekonomin uppstod alltså för att underlätta och förenkla 

bytet av varor. Pengar sägs vara av hög likviditet. Det innebär att den varan lätt och snabbt 

går att säljas utan att priset förändras nämnvärt (Fregert & Johnung, 2005). 

Pengar brukar ges tre viktiga funktioner; värdemätare, värdebevarare och bytesmedel. Det 

betyder att alla varors värde utrycks i pengar. Funktionen som värdebevarare betyder att köp 

och försäljning inte behöver ske vid samma tillfälle då pengar förväntas kunna användas även 

vid framtida betalningar. Pengars funktion som bytesmedel är den viktigaste skillnaden från 

bytesekonomin. Pengar används som bytesmedel inte för sin egen skull utan för att kunna 

bytas mot en annan vara och har alltså inget egenvärde i sig. ”Det moderna penningväsendet 

vilar till syvende och sist på ett förtroende hos hushåll och företag” (Fregert & Johnung, 

2005). 

Dagens pengar har vuxit fram genom en kedja av naturliga steg. På medeltiden utvecklades 

metoder för att förenkla betalningar och undvika långa transporter av större penningsummor. 

På marknader användes ett slags clearingsystem som innebar att betalning först skedde vid 

marknadens slut då det endast betalades för underskott av försäljning relativt inköp. För att 

slippa skicka pengar från den tyska köpmannen till köpmannen i England sändes istället en 
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typ av fordringsbrev. Denna typ av penningtransaktioner ledde till framväxten av en 

bankrörelse och en ny typ av pengar, så kallade kreditpengar, som idag är den dominerande 

penningtypen. Bankrörelsen tog sin start i att guldsmederna tog guld och silver i förvar mot 

depositionsbevis. Dessa depositionsbevis kunde sedan användas som betalningsmedel. 

Guldsmederna kom på att de kunde tjäna pengar genom att låna ut en del av det deponerade 

guldet mot ränta. Nästa steg i utvecklingen var att depositionsbevisen trycktes i 

standardformat och de första sedlarna blev till. Idag sker en allt större del av hanteringen av 

pengar på internet (Fregert & Johnung, 2005). 

Vad är då pengar? Olika åsikter finns vad som ska inkluderas i begreppet pengar. Därför har 

det vuxit fram ett antal olika beteckningar beroende på vad som ska inkluderas. De olika 

penningmängdsmått som används anges med bokstaven M följt av en siffra. I Sverige 

använder sig Riksbanken av penningmängdsmått från M0 till M3 där M0 är det snävaste 

måttet och M3 det bredaste (Fregert & Johnung, 2005). 

2.1.2 M0 

 

”M0 består teoretiskt av svensk allmänhets innehav av sedlar och mynt utgivna av 

Riksbanken, och är det mest likvida måttet. I praktiken beräknas M0 genom att man från den 

totala stocken av utelöpande sedlar och mynt (formellt ett skuldinstrument i Riksbankens 

balansräkning) drar bort svenska MFI:s kassa i svenska kronor. Eftersom även utlänningar 

kan hålla svenska kronor i kontanter kommer denna beräkning att ge en något för stor M0, 

men det kan antas att detta utländska innehav är litet i förhållande till den totala stocken av 

utelöpande sedlar och mynt. I den svenska definitionen av utlöpande sedlar och mynt ingår 

även minnesmynt.” (http://www.scb.se, 2009) 

2.1.3 M1 

 

”M1 är lika med M0 + avistainlåning i svenska MFI och RGK från svensk allmänhet. 

Avistainlåning definieras som dagslån och inlåning på transaktionskonton.” 

(http://www.scb.se, 2009) 

2.1.4 M2 

 

”M2 är lika med M1 + inlåning med vissa villkor i svenska MFI och RGK, från svensk 

allmänhet. 

Inlåning med vissa villkor omfattar inlåning med en uppsägningstid på upp till och med 3 

månader eller en löptid på upp till och med 2 år.” (http://www.scb.se, 2009) 

2.1.5 M3 

 

”M3 är lika med M2 + repor, andelar i penningmarknadsfonder och räntebärande värdepapper 

med en löptid upp till och med 2 år utgivna av svenska MFI och innehavda av svensk 

allmänhet. Ett praktiskt problem vid beräkningen av M3 är att räntebärande värdepapper kan 

säljas vidare på en andrahandsmarknad. Därför är det omöjligt för utgivarna av de 
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räntebärande värdepapperen att veta hur stor del av deras skuldstock som innehas av svensk 

allmänhet. Som approximation används därför värdepapper emitterade av svenska MFI i 

SEK. Från detta dras svenska MFIs innehav av dessa värdepapper.” (http://www.scb.se, 2009) 

2.2 Fastigheter 
 

I Jordabalk (SFS 1970:994), 1 kap. 1 §, fastslås det att fast egendom är jord och att denna är 

indelad i fastigheter. Med jord avses inte bara markområden utan även vattendrag och sjöar 

med undantag för allmänna vatten (Flodin, 2008). 

Begreppet fastighet är inte direkt definierat i Jordabalken men av förarbetena framgår det att 

en fastighet avser egendom som skall redovisas i fastighetsregistret. En fastighet är i första 

hand ett geografiskt avgränsat område, men numer kan det även vara ett tredimensionellt 

avgränsat område. Även tillbehör utgör tillsammans med marken en rättslig enhet. Dessa 

tillbehör kan delas in i de två huvudkategorierna fysiska respektive rättsliga tillbehör (Flodin, 

2008). 

2.3 Fastighetsmarknad 
 

En vedertagen definition av vad en marknad är, är att en marknad uppstår när en avyttrare och 

en mottagare möts och varor och tjänster utbytes inom givna institutionella ramar. Det 

förekommer olika tolkningar av vad som avses med begreppet fastighetsmarknad. En tolkning 

avser i huvudsak köp och försäljningar av fastigheter, men begreppet kan även inkludera arv, 

gåva, byte och andra överlåtelser med mera (Lind & Persson, 2008). 

Det finns ett stort antal delmarknader beroende på typ av fastigheter och geografiska lägen. 

Kriterier som läge, fastighetstyp, ägarform, köparkategorier med flera. Hur en avgränsning 

bör ske beror på vad syftet med avgränsningen är. Det viktigaste är att vara medveten om att 

de olika marknaderna har olika karaktärer och utveckling över tiden (Lind & Persson, 2008). 

Fastighetsmarknaden är speciell med avseende på att den är mer reglerad än vad de flesta 

andra marknader är. Skälen för en reglerad fastighetsmarknad är dels fastigheternas stora 

strategiska och ekonomiska betydelse för såväl den enskilde och samhället i stort. Även om 

fastighetsmarknaden är speciell kan generell marknads- och pristeori tillämpas på fastigheter 

och fastighetsmarknaden (Lind & Persson, 2008).  

Speciellt för fastighetsmarknaden är att på kort sikt är fastighetsmarknaden tämligen konstant. 

Skälet till trögrörligheten beror främst på att det tar tid att bygga nytt. Därmed är 

prisförändringar på kort sikt främst att betrakta som förändringar i efterfrågan (Lind & 

Persson, 2008). 
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2.4 Historisk tillbakablick 
 

Observationer av penningpolitik och dess påverkan på ekonomin kunde göras redan på 1700-

talet. Under det så kallade sjuårskriget mellan 1757 – 1764 ökade Riksbankens utlåning till 

svenska staten, vilket ledde till hög inflation och en deprecierad valuta då den svenska dalern 

tappade i värde mot Hamburger Banco. Den ökade inflationen och deprecierade växelkursen 

kan vi idag förklara med kvantitetsteorin och köpkraftsparitetsteorin (Fregert & Johnung, 

2005). 

Efter första världskrigets slut blev Tyskland belagt med ett stort skadestånd. Den tyska 

lösningen var att genom en våldsam ökning i penningmängd radera ut realvärdet på de tyska 

medborgarnas obligationer. Åren efter första världskriget kunde Sverige utradera i stort sett 

hela den svenska statsskulden genom att länder som Tyskland och Frankrike betalade den 

svenska exporten med de svenska skuldbevisen. Under första världskriget var det en stor 

inhemsk inflation som delvis hade sin grund i att den svenska staten var tvungna att låna i 

riksbankens ”sedelpressar”. Följden av den ökade penningmängden var prisstegringar som 

även yttrade sig i en kraftfull investeringskonjunktur och spekulation. När förhållandena 

skulle normaliseras igen ledde det till en deflationskris (Södergren & Söderström, 2004). 

Det ekonomiska klimatet i början av 1900-talet med stigande fastighetspriser och en positiv 

utveckling på fastighetsmarknaden fick ett avbrott då börskraschen på Wall Street i New York 

inträffade 1929. Börskraschen ledde till en kris då fastighetspriserna halverades och många 

banker föll vilket i sin tur ledde till att många företag försattes i konkurs (Lind & Persson, 

2008). Depressionens verkningar på ekonomin i USA skulle enligt Friedman och Schwarz ha 

kunnat begränsas och inte bli fullt så djupa om den amerikanska centralbanken Federal 

Reserve hade bedrivit en mer expansiv penningpolitik. Ekonomer inspirerade av modern 

kvantitetsteori anser att Sverige klarade sig relativt väl på grund av den svenska 

penningpolitiken (Fregert & Johnung, 2005). 

Fastighetsmarknaden karakteriserades under 1970-talet av låga direktavkastningskrav och 

förväntningar om värdestegringar var små. Den ökade inflationstakten ledde i vissa fall till 

negativa reala låneräntor och betydande positiva hävstångseffekter vid värdeförändringar 

(Lind & Persson, 2008).  

Åren under 1980-talet karakteriserades Sverige av att inflationstakten var mycket hög, 

realräntan var låg och att landet hade ett skattesystem med mycket höga marginalskatter. 

Detta var mycket spekulationsdrivande. Under perioden skapades finansinstitut för mera 

riskfyllda sekundärlån. Bankernas likviditetskvoter avskaffades 1983 och bankernas 

utlåningstak avskaffades 1985. Svensk ekonomi hoppade i princip över en lågkonjunktur 

1986 genom överbryggningspolitik. Många hade en mycket optimistisk framtidstro på 

fastighetsmarknaden. År 1989 togs den svenska valutaregleringen bort (Lind & Persson, 

2008). Den kommande finans- och fastighetsmarknadskraschen inleddes med klara 

krissignaler på börsen som diskonterade ett prisfall på fastighetsbolagen under 1989. Dessa 

signaler togs inte till en början på allvar, vilket kan ha berott på en fartblindhet och de 

förhärskade värderingsmodellerna i kombination med hyressättningssystemet. Under hösten 
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1990 började det synas effekter i form av allt mindre avslut på den kommersiella 

fastighetsmarknaden. Räntorna höjdes vilket i sin tur orsakade kreditproblem. Generellt talar 

man om ett prisfall för fastigheter på cirka 10-25 procent under 1990 och under våren 1991 ett 

prisfall på omkring 25-40 procent. Den höga belåningsgraden raderade ut fastighetsbolagens 

egna kapital och fastighetskrisen nådde då även banksektorn (Lind & Persson, 2008). Från 

och med 1992 började en rekonstruktionspolitik och en återhämtningsperiod som kan sägas i 

huvudsak vara avklarad under år 1996. Från 1996 kan marknaden anses vara normal igen. 

Värt att notera är att år 1992 avskaffades det förbud som gällde om att utländska investerare 

inte får investera i svenska fastigheter (Lind & Persson, 2008). 

Nästa kulmen på fastighetsmarknaden nås kring millennieskiftet, år 2000, med ett fall på 

börsen på 60-70 procent. Utvecklingen på fastighetsmarknaden avmattades också men i 

förvånansvärt liten grad i förhållande till utvecklingen på börsen. (Lind & Persson, 2008). 

Stora förändringar i ägandet av fastigheter skedde, då utländska investerare köpte fastigheter 

för stora belopp. De utländska investerarna har både investerat på kort sikt, genom att försöka 

hitta felprissatta fastigheter, och på lång sikt, genom att försöka hitta fastigheter som ger en 

säker avkastning. 

Under år 2008 startade en ny finanskris som främst var framkallad av kollapsen på 

subprimelånemarknaden. De amerikanska bankerna hade emitterat värdepapper med inbakade 

subprimelån som spred oro på de internationella finansmarknaderna (Lind & Persson, 2008). 

2.5 Ekonomisk politik 
 

Riksbanksfullmäktige angav år 1993 att målet med penningpolitiken är att förändringen i 

konsumtionsprisindex från och med 1995 ska begränsas till 2 %, med en tolerans på +/-1 %. 

Det gällde att bestämma sig för hur penningpolitiken bäst skulle utformas för att hålla det 

uppsatta inflationsmålet (Srejber, 2001).  

Beslut om penningpolitisk strategi vilar i grunden på hur centralbanken kan bestämma 

penningvärdet. Vid utgångspunkt i kvantitetsteorin kan prisnivån bestämmas av mängden 

pengar i ekonomin. Om bara sedlar och mynt hade fungerat som betalningsmedel hade 

inflationen enkelt kunnat styras genom reglering av sedlar och mynt. Dock har utvecklingen 

på den finansiella marknaden medfört att en allt större andel av betalningsströmmarna sker 

via kontoöverförningar. Centralbanken utgår nästan enbart från deras möjlighet att påverka 

allmänhetens efterfrågan på pengar genom förändringar i räntan. Förändringarna på de 

finansiella marknaderna har inte förändrat pengars roll för prisnivån i ekonomin utan bara 

gjort det svårare att utnyttja penningmängden som mål för ett slutgiltigt prisstabiliseringsmål 

(Srejber, 2001). Hur förändringen i ränta påverkar ekonomin brukar kallas 

transmissionsmekanismen. Utgångspunkten i transmissionsmekanismen är att centralbanken 

bedriver penningpolitik genom räntestyrning, med önskan att påverka den samlade efterfrågan 

i ekonomin. Effekterna av penningpolitiken brukar delas upp i tre delar; räntekanalen, 

växelkurskanalen och kreditkanalen (Hörngren, 1995). 
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Genom den så kallade räntekanalen beskrivs de mest direkta effekterna av en förändring i 

styrränta. En högre styrränta gör att det blir dyrare att låna kortfristigt och efterfrågan på långa 

krediter ökar. Samtidigt ökar efterfrågan på att placera kortfristigt och utbudet på långa 

krediter minskar. Förändringen slår också igenom på den långa räntan, ju längre den korta 

räntan förväntas ligga kvar, desto högre blir den långa räntan. En högre ränta gör det mer 

attraktivt att skjuta konsumtionen på framtiden. Priset på finansiella tillgångar och reala 

tillgångar minskar i och med att nuvärdet av framtida avkastningar blir lägre när räntan stiger. 

Den högre räntan yttrar sig även i att finansiering av finansiella och reala investeringar blir 

dyrare. En minskad efterfrågan har nu kunnat uppnås genom räntekanalen.  

Växelkurskanalen utgår från att penningpolitiken även har effekt på växelkursen. Normalt 

leder en ökad styrränta till att svenska tillgångar framstår som mer attraktiva vilket leder till 

ett inflöde av kapital och ökad efterfrågan på det egna landets valuta. Växelkursen stärks. En 

starkare kronkurs påverkar ekonomin genom att utländska varor blir billigare. Efterfrågan på 

inhemska varor minskar och inflationstrycket dämpas (Hörngren, 1995). 

Kreditkanalen leder till att bankernas utlåning och tillgång till krediter minskar samtidigt som 

utlåningsräntorna stiger. Efterfrågan dämpas på grund av minskade möjligheter att låna med 

följd att investeringar skjuts på framtiden (Hörngren, 1995). Styrräntan får alltså effekt genom 

de tre kanalerna och påverkar efterfrågan och i förlängningen således inflationen i ekonomin. 

2.6 Monetarism 
 

Monetarism är en makroekonomisk skola, denna ekonomiska skola kan sammanfattas i en 

mening: Kontrollera penningmängden så kommer resten av ekonomin att ta hand om sig själv. 

Monetarister är av tron att inflation har sin grund i att staten ”trycker upp” för mycket pengar. 

Monetarism förknippas oftast med förgrundsfiguren Milton Friedman som ger ett stort stöd 

till kvantitetsteorin och att staten ska hålla en stadig penningmängd med en liten ökning. 

Detta skall leda till att lösa problem med inflation, arbetslöshet och recession. Monetarism 

hade sin storhetstid i början av 80-talet (http://www.economist.com, 2009). Friedman och 

andra Chicagoekonomer var kritiker av Keynismen och den ökade statsinventionismen. Han 

menade att Keynisternas expansiva finanspolitik och agerande med ingrepp på den fria 

marknaden var första steget mot socialism. Monetaristerna ansåg istället att staten ska 

begränsa sig till att hålla en stabil penningmängd (Pålsson Syll, 1999). 

Efter den ekonomiska kraschen 1929 och den efterföljande depressionen försvann 

kvantitetsteorin från den generella ekonomiska undervisningen. Ett av få lärosäten där 

ekonomin fortsatte att betraktas utifrån kvantitetsteorin var universitetet i Chicago. Både 

elever såväl som professorer fortsatte att studera monetära problem under 1930 och 1940-

talet. Först under 1950-talet började kvantitetsteorin återvinna sitt anseende igen (Friedman, 

1956). 

Det finns mycket från monetarismen som har blivit en accepterad del av den vedertagna 

makroekonomin. Däribland att det finns en skillnad mellan real och nominell ränta samt att en 

hög inflation inte kommer att leda till en låg arbetslöshet (http://www.econlib.org, 2009).  
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3 Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet, om teoretisk referensram, presenterar vi grundläggande ekonomisk teori 

som vi använder oss av i undersökningen. Avslutningsvis presenterar vi tidigare forskning. 

3.1 Kvantitetsteorin 
 

Målsättningen med denna uppsats är att undersöka om det på lång sikt finns något samband 

mellan förändring i penningmängd och förändring i pris på småhus. Kvantitetsteorin är en 

teori som beskriver det långsiktiga sambandet mellan penningmängden och prisnivån i 

samhället. 

Kvantitetsteorin beskrivs som en av nationalekonomins äldsta teorier och dess ursprung går 

att spåra långt tillbaka i tiden. Det finns forskare som söker dess rötter i antikens Grekland. 

Den skotske filosofen och nationalekonomen David Hume (1711-1776) utvecklade teorin 

under 1700-talet och den engelska börsmäklaren David Ricardo (1772-1834) fortsatte att 

utveckla den i början av 1800-talet (Fregert & Johnung, 2005). 

Den klassiska kvantitetsteorin beskriver det långsiktiga sambandet mellan penningmängden 

och prisnivån i samhället. En förändring i penningmängden ger en förändring i prisnivån. 

Stiger penningmängden, allt annat lika, resulterar det i stigande priser, det vill säga inflation 

vilket innebär penningvärdeförsämring. Sjunker penningmängden, allt annat lika, resulterar 

det i sjunkande priser, det vill säga deflation vilket innebär penningvärdeförbättring. 

Penningmängden, vilken påverkas av penningpolitiken, är enligt teorin den drivande kraften 

bakom inflation och deflation. Vid tidpunkten då teorin utformades bestod ekonomiernas 

penningmängd främst av volymen myntmetall, vanligtvis guld och silver. Den totala volymen 

guld och silver ökade långsamt genom upptagning från gamla och nytillkomna fyndigheter 

och kunde därmed inte i någon större grad påverkas av ländernas respektive regeringar. 

En period som brukar illustrera kvantitetsteorin är under 1500- och 1600-talet då den spanska 

erövringen av Sydamerika ägde rum och stora mängder guld och silver skeppades hem till 

Spanien och därifrån spreds vidare ut i Europa. Resultatet av den kraftigt ökade volymen av 

myntmetall blev en två sekel lång period med hög inflation i Europa. Det ökade flödet av 

myntmetall kan betraktas som den drivande kraften bakom prisökningen.  

Under senare hälften av 1800-talet och i början av 1900-talet framkom nya bidrag till 

kvantitetsteorin så att den kunde anpassas till den finansiella utvecklingen med centralbanker 

och nya betalningsmedel såsom banksedlar och checkräkningar. De två svenska 

nationalekonomerna Knut Wicksell (1851-1926) och Gustav Cassel (1866-1945) kom med 

bidrag som ledde till ytterligare utveckling av kvantitetsteorin. Deras bidrag, framförallt 

Wicksells, är av stort intresse för utformningen av penningpolitiken idag (Fregert & Johnung, 

2005). 
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Utgångspunkten för kvantitetsteorin är det faktum att pengar cirkulerar i ekonomin utan att 

förbrukas i någon större grad. När det sker en transaktion av något slag så sker en överföring 

av pengar. Dessa pengar som har överförts kan sedan användas igen till ytterligare 

transaktioner. Det centrala begreppet i kvantitetsteorin är pengars omloppshastighet (velocity 

of money). Omloppshastigheten anger hur ofta pengarna används i ekonomiska transaktioner 

under en viss tidsperiod. Det går att mäta omloppshastigheten genom att dividera de totala 

utgifterna i ekonomin under en viss tidsperiod med penningmängden. De totala utgifterna fås 

genom att multiplicera det genomsnittliga priset per transaktion, P, med det totala antalet 

transaktioner, T. Omloppshastigheten, V, är alltså: 

          

Omloppshastigheten bestäms av de former för fullgörande av transaktioner som utvecklats i 

samhället, såsom institutionella arrangemang, bankseder, betalningsvanor och 

kommunikationer. Den klassiska kvantitetsteorins centrala antagande är att 

omloppshastigheten, V, kan behandlas som en konstant. Bakom detta antagande ligger att 

samhällets institutionella förhållanden och betalningsteknologi endast långsamt förändras 

över tiden (Fregert & Johnung, 2005). 

Multipliceras bägge sidor av definitionen av omloppshastigheten med penningmängden, M, 

erhålls den så kallade bytesekvationen: 

         

Vänsterledet,    , mäter de totala utgifterna under en viss period genom att multiplicera 

penningmängden med dess omloppshastighet. Högerledet,    , mäter de totala utgifterna 

under en viss period genom att multiplicera det genomsnittliga priset för varje transaktion 

med det totala antalet transaktioner. Bytesekvationen säger alltså att de två sätten att räkna ut 

de totala utgifterna måste ge identiskt lika resultat (Fregert & Johnung, 2005). 

I praktiken är det svårt att mäta det totala antalet transaktioner per år. Istället används BNP, då 

det kan antas att det råder ett någorlunda konstant förhållande mellan antalet transaktioner och 

BNP. Då BNP endast inkluderar transaktioner av nytillverkade varor och tjänster för slutlig 

användning så beaktas ej byten av existerande varor och tillgångar. Produkten av den 

allmänna prisnivån (BNP-deflatorn), P, och real BNP, Y, är nominell BNP. 

         

Det trestreckade likhetstecknet visar att sambandet är en identitet, vilket innebär att det 

definitionsmässigt alltid kommer att råda likhet mellan vänsterled och högerled. Det är först 

när vi gör antaganden om hur de ingående storheterna bestäms och påverkar varandra som 

identiteten övergår till en teori. I den klassiska kvantitetsteorin antas att det råder full 

sysselsättning. Vilket innebär att real BNP, Y, bestäms av kapitalstocken, totalt antal arbetade 

timmar och teknologin. Real BNP är alltså oberoende i förhållande till M, P och V. 

Omloppshastigheten, V, antas vara konstant. Penningmängden, M, antas vara oberoende av de 

andra variablerna då den under pappersmyntfot bestäms av centralbankens åtgärder och under 

guldmyntfot av tillgången på guld (Fregert & Johnung, 2005). 
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Vi kan nu slå fast den klassiska kvantitetsteorins slutsats: prisnivån är direkt proportionell 

mot penningmängden. Om penningmängden, M, ändras är det endast prisnivån, P, som är fri 

att ändras i bytesekvationen. Om vi med hjälp av produktregeln för relativa förändringar 

skriver om bytesekvationen från absolut till relativ form ser den ut såhär: 

          

Om V = 0 och Y = 0 kan uttrycket förenklas till: 

     

Vilket betyder att den relativa förändringen i prisnivån är lika med den relativa förändringen i 

penningmängden. I realiteten så växer real BNP över tiden vilket innebär att Y > 0 och 

sambandet ser då ut såhär: 

       

Den relativa förändringen i prisnivån är lika med skillnaden mellan penningmängdstillväxt 

och real BNP-tillväxt.  Prisnivån ökar alltså om den relativa penningmängdstillväxten är 

större än den relativa tillväxten i real BNP. Ett känt engelskt uttryck för fenomenet lyder som 

följer: ”Inflation is too much money chasing too few goods” (Fregert & Johnung, 2005). 

Kvantitetsteorin stämmer väl på lång sikt. OECD Economic Outlook har i en tvärsnittsstudie 

av 20 OECD-länder under perioden 1970-98, undersökt sambandet mellan 

penningmängdstillväxt, inflation och tillväxt i real BNP. Resultatet av undersökningen är att 

sambandet mellan inflation och den relativa förändringen i penningmängd minus den relativa 

förändringen i real BNP är nästan exakt. En procents högre tillväxt i penningmängd än tillväxt 

i real BNP leder till 0,96 procentenheters högre inflation (Fregert & Johnung, 2005). 

Även McCandless Jr. & Weber (1995) har undersökt hur väl kvantitetsteorin stämmer. Deras 

undersökning är baserad på data från 110 länder, vari det finns två undergrupper om 21 

OECD-länder och 14 länder från Latinamerika, över en tidsperiod om 30 år. I undersökningen 

finner de att det på lång sikt finns en hög, nästan fullständig, korrelation mellan förändringar i 

penningmängden och förändringar i konsumentpriserna. Slutsatsen som de drar håller i tre 

definitioner av pengar (M0, M1 och M2) och över hela gruppen av länder och i de två 

undergrupperna. Korrelationskoefficienten mellan förändringar i penningmängden och 

förändringar i konsumentpriserna är för hela gruppen (110 länder) 0,925 – 0,950 och för de 21 

OECD-länderna 0,894 – 0,958. För de 14 länderna från Latinamerika är 

korrelationskoefficienten 0,973 – 0,993. Sammantaget väldigt starka och tydliga resultat om 

att kvantitetsteorin stämmer. Som de skriver själva under rubriken ”The Facts” (McCandless 

Jr. & Weber, 1995): 

”In the long run, there is a high (almost unity) correlation between the rate of growth of 

the money supply and the rate of inflation. This holds across three definitions of money 

and across the full sample of countries and two subsamples.” 
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3.2 Kvantitetsteorin – En vidareutveckling av Friedman 
 

Friedman (1956) utvecklade en teori om efterfrågan på pengar i artikeln The quantity theory 

of money: A restatement som bland annat publicerades I boken the optimum quantity of 

money. Friedman (1969) tog sin utgångspunkt i teorin om efterfrågan på konsumtionsvaror 

och att samma krafter som påverkar efterfrågan även kan användas för att förklara efterfrågan 

på pengar. Kvantitetsteorin i denna utformning är först och främst en teori om efterfrågan på 

pengar. För att kunna säga något om förändringar i prisnivå måste även antagande om 

penningmängd göras. Med utgångspunkt i teori om efterfrågan på konsumtionsvaror kan 

följande tre faktorer antas påverka efterfrågan på pengar: 

(a) Den totala förmögenhet som kan hållas i olika former. 

(b) Priset och avkastningen på denna form och alternativa former av 

förmögenhet. 

(c) Smak och preferenser av dem som håller förmögenhet. 

 

Den bredaste och mest generella definitionen av förmögenhet inkluderar alla typer av inkomst 

och konsumerbara tjänster. Det betyder att produktionskapaciteten hos en människa enligt 

definitionen är en form av förmögenhet som kan hållas. Utifrån detta synsätt uttrycker räntan, 

r, relationen mellan förmögenhet, W, och inkomstströmmen, Y. 

r

Y
W   (1) 

Förmögenhet kan hållas i många olika former och de personer som håller förmögenhet 

kommer att fördela förmögenheten mellan dem, för att maximera nyttan, med hänsyn till 

möjligheten att omvandla en form till en annan. Det innebär att de kommer att söka en 

fördelning då de kan substituera en form mot en annan och precis är villiga att göra så. För 

enkelhetens skull väljer vi att uttrycka förmögenhet i det monetära måttet dollar, $. Den nivå 

som de precis är villiga att substituera från en form till en annan på sätter vi till 1$. För att ge 

en komplett beskrivning av förmögenhet kan vi betrakta följande fem former: pengar (M), 

obligationer (B), aktier (E), fysiskt kapital (G) och humankapital (H) (Friedman, 1969). 

Pengar (M), pengar ger nytta i form av hållandet, som säkerhet etc. Storleken av denna 

avkastning i termer av pengar beror på volymen av varor den motsvarar, den generella 

prisnivån, vilket vi kan sätta till P (2). Eftersom vi har bestämt oss att utrycka oss i 1$ så 

gäller även P för de andra formerna, alltså är P den variabel som påverkar det reala 

(Friedman, 1969). 

Obligationers (B) nominella avkastning kan ta två former; Den årliga summan av kupongen. 

Den andra är förändringar i pris på obligationen, vilket kan röra sig i negativ likväl positiv 

riktning. Ifall priset antas vara konstant, då ger en obligationen med värdet 1$ avkastningen rb 

per år, då rb är kupongsumman dividerat med marknadspriset. Ifall marknadspriset förväntas 

förändras måste även hänsyn tas till appreciering eller depreciering. Den nominella 

inkomstströmmen köpt för 1$ vid tidpunkten noll består av: 
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Där t står för tid. Vi kan för enkelheten approximera funktionen med dess värde vid 

tidpunkten noll: 

dt

dr

r
r b

b

b

1
  (3) 

Den här funktionen tillsammans med P bestämmer den reala avkastningen av att hålla 

obligationer med förmögenheten 1$ (Friedman, 1969). 

Aktiers (E) nominella avkastning kan ta tre former; Den nominella avkastningen hållaren kan 

förväntas få vid frånvaro av förändringar i P. Tillväxt eller avtagande av det nominella 

beloppet med hänsyn till förändringar i P. Förändringar i nominellt pris på aktien över tid. Om 

vi approximerar funktionen med dess värde vid tidpunkten noll får vi: 

 
dt

dr

rdt

dP

P
r e

e

e

11
  (4) 

Den här funktionen tillsammans med P bestämmer den reala avkastningen av att hålla aktier 

med förmögenheten 1$ (Friedman, 1956). 

Fysiska föremål (G) är i nominella termer lika beroende som aktier på prisers beteende. 

Fysiska föremål måste ses som om de ger en nominell avkastning i form av en depreciering 

eller appreciering i nominellt penningvärde. Om vi antar att P appliceras jämt på de fysiska 

föremålen får vi då vid tidpunkten noll: 

dt

dP

P

1
 (5) 

Är storleken på den nominella avkastningen 1$ ger. Den här funktionen tillsammans med P 

bestämmer den reala avkastningen av att hålla fysiska föremål med förmögenheten 1$ 

(Friedman, 1969).  

Humankapital (H). Eftersom det är en begränsad marknad på humankapital är det svårt att 

definiera ett marknadspris i termer av substitution mot annat kapital motsvarande 1$. Men det 

kommer att finnas någon typ av fördelning i en persons förmögenhetsportfölj mellan 

humankapital och annat kapital. Vi kan låta detta förhållande betecknas med w (6). En person 

må vara villig att förändra förhållandet över tid, men variabeln antas vara stabil (Friedman, 

1969). 

Förmögenhetshållarnas smak och preferenser generellt kan antas vara konstant över väsentlig 

tid och rum. Men det kan ges utrymme för förändringar om det kan stödjas av 

omständigheter. Vi låter u (7) stå för alla variabler som kan tänkas påverka smak och 

preferenser (Friedman, 1969).  
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Vi för samman (1) till (7) för att formulera efterfrågan på pengar: 
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En rad förenklingar kan göras till denna ekvation. Den första är att vi antar att pris och 

räntenivån förblir oförändrad så har funktionen tre typer av räntor; två för specifika typer av 

tillgångar (rb och re) och en för generell (r). Det kan antas att den generella nivån (r) varierar 

på ett systematiskt sätt med de två specifika räntorna (rb och re).  På grund av detta antagande 

kan vi bortse från variabeln (r) eftersom den kan tas hänsyn till genom (rb och re). Om vi även 

introducerar tillgångar som ger löfte om att betala en specifik summa över en begränsad tid. 

Förändringar i rb och re reflekteras då i skillnaden mellan kort och lång ränta. Vi begränsar oss 

till antagandet att rb och re är stabila över tid. Eftersom förändringar i pris avgörs separat kan 

vi ersätta formlerna för att beteckna den nominella avkastningen hos obligationer och aktier 

enbart med rb och re (Friedman, 1969). 

I alla efterfrågeanalyser som bygger på att maximera nyttan i form av reala mått, måste 

funktionen kunna göras självständig från alla nominella variabler. Om den variabel som 

utrycker priser och inkomst förändras ska efterfrågan på pengar förändras proportionellt.  

Ekvationen tar även hänsyn till de förenklingar som har gjorts (Friedman, 1969): 

);;;
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,,,();;;
1

,,,( uYw
dt

dP

P
rrPfuYw

dt

dP

P
rrPf ebeb    (9) 

Funktionen kan skrivas om till två mer bekanta formuleringar, om vi sätter = 1/P i ekvation 

(8) får vi följande ekvation: 
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P
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Den här funktionen utrycker efterfrågan i reala variabler oberoende av nominella monetära 

värden. 

 

Låt  = 1/Y då blir ekvation (8); 
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I den här formuleringen har vi jämvikten uttryckt som i den vanliga kvantitetsteorin där v är 

inkomstvelocitet (Friedman, 1969). 

För att göra ekvation (12) till en komplett modell krävs det att efterfrågan är oelastisk och att 

v är konstant (Friedman, 1969). 

3.3 Tidigare studier 
 

För att finna tidigare studier och vetenskapliga artiklar inom vårt ämnesområde har vi använt 

oss av databaser som ScienceDirect och Emerald. De sökord vi främst använt oss av är 

”House prices”, ”Real estate prices”, ”Housing”, ”Money supply”, ”Money” och ”Quantity 

theory”. 

Sökningar med de nämnda sökorden i olika kombinationer i de nämnda databaserna genererar 

enorma mängder träffar, men det är få av de studierna som undersöker sambandet mellan 

utvecklingen i penningmängd och utvecklingen i priser på småhus och av dessa studier än 

färre som är undersökta ur ett kvantitetsteoretiskt perspektiv. Däremot finns det desto fler 

artiklar som behandlar förändringar i generell prisnivå ur ett kvantitetsteoretiskt perspektiv. 

Av de sökträffar vi fick inom penningmängdsutveckling och småhus är det främst två stycken 

vi har valt att använda oss av. Vi ska nedan börja med att presentera de artiklar som ger en 

bredare bild och förståelse för kvantitetsteorin för att sedan presentera de för vår studie mest 

relevanta artiklarna som behandlar sambanden mellan utvecklingen i penningmängd och 

utvecklingen i priser på småhus. 

Här följer en kort presentation av tre olika artiklar som undersöker om förändringar i 

penningmängd ger en förändring i generell prisnivå på lång sikt. Skillnaderna mellan 

artiklarna är främst metodmässiga då de undersöker olika länder och genomför olika typer av 

tester. Lothian (1985) testar hypotesen om ett långsiktigt samband mellan penningmängd och 

prisnivå då kausaliteten går från vänsterledet till högerledet i kvantitetsteorin. Urvalet består 

av 20 olika OECD-länder under tidsperioden 1956 - 1980. För att testa hypotesen använder 

han olika typer av regressioner och beräknar genomsnittlig tillväxt i respektive variabel för att 

minska effekten av kortsiktiga fluktuationer. Slutsatsen utifrån testerna är att hypotesen håller, 

dvs. ett långsiktigt samband kan fastställas. Moazzami & Gupta (1995) testar också hypotesen 

om penningmängd och priser. Undersökningen är i mångt och mycket lik Lothians (1985) 

undersökning. Data har samlats in från USA, Kanada, Italien, Frankrike, Tyskland och 

Storbritannien. Till skillnad mot Lothian (1985) håller hypotesen enbart för USA, Kanada och 

Storbritannien. Tawadros (2007) testar även han samma hypotes men testerna genomförs på 

utvecklingsländerna Egypten, Jordan och Marocko. Han använder sig av en 

kointegrationsmodell som tar hänsyn till säsongsmässiga variationer i den data som 

undersöks. Artikelns slutsats är att det finns ett samband på lång sikt och att förändringar i 

penningmängd påverkar nominella variabler men inte reala.  

Den första av de två mest relevanta artiklarna är en studie av Masih & Masih (1998). Artikeln 

utgår från monetaristernas och strukturalisternas synsätt. Monetaristerna baserar sin 

uppfattning på kvantitetsteorin som säger att en ökning i penningmängd kommer att 
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efterföljas av en ökning i prisnivå. Däremot är strukturalisterna av den uppfattningen att 

sambandet är tvärtom, det vill säga att prisnivån är den kausala variabeln. De länder som 

artikeln begränsar sig till är Singapore, Malaysia, Thailand och Filipinerna där tidsserierna för 

penningmängd testas mot tidsserierna för prisnivå. De olika penningmängdsmåtten som 

används är M1 och M2. Mått för att mäta förändring i prisnivå är Consumer Price Index (CPI) 

och Whole Sale Price Index (WPI). En mängd olika tester genomfördes som utmynnade i de 

två olika kausalitetstesterna Grangers kausalitetstest och Modified Sims test. 

Kausalitetstesterna genomförs på ett sådant sätt att indexen testas som förklarande variabel 

mot respektive penningmängdsmått och tvärtom då penningmängdsmåtten testas som 

förklarande variabel mot respektive prisindex. Den huvudsakliga slutsatsen som Masih & 

Masih (1998) drar är att det är penningmängd som är den förklarande variabeln och prisnivå 

som är den beroende variabeln. 

Den andra artikeln som vi har identifierat är skriven av Lastrapes (2002) som med hjälp av 

avancerade kvantitativa metoder och ekonometri testar om chocker i penningmängden har 

påverkan på priset på privata fastigheter. Författarens huvudslutsats är att de identifierade 

chockerna i penningmängd påverkar priserna på privata fastigheter på kort sikt. 

3.4 Sammanfattning 
 

Utifrån kvantitetsteorin och de studier som styrker dess giltighet, avseende penningmängdens 

påverkan på konsumentpriser, samt den tidigare forskning vi tagit del av, som berör 

penningmängdens påverkan på fastighetspriser, formulerar vi följande hypotes: 

Det finns ett samband mellan penningmängdens utveckling och småhusfastigheters 

prisutveckling på lång sikt.  
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4 Data och Metod 

I det fjärde kapitlet, om data och metod, beskriver vi den utvalda metodiken för att angripa 

problemställningen. Vidare redogör vi för vår arbetsgång samt presenterar vi vårt 

datamaterial. Avslutningsvis redovisar vi för de transformationer och de tester som vi gjort. 

4.1 Val av undersökningsansats 
 

I den här undersökningen kommer vi att använda oss av redan insamlad data, så kallad 

sekundärdata, för att testa vår hypotes. Studien har deduktiva drag då vi utgår från en 

uppfattning om hur vi tror att det ska förhålla sig. Vi har en hypotes som vi ska undersöka 

huruvida den är sann eller inte. Vi har en förhoppning om att finna ett kointegrationssamband 

mellan prisutvecklingen för småhus å ena sidan och utvecklingen av penningmängden å andra 

sidan. Med tanke på undersökningens kvantitativa karaktär känns det lämpligt att ha en 

deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). 

4.2 Översiktlig arbetsgång 
 

En översiktlig arbetsgång över vårt arbete kan delas in i tre moment. I det första momentet 

ska vi samla in den data vi ska använda oss av. I det andra momentet ska vi bearbeta vår data. 

Hur bearbetningen kommer att gå till beskrivs närmare i kapitel 4.3 Datamaterial. I det tredje 

momentet kommer vi att genomföra de tester som krävs för att undersöka om det föreligger 

ett samband på lång sikt mellan variablerna och hur detta samband ser ut. Detta genom att 

göra ett test för kointegration och därefter skatta sambandet genom att göra en 

regressionsanalys. 

Vi ska använda oss av kvartalsdata från en period på 23 år, närmare bestämt mellan kvartal ett 

1986 och kvartal fyra 2008, detta ger oss 92 mätningar. Den data vi insamlat ska bearbetas 

genom att samma basår för de båda indexen ska bestämmas. Basåret blev nu för de båda 

index kvartal ett 1986 med startvärdet 100.  

För att testa om det föreligger ett samband mellan de två tidsserierna på lång sikt, så kallad 

kointegration, kommer vi att genomföra tester i två steg.  

Steg ett är att testa varje individuell tidsserie för enhetsrot. Om nollhypotesen, att variabeln 

har enhetsrot, inte kan förkastas, innebär det att tidsserien kan betraktas som icke-stationär. 

En mer detaljerad presentation av tillvägagångssättet görs under 4.4.1 Enhetsrotstest. 

Steg två är att testa för kointegration mellan tidsserierna. Det görs genom att göra en OLS- 

regression av de två icke-stationära tidsserierna, residualerna från regressionen sparas och 

testas med ett enhetsrotstest. Om residualerna är stationära är de två tidsserierna kointegrerade 

och det finns ett samband på lång sikt mellan tidsserierna. En mer detaljerad presentation av 

tillvägagångssättet görs under 4.4.2 Kointegration. 
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4.3 Datamaterial 
 

Det datamaterial vi behöver avseende prisutveckling för småhus har vi hämtat på Statistiska 

Centralbyråns hemsida på Internet. Datamaterialet avseende penningmängd har inhämtats på 

Riksbankens hemsida på Internet. Efter att vi inhämtat datamaterialet har det bearbetats i flera 

steg för att bli jämförbart och därmed möjligt att använda för de tester vi avser att göra. 

Datamaterialet för prisutveckling för småhus var ursprungligen ett index innehållandes 

kvartalsvisa observationer från kvartal ett 1986 till kvartal fyra 2008. Detta index utgick ifrån 

basåret 1981 med startvärdet 100. Eftersom vår undersökning sträcker sig från kvartal ett 

1986 till kvartal fyra 2008, så räknade vi om alla värden i datamaterialet så att de utgick från 

ett för oss mer lämpligt basår, nämligen kvartal ett 1986, vilket tilldelades startvärdet 100. 

Datamaterialet för penningmängdsmåttet M3 var ursprungligen i form av månadsstatistik 

uttryckt i absoluta tal. Vi omvandlade därför månadsdatan till kvartalsdata genom att 

summera varje kvartals ingående månaders penningmängd för att därefter dividera med tre. 

Därefter skapade vi ett index med start kvartal ett 1986 och startvärde 100.  

När allt datamaterial hade gjorts jämförbart, genom att de fått samma basår och startvärde, 

logaritmerade vi de båda indexen. Anledningen till att vi logaritmerar datamaterialet är för att 

exponentialfunktionen ska försvinna och det därmed ska gå att skatta som en enkel linjär 

regression senare i regressionsanalysen. 

De index som vi kommer att använda oss av presenteras nedan: 

 LM3: Logaritmerat index för penningmängdsmåttet M3 

 LFASTPI: Logaritmerat fastighetsprisindex för småhus 
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4.3.1 Penningmängd 

 

SCB är ansvariga för insamling och produktion av finansmarknadsstatistik på uppdrag av 

Riksbanken. Penningmängden är en del av finansmarknadsstatistiken och eftersom SCB 

presenterar information om kvaliteten av all gällande finansmarknadsstatistik kan vi bara göra 

en bedömning av vad som är väsentligt avseende penningmängd. Vi kommer därför nedan att 

använda det generella uttrycket finansmarknadsstatistik (http://www.scb.se, 2008). 

Enligt Riksbankens föreskrifter och allmänna råd om instituts rapportering av 

finansmarknadsstatistik har samtliga finansinstitut en skyldighet att rapportera 

finansmarknadsstatistik. Följande klassas som monetära institut: Banker, Bostadsinstitut, 

Finansbolag, Kommun- och företagsfinansierande institut och Monetära värdepappersbolag. 

Penningmarknadsfonder är även klassade som finansinstitut men de är i dagsläget inte 

rapporteringsskyldiga (http://www.scb.se, 2008).  

SCB bedömer att utifrån de ramar riksdagsuppdraget ger kan finansmarknadsstatistiken anses 

ge en relativt fullständig beskrivning av den svenska finansmarknaden. Ett undantag är 

ägarinformation gällande certifikat och obligationer som Riksbanken skulle vilja få men 

uppgiftslämnaren idag inte lämnar ut. Statistiken består av ett antal totalundersökningar, 

vilket innebär att inga fel kan uppstå på grund av urvalsfel. Det finns dock ett antal 

osäkerhetskällor gällande ramtäckning, mätning och svarsbortfall. SCB bedömer att det 

existerar en viss risk för underteckning på grund av att nytillkomna filialer inte startat sin 

rapportering vid första rapporteringstillfället. Alternativt att det svenska moderbolaget inte 

meddelat SCB att nya filialer eller dotterbolag har startats i utlandet. Dock bedöms 

ramtäckningen vara i det närmaste fullständig. De flesta institut sköter inrapportering 

elektroniskt och kontrollerar själva att uppgifterna är konsistenta innan de skickas in till SCB. 

Därmed finns det risk att konsistensfel av mindre betydelse kan förekomma 

(http://www.scb.se, 2008).  

Nedan i figur 4.3.1 visas penningmängdsutvecklingen uttryckt som M3 för tidsperioden 1986 

kvartal ett till 2008 kvartal fyra. 

 

Figur 4.3.1 M3 
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4.3.2 Fastighetsprisindex 

 

Den grunddata vi använder oss av för att se utvecklingen i småhuspriser är ett 

fastighetsprisindex (FASTPI) sammansatt och beräknat av SCB. Dess beräkning av FASTPI 

genomförs med hjälp av uppgifter om fördelningen av småhusfastigheter i beståndet från 

fastighetstaxeringsregistret och prisuppgifter om de försålda fastigheterna. Prisuppgifterna 

erhålls via inskrivningsmyndighet och skattemyndighet. De prisuppgifter som erhålls 

klassificeras in efter taxeringsvärde och region. Därefter beräknas för bastidpunkten och 

jämförelsetidpunkten ett genomsnittspris för varje klass. Genomsnittspriset för klassen vägs 

sedan med hjälp av antalet fastigheter i hela beståndet till ett index. Fastighetsprisindexet 

uppskattar pris- och värdeutvecklingen på det befintliga småhusbeståndet (http://www.scb.se, 

2008). 

Statistiken omfattar samtliga marknadsmässiga köp, under kvartalen, som blivit lagfarna 

under redovisningskvartalet eller de efterföljande två månaderna. De undantag som görs är de 

som aviserats till SCB med inkonsekventa uppgifter eller där köpeskillingskoefficienten är 

mindre än 0,8 eller större än 6,0 (http://www.scb.se, 2008). 

Det förekommer bortfall till följd av att vissa lagfarter rapporteras för sent för att kunna tas 

med. Undersökningar visar, att av alla fastigheter som insamlandet görs för blir cirka 90 

procent av samtliga köp lagfarna inom de två första månaderna efter förvärvet. Problemet 

med bortfallet korrigeras i efterhand i den definitiva årsstatistiken då samtliga köp tas med 

granskade och rättade (http://www.scb.se, 2008). 

Det förekommer mätfel när en felaktig uppgift inlämnats och den inte upptäckts och 

korrigerats i granskningsprocessen. SCB innehar ingen aktuell undersökning av mätfelens 

storlek men uppskattar utifrån tidigare undersökningar att dessa mätfel är av måttlig storlek 

(http://www.scb.se, 2008). 

Nedan i figur 4.3.2 visas prisutvecklingen för småhus sedan kvartal ett 1986 till kvartal fyra 

2008. 

 

Figur 4.3.2 FASTPI 
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4.4 Tester 
 

Vi kommer att använda oss av statistikprogrammet EViews när vi utför de olika testerna. 

Målet med testerna är att undersöka om det finns ett samband mellan utvecklingen i 

penningmängd och utvecklingen i priser för småhus. Vi kommer att använda oss av ett antal 

tester för att undersöka om ett samband existerar mellan tidsserierna. Eftersom datan vi ska 

undersöka är så kallade tidsserievariabler kan vi inte göra en regressionsanalys direkt utan 

måste genomgå ett antal moment innan. Tillvägagångssättet kan med fördel delas in i de tre 

stegen; enhetsrotstest, kointegrationstest och regressionsanalys. Anledningen till att en 

regression inte kan genomföras direkt är att tidsserier ofta är av slaget icke-stationära och ska 

då inte tas med i regressionsmodellen. 

 

4.4.1 Enhetsrotstest 

 

För att skapa sig en uppfattning om de individuella tidsserierna är stationära kan en grafisk 

undersökning göras. Om det grafiska utfallet ser ut som i figur 4.4.1 kan vi konstatera och 

förvänta oss en stationär variabel. Dock är det väldigt ovanligt att variablerna i en tidsserie är 

stationära. Stationäritet är en egenskap hos en stokastisk process, en stationär variabel har ett 

konstant medelvärde och en konstant varians. Variabeln kommer vid en chock att återvända 

till sitt ursprungliga medelvärde och sin ursprungliga varians. Ett exempel på hur en stationär 

variabel kan se ut visas nedan i figur 4.4.1: 

 

Figur 4.4.1 Stationäritet 

Anledningen till att det är av stor vikt att testa för stationäritet är att vid inkludering av icke 

stationära variabler i en regression kan resultatet bli en missvisande inferens. T-statistikorna 

kommer att bli stora vilket enligt regressionsmodellen tyder på ett starkt linjärt samband. 

Påföljden kan bli en felaktig slutsats (Westerlund, 2005). 

 



23 

 

Efter att vi bildat oss en uppfattning om stationäritet föreligger eller ej är det lämpligt att med 

ett ADF-test statistiskt säkerställa sig hur det ligger till. Följande hypotes formuleras i ADF-

testet för test av enhetsrot (Westerlund, 2005): 

 

 H0: γ = 0, tidsserien innehåller minst en enhetsrot, ickestationär. 

 H1: γ < 0, tidsserien innehåller ingen enhetsrot, stationär. 

 

Nollhypotesen kan förkastas om t-statistikorna är större eller mer negativa än det kritiska 

värdet. Om nollhypotesen kan förkastas, det vill säga att variabeln har enhetsrot, betyder det 

att variabeln är stationär och om den ej kan förkastas betyder det att den ej är stationär 

(Westerlund, 2005). 

Det har utvecklats ett sätt att få icke-stationära variabler att bli stationära. Detta sker genom 

differentiering. När man talar om icke-stationära och stationära tidsserier brukar man kalla 

dem I(d) där (d) står för hur många gånger man måste differentiera en tidsserie innan den blir 

stationär. Om en tidsserie skulle vara stationär innan den har differentierats skrivs det I(0). De 

flesta tidsserierna är stationära enligt första ordningen, I(1). Det betyder att en tidsserie måste 

integreras en gång innan den blir stationär. Ifall den skulle behövas integreras ytterligare en 

gång är den integrerad av andra ordningen, I(2) (Luetkepohl & Kratzig, 2004). Den 

differentieringsnivå som krävs för att göra tidsserien stationär kan testas med ADF-testet. Om 

tidsserierna är integrerade av olika ordningar är det med stor sannolikhet ingen kointegration 

mellan de båda variablerna (Gurjanti, 2003).  

När en tidsserie är stationär måste risken för autokorrelation beaktas. Autokorrelation inom 

tidsserier förekommer ofta genom att datan är kronologiskt ordnad över tiden. Det betyder att 

något som händer i en tidpunkt inte är oberoende av vad som hänt i föregående tidpunkt. För 

att få rätsida på autokorrelation kan tidsserierna laggas (Westerlund, 2005). Med hjälp av 

EViews kan laggade variabler läggas till under genomförandet av ADF-testet. För att 

bestämma antalet maxlaggar finns olika kriterier. Ett sätt att bestämma antalet maxlaggar är 

Schwarz Information Criteria (SIC) (Luetkepohl & Kratzig, 2004). 

4.4.2 Kointegration 

 

Engel and Granger (1987) införde begreppet kointegration som bygger på ett teorem av 

Granger (1983) och är ett mått på den långsiktiga mekanismen för en variabel. Ifall den 

individuella variabeln är icke-stationär men residualerna i det linjära sambandet mellan de två 

variablerna är stationärt så sägs det förekomma kointegration mellan variablerna. 

När tester för de individuella variablerna har genomförts och integrationsnivån är fastställd är 

nästa steg att testa om det finns kointegration mellan variablerna. Test för kointegration är 

nödvändigt när variablerna i en tidsserie är integrerad av minst första ordningen. Värt att 
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repetera ytterligare en gång är att varje variabel var för sig är integrerad av första ordningen 

I(1) medan sambandet mellan de två variablerna ska vara stationär I(0). 

Första steget för att testa för kointegration är att göra en OLS-regression över de två 

integrerade variablerna. Residualerna som fås från föregående test används till ett 

enhetsrotstest. Om enhetsrotstestet visar att det förekommer stationäritet i I(0) för tidsserierna 

som är I(1), då är tidsserierna kointegrerade (Gujarati, 2003). 

4.4.3 Regressionsanalys 

 

I regressionsmodellen finns det ett antal regler varav en av dem är att variabler med 

enhetsrötter inte ska inkluderas i regressionsmodellen. Undantag görs dock från regeln när två 

variabler är kointegrerade. Två kointegrerade variabler innehåller samma enhetsrot eller 

stokastiska trend vilket betyder att de inte är oberoende trots att de är icke-stationära 

(Westerlund, 2008). 

Eftersom vi tidigare fastställt att variablerna är kointegrerade kan vi nu göra en regression 

med de ursprungliga variablerna. Utfallet av regressionen kan och ska dock endast tolkas som 

ett samband som gäller på lång sikt. 
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5 Resultat och analys 

I det femte kapitlet, om resultat och analys, beskriver vi de resultat vi har fått när vi har 

genomfört de olika statistiska testerna på vårt datamaterial. Vi beskriver också vår analys av 

den skattade regressionen. 

5.1 Beskrivande statistik 
 

I tabell 5.1.1 nedan presenterar vi beskrivande statistik för vår data. För perioden 1986 kvartal 

ett – 2008 kvartal fyra uppgick den årliga procentuella medelökningen av M3 till 6,51 % med 

en standardavvikelse på 3,56 %. Småhuspriserna, FASTPI, hade samtidigt en årlig 

medelökning om 7,09 % med en standardavvikelse på 7,39 %. 

Tabell 5.1.1 Beskrivande statistik 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Lägsta Högsta 

M3 6,51 3,56 -0,77 14,52 

FASTPI 7,09 7,39 -15,28 20,80 

 

5.2 Enhetsrotstest 
 

Nedan presenterar vi grafer över de olika tidsserierna som vi ska utföra enhetsrotstest på. 

Tittar man på den logaritmerade datan som visas i figur 5.2.1 – 2 nedan, är det ganska tydligt 

att den datan ej är stationär. 

Figur 5.2.1 LM3 Figur 5.2.2 LFASTPI 
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Vi ska för säkerhetens skull även testa om datan är stationär eller ej genom att köra ett 

Augmented Dickey-Fuller enhetsrotstest på datan.  

Resultaten av ADF-testet framgår nedan av tabell 5.2.1. För att förkasta nollhypotesen om att 

den testade variabeln är icke-stationär så ska det observerade t-värdet i absoluta tal vara större 

än det kritiska t-värdet. Vår testdata visar i samtliga fall att vi inte kan förkasta nollhypotesen 

vilket betyder att variablerna är icke-stationära. 

Tabell 5.2.1 ADF-test 

Variabel ADF t-värde Kritiskt värde 10% 

LM3 0,91 -2,59 

LFASTPI -0,97 -2,59 

 

 

När vi nu konstaterat att de enskilda variablerna är icke-stationära ska vi testa om variabeln 

LM3 är kointegrerad med variabeln LFASTPI. Mer om detta i kapitel 5.3 Kointegrationstest. 

5.3 Kointegrationstest 
 

För att testa om variabeln LM3 är kointegrerad med variabeln LFASTPI ska vi börja med att 

göra en regression med LFASTPI som den beroende variabeln och LM3 som den förklarande 

variabeln. Vi inkluderar även en konstant i regressionen. Efter att vi gjort regressionen så 

sparar vi residualerna, feltermerna/slumptermerna, separat. Det är nu vi ska undersöka 

huruvida variablerna LM3 och LFASTPI är kointegrerade. Det gör vi genom att köra ADF-

testet på residualerna och testar om vi kan förkasta nollhypotesen om att de är icke-stationära. 

Som tidigare beskrivits förkastas nollhypotesen om det observerade värdet är större eller mer 

negativt än det kritiska värdet. Om vi kan förkasta nollhypotesen att residualerna är icke-

stationära så är variablerna LM3 och LFASTPI kointegrerade. Testresultatet för variabelparet 

framgår av tabell 5.3.1 nedan. 

Tabell 5.3.1 ADF-test 

Variabel ADF t-värde Kritiskt värde 5 % 

LM3 -3,21 -1,94 

 

Som framgår av tabell 5.3.1 ovan förkastar vi nollhypotesen på en signifikansnivå om 5 % att 

residualerna skulle vara icke-stationära för LM3 vilket innebär att variabeln är kointegrerad 

med LFASTPI. När vi nu fastställt att variablerna är kointegrerade ska vi gå vidare med att 

göra en regressionsanalys för att undersöka hur sambandet mellan variablerna LM3 och 

LFASTPI ser ut på lång sikt.  
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5.4 Regressionsanalys 
 

Vi ska nu genomföra en regressionsanalys med LFASTPI som beroende variabel och LM3 

som förklarande variabel. Vi inkluderar även en konstant. Hänsyn tas även till eventuell 

autokorrelation med Newey-West HAC estimator, vilken korrigerar regressionens t-värde till 

ett som är mer sannolikt. Resultatet av regressionen visas nedan i tabell 5.4.1. 

Tabell 5.4.1 Regressionsanalys LM3 

Dependent Variable: LFASTPI     

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LM3 0.995688 0.053609 18.57315 0.0000 

C 0.107715 0.293968 0.366418 0.7149 

R-squared 0.907897 Adjusted R-squared 0.906873 

 

Hur väl regressionen förklarar spridningen i datan ges av determinationskoefficienten, R-

squared. Vi har i det här fallet en förklaringsgrad på drygt 90 % vilket innebär att den skattade 

regressionen beskriver datan på ett väldigt bra sätt. Vi visar detta i figur 5.4.1 nedan. 

 

Figur 5.4.1 Regressionsanalys LM3 

Regressionens ekvation ser ut såhär: 

                       

                                           

Ekvationen ska tolkas som att på lång sikt gäller att FASTPI förändras med 0,995 när M3 

förändras med 1. 
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5.5 Analys 
 

De statistiska testerna vi utfört har visat på ett långsiktigt samband mellan utvecklingen i 

penningmängden, uttryckt som M3, och utvecklingen i småhuspriser, FASTPI. Det 

långsiktiga sambandet har vi konstaterat efter att vi funnit kointegration mellan variablerna. 

Det funna långsiktiga sambandet möjliggjorde för en regressionsanalys där vi kunde 

undersöka och visa hur sambandet ser ut.  

Efter att vi tagit fram de skattade regressionerna ville vi se hur väl de stämmer överens med 

kvantitetsteorin. Den klassiska kvantitetsteorin beskriver det långsiktiga sambandet mellan 

penningmängden och prisnivån i samhället. En förändring i penningmängden med 10 % ska 

enligt teorin ge en förändring i prisnivån med 10 %. 

Den skattade regressionen för det långsiktiga sambandet mellan M3 och FASTPI ser ut så här: 

                                           

Denna skattning visar att en förändring i M3 på 10 % skulle ge en förändring i pris på småhus 

med 9,95 %. Kvantitetsteorin säger att en relativ förändring i penningmängd ska ge en lika 

stor relativ förändring i pris. Sambandet mellan den skattade regressionen och kvantitetsteorin 

är mycket lika varandra. Nedan presenteras kvantitetsteorin, efter att vi gjort vissa antaganden 

om att inkomstomloppshastigheten och real BNP kan betraktas som konstanter, och en 

förenkling av den skattade regressionen där vi tagit bort interceptet och avrundat koefficienten 

till 1 från 0,995. 

      och             

Vi ser här att den förenklade skattade regressionen överensstämmer med den förenklade 

kvantitetsteorin. 
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6 Slutsatser 

I det sjätte kapitlet, om slutsatser, redovisar vi vår slutsats beträffande de eventuella 

sambanden mellan penningmängdens utveckling och småhusfastigheters prisutveckling samt 

även vår slutsats beträffande kvantitetsteorins giltighet på variablerna. 

 

I analysen kunde vi konstatera att sambandet mellan penningmängdsutvecklingen uttryckt 

som M3 och prisutvecklingen på småhus stämmer överens med kvantitetsteorin. M3 är ett 

representativt penningmängdsmått avseende fastighetstransaktioner då M3 förutom sedlar och 

mynt även innefattar avistainlåning, kontoinlåning, andelar i penningmarknadsfonder och 

räntebärande värdepapper med löptid upp till två år, som via kontotransaktioner i hög grad 

kan tänkas utgöra betalningsmedel vid fastighetstransaktioner. Kvantitetsteorins budskap är i 

princip att en större penningmängd resulterar i en högre prisnivå. Detta visar sig även stämma 

för fastighetsmarknaden. 

Tidigare studier visar att chocker i penningmängd påverkar fastighetspriser på kort sikt. Med 

vår uppsats kan vi visa att denna påverkan även gäller på lång sikt. Vår uppsats breddar 

därmed kunskaperna om penningmängdens påverkan på fastighetspriser. Studien av Masih & 

Masih (1998) har påvisat kausalitet mellan ökning i penningmängd och ökning i 

konsumentprisindex på kort sikt. Vår uppsats har inte påvisat kausalitet mellan ökning i 

penningmängd och ökning i fastighetspriser. Vår uppsats stärker däremot vår uppfattning att 

en viss förändring i penningmängd motsvaras av samma relativa förändring i pris på småhus. 

Förslag till fortsatt forskning kan exempelvis vara att testa det kausala sambandet mellan 

variablerna, fastighetspriser och penningmängd, där fastighetspriserna driver 

penningmängden. Detta till skillnad från kvantitetsteorin och Masih & Masih (1998), som 

anger penningmängden som den förklarande variabeln. Att prisutvecklingen på fastigheter 

skulle driva utvecklingen i penningmängden är sannolikt, då en ökning av fastighetspriserna 

möjliggör ytterligare belåning och penningmängden därmed ökas. Då fastigheter står som 

säkerhet för en betydande andel av alla utgivna krediter kan detta mycket väl vara fallet. 
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8 Bilagor 

I det avslutande åttonde kapitlet återfinns de olika testresultaten från EViews. 

 
 

 

   
   
 CHANGEM3 CHANGEFASTPI 
   
   

 Mean  6.514355  7.093683 

 Median  6.075046  8.469879 

 Maximum  14.51939  20.80537 

 Minimum -0.770482 -15.27778 

 Std. Dev.  3.558796  7.390045 

 Skewness  0.133695 -1.018053 

 Kurtosis  2.399056  4.477129 

   

 Jarque-Bera  1.586315  23.20135 

 Probability  0.452414  0.000009 

   

 Sum  573.2632  624.2441 

 Sum Sq. Dev.  1101.858  4751.311 

   

 Observations  88  88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Null Hypothesis: LM3 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 6 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.914358  0.9953 

Test critical values: 1% level  -3.509281  

 5% level  -2.895924  

 10% level  -2.585172  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LM3)   

Method: Least Squares   

Date: 05/29/09   Time: 11:31   

Sample (adjusted): 1987Q4 2008Q4  

Included observations: 85 after adjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LM3(-1) 0.004791 0.005240 0.914358 0.3634 

D(LM3(-1)) 0.092723 0.109872 0.843920 0.4013 

D(LM3(-2)) -0.020428 0.107437 -0.190139 0.8497 

D(LM3(-3)) -0.143226 0.089951 -1.592260 0.1154 

D(LM3(-4)) 0.505478 0.088107 5.737087 0.0000 

D(LM3(-5)) -0.213426 0.105611 -2.020867 0.0468 

D(LM3(-6)) -0.257431 0.107983 -2.383991 0.0196 

C -0.009268 0.027044 -0.342706 0.7328 
     
     

R-squared 0.481245     Mean dependent var 0.015882 

Adjusted R-squared 0.434085     S.D. dependent var 0.020775 

S.E. of regression 0.015628     Akaike info criterion -5.390056 

Sum squared resid 0.018807     Schwarz criterion -5.160159 

Log likelihood 237.0774     Hannan-Quinn criter. -5.297585 

F-statistic 10.20460     Durbin-Watson stat 1.947033 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Null Hypothesis: LFASTPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.971210  0.7604 

Test critical values: 1% level  -3.508326  

 5% level  -2.895512  

 10% level  -2.584952  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LFASTPI)  

Method: Least Squares   

Date: 05/29/09   Time: 11:32   

Sample (adjusted): 1987Q3 2008Q4  

Included observations: 86 after adjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LFASTPI(-1) -0.005847 0.006020 -0.971210 0.3344 

D(LFASTPI(-1)) 0.404450 0.110160 3.671482 0.0004 

D(LFASTPI(-2)) 0.055082 0.109199 0.504417 0.6154 

D(LFASTPI(-3)) 0.123781 0.109181 1.133732 0.2603 

D(LFASTPI(-4)) 0.430137 0.110402 3.896086 0.0002 

D(LFASTPI(-5)) -0.281774 0.111712 -2.522319 0.0137 

C 0.035044 0.032198 1.088414 0.2797 
     
     

R-squared 0.416176     Mean dependent var 0.015533 

Adjusted R-squared 0.371835     S.D. dependent var 0.024471 

S.E. of regression 0.019395     Akaike info criterion -4.969748 

Sum squared resid 0.029716     Schwarz criterion -4.769976 

Log likelihood 220.6992     Hannan-Quinn criter. -4.889349 

F-statistic 9.385782     Durbin-Watson stat 2.058732 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Null Hypothesis: RESID02 has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.213582  0.0016 

Test critical values: 1% level  -2.591813  

 5% level  -1.944574  

 10% level  -1.614315  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RESID02)  

Method: Least Squares   

Date: 05/29/09   Time: 11:34   

Sample (adjusted): 1987Q2 2008Q4  

Included observations: 87 after adjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

RESID02(-1) -0.075678 0.023549 -3.213582 0.0019 

D(RESID02(-1)) 0.155323 0.087127 1.782713 0.0783 

D(RESID02(-2)) -0.010203 0.088324 -0.115521 0.9083 

D(RESID02(-3)) 0.071985 0.087483 0.822843 0.4130 

D(RESID02(-4)) 0.630929 0.088261 7.148419 0.0000 
     
     

R-squared 0.437611     Mean dependent var 0.000319 

Adjusted R-squared 0.410178     S.D. dependent var 0.033070 

S.E. of regression 0.025398     Akaike info criterion -4.452541 

Sum squared resid 0.052895     Schwarz criterion -4.310822 

Log likelihood 198.6855     Hannan-Quinn criter. -4.395475 

Durbin-Watson stat 1.764974    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Dependent Variable: LFASTPI   

Method: Least Squares   

Date: 05/29/09   Time: 11:36   

Sample: 1986Q1 2008Q4   

Included observations: 92   

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LM3 0.995688 0.053609 18.57315 0.0000 

C 0.107715 0.293968 0.366418 0.7149 
     
     

R-squared 0.907897     Mean dependent var 5.359673 

Adjusted R-squared 0.906873     S.D. dependent var 0.392853 

S.E. of regression 0.119886     Akaike info criterion -1.383058 

Sum squared resid 1.293531     Schwarz criterion -1.328236 

Log likelihood 65.62066     Hannan-Quinn criter. -1.360931 

F-statistic 887.1620     Durbin-Watson stat 0.073819 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 


