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Abstrakt 

Sveriges bostadsmarknad är ständigt under lupp, ämnet diskuteras överallt i samhället. I 

medierna kan man läsa om nya prisrekord och riskprognoser om vartannat. Den här uppsatsen 

har som huvudsakligt syfte att undersöka om prisökningen på bostadsrätter i Sverige under 

åren 2005–2016 kan förklaras av disponibel inkomst. Data till de undersökningar som 

genomförs hämtas från Kolada, SCB och Riksbanken och inkluderar alla kommuner i 

Sverige. Den data som ligger till underlag för vår undersökning innefattar totalt 3107 

observationer. Vår data har analyserats med hjälp av STATA 14 och utgångspunkten är att 

använda sig av fixed effects och en dummyvariabel för storstadsregionerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Alla regressioner presenteras i form av log-log modell för att få fram 

elasticiteten mellan vår beroende och oberoende variabel. 

Resultatet av vår studie visar ett positivt samband mellan disponibel inkomst och 

kvadratmeterpriset på bostadsrätter i Sverige under åren 2005–2016. Sambandet visar att en 

ökning på 1% i disponibel inkomst ger en ökning av 4,739% på kvadratmeterpriset av 

bostadsrätter enligt den modell vi bedömer inneha högst validitet i vår studie. Resultatet av 

vår studie påvisar även att storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö har en 

positiv effekt på kvadratmeterpriset av bostadsrätter. Sambandet för de regressioner 

innehållande en dummyvariabel för storstadsregionerna, påvisar att då disponibel inkomst 

ökar med 1% så ökar kvadratmeterpriset på bostadsrätter i de tre regionerna med 2,149% mer 

än i övriga delar av landet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

Innehållsförteckning 
 
1.Inledning ................................................................................................................................ 3 

1.2 Syfte .............................................................................................................................. 3 

1.3 Disposition .................................................................................................................... 4 

2. Bakgrund .............................................................................................................................. 4 

3. Tidigare studier  ................................................................................................................... 7 

     3.1 Sammanfattning av tidigare studier ........................................................................... 10 

4. Teorier ................................................................................................................................. 11 

     4.1 Marknadsteori ............................................................................................................ 11 

5. Metod .................................................................................................................................. 14 
5.1 Data ............................................................................................................................. 14 

5.2 Datajusteringar ........................................................................................................... 16 

5.3 Variabler ..................................................................................................................... 17  

5.4 Förväntad effekt av variabler ...................................................................................... 21 

5.5 Modell ......................................................................................................................... 21 

5.6 Modellspecifikation .................................................................................................... 22 

5.7 Korrelationsmatris ...................................................................................................... 25   

6. Resultat ............................................................................................................................... 26 
7. Analys & Diskussion .......................................................................................................... 30 

8. Slutsats ................................................................................................................................ 35 

    8.1 Vidare forskning ......................................................................................................... 36 

9. Appendix ............................................................................................................................. 40 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

1. Inledning 

Bostadsmarknaden är alltjämt ett ämne aktuellt för diskussion, och inte minst spekulation. De 

senaste åren har priserna på bostäder runt om i Sverige ständigt nått nya rekordnivåer. 

Sveriges bostadsmarknad har visat en prisutveckling som ifrågasatts av kritiker till den 

rådande situationen. 2016 placerade den internationella mäklarfirman Knight Frank Sverige 

på en fjärdeplats i rankingen över världen hetaste bostadsmarknader (Knight, 2016).  

Från år 1997 till 2009 ökade de svenska hushållens disponibla inkomst från ett genomsnitt på 

198 000 kronor per år, till 330 000 kronor per år. Denna ökning anses bero på dels högre 

reallöner samt skattesänkningar. Under samma period steg SCB:s fastighetsprisindex med 

176 procent (Frisell, 2010). Vi avser att i denna uppsats studera kommundata från samtliga 

kommuner i Sverige för att undersöka relationen mellan de ökade bostadspriserna och 

invånarnas disponibla inkomst under åren 2005-2016. Har lönerna ökat så pass mycket att 

disponibel inkomst kan svara för en större del av prisökningen på bostäder i Sverige? Vi 

hoppas att vår studie kan bidra med nya nyanser i analysen av sambandet mellan disponibel 

inkomst och priser på den svenska bostadsmarknaden, och på så sätt föra 

kunskapsutvecklingen inom området framåt.  

 

1.1 Syfte 

Tidigare studier visar att det finns ett samband mellan en ökad disponibel inkomst och priser 

på bostadsmarknaden. I den här uppsatsen ämnar vi studera detta samband på bostadsrätter i 

Sverige under åren 2005–2016. Vi är även intresserade av att undersöka om det går att se 

tydliga prisskillnader för priser i storstadsregioner jämfört med övriga delar av landet. De 

frågeställningar som vår uppsats ämnar besvara är följande: 

 

Finns det ett samband mellan disponibel inkomst och kvadratmeterpriset på bostadsrätter i 

Sverige? 

 

Finns det tydliga procentuella prisskillnader i storstadsregionerna jämfört med övriga delar 

av Sverige? 

 

 

 

 

 



4  

1.2 Disposition 

Vi inleder med att redogöra för bakgrunden till vårt valda uppsatsämne i kapitel 2. Kapitel 3 

ägnas åt att redovisa tidigare forskning med relevans för vår studie. Vidare går vi i kapitel 4 

igenom de teorier med förankring i nationalekonomisk teori som vi anser ha relevans för 

genomförandet av vår studie. Därefter redogör vi för och motiverar våra metodval i kapitel 5. 

I kapitel 5 förklarar vi även den ekonometri som vi använder i vår studie för att läsaren ska få 

ett begrepp om varför den används och hur den fungerar. I kapitel 6 presenteras studiens 

resultat. Kapitel 7 ägnas åt analys och diskussion samt anknytning till tidigare studier. 

Slutligen sammanfattas våra resultat i kapitel 8 där vi även besvarar vår frågeställning och ger 

rekommendationer till vidare forskning inom området.  

 

2. Bakgrund 

Nedan redogörs för vad som kan anses ligga till grund för prisutveckling på den svenska 

bostadsmarknaden sedan slutet av 1990-talet. De faktorer som lyfts fram i studier av den 

svenska bostadsmarknaden är i huvudsak disponibel inkomst, bolåneräntor, samt ett lågt 

byggande av bostäder i kombination med en växande befolkning. Utöver dessa faktorer 

diskuteras i detta avsnitt även den höga skuldkvoten hos svenska hushåll, samt hur hushållens 

ekonomi påverkas av fluktuationer på bostadsmarknaden.  

 

I likhet med många andra västländer så har den Svenska bostadsmarknaden påvisat en stark 

positiv prisutveckling sedan slutet på 1990-talet. Huspriserna i Sverige var som lägst i början 

av 1996, ett resultat av bank- och fastighetskrisen, därefter steg huspriserna i stadig takt under 

15 års tid. SCB:s fastighetsprisindex för småhus påvisar under åren 1997-2009 en ökning 

med 176 procent, deflaterat med KPI resulterar detta i en avkastning på 133 procent (Frisell, 

2010). År 1996–2010 ökade den svenska reella disponibla inkomsten i genomsnitt med 2,3% 

per år (Claussen, Johnsson & Lagerwall, 2011). 

 

I februari 2015 skedde något historiskt, Sveriges Riksbank satte för första gången någonsin 

en negativ reporänta. Det här är en oerhört expansiv penningpolitik, och reporäntan ligger än 

idag kvar på en så kallad minusränta. Riksbanken avvaktar ännu med höjningar av 

reporäntan, men en successiv åtstramning av penningpolitiken ligger runt hörnet. Enligt 

Riksbankens prognos för kommande ränteutveckling kommer en höjning av reporäntan att 

träda i kraft i mitten av 2018. Skuldkvoten är låneskuldernas andel av hushållens disponibla 

inkomst och i Sverige ligger vi en bra bit över EU-snittet. De svenska hushållens 
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medianskuldkvot har visat en stadig uppgång framförallt under de senaste fyra åren, och 

översteg 269 procent efter 2016. En övervägande del av skuldkvoten hos svenska hushåll 

utgörs av skulder för bolån. En rad internationella organisationer har de senaste åren varnat 

för riskerna med den generellt sett höga skuldkvot man kan se hos svenska hushåll 

(Riksbanken, 2016).  

 

Bostadslån är lån tagna med bostadens marknadsvärde som underliggande säkerhet, vilket 

resulterar i en positiv effekt för hushållen när bostadspriserna stiger och en negativ effekt när 

bostadspriserna faller, skriver Boverket (2013). Det här sambandet gör att hushållen i reala 

termer, blir rikare när bostadspriserna går upp och fattigare när priserna faller. Den generella 

avkastningen för bostadsägare i Sverige i allmänhet, samt Stockholm och andra 

storstadsregioner i synnerhet, har varit mycket god ända sedan mitten på 1990-talet. Historisk 

kan man se att bostadspriser rör sig i någon form utav cykler, dessa kan sträcka sig hela 

vägen upp till 22 år. Studerar man däremot tidsperioder längre än just 22 år så rör sig priserna 

mot ett strikt medelvärde. Den reala prisökningen i hela Sverige räknat från 1996 är hela 

120%, dock kan man se stora regionala skillnaderna i både prisökningstakt och prisnivå. 

Boverket (2013) skriver också att de stigande priserna på småhus i Sverige till stor del kan 

förklaras av inkomstökningar (Boverket, 2013). På bilden nedan (figur 1) finner vi 

inflationsjusterat fastighetsprisindexkurvornas utveckling 2005-2015 för fyra olika 

kategorier: Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

 
Figur 1: Ekonomifakta.se 
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Emanuelsson (2015) skriver om hur bostadsbyggandet i Sverige har varit lågt ur ett historiskt 

perspektiv, både då man jämför med andra länder, men även i förhållande till de 

bostadsbehov som Sveriges snabbt växande befolkning efterfrågar. Emanuelsson redogör för 

på vilket sätt utvecklingen på bostadsmarknaden historiskt varit avgörande för ekonomiska 

kriser. Prisfall på bostadsmarknaden har ofta förknippats med allmänna störningar i länders 

ekonomier, ett tydligt exempel på det är finanskrisen 2008. Den svenska bostadsmarknaden 

påverkades inte på samma negativa sätt som många andra länders bostadsmarknaden gjorde i 

efterspelet av finanskrisen 2008–2009. Vidare skriver Emanuelsson hur en anledning till att 

bostadspriserna inte föll så mycket i Sverige efter finanskrisen och att de nu stiger snabbt, 

sannolikt är att utbudet av bostäder i Sverige har varit lågt i förhållande till efterfrågan. 

Emanuelsson hävdar att det här är konsekvenser av det låga bostadsbyggande som funnits i 

Sverige sedan tidigt 1990-tal. Emanuelsson redogör därefter för de hinder som han anser 

ligga som grund till varför det inte byggs fler bostäder i Sverige trots de kraftigt stigande 

priserna. De orsaker han lyfter fram som de främsta är faktorer som kan kopplas samman 

med byggandet av bostäder. Faktorer som skenande markpriser, höga byggnadskostnader, 

bristande konkurrens inom byggnadssektorn och byggnadslagstiftning lyfts fram 

(Emanuelsson, 2015). 

 

Syftet med många av de studier som finns inom området är att undersöka huruvida det 

föreligger risk för att den svenska bostadsmarknaden befinner sig i en bostadsbubbla eller ej. 

Vår studie väljer istället att rikta fokus mot att undersöka hur sambandet mellan 

kvadratmeterpriset på bostadsrätter och den disponibla inkomsten i Sverige ser ut. Vi vill helt 

enkelt se hur mycket individers inkomster påverkar prissättningen av bostadsrätter. Vi 

kommer även att något kortare undersöka om det går att se tydliga storstadseffekter för 

bostadspriser, ett samband som empirin visar existerar. Således bör även vår studie finna 

liknande samband.  
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3. Tidigare studier 

Mängder med studier har gjorts inom bostadsmarknadens prisutveckling. Dessa har 

genomförts i en rad olika varianter där forskarna har haft många olika typer av parametrar 

med för att förklara bland annat prisernas utveckling på bostadsmarknaden. Nedan 

presenteras de undersökningar som vi har valt att fokusera på i vår uppsats. Vi vill här också 

kort nämna att en del av de studier vi tar upp i detta avsnitt samt i föregående (bakgrund) 

undersöker äganderätter, till skillnad från vår studie som endast undersöker bostadsrätter. Vi 

har trots detta valt att inkludera dessa studier då vi anser att de bidrar med underlag till vår 

undersökning, utan att ge oss missvisande resultat.  

 

Priserna på bostäder i Sverige har stigit kraftigt sedan mitten av 1990-talet. År 1997-2009 

steg SCB:s fastighetsprisindex med 176 procent (Frisell, 2010). Forskning inom området 

tyder på att ökade inkomster, lägre realräntor och en ökad preferens för bostadskonsumtion 

varit avgörande för prisuppgången på bostäder i Sverige sedan mitten av 1990-talet. 1996–

2010 ökade den svenska reella disponibla inkomsten i genomsnitt med 2,3% per år, under 

samma period visade sig hälften av ökningen i bostadspriser bero på ökningen i reell 

disponibel inkomst. Närmare bestämt runt 70% av en ökning av 140% på bostadspriser. 

Studerar man en tioårsperiod före 1996 så kan det konstateras att disponibel inkomst inte har 

lika stor förklaringsgrad, och att bolåneräntan istället kunde svara för en stor del av 

prisökningen på bostadsmarknaden (Claussen, Johnsson & Lagerwall, 2011). 

 

I en studie av Girouard et al (2006) sammanfattas en del forskning kring vad det är som 

bestämmer utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. Studiens resultat visar att 

inkomstelasticiteten är ungefär ett, vilket betyder att en procents ökning av disponibel 

inkomst leder till en ungefär lika stor ökning av priset på bostäder, under förutsättningen att 

utbudet hålls konstant. Ett samband som också bekräftas i Riksbankens rapport (2011), där ett 

positivt samband mellan disponibel inkomst och bostadspriser föreligger. Girouard et al 

(2006) kan också visa att priselasticiteten är under ett, samtidigt som utbudssidan verkar 

avgöra efterfrågan mer då utbudselasticiteten är över ett (Girouard et al, 2006). Det här får vi 

anledning av att återkomma till i vår teoridel där vi går vidare i diskussionen kring det faktum 

att utbudet på bostadsmarknaden är trögrörligt jämfört med många andra marknader.  

 

Wilhelmsson (2008) genomför en studie i vilken det fokuseras på att analysera vilka faktorer 

som påverkar regionala huspriser, han studerar även den mer övergripande dynamiken på 
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bostadsmarknaden. I Studien används den så kallade ECM-modellen, och han använder sig 

av paneldata för över 281 kommuner i Sverige. Wilhelmsson undersöker prisförändringar 

under år 1991 till 2005 och använder sig av inkomstskatt, disponibel inkomst, bolåneränta, 

sysselsättningsgrad samt vakansgrad som förklarande variabler i sin modell. Resultatet från 

studien visar bland annat att vid en konjunkturuppgång går det snabbare för marknaden att nå 

jämvikt igen jämfört med om ekonomin befinner sig i en konjunkturnedgång. Vid en 

konjunkturnedgång tar det mellan fem till sex år för marknaden att nå jämvikt, i jämförelse 

med endast ett år om det är konjunkturuppgång på marknaden (Wilhelmsson, 2008). 

 

I en studie från 2004 skriver författarna Tsatsaronis och Zhu om de viktigaste drivkrafterna 

för bostadspriser under kort- respektive lång sikt. De undersöker bostadspriser i 17 olika 

industriella ekonomier. De drivkrafter som lyfts fram som mest drivande i påverkan av 

efterfrågan på bostäder på lång sikt är hushållens disponibla inkomst, samt skatteregleringar 

och räntor. Gällande kort sikt skriver författarna om att utvecklingen av bostadsbeståndet kan 

skilja sig åt en del beroende på hur långa processerna för nybyggnation och 

konstruktionsfaser ter sig. Osäkerhet på marknaden är också en faktor som diskuteras som en 

påverkan av efterfrågan på bostadsmarknaden på kort sikt. Osäkerhet på marknaden ger både 

en högre volatilitet i priser tillika en mer utbredd eftertänksamhet och försiktighet i 

produktionen av nya bostäder. Författarna hävdar också att det är den historiskt låga räntan 

som bär högst förklaringsgrad till den positiva prisutvecklingen på bostadsmarknaden i en 

majoritet av de industrialiserade länder som studien undersöker (Tsatsaronis & Zhu, 2004).  

  

Blind med flera genomför en studie kring hur prisutvecklingen på bostäder har förändrats i 

olika geografiska områden i Sverige under åren 2011–2015. Studien visar resultat som säger 

att prisuppgången i Sverige påvisar stor geografisk variation både inom kommunerna och 

inom storstadsområdena. Malmöregionen sticker ut jämfört med Stockholms- och 

Göteborgsregionen, den följer inte samma mönster som Stockholms- och Göteborgsregionen 

gör. En förklaring till det här kan enligt författarna vara att Malmö inte hade samma kraftiga 

prisuppgång under dessa år, vilket gjorde att det lägre initiala priset inte fick samma positiva 

inverkan (Blind, Dahlberg & Engström, 2016). 

 

Claussen (2012) undersöker om det finns en bostadsbubbla i Sverige, med hjälp av ECM 

(Error Correction Model), där det logaritmerade priset är modellens beroende variabeln. Den 

data som ligger till grund för Claussens undersökning är från år 1986–2011.   
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I undersökningen så konstateras det att en ökad disponibel inkomst i första hand, samt lägre 

reala bolåneräntor är vad som kan stå till svars för de ökade bostadspriserna. Det här är två 

variabler som båda ligger inom ramen för vad man kallar fundamentala faktorer inom 

ekonomisk teori. Således har prisuppgången inte enbart drivits på av spekulationer, och 

Claussen konstaterar därmed att den svenska bostadsmarknaden inte befinner sig i en bubbla 

(Claussen, 2012). 

  

En annan studie som bekräftar samband som liknar de Claussen (2012) kan se gällande 

disponibel inkomst och bolåneräntor är en studie genomförd av Boverket (2013). Boverkets 

studie är gjord med en dynamisk panelregression, den beroende variabeln i Boverkets 

undersökning är “förändringen i reala huspriser” och data för studien inkluderar alla län i 

Sverige under åren 1996–2011. En av de slutsatser som dras utifrån studien är att den främsta 

orsaken till prisutvecklingen på bostäder i Sverige är att inkomsterna ökat samtidigt som 

räntorna sjunkit, en ökad inkomst för hushållen leder till en ökad vilja att konsumera större 

och bättre boenden. För Stockholms- och Skånes län drar man slutsatsen att en ökad inkomst 

och en ökad efterfrågan i form av boende står för nästan 50% av den totala prisuppgången. I 

övriga län så är det mer tydligt att det är inkomsten som har varit den mest bidragande 

faktorn till att priserna har ökat då det inte har varit samma stora efterfrågan för boenden i 

dessa län. Sammanfattningsvis så kan man i studien förklara ⅔ av den totala prisuppgången 

av fundamentala faktorer, medans den resterande ⅓ förklaras utav effekten av bakåtblickande 

förväntningar. Bakåtblickande förväntningar är när en individ går in i en bostadsaffär och 

förväntar sig att priset ska öka baserat på tidigare prisökningar på marknaden. Bakåtblickande 

förväntningar går även att applicera i motsatt riktning. Vid ett prisfall så kommer den 

bakåtblickande individens förväntningar att driva ned priset snabbare än vad en individ utan 

bakåtblickande förväntningar skulle ha gjort. Boverket (2013) konstaterar i samklang med 

Claussen (2013) att det inte finns någon prisbubbla på den svenska bostadsmarknaden. 

Boverket skriver också att det finns en ökad efterfrågan på bostadsmarknaden som inte 

mättats tillräckligt snabbt genom anpassningar i utbudet. Boverket hävdar att det här är något 

som till stor del ligger till grund för den positiva prisutveckling som funnits på den svenska 

marknaden (Boverket, 2013). Det de talar om här är utbudselasticiteten på bostadsmarknaden, 

som i regel är en väldigt trögrörlig marknad, något som vi som sagt får anledning av att 

återkomma till i vår teoridel. 
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3.1 Sammanfattning av tidigare studier 

För att sammanfatta de tidigare studier vi valt att ha med i vår uppsats vill vi lyfta fram några 

av de vi nämner ovan som vi valt att fokusera mer på.   

 

Vi vill börja med att belysa den slutsats som Boverkets rapport kommer fram till. Att den 

främsta orsaken till den stigande prisutvecklingen är att inkomsterna ökat samtidigt som 

räntorna sjunkit (Boverket, 2013). Vidare vill vi lyfta fram Claussen (2012) och dennes 

rapport, i vilken det undersöks huruvida det finns en prisbubbla på den svenska 

bostadsmarknaden. Rapporten konstaterar att så inte är fallet, vilket är av begränsad relevans 

för vår studie. Något som däremot ligger närmare till hands för vår studie är de resultat 

Claussen får som visar att en ökad disponibel inkomst tillsammans med lägre reala 

bolåneräntor är vad som kan stå till svars för de ökande bostadspriserna (Claussen, 2012), i 

enlighet med vad Boverket (2013) konstaterar i sin rapport. 

 

Mats Wilhelmsson (2008) undersöker regionala huspriser för att se vilka faktorer som 

påverkar dessa. Studiens resultat visar att det går fem år snabbare för marknaden att nå 

jämvikt igen om den befinner sig i en konjunkturuppgång i jämförelse med vid en 

konjunkturnedgång (Wilhelmsson, 2008). Slutligen vill vi även belysa studien av Tsatsaronis 

och Haibin Zhu från 2004, studien konstaterar att det är den historiskt låga räntan som är den 

största anledning till de ökade priserna på en övervägande del av de bostadsmarknader som 

ingår i undersökningen (Tsatsaronis & Zhu, 2004). 

 

Vår studie passar in med ovan nämnda studier på så sätt att det är den disponibla inkomstens 

påverkan av bostadsmarknaden som står i fokus, tillsammans med bolåneräntan. Merparten 

av de tidigare studier vi stött på i vår efterforskning, och inte minst merparten av de studier vi 

valt att inkludera i vår undersökning bekräftar ett positivt samband mellan disponibel inkomst 

och bostadspriser, samt ett resultat som tyder på att disponibel inkomst och ibland även 

bolåneräntan är de variabler som kan svara bäst för varför priser fluktuerar på 

bostadsmarknaden.  
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4. Teorier 

4.1 Marknadsteori 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är konsumtionsteorin och marknadsteorin, båda 

dessa är teorier som är centrala inom nationalekonomin.  

 

På en marknad med perfekt konkurrens så kan man enligt teorin bestämma priset på en vara 

utifrån utbud och efterfrågan. Efterfrågan på en marknad styrs av köpkraften hos marknadens 

konsumenter, vilken i sin tur styrs av ett par andra faktorer. Bostadsmarknaden skiljer sig mot 

många andra marknader på så sätt att utbudet på marknaden är trögrörligt, att producera nya 

bostäder är en tidskrävande process, efterfrågan på marknaden kan däremot variera mycket 

på kort sikt. På kort sikt talar man om utbudet på bostadsmarknaden någorlunda givet och de 

prisförändringar man kan se på kort sikt hör i huvudsak ihop med konsumenternas 

efterfrågan. Vid undersökningar av bostadsmarknaden bör man alltså ha i åtanke att utbudet 

är betydligt mindre elastiskt än vad det är för andra typer av varor. Utbudet har helt enkelt 

inte möjligheten att snabbt ställa om till en högre respektive lägre efterfrågan (Pindyck & 

Rubinfeld, 2012). 

  

Om efterfrågan på bostadsmarknaden förskjuts sker en förändring i prisnivåerna. Saker som 

kan skapa en sådan förändring är exempelvis att disponibel inkomst ökar, alternativt att 

konsumenterna förväntar sig en högre framtida disponibel inkomst eller att befolkningen 

ökar. Andra faktorer som kan påverka prisnivån på bostadsmarknaden är fluktuationer i 

arbetslösheten, att styrräntan och därmed bolåneräntor förändras, eller att det helt enkelt 

spekuleras om ökade prisnivåer i framtiden. Det sistnämnda, att spekulationer kan svara för 

ökade prisnivåer på bostadsmarknaden förklaras i “The Greater Fool Theory”. En teori som 

vi senare kommer att beskriva mer ingående.  

 

Efterfrågefunktionen för vår studie kommer att se ut som följer i ekvation (1): 

𝑄" = 𝑓(𝑃, 𝑅, 𝐼) 
𝑄" = 	  −	  𝛽. 𝑃𝑟𝑖𝑠23 − 𝛽4	   𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎23 + 𝛽? 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡23 − 	  𝛽B 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡23 +

𝛽G(𝐼𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔23)                                                                                   (1) 

 

P=Pris 

R=Bolåneränta 

I= Disponibel Inkomst 
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Enligt ekonomisk teori så medför ett högre pris en lägre efterfrågan, högre ränta respektive 

arbetslöshet gör att efterfrågan går ned. Ökad befolkning betyder att efterfrågan för bostäder i 

området ökar, variabeln inflyttning svarar för denna effekt i ekvationen ovan. Högre ränta är 

ekvivalent med högre boendekostnader och högre arbetslöshet är ekvivalent med minskade 

inkomster.  

Studiens utbudsfunktion ser ut som följer i ekvation (2): 

𝑄J = 𝑓(𝑃, 𝑅)= 𝛽. 𝑃𝑟𝑖𝑠23 − 𝛽4(𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎23)                                (2) 

 

 

Ett högre pris kommer att få en konträr effekt på den efterfrågade kvantiteten då fler kommer 

vilja sälja sin bostad om den ökar i värde. På kort sikt är jämviktspriset för vår studie då𝑄K =

𝑄J enligt följande i ekvation (3): 

 

 

−	  𝛽. 𝑃𝑟𝑖𝑠23 − 𝛽4	   𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎23 + 𝛽? 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡23 − 	  𝛽B 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡23 + 𝛽G(𝐼𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔23)

= 𝛽. 𝑃𝑟𝑖𝑠23 − 𝛽4(𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎23)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (3) 

 

I vår studie finner vi jämviktsläge utifrån ekvationen ovan. 

 

Allmänna jämviktsmodellen 

I den allmänna jämviktsmodellen antar man att det är utbud och efterfrågan som är 

byggstenarna i prissättningen, och att det är dynamiken mellan utbud och efterfrågan som gör 

att bostadsmarknaden går mot ett jämviktspris, ett "Steady State". Ponera att disponibel 

inkomst ökar, då uppstår en ökning av efterfrågan, och i samband med att efterfrågan ökar så 

ökar också marknadens priser. Modellen menar att då detta sker så kommer utbudskurvan att 

röra sig längs med efterfrågekurvan tills dess att en ny jämvikt skapas på lång sikt, ett nytt 

“Steady State” (Krugman & Wells, 2012). 
  
 
The Greater Fool Theory 

The Greater Fool Theory beskriver varför köpare ibland är benägna att betala ett pris som 

ligger över marknadspriset. Anledningen till att detta ibland sker är för att köparen i fråga har 

positiva förväntningar på marknadens framtida prisutveckling. Man köper alltså en vara för 

att man har förhoppningar om att kunna sälja denna varan dyrare i framtiden. Teorin säger 
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kortfattat att köparen konsumerar en vara med förhoppningen om att en större "dåre" än de 

själva ska köpa tillgången av dem i framtiden (Federal reserve bank of St.Louis, 1987).  

 

När förväntningar som är baserade på positiva trender på en marknad finns, så riskerar detta 

att leda till att marknaden i fråga drivs uppåt av dessa förväntningar, vilket mer eller mindre 

är hur man definierar en prisbubbla. En prisbubbla definieras som en marknad där priserna 

inte längre drivs uppåt på grund av fundamentala faktorer så som inkomster eller räntor, utan 

snarare med anledning av positiva framtida förväntningar på marknaden (Evidensgruppen, 

2013). Vi har tidigare diskuterat kring fundamentala faktorer under tidigare studier där 

Claussen (2011) konstaterar att disponibel inkomst och bolåneränta är de variabler som är 

ytterst ansvariga för den prisökning som finns på den svenska bostadsmarknaden. Claussen 

drar därför också slutsatsen att det inte råder någon prisbubbla på marknaden då det finns en 

prisökning som kan förklaras av fundamentala faktorer (Claussen, 2012).  

 

Konsumtionsteori 

Konsumtionsteorin grundar sig i hur individer och hushåll agerar för att nyttomaximera sin 

konsumtion. Utgångspunkten är att konsumenten alltid sätts i centrum, och genomför sina val 

utifrån sina preferenser och agerar rationellt. Konsumenten väljer mellan olika varor och det 

är här preferenserna spelar in, konsumenten kommer också alltid eftersträva att få så många 

varor som möjligt utifrån sin budget. I en studie av denna art kan till exempel en individs 

preferens vara att man hellre väljer att köpa en lägenhet med balkong i söderläge framför en 

lägenhet med balkong i västerläge. Problematiken med att använda sig av konsumtionsteorin 

då varan i fråga är bostäder är att en bostad både kan anses vara en konsumtionsvara och en 

investeringsvara. En bostad kan dels ses som något man kan äga och sedermera sälja för att 

tjäna pengar, samt som en lösning på en bostadssituation. För att göra det möjligt att 

applicera konsumtionsteorin på bostadsmarknaden är det individens beslut och 

nyttomaximering som står i fokus. Bostadsköp och bostadsförsäljning antas därför följa 

beteendemönstret av en rationell konsument på en fri marknad där priset baseras dels på 

konkurrens mellan köpare på marknaden, och även utbud och efterfrågan. En konsument som 

agerar rationellt i sin så kallade preferensordning kommer att nyttomaximera sitt köp av en 

bostad. Enligt konsumtionsteorin så konsumerar hushållen mer då räntor sjunker med 

anledning av den överblivna marginalen som detta ger upphov till (Pindyck & Rubinfeld, 

2012).  
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Keynes konsumtionsteori 

Keynes konsumtionsteori har som utgångspunkt att disponibel inkomst är vad som avgör en 

individs eller hushålls konsumtionsmängd. Keynes hävdar att det finns en relation mellan den 

aggregerade konsumtionen och den aggregerade inkomsten. Keynes säger vidare att en ökad 

disponibel inkomst kommer resultera i att konsumtionen kommer öka i större grad än vad den 

disponibla inkomsten ökar. Den marginella konsumtionsbenägenheten (MPC) anger 

lutningen i funktionen och visar oss hur mycket MPC ökar när den disponibla inkomsten 

ökar.  
  
Ekvationen för Keynes teori ser ut som följer i ekvation (4): 
 
𝐶 = 𝛼 + 𝛽𝑌" 	  => 	  ∆𝐶 = 	  𝛽∆𝑌"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (4)   
 
C = Konsumtion 
𝑌" = Disponibel inkomst 
𝛽 = MPC 
𝛼 = Autonoma konsumtionen (konsumtion för de grundläggande behoven) 
 
Ekvationen ovan visar oss hur disponibel inkomst påverkar konsumtion, i vårt fall avgör 

disponibel inkomst vilken kapitalmängd en individ eller ett hushåll kan konsumera vid ett 

köp av bostad. Bankernas utlåningsbenägenhet grundas till stor del på disponibel inkomst, 

vilket gör det möjligt att applicera konsumtionsteorin för bostadsmarknaden. Faktorer som i 

sin tur påverkar den disponibla inkomsten är exempelvis arbetslöshet. Antar vi att en individ 

är arbetslös i ekvationen ovan så kommer MPC att sjunka och i och med det sjunker även 

bostadspriserna överlag om arbetslösheten ökar (Romer, 2005).   

  

5. Metod 

5.1 Data 

Ekonometrisk tidsserieanalys kan man använda för att förstå samband som finns i empirin 

genom data. I vårt fall handlar det i första hand om att ta reda på hur sambandet mellan 

bostadsrätter i Sverige och disponibel inkomst ser ut. Vi kommer senare även att kort 

undersöka om det finns någon storstadseffekt i vår data, det vill säga att kvadratmeterpriset 

på bostadsrätter ser annorlunda ut beroende på om de är lokaliserade i Stockholm, Göteborg 

och Malmö kontra övriga delar av landet. Vi undersöker dessa tre inom kommungränsen, 

vilket betyder att bostadsrätter inom Stockholms län inte faller inom ramen för den data som 

den storstadsdummy vi har skapat innehåller, utan endast bostadsrätter i Stockholms 
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kommun. Utöver den ekonometriska analysen så kompenseras detta underlag även med 

ekonomiska teorier och rapporter som fungerar som stöd för de resultat vi får fram i vår 

undersökning.  

Vårt empiriska material består av tidsseriedata, vilken analyseras för att kunna svara på våra 

två frågeställningar. Tidsseriedata består i regel av observationer under en specifik tidsperiod 

för minst två eller fler variabler, och till skillnad från traditionella tvärsnittsdata ligger 

mätning av tid i fokus för tidsseriedata. 

 

Boverket (2013) genomför en studie med en dynamisk panelregression, likt vår 

undersökning, som vi hänvisat till under tidigare studier. Den beroende variabeln i Boverkets 

undersökning är “förändringen i reala huspriser” till skillnad från vår beroende variabel som 

är det logaritmerade kvadratmeterpriset för bostadsrätter, inflationsjusterat för 1980 års 

penningvärde. Boverkets data inkluderar alla län i Sverige under åren 1996–2011, vilket är 

någorlunda nära vår egen undersökning gällande både tidsintervall och valda år. Anledningen 

till att vi i vår studie har valt att utgå från en log-log modell är för att Boverket i sin studie 

logaritmerar samtliga variabler i sin modell (Boverket, 2013).  

  

Vår data är i huvudsak hämtad från Kolada. Kolada är en databas för kommun och landsting, 

som i sin tur hämtar sin data från Statistiska Centralbyrån. Följande data är insamlat från 

Kolada: Mediannettoinkomst, nettoinflyttning, arbetslöshet, nybyggnation och 

kvadratmeterpris avseende bostadsrätter. Utöver det här har vi hämtat data från SCB till 

variabeln bolåneränta. Bolåneräntorna i vår studie är från början månadsbaserade, vi har 

därefter sammanställt den månatliga bolåneräntan till en årsbaserad bolåneränta som visar ett 

medelvärde för varje undersökt år. All data har sedermera sammanställts baserat per kommun 

och per år. Det tidsspann som studien innefattar är åren 2005–2016. All data som vi har 

samlat in från Kolada och Riksbanken är sammanställt i en gemensam Excel-fil.  
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Nedan finner vi  en tabell (1) för våra olika variablers min-, medel- och maxvärden samt 

standardavvikelse.  

Variabel namn Min Medel Max Std.Deviation 
Disponibel inkomst 48080.96 62461.69 106071.2 7582.426 
Bolåneränta .0158 .0290917  .0533 .0113682 
Antal bostäder 0,00 1.023874 24,20 1.831577 
Invånare 4665 35812.05 935619 68541.18 
Procentuell nettoinflyttning -.0167862 .0048061 .0494284 .006922 
Arbetslöshet .011 .0619743 .172 .0231627 
Kvm pris för bostadsrätter 50 2358.433 19106.6 2456.831 
Observationer 1 1681.942 3107 970.0802 
Tabell 1: Summeringstabell för min-,max- och medelvärde. 

 

5.2 Datajusteringar 

Här vill vi börja med att kommentera vår medvetenhet kring det faktum att vi i vår 

undersökning försöker få fram en förenklad bild av verkligheten. Vid en studie som använder 

sig av en kvantitativ metod, är det viktigt att vara medveten om det här. Olika typer av studier 

kan åstadkomma stor skillnad i resultat trots små skillnader i infallsvinkel. Med anledning av 

detta är hög validitet och reliabilitet viktigt att eftersträva i en uppsats av detta slag.  

 

I vår data saknades det värden för totalt 5 kommuner under vissa år, vilket löstes genom att 

tilldela de kommuner som saknade värden för 1–3 år värden baserade på medelvärdet av de 

närmaste åren. De berörda kommuner som vi har tilldelat skattade värden genom denna 

metod är: Berg, Essunga, Högsby, Ockelbo, samt Vansbro. En del kommuner har även tagits 

bort från studien i brist på data under en för stor del av de år som ingår i vår studie, det 

handlade i huvudsak om att det inte har sålts några bostäder i kommunerna under vissa av 

åren. De berörda kommunerna är: Bjurholm, Dorotea, Nordanstig, Pajala, Ragunda, Sorsele, 

Storfors, Aneby, Arjeplog, Emmaboda, Jokkmok, Malå, Norsjö, Robertsfors, Skinskatteberg, 

Storuman, Övertorneå, Bräcke, Munkfors,Strömsund, Nordmaling Tidaholm, Åsele, 

Bengtsfors, Filipstad, Hylte, Högsby, Ljusnarsberg,  Tranemo, Ydre samt Överkalix. De 

kommuner som tagits bort från studien bedömer vi finnas återspeglade av liknande 

kommuner i vår data och vi anser därför att borttagandet av kommunerna inte kommer att 

påverka utfallet av vår studie märkbart. Vi upptäckte en del outliers i vår data gällande 

bostadspriser. Med anledning av dessa så har alla kommuner där kvadratmeterpriserna är 

lägre än 50kr/kvm eller helt saknas tagits bort ur vår data. Detta för att inte orsaka 
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missvisande resultat i våra modeller. Efter dessa justeringar uppgår det totala antalet 

observationer i vår data till 3107 stycken. 

 

Hushållens finansiella tillgångar, samt deras skuldsättningsgrad är två variabler som enligt 

många tidigare studier anses vara viktiga då man undersöker vad som påverkar bostadspriser, 

dessa två variabler kommer dock inte finnas med i våra modeller då det saknas data på 

kommunnivå för dem. 

 

5.3 Variabler 

De valda variablerna i studien baseras dels mot bakgrund av nationalekonomisk teori, samt 

utifrån tidigare forskning inom området. Exempelvis så tar Paz & White (2012) upp hur 

bostadspriserna påverkas av hur utbudet och efterfrågan på bostäder skiftar. Vilket ger oss 

anledning att undersöka främst variabel disponibel inkomst, men även bolåneränta, 

byggnation och inflyttningsnetto som kontrollvariabler i våra modeller (Paz & White, 2012). 

En annan studie som ger oss anledning att använda disponibel inkomst som oberoende 

variabel i våra modeller, är en studie genomförd av McQuinn och O’Reilly (2008). De 

konstaterar i sin studie att det är disponibel inkomst och bolåneränta som svarar för den 

högsta förklaringsgraden i den uppåtgående trenden i bostadspriser (McQuinn & O’Reilly, 

2008). Utöver dessa återfinns en rad andra tidigare studier inom området i både vår bakgrund 

och tidigare studier som kan bekräfta positiva samband mellan bostadspriser och disponibel 

inkomst. 

 

Alla variabler i vår studie är logaritmerade för att vi ska kunna utläsa hur den procentuella 

påverkan mellan våra variabler ser ut. Vi finner stöd för detta mot bakgrund av en studie 

skriven av Blind (2016), där författarna använder sig av log-log modellen för att undersöka 

bostadsmarknaden. På liknande sätt undersöks bostadsmarknaden även i en studie av 

Boverket (2013). I studien från Boverket (2013) diskuteras det vilka faktorer som påverkar 

vad som driver priserna i olika regioner, mot bakgrund av det här har vi även anledning att 

undersöka skillnader i olika regioner av landet. Denna jämförelse görs genom att vi skapar en 

dummyvariabel för storstadsregioner som innefattar Stockholm, Göteborg och Malmö som 

sedermera jämförs med övriga delar av landet. 
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Beroende variabel 

Kvadratmeterpris på bostadsrätter för tidsperioden 2005–2016 logaritmerat. Bostadspriser är 

en endogen variabel i de modeller vi genomför. Kontrollvariablerna i våra modeller är således 

exogena och beror på externa faktorer som ligger utanför modellernas kontroll. Vi 

inflationsjusterar alla monetära variabler som är inkluderade i vår studie med hjälp av 

följande formel:  

 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑡ä𝑟 ∗ TU2V2W"XY	  ZöU	  [\VåU .]^_
`W"XY	  ZöU	  aW"XUVöb3	  åU

= 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡	  𝑝𝑟𝑖𝑠 

Vilket ger oss ett inflationsjusterat pris till 1980 års penningvärde, för att undvika att trend tas 

med i beräkningarna. Ett histogram för inflationsjusterat kvadratmeterpris återfinns i 

appendix.  

 

Oberoende variabel 

Disponibel Inkomst –  Variabeln disponibel inkomst beskriver mediannettoinkomsten i 

kronor per invånare från 20 år och uppåt. Variabeln ger oss nettoinkomst, vilket är den totala 

inkomsten minus avdrag, skatter och avgifter. Vår data är hämtad i medianvärde istället för 

medelvärde mot bakgrund av att medelvärden kan ge ett missvisande resultat på grund av att 

data kan innehålla outliers. Variabeln disponibel inkomst antas delvis bero på faktorer som 

ligger utanför vår modell, exempel på sådana kan vara arbetsplats eller utbildningsnivå. 

Variabeln är av monetärt slag och mäts i kronor per år i 1980 års penningvärde. Ett histogram 

för inflationsjusterad disponibel inkomst återfinns i appendix.  

 

Tidigare forskning påvisar ett positivt samband mellan en ökad disponibel inkomst och 

bostadspriser (Boverket, 2013). Det finns samtidigt annan forskning som visar att det inom 

vissa storstadsregioner är andra dynamiker på bostadsmarknaden som driver priserna uppåt, 

och att en ökad disponibel inkomst inte påverkar så mycket som man kan tro (Blind, 

Dahlberg & Engström, 2016). Mot bakgrund av det här tror vi att det samband vi kommer att 

få mellan bostadspriser och disponibel inkomst i våra regressioner påvisar ett positivt 

samband. Sutton (2002) hävdar att en positiv utveckling av inkomster bidrar till en högre 

betalningsförmåga. Det ökar även efterfrågan på bostäder, vilket i förlängningen ökar priset 

på bostäder. Enligt konsumtionsteorin är inkomst den viktigaste delen av ett hushålls 

konsumtion (Sutton, 2002).  
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Kontrollvariabler 

Arbetslöshet - Arbetslöshet i de kommuner vi undersöker i åldern 18–64 år. Antalet öppet 

arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 18–64 år dividerat med antal 

invånare 18–64 år. Avser statistik från mars månad, eftersom att det är denna månad som 

SCB årligen mäter arbetslösheten. Tidigare studier för hur arbetslöshet påverkar bostadspriser 

fastställer att arbetslösheten sannolikt är den största negativa störningen till ett 

inkomstbortfall hos ett hushåll. Arbetslöshetsförsäkring kan tillfälligt begränsa detta bortfall, 

som annars kan ställa till med stora problem för hushållet med att betala av sina lån. Dock är 

detta endast en tillfällig begränsning (Finocchiaro et al, 2011). 

Utifrån ekonomisk teori så har arbetslösheten en negativ inverkan på disponibel inkomst. 

Arbetslösheten har även en negativ påverkan på individens kreditvärdighet och minskar 

således möjligheterna att ta ett lån. Då arbetslösheten stiger så kommer efterfrågan på 

bostäder att minska, menar Wilhelmsson (2008). Det bör således gå att urskilja en negativ 

påverkan från denna variabel, vilket även förväntas av den då man utgår från 

konsumtionsteorin, enligt vilken den disponibla inkomsten har en stimulerande effekt på 

konsumtion. Vilket i förlängningen betyder att arbetslösa som saknar en fast inkomst är 

mindre köpkraftiga individer (Wilhelmsson, 2008). Vi förväntar oss att arbetslöshet har en 

negativ effekt i vår modell.  

 

Antalet bostäder- I en kommun där utbudet av bostadsrätter är lågt då man mäter per invånare 

kan man också förvänta sig att priset på bostadsrätter är högre jämfört med en kommun med 

motsatta förutsättningar. Antalet bostäder är en viktig variabel för att mäta utbudet på 

bostadsmarknaden. Tidigare studier talar om utbudssidan av bostadsmarknaden som en given 

stock på kort sikt, något som vi diskuterat mer ingående under teoriavsnittet av denna 

uppsats. Mot bakgrund av detta är variabeln antalet bostäder relevant i vår studie. Variabeln 

mäter respektive kommuns totala antal bostäder med undantag för specialbostäder. Vi 

förväntar oss en negativ effekt av denna variabel i vår modell.  

 

Procentuell nettoinflyttning - Antal inflyttade (inrikes och immigranter) minus antal 

utflyttade (inrikes och immigranter). Variabeln förväntas ha en negativ effekt på disponibel 

inkomst i våra modeller, då en positiv nettomigration kan antas påverka bostadspriset positivt 

om man håller antalet bostäder konstant. Nettoinflyttnings variabeln är framtagen genom att 

beräkna  fgh33W2WiVWX33j
\W3\g	  2WkåW\UX	  2	  bjllaWXW

= 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 , vilket ger oss vår nya variabel. 
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Vid en befolkningsökning i de undersökta kommunerna kommer det sannolikt att påverka 

efterfrågan på bostäder, vilket i sin tur driver upp priserna. Skillnaden i befolkning mellan de 

olika regionerna har således en positiv inverkan på priset av bostäder (Englund, 2011).  

En bra måttstock för att mäta efterfrågan på bostäder i respektive kommun är genom att 

undersöka hur mycket befolkningen ökar. Enligt marknadsteorin driver en högre efterfrågan 

upp priset, det är därför också rimligt att anta att en ökad befolkning är ekvivalent med en 

högre efterfrågan på bostadsmarknaden.  

  
 
Bolåneräntan – En högre bolåneränta bör, allt annat lika resultera i att priset på bostäder 

sjunker. Det här är ett samband som de flesta tidigare studier vi inkluderat i vår uppsats också 

kan se i sina undersökningar. Claussen (2011) är en av dessa studier, som säger att 

bolåneränta är en av två variabler som har högst förklaringsgrad till prisfluktuationer på 

bostadsmarknaden (Claussen, 2011). Marknadsteorin säger att då bolåneräntan sjunker 

uppstår en efterfrågechock på marknaden, och om efterfrågan ökar på marknaden så ökar 

även marknadens priser.  

En annan av de tidigare studier vi har valt att utgå ifrån i vår undersökning som skriver om 

bolåneräntors påverkan på bostadspriser är en studie av Tsatsaronis och Zhu (2004). Studien 

hävdar att det är den historiskt låga räntan som bär högst förklaringsgrad till prisutvecklingen 

på bostadsmarknaden i en majoritet av de 17 industrialiserade länder som studien utgår från 

(Tsatsaronis & Zhu, 2004). Utifrån detta förväntar vi oss att bolåneräntan kommer ha en 

negativ effekt i våra modeller. Variabeln bolåneränta är exogen och förklaras utanför 

modellen.  I vår studie definieras variabeln som den genomsnittliga räntan under ett år för ett 

rörligt bostadslån. Likt tidigare studier inom området antas det även i vår studie att 

bolåneräntan är av stor vikt för priser på bostadsmarknaden. Nedan återges (figur 2) hur den 

rörliga räntan i Sverige fluktuerat under åren 2005-2016.  

 

Figur 2: Rörlig ränta under åren 2005–2016. 
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5.4 Förväntad effekt av variabler 

Vi förväntar oss att se en ökning i bostadspriser som inte fullt ut kan förklaras av våra 

modeller. Likt det Boverket (2013) skriver så finns det variabler som är svåra att mäta som 

påverkar bostadspriserna, variabler vi ej har inkluderat i någon av våra modeller, ett exempel 

på en sådan variabel är politiska beslut. I tabell (2) nedan finner vi våra variabler, deras 

förväntade riktning, hur de benämns i våra regressioner samt från vilken källa de hämtats. 

Den förväntade riktningen som presenteras nedan har även diskuterats mer ingående i avsnitt 

5.3.   

 

Variabel namn Förväntad riktning  Symbol i regression Källa 

Disponibel inkomst Positiv påverkan lnincome SCB 
Arbetslöshet Negativ påverkan lnarbetslos SCB 
Antal bostäder Negativ påverkan lnbygg SCB 

Procentuell nettoinflyttning Negativ  
påverkan lnnetto SCB 

Bolåneränta Negativ påverkan Lnrate Riksbanken 
Fjolårspris Negativ påverkan fjol_price SCB 

Tabell 2: Förväntat utfall av vår oberoende variabel samt våra kontrollvariabler. 
 

5.5 Modell  

Som vi förklarat under variabler och motivering så görs bostadspriserna om att vi får dem i 

1980 års penningvärde. Det nya värdet vi får för det genomsnittliga kvadratmeterpriset under 

åren 2005 - 2016 blir 2358 istället för 6721. Den disponibla inkomsten minskar från 188 575 

till 62 461.   

 

Variabeln inflyttningsnetto riskerar att ge missvisande resultat i våra regressioner, då dessa 

siffror är ytterst relativa baserat på kommuners olika storlek. Därför har variabeln 

inflyttningsnetto dividerats med antalet invånare i respektive kommun. Vårt data-set är vad 

man kallar för en obalanserad panel, eftersom alla observationer med ett pris lägre än 

50kr/kvm är borttagna.  

 

Vid en studie av detta slag, med paneldata, så använder man sig i mångt och mycket av två 

olika estimatorer, nämligen random effects- och fixed effects-modellerna. För att kontrollera 

för vilken av dessa två estimatorer man ska använda sig utav så genomförs ett så kallat 

Hausman-test (Se appendix). Fixed effects modellen används då man studerar data baserad på 

statistik från en hel population, så som kommuner, och är således applicerbar för vår studie. 
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Den stora skillnaden mellan de två modellerna är att random effects ger ett mer 

generaliserande resultat. Samtliga av våra modeller är testade för robusta standardfel. 

  

  

5.6 Modellspecifikation  

Den modell som är utgångspunkt för vår studie är: 

 

 ln𝐾𝑣𝑚𝑃𝑟𝑖𝑠2 = 𝛽. ln 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡2 + 𝛼2 + 𝜀23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5) 

 

Modellen ämnar besvara hur mycket inkomsten påverkar bostadspriserna. β är koefficienten 

för inkomst i en specifik kommun i för tidpunkt t. 𝛼 är det kommunspecifika interceptet och 𝜀 

är feltermen för en specifik kommun vid en specifik tidpunkt. Vår studie har som 

huvudsakligt syfte att undersöka hur mycket kvadratmeterpriser påverkas av disponibel 

inkomst. Detta förklarats utifrån att 1% förändring av disponibel inkomst kommer att ge oss 

X % förändring i kvadratmeterpriset på bostadsrätter. Modellen som presenterats ovan 

förväntas vara ofullständig med anledning av utelämnande variabler, mot bakgrund av detta 

kommer vi att lägga till kontrollvariabler i våra efterföljande modeller. Våra val av 

kontrollvariabler är som vi nämner inledningsvis i detta kapitel baserade på ekonomisk teori 

och tidigare forskning inom området. 

 

I vår studie gör vi ett antal olika antaganden. Vi antar till att börja med att vår oberoende 

variabel (disponibel inkomst) inte korrelerar med feltermen. Kontrollvariabler läggs till för att 

säkerställa detta antagande. Utgångspunkten är att använda fixed effects modellen för att 

kunna ta hänsyn till tidsspecifika effekter och dess påverkan, utöver detta kommer vi även 

genomföra en multipel regressionsanalys samt en modell innehållande en dummyvariabel för 

storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. Nedan följer genomgång av undersökta 

modeller för studien. 

 

Modell 1  

ln𝐾𝑣𝑚𝑃𝑟𝑖𝑠23 = 𝛽. ln 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡23 + 𝛼2 + 𝛾3 + 𝜀23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6) 

  

I den här modellen lägger vi nu till ett intercept för varje tidpunkt 𝛾3. I övrigt är denna modell 

ekvivalent med den beskriven i avsnittet ovan. 
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Modell 2 

 

ln𝐾𝑣𝑚𝑃𝑟𝑖𝑠23 = 𝛽. ln 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡23 + 𝛽4 ln 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙	  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔23
+ 𝛽? ln 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛23 + 𝛽B ln 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡23 + 𝛽G ln 𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎23
+ 𝛼2 + 𝛾3 + 𝜀23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7) 

 

Ovan är vår andra modell beskriven, disponibel inkomst är som bekant vår oberoende 

variabel. Bolåneräntan är enligt tidigare studier på området en av de största anledningarna till 

förändringar både på efterfråge – och utbudssidan. Inflyttningsnetto antas ha en positiv 

påverkan på efterfrågan enligt tidigare forskning. Gällande antalet bostäder däremot så antas 

denna variabel ha en negativ påverkan på efterfrågan då fler bostäder antas sänka efterfrågan. 

Även arbetslösheten har enligt tidigare forskning påvisat sig ha en negativ effekt på 

efterfrågan.  

 

Modell 3 

ln𝐾𝑣𝑚𝑃𝑟𝑖𝑠23 = 𝛽. ln 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡23 + 𝛽? ln 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙	  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔23
+ 𝛽B ln 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛23 + 𝛽G ln 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡23
+ 𝛽x ln 𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎23 +𝛽y ln 𝐹𝑗𝑜𝑙å𝑟𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠23{. + 𝛼2 + 𝛾3 + 𝛾3 + 𝜀23	  	  	  	  	  (8) 

 

I modellen ovan använder vi oss av samma variabler och kontrollvariabler enligt modell 2 

samt lägger till en ny variabel för föregående års kvadratmeterpris för bostadsrätter. Boverket 

(2013) refererar i sin rapport till en amerikansk studie från 1989 genomförd av Chow, i vilken 

det påvisas att ekonometriska modeller som används för att studera aktiemarknader är mer 

applicerbara om man antar att alla inblandade aktörer har vad man kallar för bakåtblickande 

förväntningar. Boverket (2013) skriver vidare om att man i en studie av USA:s husmarknad 

upplevt svårigheter att förklara varför hushåll som agerar rationellt, ändå bidrar till en volatil 

husmarknad. Men utgår man från att hushållen inte är rationella och att de istället har 

bakåtblickande förväntningar och baserar sina beslut på den senaste tidens prisutveckling går 

det att tydligare förklara prisfluktuationer på marknaden. Dynamiken som vi beskriver ovan 

ger oss anledning att ta med fjolårspriserna i en studie av denna art (Boverket, 2013).  
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Modell 4 

 

ln𝐾𝑣𝑚𝑃𝑟𝑖𝑠23 = 𝛽.𝑆𝑡𝑜𝑟𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑖𝑛𝑘	   + 𝛼2 + 𝛾3 + 𝜀23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (9) 

 

I modell 4 använder vi oss av en dummyvariabel som är framtagen för storstadsregioner. Vi 

har tagit alla värden för Stockholm, Göteborg och Malmö och multiplicerat dessa med 

disponibel inkomst. Denna variabel ämnar svara för hur storstadsregionerna har utvecklats i 

pris i förhållande till resterande delar av Sverige.  

 

Modell 5 

 

ln𝐾𝑣𝑚𝑃𝑟𝑖𝑠23 = 𝛽. Storstadink+𝛽4 ln 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙	  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔23
+ 𝛽? ln 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛23 + 𝛽B ln 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡23 + 𝛽G ln 𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎23
+ 𝛼2 + 𝛾3 + 𝜀23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (10) 

 

I följande regression utgår vi ifrån modell 4 men lägger till kontrollvariabler för att få en 

högre validitet på vår regression för att se hur vår storstadsdummy påverkas av dessa tillägg. 

Vi kommer inte använda oss utav variabeln ln	  (𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) då denna redan är multiplicerad 

med storstadsdummyn vid skapandet av variabeln.  

 

Modell 6 

 

ln𝐾𝑣𝑚𝑃𝑟𝑖𝑠23 = 𝛽. Storstadink+𝛽4 ln 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙	  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔23
+ 𝛽? ln 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛23 + 𝛽B ln 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡23
+ 𝛽G ln 𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎23 +𝛽x ln 𝐹𝑗𝑜𝑙å𝑟𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠23{. + 𝛼2 + 𝛾3 + 𝜀23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (11) 

 

Likt vi använde oss av fjorårspris som kontrollvariabel i modell 3 lägger vi nu även till 

fjolårspris som variabel i denna modell för att undersöka om vi kan urskilja någon förändring 

i dummyvariabeln i förhållande till de resultat vi fick fram av modell 5. 
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5.7 Korrelationsmatris 

Vi avslutar detta kapitel med att kommentera vår korrelationsmatris som återfinns i tabell (3) 

nedan. I vår korrelationsmatris kan vi vilka av våra kontrollvariabler som korrelerar starkast 

med vår beroende variabel. Värdet under disponibel inkomst är på 0,6729, då disponibel 

inkomst är av stor vikt för vår studie så kommer inga vidare åtgärder tas. Den variabeln med 

starkast korrelation till priset på bostadsrätter är fjolårspriset som korrelerar till 0,8410, vilket 

stämmer överens med vad vi anser att man kan förvänta sig av denna variabel. Arbetslöshet 

har lägst korrelation med bostadspriset på -0,3657. Nettobyggnation har en korrelation på 

0,0793 med kvadratmeterpriset på bostadsrätter. Alla dessa värden är enligt oss rimliga, låga 

utfall för värdena är i regel något bra då variabler med hög korrelation kan innehålla samma 

information. Ett sådant utfall kan leda till missvisande resultat från variablerna.  

 

 ln_kvm lnincome lnbygg lnnetto lnarbetslos lnrate Fjolårspris 
Kvadratmeterpris 1,0000             
Disponibel inkomst 0,6729 1,0000           
Antal bostäder 0,0793 0,0703 1,0000         
Procentuell 
nettinflyttning 0,2066 0,2172 0,1633 1,0000       

Arbetslöshet -0,3657 -0,4245 
-

0,1170 
-

0,0861 1,0000     

Bolåneränta -0,1613 -0,2906 
-

0,0034 
-

0,2183 -0,2883 1,0000   

Fjolårspris 0,8410 0,5254 0,0938 0,2067 -0,3317 
-

0,1595 1,0000 
Tabell 3: Korrelationsmatris 
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6. Resultat 

Regressionsmodell: Ursprungsmodell 

I tabell (4) nedan finner vi i den första kolumnen regressionsresultaten för vår utgångsmodell, 

i den andra kolumnen återfinns resultat för den regressionsmodellen vi genomfört med fixed 

effects och i den tredje kolumnen våra resultat för fixed effects med fjolårspriser. Dessa 

resultat återges med detaljerat nedan. I tabell 2 avsnitt 5.4 redovisas vardera variabels namn 

respektive deras symbol i regressionerna.   

 

I vår första regression för bostadsrätter, vår ursprungsmodell (kolumn 1), får vi signifikanta 

resultat på 1% nivå för variabeln disponibel inkomst. Modellen säger oss att då den 

disponibla inkomsten ökar med 1% så ökar kvadratmeterpriserna på bostadsrätter med 

4,901%. Förklaringsgraden av vår ursprungsmodell anses låg på grund av avsaknaden av 

kontrollvariabler. Den här modellen stämmer överens med de resultat vi förväntat oss 

gällande inkomstens påverkan av bostadspriserna, nämligen att de korrelerar positivt. R-

squared i ursprungsmodellen är 0,654.  

 

I vår andra regression lägger vi till våra kontrollvariabler, och vi får även här signifikanta 

resultat på variabeln för disponibel inkomst på 1%-nivå. I den här modellen (kolumn 2) ökar 

kvadratmeterpriserna på bostadsrätter med 4,739% då inkomsten ökar med 1%. Bolåneräntan 

ger oss ett resultat på -0,0406% på 5% signifikansnivå. R-squared har för denna modell ökat 

från 0,654 till 0,657, vilket får anses vara en marginell förändring.  

 

I regressionen i vilken vi inkluderar fjolårspriser (kolumn 3) får vi signifikanta resultat på 1% 

nivå för vår oberoende variabel, som sjunker till 4,709%, att jämföra med 4,739% från 

föregående regression. Det här betyder att fjolårsprisernas påverkan av kvadratmeterpriserna 

på bostadsrätter då inkomsten ökar med 1% är 0,03 procentenheter. Variabeln fjolårspris 

påvisar en signifikans på 5% nivån och ger ett positivt utfall i regressionen med 0,232%. 

R-squared ger ett värde på 0,659, ännu en marginell ökning från föregående regression. 

 

Vi vill innan vi går vidare nämna att våra R-squared värden i de resultat vi går igenom ovan 

kan anses vara höga. Däremot så finner vi resultat i tidigare studier som påvisar R-squared 

värden som ligger i linje med dessa. Blind mfl får i sina regressioner värden som ligger runt 

0,6, men även värden som ligger över de vi får. Vi gör därför också bedömningen att våra 

resultat är högst rimliga (Blind, Dahlberg & Engström, 2016).  
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Tidsserie: Ursprungsmodell 

Tidsserie 
Standardfel inom parentes 
Källa: Kolada & SCB 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 
Tabell 4: Regressionsanalys ursprungsmodell. 

 

 

 

 

 

 

 Utgångsmodell Fixed effects Fixed effects med 
fjolårspriser 

lnincome 4.901*** 4.739*** 4.709*** 
 (0.152) (0.157) (0.156) 
    
lnnetto  0.00974 0.00850 
  (0.00728) (0.00722) 
    
lnarbetslos  0.0506 0.0477 
  (0.0292) (0.0289) 
    
lnbygg  0.00140 0.000545 
  (0.00833) (0.00824) 
    
lnrate  -0.0406** -0.0289 
  (0.0155) (0.0152) 
    
storstadink    
    
ln_fjol_price   0.232** 
   (0.0860) 
    
Constant -46.87*** -45.04*** -45.13*** 
 (1.676) (1.731) (1.741) 
Observationer 3108 3107 3107 
R2 0.654 0.657 0.659 
Justerade R2 0.654 0.656 0.658 
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Regressionsmodell: Dummyvariabel 

I tabell (5) nedan redovisas resultaten för våra regressioner då vi använder oss av en 

dummyvariabel för storstäder. Dummyvariabeln svarar för effekten av att bostäder är 

lokaliserade i storstadsregioner kontra övriga delar av landet. 

 

Resultatet för den första av dessa regressioner (kolumn 1) påvisar att då disponibel inkomst 

ökar med 1% så ökar kvadratmeterpriserna på bostadsrätter inom storstadsregionerna med 

2,149%. Resultaten är signifikant på 1%-nivå. Under R-squared för denna regression finner 

vi ett värde på 0,002. 

 

I nästa regression (kolumn 2) lägger vi till de kontrollvariabler som vi använt oss av i våra 

tidigare regressioner, för att öka validiteten av vår studie. Storstadsregionernas påverkan på 

kvadratmeterpriset av bostadsrätter sjunker i denna regression till 1,064, ett resultat som är 

signifikant på 1%-nivå. Nettoinflyttning påvisar ett positivt samband med ett resultat på 

0,0296% vid en 10%-signifikansnivå. Bolåneränta ger oss däremot ett negativt samband med 

ett värde på -0,460% vid en signifikansnivå på 1%. R-squared för denna regression är 0,191. 

 

Slutligen lägger vi till fjolårspriser i vår tredje och sista regression med dummyvariabler. Likt 

det vi beskrivit under metod så inkluderas denna variabel för att fånga upp effekter av att 

bostadsmarknaden har ett trögrörligt utbud. När vi lägger till variabeln fjolårspriser, resulterar 

det i att vår oberoende variabel sjunker till 1,026%, med en oförändrad signifikansnivå. 

Nettoinflyttning är fortsatt signifikant på 10%-nivå, med ett något lägre resultat på 0,0260%. 

Bolåneräntan påvisar även den samma signifikansnivå som i föregående regression, med ett 

något högre värde på -0,423%. Variabeln fjolårspriser är signifikant på 1%-nivå och visar en 

positiv effekt på 0,594%. R-squared ökar marginellt från 0,191 till 0,204.  
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Regressionsanalys: Storstadsdummy 
 Storstad 

ink.disponibel 
Storstad ink och 
kontrollvariabel 

Storstad ink. 
fjolårspriset 

storstadex    
    
    
storstadink 2.149*** 1.064*** 1.026*** 
 (0.246) (0.241) (0.228) 
    
lnnetto  0.0296* 0.0260* 
  (0.0116) (0.0114) 
    
lnarbetslos  -0.0130 -0.0191 
  (0.0437) (0.0426) 
    
lnbygg  -0.00264 -0.00477 
  (0.0137) (0.0133) 
    
lnrate  -0.460*** -0.423*** 
  (0.0231) (0.0211) 
    
ln_fjol_price   0.594*** 
   (0.156) 
    
Constant 6.941*** 5.541*** 4.478*** 
 (0.0315) (0.233) (0.401) 
Observationer 3108 3107 3107 
R2 0.002 0.191 0.204 
Justerade R2 0.002 0.190 0.202 
  
Standardfel inom parentes 
Källa: Kolada & SCB 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 

Tabell 5: Regressionsanalys med dummyvariabel. 
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7. Analys & Diskussion 

Syftet med detta kapitel är att inledningsvis diskutera resultaten från de regressionsmodeller 

som redovisats i föregående kapitel, för att sedan gå över till att jämföra hur vår studies 

resultat står sig jämte resultat från tidigare studier inom området.  

 

Alla de regressioner vi genomfört i denna studie påvisar resultat i enlighet med tidigare 

forskning som visar att då inkomsterna ökar så ökar också priserna på bostadsmarknaden. 

Koefficienten för disponibel inkomst är positiv i alla de modeller vår studie innefattar. 

Vår första regression för hur disponibel inkomst påverkar kvadratmeterpriset på bostadsrätter 

i Sverige under åren 2005–2016, bekräftar både resultat från tidigare forskning samt våra 

egna förväntningar på variabeln disponibel inkomst, nämligen att disponibel inkomst och 

kvadratmeterpriset på bostadsrätter har en positiv korrelation. 

Tittar vi på dessa resultat för den första regressionen kan vi se att då disponibel inkomst ökar 

med 1% så ökar kvadratmeterpriset på bostadsrätter med 4,901%. Förvisso ger vår första 

regression en förenklad bild då den inte innehåller några kontrollvariabel. Likväl så ligger 

resultatet för den helt i linje med ekonomisk teori och dessutom med vad vi förväntade oss av 

den.  

 

I vår andra regression har vi utvecklat ursprungsmodellen genom att lägga till 

kontrollvariabler. Resultatet för denna regression pekar mot ett liknande utfall, nämligen att 

disponibel inkomst har en positiv påverkan på kvadratmeterpriset av bostadsrätter. Närmare 

bestämt en påverkan på 4,739% vid 1% ökning av disponibel inkomst. Det vi ser här är en 

sänkning på 0,162 procentenheter från föregående regression, vilket är en logisk riktning vid 

adderande av kontrollvariabler. Variabeln bolåneräntan påvisar i denna regression en negativ 

effekt på -0,0406%, vilket är ett logiskt samband. Resultaten för alla signifikanta variabler i 

modellen stämmer således överens med ekonomisk teori, och de tidigare studier vi valt att 

inkludera i vår undersökning. Dessutom visar variablerna även en riktning som vi förväntade 

oss av dem.  

 

Den tredje regressionen vi gör med fixed effects inkluderar variabeln fjolårspriser. I denna 

regression får vår oberoende variabel en koefficient med värdet 4,709%, vid en 

signifikansnivå på 1%. Vilket är en minskning av koefficienten med 0,03 procentenheter från 

föregående regression. Resultatet för variabeln fjolårspriser är signifikant på 10%-nivå, 

koefficienten visar ett resultat på 0,232%. Sambandet således i linje både med våra 
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förväntningar av variabeln och även med de resultat Boverket (2013) skriver i sin rapport 

kring fenomenet bakåtblickande förväntningar.  

 

Vidare adderar vi en gemensam dummyvariabel för storstäderna Stockholm, Göteborg och 

Malmö, för att enklare kunna utläsa potentiella storstadseffekter. Resultaten från dessa 

regressioner tyder på att storstäderna påverkar kvadratmeterpriset på bostadsrätter, det vill 

säga att det finns dynamiker på bostadsmarknaden i dessa tre städer som gör att 

kvadratmeterpriset på bostadsrätter ökar. Resultaten från regression 5 och 6 ligger i linje med 

tidigare studier inom området. Resultaten för dessa två regressioner ger oss en modell som 

stämmer överens med verkligheten på så sätt att priserna är högre inom storstadsregioner i 

jämförelse med övriga delar av Sverige. Vi skulle dock ha uppskattat att parametern R-

squared hade varit högre i våra valda regressioner, detta för att få en högre förklaringsgrad 

mellan vår beroende och oberoende variabel. 

 

Utifrån genomförda regressioner gör vi bedömningen att det är modell 2 som stämmer bäst 

överens med verkligheten. Vi drar denna slutsats mot bakgrund av att modellens beroende 

variabel är statistiskt signifikant och för att modellens konstant är statistiskt signifikant. 

Modellens resultat visar att en ökad disponibel inkomst driver upp priset på 

bostadsmarknaden. Den här typen av resultat finns att återfinna i en stor del av de tidigare 

studier inom området som vår undersökning grundar sig i. Kort sagt gör vi bedömningen att 

modell 2 är den regression som förklarar utvecklingen av kvadratmeterpriset på bostadsrätter 

i Sverige mest korrekt. Resultatet för modell 2 kan utläsas enligt följande: 

 

ln𝐾𝑣𝑚𝑃𝑟𝑖𝑠23 = −45,04

+ 4,739 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡23 + 0,00974 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙	  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔23
+ 0,00140 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛23 + 0,0506 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡23
− 0,0406 𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎23 + 𝛼. + 𝑦. + 𝜀23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (12) 

 

Vi har i vår studie kunnat påvisa att en ökning i disponibel inkomst har en positiv inverkan på 

kvadratmeterpriset för bostadsrätter, vilket är något vi kan utläsa i alla de modeller vi 

studerat. Resultat liknande de vi får i våra modeller går att återfinna i en stor majoritet av de 

tidigare studier vi inkluderat i denna uppsats, vi kommer i diskussionen nedan återknyta till 

dessa och dra paralleller till vår egen studie. 
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Vi kommer nu vidare i detta kapitel gå över till att jämföra vår studies resultat med de resultat 

av studier vi nämnt under tidigare forskning. Vi vill se hur våra resultat står sig jämte andras, 

och även se om våra resultat kan bidra med något nytt i diskussionen. Resultaten av våra 

regressioner ger oss ett positivt samband mellan disponibel inkomst och ökade 

kvadratmeterpriser på bostadsrätter. Vi kan även se att det finns en positiv effekt på priset av 

bostäder då dessa är lokaliserade i någon av storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Båda dessa resultat följer samma mönster som de tidigare studier inom området vi 

inkluderat i vår studie.  

 

Boverket (2013) drar slutsatsen att den största påverkan på ökade huspriser kommer från en 

ökning i disponibel inkomst, samt en sänkt bolåneränta. Vilket vi kan se stämmer även i vår 

studies resultat, i den modell vi anser inneha högst validitet. Boverkets rapport visar även ett 

starkt samband mellan ökad efterfrågan och de ökade priserna på bostadsmarknaden i just 

storstadsregionerna. Denna slutsats styrks även av våra resultat, i vilka vi kan se att 

storstadsregionerna har ett något högre kvadratmeterpris på bostadsrätter än övriga Sverige. 

Boverket skriver i sin rapport om fenomenet bakåtblickande förväntningar, och argumenterar 

för att denna faktor svarar för totalt en tredjedel av prisuppgången på bostadsmarknaden. På 

samma sätt som denna faktor driver upp priset snabbare, hävdas det att den också ska kunna 

driva på ett prisfall på marknaden. Påståendet om att denna dynamik existerar på 

bostadsmarknaden stöds dessutom av The Greater Fool Theory. Vi har i två av våra 

regressioner inkluderat variabeln fjolårspris, mot bakgrund av att Boverket (2013) i sin studie 

gör på liknande sätt. Resultatet då vi inkluderar denna variabel är att koefficienten för 

disponibel inkomst sjunker marginellt, vilket är samma typ av samband som återges i 

Boverkets rapport (2013).  

 

Många tidigare studier inom området tar avstamp i teorin om utbud och efterfrågan, där 

inkomsten förväntas öka efterfrågan. Både Boverket (2013) och en artikel om huspriser på 

Irland (McQuinn & O’Reilly, 2008) drar denna slutsats. Där den senare är mer inriktad på 

möjligheten hushåll har att låna pengar, vilket i sin tur bygger på disponibel inkomst och de 

för stunden rådande räntenivåerna. Båda dessa studier styrker våra resultat om att det finns ett 

tydligt positiv samband mellan disponibel inkomst och kvadratmeterpriset på bostadsrätter i 

Sverige. Artikeln om huspriser på Irland styrker även de resultat vi i vår studie kunnat påvisa 

för bolåneränta, nämligen att en sänkt bolåneränta ökar priserna på bostäder. Dessa resultat 
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ligger även i linje med hur disponibel inkomst och bolåneränta bör samspela med 

bostadspriser enligt marknadsteorin.  

 

Blind ser i sin studie från 2016 att prisuppgångar i vissa områden kan förklaras av hedoniska 

faktorer, samt att priserna i ett område ökar avsevärt med anledning av köparens preferenser, 

som exempel tar hon upp närhet till kollektivtrafik och centrum. Detta är dock inget som våra 

regressioner fångar upp. Det hade däremot varit intressant att undersöka då vi intuitivt tror att 

disponibel inkomst påverkar bostadspriserna i storstadsregionerna i lägre utsträckning än för 

de flesta andra kommuner i landet. En lägre påverkan av disponibel inkomst lämnar mer 

utrymme för övriga faktorer att stå till svars för en prisuppgång. En sådan faktor som 

emellanåt tas upp i diskussionen kring bostadsmarknaden i Sverige är spekulationsköp. 

Dynamiken på marknaden i storstadsregionerna ser annorlunda ut och drivs av faktorer som 

normalt inte är de som pressar priserna uppåt, det vill säga faktorer som är svårare att mäta. I 

enlighet med det som diskuteras i artikeln av Blind, att det är andra dynamiker som styr 

prisuppgången på bostadsmarknaden i storstäder. Blind diskuterar även i sin artikel kring att 

priserna i Malmöregionen sticker ut jämfört med Stockholm och Göteborg. Malmöregionens 

prisökning har inte påvisat samma kraftig ökning som de andra två regionerna gjort de 

senaste åren (Blind, Dahlberg & Engström, 2016). Här kan man dra en parallell till det 

Boverket (2013) samt Paz (2012) skriver om att priserna på bostadsmarknaden rör sig i 

cykler. Man skulle i det här fallet kunna argumentera för att Malmöregionen befinner sig 

närmare en stagnering eller i slutet av en prisöknings-cykeln än vad de andra två regionerna 

gör. Vi kan i våra resultat se att priserna är högre i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg 

och Malmö jämfört med övriga delar av landet. Anledningarna till varför priserna är högre 

inom dessa regioner fångas inte upp av våra regressioner, däremot skriver Boverket (2013) 

om de annorlunda dynamiker som råder på bostadsmarknaden i storstäder i jämförelse med 

övriga delar av landet. De tar upp den så kallade "Danmarkseffekten", som då skulle betyda 

att närheten till kontinenten gör att Malmöregionen är ett mer attraktivt område att bo i 

jämfört med andra.  

 

Variabel inflyttningsnetto påvisar signifikans i modell 5 och 6. Resultaten är förvisso 

någorlunda låga (0,0296) och (0,0260). Prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan enligt 

modell 4, 5 och 6 konstateras vara högst i storstadsregionerna, det här sambandet skulle 

kunna förklaras enligt marknadsteorin på så sätt att utbudet på bostäder i dessa regioner har 

sjunkit samtidigt som inflyttningen ökat och därmed också efterfrågan på bostäder. 
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Marknadsteorin säger att ett lägre utbud resulterar i en högre efterfrågan som i sin tur 

resulterar i högre priser på marknaden.  

 

Paz (2012) skriver i sin artikel om hur kraftigt ökade priser på bostadsmarknaden kan vara ett 

resultat av tidigare ojämnvikt på marknaden. Även denna studie visar ett positivt samband 

mellan disponibel inkomst och priser på bostadsmarknaden (Paz & White, 2012). 

Ojämnvikter i kvadratmeterpriserna på bostadsrätter är inte något vi kan se att våra 

regressioner fångar upp. Således skulle kvadratmeterpriset eventuellt kunna fortsätta uppåt 

utan att vi ser samma procentuella uppgång i disponibel inkomst, detta för att marknadspriset 

på bostadsrätter bör närma sig ett jämviktspris, i enlighet med marknadsteorin. Eftersom att 

vi i våra regressioner inte undersöker specifika år, kan vi inte heller se om det finns trender 

som påvisar att vissa år i vår data sticker ut gällande hur mycket den disponibla inkomsten 

påverkat priserna på bostadsrätter för det givna året. 

 

Slutligen vill vi koppla ihop vår studies resultat med den nationalekonomiska teori som vi 

valt att utgå från. Vi har tidigare presenterat resultatet för modell 2 och vilka procentuella 

effekter denna modell har på kvadratmeterpriset av bostadsrätter. Något som även kan 

beskrivas enligt marknadsteorin, vilket då ser ut enligt följande: 

 

↑ 𝑄" = 	  −↑ 	  𝛽. 𝑃𝑟𝑖𝑠23 −↓ 𝛽4	   𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎23 +↑ 𝛽? 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡23 −	  ↑ 𝛽B 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡23 +

↑ 𝛽G 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔23 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (13) 

 

I vår studie så betyder det att en ökning av 1% i disponibel inkomst ger en ökning av 4,739% 

i kvadratmeterpriset på bostadsrätter vilket gör att  𝑄" förskjuts utåt till 𝑄K´  och att vi nu får 

ett högre pris på bostadsrätterna. Vi kommer med tiden att nå ett nytt jämviktspris i form av 

att 𝑄V antigen skiftar upp alternativt ned för att möta den nya jämnvikten. 
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8. Slutsats 

Resultaten från regressionsanalyserna ger oss underlag för att kunna besvara våra två 

frågeställningar: 

 

Finns det ett samband mellan disponibel inkomst och kvadratmeterpriset på bostadsrätter i 

Sverige? 

 

Finns det tydliga procentuella prisskillnader i storstadsregionerna jämfört med övriga delar 

av Sverige? 

 

I alla de regressioner vi genomfört har vi sett ett positivt samband mellan kvadratmeterpriset 

på bostadsrätter och disponibel inkomst. I vår första regression för tidsserier, där vi inte 

använder oss av några kontrollvariabler, kan vi se att då disponibel inkomst ökar med 1% så 

ökar kvadratmeterpriset på bostadsrätter med 4,901%. När vi sedan lägger till 

kontrollvariabler sjunker sambandet något, påverkan från disponibel inkomst är då istället 

4,739%, och det är denna modell vi anser inneha högst validitet. Vidare har vi genomfört 

totalt fyra regressioner utöver de ovan nämnda, samtliga regressioner ger signifikanta samt 

positiva resultat för vår oberoende variabel. Relationen mellan disponibel inkomst och 

kvadratmeterpriset på bostadsrätter i Sverige har som man kan i dessa resultat en positiv 

korrelation. Därefter ville vi undersöka om det gick att se tydliga procentuella prisskillnader 

då man jämför hela landet kontra storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi fick 

för dessa regressioner resultat som påvisar en positiv relation mellan disponibel inkomst och 

kvadratmeterpriset för bostadsrätter, resultatet för dessa regressioner visar att då disponibel 

inkomst ökar med 1% så ökar kvadratmeterpriset för bostadsrätter med 2,149%.  

 

Vi kan mot bakgrund av vår studie slutligen konstatera att det finns ett positivt samband 

mellan disponibel inkomst och kvadratmeterpriset på bostadsrätter på den svenska 

bostadsmarknaden. Vi kan även konstatera att det finns tydliga procentuella prisskillnader i 

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med övriga delar av landet.  
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8.1 Vidare forskning 

Efter genomförd studie kan vi konstatera att vår modell inte fullt ut förklarar vad som 

påverkar priserna för bostadsrätter i Sverige. Förslagsvis bör en framtida studie inkludera en 

variabel som mäter förväntningar på marknaden mer ingående, samt fler variabler som faller 

inom ramen för de som kan förklaras av den hedoniska modellen. En mer utförlig modell 

med denna typ av variabler skulle med största sannolikhet förklara prisutvecklingen för 

bostäder i Sverige mer precist än vad vår modell gör. Det skulle även vara intressant att 

inkludera en variabel för aktiekurser, som en måttstock på finansiella tillgångar. Vi har 

nämligen stött på ett par studier som inkluderat denna variabel i sina modeller då den är starkt 

sammankopplad med hushållens betalningsvilja, vilket gör den minst sagt intressant att 

undersöka mot bakgrund av marknadsteorin. Tidsperioden för vilken studien undersöker 

skulle även kunna förlängas, då fler observationer förhöjer undersökningens validitet.  
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9. Appendix 

 Hausman-test Coefficients           

  (b) (B) (b-B)   

sqrt 
(diag(V_b-
V_B))   

  fe re Difference   S.E   

lnincome 4,73941 4,795663  
-

0,0562529   .0066258   
lnnetto .0097448  .0103233   -.0005784    .   

lnbygg -.0014044  
-
.0017932 -.0003888   .   

lnarbetsloshet .0505527 .0360541 .0144986    .0018183   

lnrate -.0406368 
-
.0398335  -.0008034    .   

              
b = consistent under Ho and Ha; obtained 
from xtreg             
B = inconsistent under Ha, efficient under 
Ho; obtained from xtreg             
              
Test:  Ho:  difference in coefficients not 
systematic             
              
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-
1)](b-B)             
  =       44.14           
Prob>chi2  =      0.0000           
(V_b-V_B is not positive definite)             
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