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Sammanfattning 
I takt med samhällsutvecklingen ställs nya krav på en ständig ökad tillgång av nya bostäder. 

Sveriges befolkning växer och har ökat i en stadig takt sedan 1750-talet enligt SCB:s egna 

siffror. Bostadsmarknaden funktionssätt har under det senaste decenniet kommit att bli ett allt 

mer omdebatterat ämne. Under 2016 fick debatten återigen ny kraft när Finansinspektionen 

debatterade om att ett striktare amorteringskrav var nödvändigt för att komma till bukt med 

de kraftiga stigande bostadspriserna samt hushållens höga skuldsättning i förhållande till dess 

inkomster. 

 Syftet med uppsatsen har varit att besvara frågeställningen: 

 

- Uppskatta sambandet mellan de nationalekonomiska faktorerna: förvärvsinkomst, 

utbud av småhus i förhållande till befolkningsmängd, arbetslöshet, ränta samt en 

interaktionsvariabel med prisutvecklingen på småhus under tidsperioden 1997–2016. 

För slutligen kunna besvara frågan vilken av dessa faktorer som har den främsta 

inverkan på huspriserna i Sveriges kommuner.  

 

- Djupgående undersöka de nationalekonomiska faktorerna för nio utvalda kommuner 

(Kapitel 6). Detta för att kunna avgöra om det finns skiljaktigheter i faktorerna mellan 

kommunerna och som då kan ligga till grund för rådande varians i bostadspriserna. 

 

För uppsatsens genomförande har vi använt oss utav en multipel regressionsanalys med 

paneldata där fixed effect inkluderas. Studien omfattar 288 kommuner med en tidsperiod som 

sträcker sig över 20 år (1997–2016). Det totala antalet observationer uppgår till 5 760 där 

datan anses balanserad, dvs dataunderlaget är komplett utan några bortfall under åren. 

 

Med stöd av tidigare studier gjorda av bland annat: Leonhard, Karpestam & Hansson (2013), 

Wilhelmsson (2008) samt Claussen, Jonsson & Lagerwall (2011) visar vårt resultat en 

enhetlighet med dessa. En kombination av ett lågt utbud av bostäder, en högre 

förvärvsinkomst samt en låg bolåneränta är samtliga faktorer som genomgående har haft en 

inverkan på de stigande bostadspriser i Sverige under det senaste decenniet 

 

Resultatet av uppsatsen påvisar ett positivt samband mellan förvärvsinkomst och 

småhuspriserna där en ökning i förvärvsinkomsten på en procent ger 1,592 procent ökning i 



huspriserna, allt annat lika (modell 7). Denna studies resultat påvisar att inkomsterna är den 

faktor som influerar huspriserna i högst grad i jämförelse med studies övriga faktorer samt att 

småhuspriserna stiger i snabbare takt i relation till inkomsterna. Resultaten visar även ett 

förväntat negativt samband mellan faktorerna utbudskvot, ränta och interaktionsvariabeln på 

småhuspriserna i samtliga modeller. Det anmärkningsvärda är det resultatet vi får för 

arbetslösheten, som uppvisar ett oväntat positivt samband med huspriserna. Den eventuella 

förklaringen till detta presenterar utförligare i kapitel 8. 

 

Uppsatsen anses vidare ha en hög validitet samt bidra till en ökad förståelse för sambandet 

mellan utvalda nationalekonomiska faktorer och dess påverkan på småhuspriserna i Sveriges 

kommuner under tidsperioden 1997–2016. Uppsatsen anses likaså bidra till en ökad insikt för 

bostadsmarknadens funktionssätt. Grunden för detta ligger i att uppsatsen baseras på 

observationer över en lång tidsperiod, dataunderlaget kommer från tillförlitliga källor samt att 

det inte förekommer några bortfall av data under uppsatsens tidsram. 



Abstract 

In line when the society develops, new demands are set to increase the supply of housing. 

Sweden's population is growing and has increased since the 1750s according to SCB owns 

calculations. The housing market function has become an increasingly debated subject in 

recent decades. In 2016, the debate again gained momentum when the Financial Supervisory 

Authority debated that a stricter amortization requirement was necessary to overcome the 

sharp rise in housing prices and households' high indebtedness in relation to its income. 

The purpose of the essay has been to answer the question: 

 

- Estimate the relationship between the economics factors: income, the supply of houses 

in relation to the population, unemployment, interest rate and an interaction variable 

have on the housing prices in Sweden during the period 1997–2016. Finally, one can 

answer which of these factors has the main impact on house prices in Sweden's 

municipalities. 

 

- Further in the essay a more in-depth analysis is made to examine the difference 

between the municipalities. The purpose is to see if there are any differences between 

the factors and that may explain the variance in the housing prices. 

	

We have used a multiple regression analysis with panel data that includes fixed effect. The 

study encompasses 288 municipalities with a time period that stretches over 20 years (1997–

2016). The study comprises 5 670 observations where the data is strongly balanced, meaning 

that the database is complete without any loss over the years.  

Based on previous studies made by, Leonhard, Karpestam & Hansson (2013), Wilhelmsson 

(2008) and Claussen, Jonsson & Lagerwall (2011), our results show a uniformity with these. 

A combination of a low range of housing, higher disposable income and low housing rates 

are all factors that have consistently influenced rising house prices in Sweden over the past 

decade. 

The result of the essay shows a positive correlation between disposable income and housing 

prices in Sweden's municipalities during the time period, where a 1% increase in income 

results to 1,592% increasing in house prices, everything else alike (Model 7). The results of 

this study show that income is the factor that influences house prices to a large extent, 

amongst all of the factors and that house prices are increasing at a faster pace relative to 



income. The results also show a negative correlation between the supply quota, the interest 

rate and the interaction variable for housing prices on the market in all models. What is 

remarkable is the result we get for unemployment, which shows an unexpected positive 

correlation with housing prices. The possible explanation for this is presented further in 

chapter 8. 

Furthermore, the essay is considered to have a high validity as well as contribute to an 

increased understanding of the relationship between selected national economic factors and 

its impact on the housing prices in Sweden's municipalities during the period 1997–2016. The 

essay is also considered to contribute to an increased insight into the housing market's 

functioning. The reason for this is that the essay is based on observations over a long period 

of time, the data comes from reliable sources and there is no data loss during the time frame 

of the essay. 
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1.Inledning 
Detta kapitel ger en introduktion till uppsatsen ämne med syfte att skapa en ökad förståelse 

för innehållet. Uppsatsen inleds med en introduktion om den svenska bostadsmarknaden samt 

rådande frågeställning. Vidare redogörs för metod, begränsning, omfång samt disposition.  

1.1 Introduktion 
Det finns stor anledning att följa bostadsmarknadens utveckling inte minst för talan om hur 

marknadens funktionssätt har en stor inverkan och betydelse för landets finansiella stabilitet. 

Något som den senaste globala finanskrisen under 2008 påvisade, där krisens följdeffekter 

betonade vikten av påverkan och förståelse för sambandet mellan 

bostadsfinansieringsmarknaderna och den ekonomiska utvecklingen (Bergendahl m.fl. 2015). 

  

Vidare har det har funnits flera ned- och uppgångar på den svenska bostadsmarknaden. Under 

90-talet rasade bostadspriserna med nästan 40 procent, vilket dels berodde på internationell 

instabilitet och förväntningar om att högkonjunkturen skulle vända (Lundberg 2017). Under 

1991 samt 1993 kunde vi skåda ett rejält prisfall av småhus med ett snitt på ca 17% (Trinovo 

Insights 2017). Sedan dess har priserna dragit iväg och trenden har varit stadigt uppåtgående 

priser under åren 1995–2011 med prisförändringar på uppemot 286%, räknat i hela riket. 

Dessa prisförändringar är beräknade på den vägda köpeskillingskoefficienten (kvoten mellan 

pris och taxeringsvärde) (SCB 2017a). 

 

Under 2018 uppgick Sveriges bostadsbestånd till knappt 4,8 miljoner bostäder. Småhusen 

står för cirka 43% av bostadsbeståndet och i genomsnitt bor det 2,6 personer i ett småhus 

(SCB 2018a). Definitionen av småhus är ett friliggande en- och/eller tvåbostadshus samt par-, 

rad- och kedjehus (exklusive fritidshus) (SCB 2015).  

 

De stigande bostadspriserna under det senaste decenniet har lett till ett flertal debatter, där 

forskare och ekonomer i närtid har diskuterat att den svenska bostadsmarknaden befunnit sig 

i en “bostadsbubbla”. Definitionen av en bostadsbubbla är priser som stiger snabbare än vad 

som kan förklaras av fundamentala faktorer eller motiveras utifrån utvecklingen av 

inkomster, tillgångar och räntor etc. (Lind 2017). Med detta i åtanke är bostadsmarknaden 

och dess prisvolatilitet en intressant faktor att studera, på grund av dess betydelsefulla 
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inverkan på ekonomisk utveckling, både på kort och lång sikt (Regeringskansliet 2015). 

Forskare inom området instämmer och framhåller vikten av att göra riktiga bedömningar 

gällande vad som påverkar prisutveckling i respektive område. Därav är det av stor betydelse 

att förstå vad för effekter olika åtgärder såsom striktare amorteringskrav eller räntehöjningar 

har på prisutvecklingen (Blind, Dahlberg & Engström 2016). Vidare menar Riksbanken på att 

samhällsekonomiska faktorer påverkar utvecklingen av bostadspriserna, där förändringar i 

faktorer som ränta, inkomst, utbud av bostäder, befolkningsmängd samt arbetslöshet influerar 

priserna (Riksbanken 2011).  

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen har varit att uppskatta sambandet mellan de nationalekonomiska 

faktorerna: förvärvsinkomst, utbud av småhus i förhållande till befolkningsmängd, 

arbetslöshet, ränta samt en interaktionsvariabel med prisutvecklingen på småhus under 

tidsperioden 1997–2016. För slutligen kunna besvara frågan vilken av dessa faktorer som har 

den främsta inverkan på huspriserna i Sveriges kommuner. För att besvara uppsatsen 

frågeställning har vi genomfört en ekonometrisk regressionsanalys. Dessutom har vi tillfört 

en djupgående statistikdel (kapitel 6) till uppsatsen där vi totalt studerat nio kommuner som 

är jämnt fördelade på en storstadsregion, mellanregion och glesbygdsregion. Anledningen till 

varför vi väljer att tillföra denna djupgående statistikdel till uppsatsen är för att närmare 

kunna studera eventuella kommunala skillnaderna med lupp och dess olikhet regioner 

emellan. Förhoppningsvis tillför det en större validitet till studiens resultat 

1.3 Frågeställning 
Faktorer som påverkar småhuspriserna i Sverige 

-En kommunal studie för sambandet mellan utvalda nationalekonomiska faktorer och 

prisutvecklingen på småhus under tidsperioden 1997–2016. 

1.4 Metod 
Utifrån uppsatsens frågeställning och syfte har metodvalen skett. Den applicerade metoden 

som användes är en ekonomisk multipel regressionsanalys med paneldata. I en multipel 

regression skapas det riktningskoefficienter för varje oberoende variabel, denna 

riktningskoefficient visar den enskilda variabelns effekt på den beroende variabeln (Brooks 

2014, s. 89) som då kan undersöka till vilken grad de nationalekonomiska faktorerna 
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påverkar bostadsprisutveckligen i Sveriges kommuner under en 20 årsperiod (1997–2016). 

Användandet av paneldata utökar antalet observationer och tillåter en bredare analys av datan 

vilket inte kan besvaras genom enbart ett användande av tidsseriedata eller tvärsnittsdata 

(Studenmund 2017, s. 483). Paneldatan som användes anses starkt balanserad, det innebär att 

det inte saknas något dataunderlag för uppsatsens tidsperiod. Den beroende variabeln anger 

medelköpeskillning för småhus för respektive kommun under perioden 1997–2016 och är 

inte justerad för inflation. Med hjälp av modellen uppskattas sambandet mellan utvecklingen 

av småhuspriserna med följande faktorer: 

 

● Förvärvsinkomst 

● Utbudskvot (utbudet av småhus i förhållande till befolkningsmängden) 

● Arbetslöshet 

● Rörlig svensk bolåneränta (3 mån) 

● Interaktionsvariabel (ränta*inkomst) 

1.5 Studiens avgränsning 
Syftet med studien är att besvara uppsatsens frågeställning vilket görs med hjälp av så 

tillförlitligt dataunderlag som möjligt samt ett stort antal observationer. Endast två kommuner 

(Knivsta och Nykvarn) bortfaller från studien på grund av bristande data hos SCB. Uppsatsen 

återstår att omfatta 99,31% av Sveriges kommuner vilket är 288 antal. Andelen observationer 

uppgår till 5 760 antal och motsvarar en tidsperiod på 20 år. Detta bedömer vi bidrar till att ge 

oss ett gediget underlag till uppsatsen med en hög tillförlitlighet till våra resultat. 

 

Uppsatsen avgränsas till att utöver en regressionsanalys för Sveriges 288 kommuner tillföra 

en djupgående statistikdel till uppsatsen (kapitel 6). En närmare analys ska noggrant 

detaljgranska kommunernas utveckling över tid med hänsyn till de nationalekonomiska 

faktorerna och på så sätt dra eventuella slutsatser om de valda faktorerna kan ha en influens 

på rådande åtskillnad i prisnivåer mellan kommunerna. Uppdelningen består av tre regioner 

med vardera tre kommuner för varje region. Det får fungera som en referensram för hur 

utvecklingen har sett ut för Sveriges övriga kommuner med omkring densamma 

befolkningsmängd. Att studera alla Sveriges 288 kommuner i denna djupgående statistikdel 

skulle vara alltför omfattande och det skulle vara nästintill omöjligt att dra eventuella 

samband och jämföra kommunerna emellan. Utöver de faktorer som denna uppsats 
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inkluderat, kan det självfallet finnas återstående faktorer som har en inverkan på 

småhuspriserna men som den här studien inte beaktar. Bland annat skuldkvot, hushållens 

förväntningar på bostadsprisutveckligen och hushållens förväntningar på framtida inflations- 

och räntenivåer (Carlgren 2018). Anledningen till varför skuldkvot uteslutits i uppsatsen är 

på grund av avsaknaden av data på kommunal nivå samt bristfälligt underlag under den 

tidsperioden som uppsatsen beaktar. Dessutom med hänvisning till en tidigare studie gjord av 

Claussen m.fl. under 2011, åsyftades det på att sedan avregleringen skedde under mitten av 

1980-talet så kan man inte längre se ett samband mellan kredittillväxten och bostadspriserna. 

Därav är ett inkluderade av hushållens finansiella skulder som en förklarande variabel i deras 

modell inte nödvändigt eftersom att bostadspriserna och kredittillväxten numera sägas gå 

hand i hand (Claussen, Jonsson & Lagerwall 2011). Med hänvisning till deras slutsats, väljer 

vi att likaså exkludera hushållens finansiella skulder ur vår uppsats. Gällande hushållens 

förväntningar saknas periodiskt dataunderlag för åren dessförinnan 2014 (Evidens 2018). Ett 

inkluderade skulle ge obalanserat data, därav kommer skuldkvot och hushållens 

förväntningar om bostadsprisutveckligen samt förväntningar om inflation- räntenivåer inte att 

ingå i denna uppsats. Däremot förs ett resonemang om förväntningar på framtida priser och 

räntor och dess tänkbara påverkan på bostadsmarknadens prisutveckling, vilket presenteras 

under teoridelen i uppsatsen (kapitel 4).  

 

Den främsta orsaken till att vi valde att inkludera småhus och exkludera bostadsrätter var på 

grund av att vi ville få oss ett så brett underlag av observationer som möjligt utan några 

bortfall. Det fanns ett begränsat dataunderlag för bostadsrätter och med hänsyn till detta valde 

vi att enbart inrikta studien till småhus. Definitionen av småhus är ett friliggande en- och/eller 

tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus) (SCB 2015). 

1.6 Studiens disposition 
Studien disponeras genom att i kapitel två ge en bakgrund för uppsatsämnet. I kapitel tre 

diskuteras tidigare studier som är av betydelse för uppsatsen frågeställningen följt av kapitel 

fyra där teorier som är relevanta till studien presenteras. I kapitel fem redogörs den svenska 

småhusmarknadens sammansättning. I kapitel sex presenterad den fördjupade 

statistikanalysen. Under kapitel sju redogörs den empiriska analysen. Vidare under avsnitt 

åtta redogörs regressionsanalysen. I det sista och avslutande kapitel nio redogörs en slutsats 

samt förslag till vidare studier. Avslutningsvis analyseras uppsatsens utfall där ett 
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resonemang utifrån rådande frågeställning presenteras. Appendix visar relevanta tabeller och 

figurer som illustrerar studiens utfall. 

2. Bakgrund 
För att ge en bakgrund till uppsatsen presenteras i detta kapitel en redogörelse för händelser 

som är av betydelse och kommit till att påverka bostadsmarknaden, för att på så sätt ge en 

generell förståelse för uppsatsämnet. 

 

Fastighetskrisen under 1990-talet 

I början av 1990-talet led Sveriges ekonomi av en överhettning. Grunden för detta låg i den 

avreglering som tidigare skett på kreditmarknaden under 1985 och som medförde en stark 

uppgång av kreditkonsumtionen. De dåvarande ränteregler samt en rad regleringar av 

bankernas utlåning försvann, därmed kunde bankernas räntor sättas allt friare. Detta 

medförde i sin tur att bankerna kände sig tvungna att konkurrera hårt med övriga banker i 

hopp om att erövra marknadsandelar. Lånetaken avskaffades och både hushållen, 

fastighetsbranschen samt bankerna såg optimistisk ut på framtiden. Viljan att låna hos 

hushållen steg allt mer. I sitt intresse att ta störst marknadsandelar beviljade bankerna en allt 

för givmild utlåning där låntagarens kreditvänlighet och det långsiktiga värdet av låntagarnas 

säkerhet kom i andra hand. Expansionen ledde till en övervärderad fastighetsmarknad. När 

konjunkturen därefter vände nedåt sjönk fastighetspriserna och säkerheten för lånen sjönk. 

Under 1991 var staten tvungen att stiga in och rädda bland annat Sveriges sjunde största 

bank, första sparbanken som då gick i konkurs med förluster uppemot många miljarder. 

Många av de låntagare som köpt sina bostäder för lånade pengar kom på obestånd och 

bankerna som beviljat dessa lån drabbades hårt av stora kreditförluster (Eklund 2017). 

Ekonomiska kriser har därför en betydande roll för prisutvecklingen på bostäder. Därav är det 

viktigt att förstå prisutvecklingen på småhus i ett konjunkturellt perspektiv (Boverket 2010).  

 

Finanskrisen 2008 

Bakgrunden till den finanskris som uppstod under 2008 bestod framför allt i att centralbanker 

i USA höll låga styrräntor vilket var ett resultat av den tidigare lågkonjunkturen samt IT- och 

telekomkraschen som inträffade i början av 2000-talet. Samtidigt gjorde USA det enklare för 

låginkomsttagare att kvalificera sig för vanliga lån, så kallade högrisklån. Dessa högrisklån 

samlades ihop med säkrare papper och såldes vidare till andra placerare i så kallade CDO-
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paketet. Så länge den amerikanska ekonomin gick bra och låntagarna hade jobb ökade värdet 

på säkerheterna för lånen. Men då marknaden vände visade det sig vara problematiskt. 

Kreditförlusterna uppstod i takt med att priser på bostäder föll i USA samtidigt som 

arbetslösheten ökade (Carlgren 2008).  Finanskrisen och fastighetskrisen har därmed haft en 

stor påverkan för den ekonomiska stabiliteten i samhället samt för bostadsmarknaden. Innan 

krisen tog bankerna högre risker eftersom de förväntade sig att prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden skulle fortgå. Låga räntor, nya låneprodukter och finansiella avregleringar 

har bidragit till de stigande bostadspriserna. Ett flertal internationella studier visar på 

problematiken i detta eftersom det ökar risken för att nya finansiella kriser uppstår. Det är på 

grund av detta viktigt att stabilisera marknaden genom förutsägbarhet, förtroende och 

välfungerande regleringar (Bergendahl m.fl. 2015).  

 

Amorteringskravet 2016 

Åtgärder och begränsningar har likaså en inverkan på bostadsprisutveckligen. 

Konjunkturinstitutet (2016) finner att kreditbegränsningar har en betydande roll för 

bostadspriserna. En åtgärd var det amorteringskrav på bolån som föreslogs av 

Finansinspektionen, vilket därefter godkändes av Riksdagen och trädde i kraft den 1 maj 

2016. Grundtanken var att dämpa de stigande bostadspriserna och få hushållen att köpa 

billigare bostäder för att på så sätt minska sina bolån samt minska den totala skuldsättningen 

hos hushållen. Över tid har de svenska hushållens skuldsättning ökat mer än inkomsterna 

(Carlgren 2018). Som ett resultat av detta har Finansinspektionen bedömt att de 

makroekonomiska riskerna för hushållen ständigt ökar. Vidare beslutade Riksdagen under 

2016 för att anta ett lagförslag gällande skärpt amorteringskrav. I takt med att risken stiger 

vid en högre belåningsgrad har det motiverats att utforma amorteringskravet så att det gradvis 

ökar. Nya bolån som överstiger 70% av bostadens värde ska amorteras med 2% per år. Bolån 

som uppgår till mellan 50 och 70 procent ska amorteras av på 1% av bostadens värde 

(Finansinspektionen 2016a). Genom att skärpa amorteringen av bolån menar 

Finansinspektionen att hushållens skuldsättning kommer att dämpas vilket ger hushållen en 

ökad motståndskraft mot störningar, som dessutom vid oväntade händelser i Sverige eller 

omvärlden minimerar en negativ påverkan på ekonomin. Vidare ska en ökad amortering på 

sikt minskar riskerna vilket har en positiv inverkan på bostadsmarknaden (Finansinspektionen 

2016b). Evidens rapport (2017) lyfter fram vikten av amorteringskravet och bolånetaket 

effekt på olika hushålls möjlighet att införskaffa en bostad och hantera de månatliga 

utgifterna förknippade med förvärvet. Vidare menas Evidens att det är uppenbart vilken 
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effekt dessa kreditbegränsningar har på unga vuxnas möjlighet att etablera sig på 

äganderättsmarknaderna, speciellt i miljöer där det råder höga priser.  

3. Tidigare studier 
I följande avsnitt diskuteras tidigare studier som är av relevans för uppsatsen och dess 

frågeställning.  

 

Blind m.fl. (2016) har genomfört en studie där de diskuterat vilka faktorer som styr 

prisutvecklingen i Sverige och där utförandet har skett genom en geografisk analys på 

prisutvecklingen av bostäder. Författarna menar på att från år 2001 till 2015 har det skett en 

prisutveckling på bostadsmarknaden i Sverige med cirka 55 procent. Vidare diskuterar 

författarna i studien möjligheten till att Sverige har befunnit sig i en prisbubbla samt om 

åtgärder såsom amorteringskrav och räntehöjningar har influerat prisökningen. I USA kan 

den aggregerade prisutvecklingen förklaras av geografisk heterogenitet. Genom att skapa sig 

förståelse för vilka faktorer som ligger till grund till den skilda prisutvecklingen i olika 

kommunerna kan man identifiera och bedöma vilka åtgärder som också krävs för att påverka 

utvecklingen i respektive område. Författarna kommer fram till huvudsakligen fyra slutsatser 

om vad som ligger till grund för rådande prisutvecklingen. Vad som är av störst relevans för 

denna uppsats och vidare diskussion är slutsatsen där författarna kommer fram till, 

”Bostadsrättsprisernas ökning varierar stort såväl mellan olika kommuner och 

storstadsområden som inom storstadsregionerna och de största kommunerna” (Blind, 

Dahlberg & Engström 2016, s. 1). 

  

Boverket (2013) presenterar i en marknadsrapport att den svenska prisökningen på småhus 

till största del kan förklaras av stigande inkomster sedan 1996. Likaså har högre boendetäthet 

i främst storstadslänen med en kombination av ökad förmögenhet, låga bolåneräntor, 

bakåtblickande förväntningar eller spekulationer genererat att svenska småhuspriser har ökat 

realt med 120% från 1996 till 2011. Inkomstökningar har bidragit till en benägenhet hos 

hushållen att både buda högre och köpa större bostäder. Hushållens beslutsfattande gällande 

konsumtion över tid har till stor del att göra med hushållets innefattande förmögenhet som 

dels grundar sig i bostadens värde vilket fastställs av marknadsvärdet. När bostadspriserna 

stiger resulterar det i en positiv effekt för de hushåll som besitter en bostad. Likaså resulterar 

det i en negativ effekt för hushållen om bostadspriserna faller. En prisuppgång på 



 8 

bostadsmarknaden gör därmed att de hushåll som lånat till en bostad blir rikare. Vid en 

prisnedgång blir hushållen fattigare. Sammanfattningsvis förklaras två tredjedelar av 

prisökningen av fundamentala faktorer (ökade inkomster, ökad förmögenhet och ökad 

boendetäthet) och en tredjedel av aktörers förväntningar (Leonhard, Karpestam & Hansson 

2013).  

 

Sutton (2002) diskuterar i sin studie de faktorer han menar påverkar huspriserna. Sutton 

undersöker sex utvecklade ekonomier: USA, Storbritannien, Kanada, Irland, Nederländerna 

samt Australien och ser till faktorer såsom räntor, aktiekurs och förändringar i nationella 

inkomster genom regressionsmetoder. Det som framgår av analysen är att plötsliga 

uppgångar på nationell inkomst, aktiekurser och räntor har en effekt på huspriserna, däremot 

är det andra faktorer som påverkar den ekonomisk utvecklingen som inte har beaktats i 

rapporten (Sutton 2002).  

 

Wilhelmsson (2008) diskuterar i sin studie vilka faktorer som påverkar regionala huspriser 

och dynamiken på den svenska bostadsmarknaden. Med hjälp av paneldata har Wilhelmsson 

jämfört 281 kommuner och sett till prisförändringen från åren 1991 till 2005. Syftet med 

studien har varit att förklara hur bostadspriserna påverkas av förändringar i faktorer som 

disponibel inkomst, inkomstskatt, bolåneränta och sysselsättningsgrad. Korrelationen mellan 

huspriserna och de undersökande oberoende variablerna gav ett förväntat resultatet där en 

ökad inkomst eller sysselsättning visade en positiv påverkan på bostadspriserna samtidigt 

som inkomstskatt och bolåneräntan hade en negativ effekt på priserna (Wilhelmsson 2008).    

 

Claussen m.fl. (2011) menar på att den främsta orsaken till den prisökningen som skett på 

bostäder i Sverige sedan 1990-talet främst har berott på ökade inkomster, lägre realräntor 

samt en ökad preferens för bostadskonsumtion. Penningpolitiken har likaså haft en betydande 

roll för den prisutveckling vi sett under en längre tid på bostadsmarknaden. Detta eftersom att 

penningpolitiken styr realräntan som ett resultat påverkar hushållens inkomst. Baserat på 

tidigare forskning och studier kom författarna fram till att hushållens finansiella skulder 

därutöver haft en inverkan på den prisutveckling som skett. Tidigare när kreditmarknaden var 

reglerad hävdade Claussen m.fl. att det fanns ett samband mellan kredittillväxten och 

bostadspriserna men sedan kreditmarknaden avreglerades under mitten av 1980-talet så kan 

man inte se det sambandet längre. Därav valde författarna att inte använda sig av hushållens 
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finansiella skulder som en förklarande variabel i deras modell, eftersom att bostadspriserna 

och kredittillväxten numrera sägas gå hand i hand (Claussen, Jonsson & Lagerwall 2011).  

 

Enligt Nissim (2012) påstås de kraftigt ökade bostadspriser från 1998 fram till 2008 vara 

förknippade med de låga räntor som rådde på marknaden samt en ökad tillgång på kredit. Om 

det sker en ökad tillgång av krediter på marknaden sägs efterfrågan öka som följaktligen leder 

till stigande bostadspriser. Särskilt om hushållen redan är begränsade i hur mycket de kan 

låna. Eftersom en högre ränta leder till viss begränsning för hushåll är det också enligt 

författaren rimligt att anta att framtid och förväntad ränta påverkar hushållens belåning. 

Författaren argumenterar för att efterfrågan på bostäder och de priser som råder i hög grad 

styrs av människors möjlighet till finansiering. Därför bör vi också förvänta oss en minskning 

i efterfrågan på bostäder och lägre bostadspriser om vi får en högre ränta eftersom en högre 

ränta begränsar människors budget ytterligare. På detta sätt kan vi därför förvänta oss en 

negativ relation mellan räntan och bostadspriser. Om räntan stiger på marknaden blir det 

dyrare för folk att bo. En ränteökning påverkar både förstagångsköpare som är nya på 

bostadsmarknaden samt de som besitter en bostad och vill köpa större. En ränteökning 

förväntas påverka efterfrågan på bostäder som dämpas och som följs av att bostadspriserna 

sjunker. Det är därför lätt att se på vilket sätt bolåneräntan påverkar de priserna som råder på 

bostadsmarknaden (Nissim 2012). 

 

Finansiella stabilitetsrådet (2015) redogör i en rapport om drivkrafterna bakom de svenska 

hushållens skuldsättning och dess ökning sedan 1990-talet. Studien fördjupar sig i en rad 

olika faktorer som tycks ha påverkat hushållens skuldsättning och dess möjlighet till 

bostadsköp under de senaste 15 åren. Det som är mest relevant för vidare diskussion i vår 

studie är fördjupningen om efterfrågan på bostäder, utbud av bostäder och den svenska 

bostadsmarknaden. Studien finner att makroekonomiska faktorer såsom inkomster, ränta och 

arbetslöshet är av stor betydelse för hushållens skulder. Finansiella rådet menar på att 

inkomstökningar resulterar i att hushållen blir rikare vilket ökar hushållens efterfrågan på 

dyrare bostäder. Vidare kommer studien fram till att en viktig förklaring till varför 

bostadspriserna har stigit i Sverige, ligger i ökade inkomsterna. Dessutom lyfts argumentet 

om arbetsmarknadens betydelse för bostadspriserna. Om arbetsmarknaden är stark leder det 

till att fler hushåll får lön vilket genererar i en större köpkraft. Det som framgår av studien är 

det negativa sambandet som finns mellan arbetslösheten och småhuspriserna i Sveriges 

kommuner (Finansiella stabilitetsrådet 2015).  
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4. Teori 
I detta kapitel presenteras grundläggande teorier relaterat till utbud och efterfrågan i 

relation till småhus på bostadsmarknaden, dessutom lyfts bostadsmarknadens funktionssätt 

fram.  

4.1 Pristeori applicerad på småhusmarknaden 

En bostad ses som en “durable good” så kallad varaktighets vara, detta eftersom att ett 

bostadsköp är en tillgång för hushållet som förväntas nyttjas en lång tid framöver (Perloff 

2014). Utbudet av bostäder på marknaden är likaså trögrörligt, produktionen av nya bostäder 

på marknaden tar tid samtidigt som efterfrågan på marknaden kan variera i stor omfattning på 

kort sikt. På kort sikt säger man att utbudet på bostadsmarknaden till viss del är givet och att 

prisförändringar styrs av konsumenternas efterfrågan. När man studerar bostadsmarknaden är 

det viktigt att dels belysa att utbudet av bostäder är mindre elastiskt än andra varor på 

marknaden samt att priserna på bostäder är trögrörliga i kontrast till många andra marknader 

(Pindyck & Rubinfeld, 2012).  

 
Marknadsteorin 
För att demonstrera hur priset på en vara förhåller sig till efterfrågad och utbjuden kvantitet 

av den specifika varan på marknaden, kan en ekonomisk modell användas. Modellen kallas 

för en utbuds- och efterfrågemodell. Den ekonomiska modellen bygger på antagandet att ju 

dyrare en vara blir desto mindre kvantitet efterfrågas av konsumenterna dvs. det finns ett 

negativt samband (slutande lutning) mellan pris och efterfrågad kvantitet. Utbudskurvan har 

en stigande lutning, det visar att det finns ett positivt samband mellan pris och utbjuden 

kvantitet. Jämviktspris är benämningen för när priset på efterfrågad kvantitet möter utbjuden 

kvantitet och där utbud är lika stort som efterfrågan på marknaden (Krugman & Wells 2013). 

4.2 Bostadsmarknaden på kort och lång sikt 
 
Bostadsmarknaden på kort sikt 

På kort sikt har marknaden ett bestående utbud bostäder och prisförändringar beror på 

förändringar i efterfrågan (Riksbanken 2011). I figur 4.1 ser vi att utbudet har en vertikal 

linje, något man kallar perfekt oelastiskt, det innebär att utbudet av bostäder är relativt 

densamma oavsett prisnivån. Det har att göra med de långa ledtiderna av bostadsbyggandet. 
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Ett skift i efterfrågan till höger innebär att priset hamnar på en högre nivå. Utbudets elasticitet 

dvs. lutning har en inverkan på hur en förändring i efterfrågan påverkar priset (Krugman & 

Wells 2013).  

 

Bostadsmarknaden på lång sikt 

På lång sikt har utbudskurvan en högre grad av elasticitet i jämförelse med kort sikt och 

jämvikt uppstår när priset på marknaden når en nivå där efterfrågan matchar utbjuden 

kvantitet, vilket tydliggörs av figur 4.1. I marknadsteorin finns det något som kallas för den 

allmänna jämviktsmodellen. Teorin säger att utbud och efterfrågan på lång sikt när vi har en 

fri och öppen marknad alltid kommer nå jämvikt (Krugman & Wells 2013). 

4.3 Sørensen och Whitta - Jacobsen teori om bostadsinvesteringar 
Teorin om bostadsinvesteringar visar likaså prisutveckling inverkan på bostäder. Författarna 

Sørensen och Whitta-Jacobsen (2005) menar på att det finns en negativ korrelation mellan 

räntan och bostadspriserna samt en positiv korrelation mellan inkomster och bostadspriserna. 

Detta kan förklaras med en formel som demonstrerar både kostnaden för bostaden samt 

efterfrågan på bostäder. Enligt författarna tar en konsument ett bostadslån för att finansiera 

bostadsköpet (H) till det marknadspris som råder 𝑝" . Konsumenten har även 

brukskostnader 𝜎𝑝"𝐻 , för bostaden i form av reparationskostnader och underhåll som är 

nödvändiga för att upprätthålla bostadsrättens värde. Beteckningen 𝑟( , står för räntan på 

bostadslånet. På detta sätt kan den kostnad som konsumenten betalar för bostaden betecknas 

som: 

Formel 1: Kostnad för bostaden 

(𝑟 + 𝜎)𝑝"𝐻 

 

Efterfrågan på bostäder 𝐻,  betecknas enligt formeln: 

Formel 2: Efterfrågan på bostäder 

𝐻, =
𝑛/

(𝑟 + 𝜎)𝑝" 

 

Y står för inkomsten, n är en så kallad känslighetsfaktor som kan variera mellan intervallet  

0 < n < 1 där angiven siffra säger oss hur stor del av hushållens inkomst går till boende och 

annan konsumtion, och där konsumenten alltid har en önskan om att nyttomaximera. Formel 
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två visar att det finns ett samband där en inkomstökning påverkar efterfrågan positivt medan 

en ränteökning påverkar den negativt. 

 

Eftersom att utbud av bostäder på kort sikt är relativt givet bestäms marknadspriset på 

bostäder utifrån efterfrågan 𝐻,  tillsammans med befintligt utbud (H). Detta är i enlighet 

med marknadsteorin. Jämvikt är där efterfrågan möter utbud, 𝐻, = 𝐻 .	På detta sätt kan vi 

genom formeln två, efterfrågan på bostäder (𝐻,= 12

(34	5)67
)lösa ut  𝑝"		erhåller vi priset på 

bostäder: 

Formel 3: Priset på bostäder 

(𝑝" =
𝑛/

𝑟 + 	𝜎 	𝐻 

 

Författarna menar på att en ökad bostadsstock med allt annat likvärt leder till lägre 

bostadspriser (Sørensen & Whitta-Jacobsens 2005).  
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5. Småhusmarknadens sammansättning  
I det här avsnitten redogörs för den svenska småhusmarknad och dess sammansättning i 

relation till utbud och efterfråga.  

5.1 Den svenska bostadsmarknaden 
 
5.1.1 Alternativa boendeformer 

Den svenska bostadsmarknaden består av olika boende- eller upplåtelseformer som beskriver 

vilken typ av bostad man bor i. Uppdelningen består av bostadsrätter, äganderätt och 

hyresrätter. Alla dessa olika boendeformer är av betydelse för den svenska 

bostadsprisutveckligen i och med att de påverkar varandra (Boverket 2016). Varje 

boendeform har både en direkt och indirekt påverkan på övriga boendeformer. Ett hushåll 

som bor i en bostadsrätt och väljer att flytta till en äganderätt resulterar i att efterfrågan på 

äganderätter ökar och sjunker på bostadsrätter. Vid en situation då många hushålls agerar på 

detta sätt kommer priset på äganderätter att stiga relativt bostadsrätter, vilket gör bostadsrätter 

relativt billiga och mer attraktiva. Därmed väljer fler hushåll att istället bo bostadsrätter som 

driver upp efterfrågan där. Därmed bör det råda en jämvikt mellan upplåtelseformerna på 

bostadsmarknaden, det vill säga antingen så väljer man att bo i en hyresrätt, bostadsrätt eller 

äganderätt.  

 

En stor del av Sveriges befolkning, majoriteten väljer att äga sina bostäder. Detta i form av ett 

småhus eller radhus i äganderättsform alternativt i form av en bostadsrätt. I en studie gjorda 

av SCB:s statistik angående bostäder och boende framförs det att det finns drygt 1,9 miljoner 

äganderätter, cirka 1 miljon bostadsrätter samt drygt 1,7 miljoner reguljära hyresrätter, år 

2015. I ett mått räknat i procent utgör ägda boendeformer cirka 64% av bostadsbeståndet, se 

appendix (tabell 9.3). Enligt SCB är dessa boendeformer i genomsnitt större, där fler personer 

bor i de enskilda hushållen, därav visar siffror på andelen svenskar boende i en ägd bostad, är 

över 70% (Evidens 2017). Valet av upplåtelseform samt flyttbenägenheten kan kommas att 

influeras av ett flertal faktorer, såsom inkomster, utbudet på den lokala bostadsmarknaden, 

preferenser, hushållens ålder samt hushållsstorlek. Hushållen har en så kallad, livscykel som i 

hög grad följer de olika åldersgrupperna och hushållens flyttintensitet och de val som sker av 

boendeformer under denna livscykel (Evidens 2017).  
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5.1.2 Hyresrätter 

Definitionen av en hyresrätt är att man hyr en bostad av en hyresvärd (Boverket 2016). I 

Sverige består upplåtelseformen hyresrätt för cirka 35% av bostadsbeståndet, beräkningar 

från år 2015 (Evidens 2017). Hyresmarknaden är av stor relevans för bostadsmarknaden 

eftersom att den kan ses som ett substitut till ett småhus. Hyresrätter tillfredsställer 

människans behov att bo samt ses som en boendetjänst som kan ersätta en annan. Idag är den 

svenska hyresmarknaden begränsad. Effekten är en illa fungerande hyresmarknad där 

hyresrätter har minskat över tid, har medför en negativ påverkan för de svenska 

konsumenterna. Det byggs relativt färre hyresrätter i jämförelse med de övriga 

upplåtelseformerna och många hyresrätter har över tid omvandlats till bostadsrätter. I 

Storstockholm har andelen hyresrätter nästan halverats under de senaste 20 åren vilket har 

resulterar i ett minskat utbud och där bostadssökande tvingas hänvisas till 

äganderättsmarknaden, vilket således förväntas leda till en prisökning. Utfallet på 

bostadsmarknaden kan därav till viss del förklaras av hyresmarknadens funktionssätt där de 

regelverk som finns för hyresmarknaden har en stor inverkan på övriga upplåtelseformer 

(Bergendahl m.fl. 2015). 

 

5.1.3 Bostadsrätter 

I Sverige består upplåtelseformen bostadsrätt för cirka 25% av bostadsbeståndet, enligt 

beräkningar från år 2015 (Evidens 2017). Definitionen av en bostadsrätt kan beskrivas genom 

att en andel köps i en förening hos de som besitter fastigheten. Pengar lånas till bostaden där 

en avgift, ränta och amortering betalas varje månad (Länsstyrelsen u.å.). Detta till skillnad 

från en hyresrätt där bostaden inte ägs och det saknas liknande besittningsskydd som finns 

vid köp av bostadsrätter. Bostadsrätter påverkas av statens kreditregleringar såsom 

bolånetaket och amorteringskravet och när staten enbart reglerar efterfrågan leder det till 

fortsatta inlåsningar vilket är prisdrivande (Ekvall 2016). Därav påverkas bostadsrätter av 

bostadsmarknadens rörlighet och där utfallet på marknaden påverkas av bland annat det 

efterfrågetryck som följer av hyresmarknadens bristande funktion samt statens 

kreditregleringar (Bergendahl m.fl. 2015).  
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5.2 Regionala faktorer som påverkar efterfrågan på småhus 
 
5.2.1 Förvärvsinkomst  

Den prisökning som skett på bostäder sammantaget över de senaste två decennium sägs dels 

bero på stigande inkomster. Vid en inkomstökning skapas det en möjlighet för konsumenten 

att låna samt konsumera mer. I enlighet med detta förväntas efterfrågan på bostäder öka 

vilket troligtvis kommer resultera i en prisstegring på bostäder. Människor får en vilja att 

konsumera både dyrare och större bostäder och dessutom leder en inkomstökning till 

möjligheter att ta större lån. Därav kan man anta att bostadsprisutveckligen följer hushållens 

inkomstutveckling (Boverket 2013).  

 

5.2.2 Arbetslöshetsnivå 

Arbetslösheten har troligtvis en påverkan på bostadsprisutveckligen. Ett hushåll som drabbas 

av arbetslöshet resulterar i en stor osäkerhet för hushållet som därmed påverkas negativt i 

form av en svagare köpkraft. En ökad arbetslöshet sänker inkomsten vilket i förlängningen 

förväntas inneha en negativ påverkan på bostadspriserna. Vid en minskad arbetslöshet i 

samhället förväntas priserna på bostäder att stiga. Detta är i enlighet med Wilhelmssons 

studie där resultatet av studien fastställer att om en högre andel av befolkningen inte är 

arbetslösa resulterar det i stigande bostadspriser (Wilhelmsson 2008). Människor som är utan 

arbete har betydligt svårare att få ett bostadslån, nästintill omöjligt, vilket förväntas ha en 

effekt på bostadsefterfrågan.   

 
5.2.3 Substitut 

Arnold (2005) definierar ordet substitut som ”två varor är substitut om de tillfredsställer 

liknande behov eller begär” (Arnold 2005, s. 69). En bostad- eller hyresrätt kan ses som ett 

substitut till småhus. Hultkrantz och Söderström (2014) menar på att hyresrätter och 

bostadsrätter är substitut till varandra eftersom att de båda tillfredsställer människans behov 

att bo. Vidare hävdar författaren att det bland annat är den enskilda konsumentens 

ekonomiska situation som styr deras efterfråga. Trots att bostadsrätter och hyresrätter liknar 

varandra så påverkar till stor del alternativkostnaden dvs. priset på vad det kostar att hyra en 

bostad jämfört med att köpa. När priset på hyresrätter ökar, ökar därmed som en följd 

efterfrågan på bostadsrätter (Hultkrantz & Söderström 2014). På liknande sätt kan ett ökat 

utbud av billiga hyresrätter eller bostadsrätter vara en bidragande faktor till att efterfrågan på 
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småhus minskar. Sambandet mellan substitutvaror kan förklaras genom att de kan ersätta 

varandra.  

 

5.2.4 Bolåneränta 

Kostnaderna för boendet har en central roll för bostadspriserna. En viktig faktor att studera är 

hur räntorna förändras i och med att det är en faktor som påverkar bostadsprisutveckligen. 

Husprisernas utveckling beror till stor del på förväntningar om det framtida ränteläget 

(Konjunkturinstitutet 2015). Räntan är kostnaden för att låna pengar. Vid en lägre ränta 

förväntas lånviljan hos hushållen att öka men om räntan däremot stiger kommer det resultera 

i en minskad lånvilja i och med att det blir en dyrare kostnad för hushållen, om allt annat lika 

(Ekonomifokus 2017). 

  

5.2.5 Hushållens förväntningar på bostadsmarknaden och prisutvecklingen 

Hela 95% av de svenska hushållen köper sin bostad främst för att bo i och inte i 

spekulationssyfte. Detta minimerar riskerna på marknaden i jämförelse med en marknad som 

präglas av omfattande spekulationsköp. En rapport gjord av Evidens under april 2018 visade 

på att de svenska hushållens uppfattning om vad som påverkar bostadspriserna till allra 

högsta grad sägs bero på den ekonomiska och demografiska utvecklingen. Det vill säga cirka 

85% av hushållen tror att bostadspriserna styrs av förhållanden som förändringar i 

befolkningen, räntan och arbetsmarknadens utveckling (Evidens 2018).  

 

Evidens utför sedan 2014 regelbundna mätningar på kort och lång sikt av hushållens 

förväntningar om prisutvecklingen på bostadsmarknaden. En viktig del i att förstå 

prisutvecklingen på marknaden är att beakta förutom fundamentala ekonomiska faktorer som 

införandet av amorteringskrav, skärpningar i kreditgivningen, inkomster och räntor. Är att 

studera hushållens långsiktiga förväntningar om bostadsmarknaden, prisutvecklingen samt 

förväntningar om framtida inflations- och räntenivåer. En rapport gjord av Evidens under 

2018 visade på vikten av att studera och förstå förväntansbilden hos de svenska hushållen för 

att på så sätt få en klarhet i om hushållens förväntningar påverkar prisnivån. Rapporten 

innefattar förutom årets senaste mätningar under 2018 även mätningar från 2014 när Evidens 

började med sina regelbundna mätningar av hushållens kortsiktiga och långsiktiga 

förväntningar om prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Evidens mäter till skillnad från 

SEB:s boprisindikator förutom nivån på förväntad prisutveckling även förväntningarna på 
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längre sikt. Med hänvisning till att förväntningsbilden kan påverka rådande prisnivå (Evidens 

2018). 

Undersökningen som genomfördes under 2014 gjordes på 1 000 hushåll i 

Stockholmsregionen. Rapporten som genomfördes under 2018 är breddad till att omfatta 3 

200 hushåll och riktade till de som nyligen köpt bostad eller planerar att köpa. Uppdelningen 

är i de tre storstadsregionerna samt i ett tiotal större regionstäder. Sammantaget visade 

Evidens rapport att cirka 95% av de svenska hushållen köper sin bostad för det primära syftet 

att bo i och de resterande 5% av hushållen köper med inslag av spekulationsmotiv. Det är 

därmed inte en stor andel av hushållen som köper sin bostad med ändamålet att investera och 

sälja vidare enbart för vinstsyfte, utan man köper främst för att bo. Sammanfattningsvis 

finner rapporten att ”riskerna förknippade med att bostadspriserna drivs av spekulativa motiv 

bland de svenska hushållen är därmed små” (Evidens 2018, s. 9). Rapporten lyfter också 

fram att ”bostadsmarknader som präglas av ett relativt stort inslag av spekulation 

motiverande bostadsköp blir känsligare för minskad bostadsefterfrågan” (Evidens 2018, s. 

7). Det innebär att om det sker ett prisfall på bostadsmarknaden där hushållet har köpt bostad 

i spekulation kommer också utbudet av bostäder öka ansenligt snabbare och prisfallet blir 

likaså större (Evidens 2018).  

 

5.2.6 Hushållens förväntningar om framtida inflations- och räntenivåer 

På sikt bestäms priset på bostäder av värdet av de boendetjänster som boendet levererar. Det 

pris som råder är en funktion av förväntade framtida inkomster som diskonteras med den 

framtida räntenivån. Om hushållen har en realistisk bild av förväntningarna kan man undvika 

snabba prisförändringar vid en situation då den faktiska räntan avviker kraftigt från den 

förväntade (Evidens 2018). 

 

5.2.7 Småhusbyggandet, befolkningstillväxt samt priset på mark 

Prisutvecklingen för småhus i riket har sedan 1996 i princip konstant stegrat. Från ett 

inflationsjusterat fastighetsprisindex på 105 under 1996 till att under 2016 ligga på 327, se 

appendix (graf 9.2). För att förstå bakgrunden till denna prisstegring är det betydelsefullt att 

blicka bakåt i tiden. I samband med finanskrisen 2008 påbörjades det en minskning av 

bostadsbyggandet i Norden. Sedan dess har bostadsbyggandet av lägenheter i flerbostadshus 

nästan fyrdubblats från 30 000 till 120 000 bostäder under 2017. På småhusmarknaden har 

det däremot endast skett en ökning med 30 procent av byggandet. Den främsta orsaken till det 

låga småhusbyggandet sägs enligt en undersökning gjord av Thomas Ekvall på 
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Prognoscentret främst bero på: snabbt stigande tomtkostnader, politiska prioriteringar, ökad 

urbanisering och ett relativt sett minskat demografiskt befolkningsunderlag. Trots att studien 

beaktar antalet färdigställda flerbostadshus och småhus för respektive år i Norden kan viktiga 

slutsatser användas vidare i vår uppsats. Ekvall menar på att småhusbyggandet har gått från 

att ha varit dominerande i det bostadsbyggandet som skett, till att under 2015 utgöra under 30 

procent av volymen i Sverige. Vidare pekar Ekvall på att de snabbt stigande tomtkostnaderna 

i de mest attraktiva områden sägs vara en förklaring till de stigande bostadspriserna. Att det 

därutöver är marknadspriset som avgör vad som byggs är likaså uppenbart eftersom det är 

mer lönsamt ur ett bostadsutvecklarperspektiv samt likaså kostnadseffektivare att bygga 

flerbostadshus. Vid en bostadsbrist prioriteras flerbostadshus på attraktiva tomter i högre 

utsträckning än småhus eftersom de ekonomiska resurserna är begränsade. Småhustocken för 

vad som byggs tenderar därav att minska övertid. Urbaniseringen till storstäderna talar även 

för att småhusbyggandet på längre sikt prognoseras att bli färre i städernas utkanter. Detta i 

kombination med att de småhus som väl byggts är få och då blir riktigt dyra, där bara en liten 

klick har råd att efterfråga dem (Ekvall 2017). 
  

Detta gör att ju mer bostadspriserna stiger i städerna desto dyrare blir det att köpa tomter och därmed 

svårare att bygga nytt. Effekten förstärks av att de nya kreditregleringarna i form av bolånetak och 

amorteringskrav ytterligare begränsar möjligheten att låna. Till det ska även en lagfart och 

pantsättningsavgift betalas, vilka tas ut som en andel av bostadens värde som således också ökar 

proportionellt. Sammantaget blir småhus allt för dyrt i förhållande till bostadsrätter där flera av dessa 

kostnader bakas in i föreningens lån och därmed inte ”syns” (Ekvall 2017).  

  

Samtidigt som utbudet av småhus är begränsat och det byggs allt mindre, väljer allt fler äldre 

att bo kvar i sina småhus och bostäder. En bidragande faktor till att de äldre väljer att bo kvar 

är bland annat den höga vinstbeskattningen som tillkommer vid flytt (Ekvall 2017). Vidare 

förväntas hälften av Sveriges kommuner som är belägna i storstadsområden eller 

universitetsorter att växa fram till 2020. Samtidigt räknar man med att övriga kommuner 

kommer upprätthålla en konstant befolkningsmängd alternativt minska i framtiden 

(Brorström 2016). Befolkningstätheten har därav en påverkan på bostadsmarknaden och 

rådande priser. Följaktligen är det viktigt att bostadsmarknaden struktureras så att dessa 

utmaningar kan hanteras (Boverket 2012). 
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6. Fördjupad statistikanalys  
Det här kapitlet presenterar den fördjupade statistiken som tagits fram för studien. Uppsatsen 

tillför en statistikdel utöver den regressionsanalys som görs för Sveriges 288 kommuner. 

Syftet är att studera hur prisutvecklingen sett ut för nio utvalda kommuner som då ska 

representerar den allmän bilden för de övriga kommunerna i Sverige. Uppdelningen är 

storstadskommun, mellankommun samt glesbygdskommun. På detta sätt blir det lättare att 

dra jämförelser regionerna emellan samtidigt som det görs möjligt att studera de oberoende 

variablerna närmare (exklusive interaktionsvariablen) och dess eventuella influens på 

prisutvecklingen. 

6.1 Statistik för småhus 
Studien har utgått från befolkningsmängden vid uppdelning av region. En storstadskommun 

har en befolkningsmängd mellan 300 000–950 000 invånare. En mellankommun är avgränsad 

till en befolkningsmängd på cirka 90 000–150 000. Glesbygdskommunerna är begränsad till 

en befolkningsmängd mellan 2 500-5 00 invånare. Kommunernas utveckling presenteras i 

sammanställningen av medelpriser för år 2016 i appendix (figur 9.1). Detta avsnitt redogör i 

ett inledande skede för valda kommuners prisutveckling, inkomstutveckling, 

arbetslöshetsnivå, utbudskvot samt bolåneränta, se appendix för ett par av redogörelserna 

(tabell 9.4). 

 

Storstadskommun: Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Mellankommun: Karlstad, Jönköping och Borås. 
Glesbygdskommun: Dorotea, Ljusnarsberg och Överkalix. 
 

Graf 6.1 illustrerar prisutvecklingen för valda regioner under 1997–2016. Det konstateras att 

storstadsregionen bestående av: Stockholm, Göteborg och Malmö under 2016 låg på en högre 

medelprisnivå i jämförelse med de två övriga regionerna. För mellankommunerna har 

medelprisutvecklingen varit stigande över tid dock med en tämligen mindre spridning i 

jämförelse med storstadskommunerna. Mellankommunerna ligger tätt jämsides med 

varandra, vilket även gäller för glesbygdskommunerna. Glesbyggsregionen har legat på en 

relativt konstant nivå av medelpriser över 20 årsperioden. Det går att se ett tydligt mönster i 

grafen av hur regionerna är indelade. Storstadskommunerna ligger i topp, följt av 

mellankommunerna och till sist glesbygdskommunerna. Medelprisutvecklingen har varit 
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lägst i glesbygden där småhusen har sålts för ett medelpris på cirka 243 000–493 000 kronor. 

För exakt redogörelse av prisnivån för åren 1997 och 2016, se appendix (tabell 9.4).  

 

Vad som kan avläsas av graf 6.1 är att storstadsregionen både har startat från ett högre 

medelpris samt att medelpriset under 2016 ligger på en högre prisnivå än de resterande 

regionerna. Orsaken till detta kan vara ett flertal faktorer. Men forskningen har främst pekat 

på att den större befolkningsmängden i storstadsregionerna samt högre inkomstnivåer är en 

av de bidragande faktorerna till de högre småhuspriserna i relation till de övriga regionerna. 

Med en större befolkningsmängd, bör det leda till en större efterfrågan på bostäder. I de 

mindre kommunerna blir det omvänt, det finns ett högre utbud av småhus i förhållande till 

befolkningsmängden därav bör bostadspriserna vara lägre, vilket illustreras av graferna 6.1 

samt 6.4. 

 

Vidare är det av intresse att studera vad för effekter rådande prisutveckling har, både för nya 

och befintliga konsumenter på småhusmarknaden. En förstagångsköpare som kommer in som 

ny konsument på marknaden och avser att köpa i en storstadsregion bör har det betydligt 

svårare att ta sig in på marknaden idag än för 20 år sedan. Detta på grund av de högre 

prisnivåerna som råder idag, vilket graf 6.1 visar. År 1997 kostade ett småhus i Stockholm i 

medelpris 1,41 miljoner kronor, år 2016 steg det till 7,08 miljoner kronor, alltså en ökning på 

cirka 500%. I kontrast till Överkalix där ett småhus år 1997 i medelpris kostade 243 000 kr 

och år 2016 kostade det 427 000 kr, en ökning på ca 76%. I relation till inkomsterna har 

medelprisutvecklingen för småhus varit större över denna 20 årsperiod. År 1997 var 

medelinkomsten i Stockholm 190 700 kr och år 2016 var den 364 500 kr, det visar en ökning 

på 92%. För Överkalix var medelinkomsten år 1997, 163 100 kr och år 2016, 288 500 kr, 

alltså en ökning på 77%. Utifrån dessa beräkningar ser vi att inkomsterna inte har ökat i 

samma takt i relation till prisutvecklingen för småhus över tid, se även appendix för hela riket 

(graferna 9.5 och 9.6). 

Vidare visar en studie gjord av Finansiella stabilitetsrådet (2015) att förklaringen till varför 

det idag råder prisskillnader för Sveriges kommuner grundar sig i de inkomstskillnaderna 

som uppstått över tid i relation till småhuspriserna. Dock är det viktigt att poängtera att 

resultaten den studien frambringar inte bör tolkas som ett bevis för orsakssamband mellan 

faktorerna, detta enligt Finansiella stabilitetsrådet.  
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Graf 6.1 Medelprisutvecklingen i kronor 1997–2016 

Källa: SCB 
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Graf 6.2 illustrerar medelinkomstutvecklingen i kronor för åren 1997–2016. Under 1997 låg 

medelinkomsten för respektive kommun på approximativt densamma nivå på cirka 151 000–

169 000 kronor med undantag från Stockholm som låg betydligt högre än övriga kommuner 

med en medelinkomst på 190 000 kronor. Det har skett en ökning av inkomsten för samtliga 

kommuner över tid. Att Stockholm har haft en högre medelinkomstnivå under 2016 kan vara 

en av förklaringarna till varför priset på småhus också är högst då. Forskning pekar på att 

inkomstökningar leder till en ökad benägenhet för hushållen att spendera en större andel av 

sin inkomst på sitt boende, som därav bör pressar upp småhuspriserna på sikt. Detta i enlighet 

med Claussens m.fl. (2011) studie där inkomstökningar säga vara en av den främsta orsaken 

till de stigande priserna över tid. När det dessutom redan är ett begränsat utbud av bostäder 

som det är i Stockholm, pressas priser upp ytterligare. Ju högre andel av befolkningen som 

har en högre inkomst, desto mer antas priserna på bostäder stiga. 

Graf 6.2 Medelinkomstutveckling i kronor 1997–2016 

Källa: SCB 
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Graf 6.3 visar arbetslösheten i procent mellan 1997–2016. Överkalix ligger på den högsta 

arbetslöshetsnivån i relation till kommunens invånare mellan perioden 1997–2011 vid en 

jämförelse med övriga kommuner. Från år 2011 ligger Malmö i topp med den högsta 

arbetslöshet fram till 2016. Överkalix har en hög variation i arbetslöshetsnivån mellan 

tidsperioden 1997–2016. Från en arbetslöshet på 11% i relation till befolkningen under 1997 

till 4% under 2016. Stockholm och Jönköping har båda två den lägsta procentuell 

arbetslöshetsnivån i relation till befolkningsmängden under tidsperioden. Stockholm har en 

arbetslöshet på 5% under 1997 och 3,1% under 2016. Jönköping har en arbetslöshet på 4,1% 

under 1996 och 2,7% under 2016. Enligt marknadsteorin har en högre arbetslöshet i 

samhället en negativ påverkan på bostadspriset. En jämförelse mellan kommunerna visar att 

Stockholm tillsammans med Jönköping ligger på den lägsta nivån av arbetslöshet under 

tidsperioden. En lägre arbetslöshet bör i enlighet med marknadsteorin ha en positiv påverkan 

på priset. Vilket också överensstämmer med Wilhelmsson studie, där en ökad 

sysselsättningsgrad resulterar i stigande bostadspriser (Wilhelmsson 2008). Därav kan den 

låga arbetslösheten vara en av förklaringarna till de stigande bostadspriserna i Stockholm 

över tid vilket illustreras i graf 6.1. Värt att notera är att arbetslöshetsnivån ökar kraftigt för 

samtliga kommuner under 2008 (graf 6.3) vilket troligtvis berodde på finanskrisen i 2008. 

 

Graf 6.3 Arbetslöshet i procent 1997–2016 

 
Källa: SCB 
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Graf 6.4 visar antalet småhus i förhållande till invånare för respektive kommun. Det går att 

utläsa en tydlig indelning av regionerna. Glesbygden har med sina 0.35-0.45 andelen småhus 

per invånare högst utbudskvot i jämförelse med de två övriga regioner. Storstadskommunerna 

har lägst andel utbud per invånare i jämförelse med övriga regioner, med ett utbud på cirka 

0.05-0.1 antal småhus. I storstadskommunerna har medelpriset för ett småhus legat på högre 

nivåer kontra de övriga regionerna, samtidigt är utbudet per invånare likaså lägst. Det 

överensstämmer med marknadsteorin att ett lågt utbud tillsammans med en hög efterfrågan 

pressar upp bostadspriserna. I glesbygdsregionen har medelprisnivåerna legat på en låg nivå 

kontra de övriga regionerna (graf 6.1). Glesbygdsregionerna har likaså den högsta 

utbudskvoten i jämförelse med de två övriga regioner, vilket överensstämmer med 

marknadsteorin att ett högre utbud per invånare korrelerar med lägre bostadspriser. Mellan 

åren 2009–2010 kan man tydligt utläsa en dipp för glesbygdsregionerna. Beräkningar visar på 

att det har skett ett utflyttande av befolkningen bort från kommunerna för alla de tre 

glesbyggskommunera. Beräkningar visar att 29% av Överkalix befolkning flyttat från 

kommunen, 16% av befolkningen i Ljusnarsberg samt 21% i Dorotea. Enligt marknadsteori 

bör utbudskvoten då stiga. Det är inte vad som skett i det här fallet. Förklaringen tros ligga i 

de rivningar som skett av småhusen under perioden 2009–2010 samt minskad nybyggnation 

av småhus (SCB 2011). Därav påverkas beräkningarna av utbudskvoten som då sjunker. 

Graf 6.4 Utbud per invånare 1997–2016

Källa: SCB 
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Graf 6.5 illustrerar utvecklingen av den rörliga (3 månaders) bolåneräntan under 1997 till 

2016. Vad som tydligt kan avläsas av grafen är den kraftiga uppgången i bolåneräntor som 

skedde innan finanskrisen, från en nivå på ca 2.5% till 6% under 2008. Innan finanskrisen 

kan man se en successiv nedgång av räntorna för att därefter stiga drastiskt under 2005 vilket 

troligtvis var början på en kommande finanskris. Över en tid på två decennier har 

bolåneräntan pendlat fram och tillbaka väldigt mycket. Från år 2012 ser man att Riksbanken 

har sänkt räntan vilket har lett till en negativ styrränta som i sin tur har stimulerat ekonomin. 

Graf 6.5 svensk rörlig bolåneränta i procent 1997–2016 

Källa: Bolåneräntor 

Sammanfattningsvis illustrerar graferna regionala skiljaktigheter i de nationalekonomiska 

faktorerna som kan vara en förklaring till den prisskillnad vi ser mellan regionerna. Beroende 

på vart i Sverige man ser till kommer prisutvecklingen skilja sig åt vilket tydliggörs i 

appendix (figur 9.1) där grafen visar geografiska variationer i prisutveckling för småhus i 

Sveriges kommuner under 2016. Förklaringen till den prisskillnad vi ser kan möjligen 

fastställas av skillnader i inkomstutvecklingen, arbetslöshetsnivån, befolkningsmängd samt 

utbud av småhus på marknaden. 
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7. Empirisk analys 
I detta sjunde kapitel presenteras uppsatsens regressionsmodell samt resultat. Vidare 

beskrivs val av variabler. 

7.1 Regressionsmodell 
Frågeställningen har besvarats genom ett användande av en multipel regressionsanalys med 

paneldata. Bearbetningen har skett med fixed effect som undersöker de regionala skillnaderna 

i småhuspriser under 1997–2016 (20 år) för Sveriges alla kommuner exklusive Knivsta och 

Nykvarn. Paneldata eller longitudinell data är en kombination av tvärsnittsdata och 

tidsseriedata som innehåller upprepade observationer på en eller flera variabler för 

kommunerna över tid. Paneldata utökar antalet observationer och tillåter en bredare analys av 

datan vilket inte kan besvaras genom enbart ett användande av tidsseriedata eller 

tvärsnittsdata (Studenmund 2017, s. 483). Vidare är regressionsanalyser ett av de mest 

betydelsefulla och relevanta verktygen i ekonometri eftersom att det möjliggör undersökning 

och beskrivning för regressionens givna variabler (Brooks 2008). Variablerna pris och 

inkomst har logaritmerats, estimaten kan då tolkas som elasticiteter. Att använda sig utav 

naturliga logaritmen för bådadera variabler i vår ekonometriska ekvation kallas för att 

använda sig av en log-log modell. Modellen används för att i syfte skapa ett linjärt samband 

mellan variabler som utgår utifrån ett icke linjärt samband (Pedace 2013). På detta sätt är det 

genomförbart att undersöka och se till den procentuell skillnad för variabeln X och dess 

procentuella påverkan på Y, dvs att mäta elasticiteten (Guse 2012). Stöd för denna modell 

finner vi i en studie skriven av Blind m.fl. (2016), där undersökningen av bostadsmarknaden 

gjordes enligt log-log modellen. Boverket (2013) har likaså i sin studie beaktat faktorer som 

påverkar priserna i samtliga svenska län. I sitt utförande har de logaritmerat samtliga 

variabler.  
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Regressionsmodell: 𝐼𝑛𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠?@ = 	𝛽B +	𝛽( ∗ 	 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡?@	 + 	𝛽H ∗ 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡?@ +	𝛽M ∗
		𝑈𝑡𝑏𝑢𝑑𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡?@ +	𝛽Q ∗ 𝑅ä𝑛𝑡𝑎?@ + 𝛽U ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙?@ +	𝑅? + 𝑇 +	𝜀?@ 
 

7.2 Förklaring av variabler 
lnMedelpris = Logaritmerade medelköpeskillning per kommun, uttryckt i kr.  

lnInkomst = Logaritmerade medelinkomst per kommun, uttryckt i kr.   

Arbetslöshet = Arbetslöshet i genomsnitt per kommun, uttryckt i procent. 

Utbudskvot = Utbud/befolkningsmängd per kommun.   

Ränta = Genomsnittliga årsränta för rörliga bolån (3 mån), uttryckt i procent. 

Interaktionsvariabel = Ränta*Inkomst  

𝑅?= Kommundummy: Fixed effects 

T= Tidstrend, (t=1997,...2016) 

i = Kommuner (i=1,...288) 

𝜀?= Felterm 

7.3 Fixed effect 
Då studien undersöker sambandet mellan beroende och oberoende variablerna kan det finnas 

utelämnade faktorer (omitted variables) som kan vara korrelerade och påverka den beroende 

variabeln. Denna variation kan delvis bero på utelämnande kommunspecifika faktorer. För att 

utesluta påverkan på beroende variabeln innehåller modellen Fixed effect. Detta för att 

exkludera kommunspecifika effekter som är konstanta över tid (Studenmund 2017). Det görs 

genom att inkludera (kommundummy) i regressionsmodellerna. Vidare menar Claussen m.fl. 

(2011) på att ökade preferenser påverkar bostadskonsumtionen. För att beakta dessa 

förändringar över tid inkluderas T (tidstrend) i modellen. I regressionen skapas det ett 

linjediagram som visar hur en variabel förändras över tiden. Tidstrend tillåter att kontrollera 

för yttre faktorer som påverkar den beroende variabeln och som inte kan förklaras av andra 

variabler, i synnerhet för att undersöka om det existerar en trend (Anderson 2013).  
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7.4 Tabell - Variabler och dess förväntade påverkan 

Variabel Beskrivning Källa 
Förväntat 

resultat 

Pris 
Medelköpeskillning för 

småhus 

SCB 

 

Beroende 

variabeln 

Förvärvsinkomst 

 

Medelinkomst för individen 

 

SCB 

 
Positiv 

Arbetslöshet 
Procentuell arbetslöshet 

 
Arbetsförmedlingen Negativ 

Utbudskvot 
Utbud/befolkningsmängden 

 

SCB 

 
Negativ 

Bolåneränta Genomsnittlig bolåneränta 
Historiska 

bolåneräntor 
Negativ 

Interaktions- 

variabel 
Inkomst*Ränta SCB Negativ 

7.5 Specifikation av variabler 
Mot bakgrund av nationalekonomisk teori och tidigare forskning inom området valdes 

variablerna till studien. Samtliga variabler utgör data för Sveriges 288 kommuner för åren 

1997–2016. Likaså är alla variablers data inhämtad från Statistiska centralbyrån med 

undantag från arbetslösheten som är tagen från Arbetsförmedlingen samt rörliga bolåneränta 

som är erhållen från Historiska bolåneräntor. 

  

Beroende variabel 
Pris -Variabeln pris anger medelköpesskilling för försålda småhus i Sveriges 288 kommuner 

för tidsperioden 1997–2016 och är inte justerad för inflation. Pris har logaritmerats, estimatet 

kan då tolkas som elasticitet. Anledningen till varför vi väljer att logaritmera är för att kunna 

utläsa den procentuella påverkan på priset.  
 

Oberoende variabler 
Förvärvsinkomst – Variabeln förvärvsinkomst anger den årliga medelinkomsten för åldrarna 

20–64 år i respektive kommun. Den sammanräknade förvärvsinkomsten är summan av tjänst 

och inkomst av näringsverksamhet. SCB benämner den sammanräknade förvärvsinkomsten 
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som bestående av ”sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster 

från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. 

I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital” (SCB 2018b). Enligt en 

studie från Boverket (2013) sägs de främsta orsakerna till den prisstegring vi sett på småhus 

under 1996–2011 beror på inkomstökningar och en sänkt bolåneränta (Leonhard m.fl. 2013). 

 

Arbetslöshet– Data är inhämtat från Arbetsförmedlingen och anger den procentuella årliga 

arbetslösheten för åldrarna 16–64 år i respektive kommun. Arbetslös innebär att det finns 

människor som kan och vill jobba men inte har någon sysselsättning. Under hösten 2008 

drabbades Sverige av en finanskris vilket både gjorde att arbetslösheten steg och påverkade 

den svenska ekonomi till det sämre. Från en arbetslöshetsnivå på cirka 6,2% under 2008 till 

en fortsatt stegring under åren som under 2016 kom för att ligga på 6,9%. Det kan konstateras 

att arbetslöshetsnivån efter finanskrisen 2008 fortfarande ligger på en hög nivå och har ännu 

inte återhämta sig (SCB 2017b). Boverket finner i sin marknadsrapport från 2010 bland annat 

att ”arbetslösheten är en viktig faktor att följa för att kunna förstå prisutvecklingen på 

småhus i ett konjunkturellt perspektiv” (Boverket s. 4, 2010). Utifrån ekonomisk teori har 

arbetslösheten en förväntad negativ påverkan på efterfrågan som i sin tur förväntas ha en 

negativ effekt på bostadspriserna. En ökad arbetslöshet resulterar i ett inkomstbortfall vilket 

påverkar individens kreditvärdighet negativt och därmed minskar individens möjlighet till ett 

bostadslån. Wilhelmsson menar på att om arbetslösheten stiger kommer bostadsefterfrågan 

att minska och likaså priserna (Wilhelmsson 2008).   

 

Utbudskvot– Är bestående av andelen kalkylerat bostadsbestånd av småhus för respektive 

kommun mellan åren 1997–2016, dividerat med folkmängden där uppgifterna avser 

förhållandena den 31 december för varje år i respektive kommun. Denna beräkning erhåller 

utbud per invånare i kommunen. Enligt Riksbanken och internationella institutioner (2015) 

sägs ett lågt utbud av bostäder vara en av de faktorer som har bidragit till stigande 

bostadspriser. Att likaså Sveriges befolkning ökat under de senaste decennierna sägs ha en 

effekt på efterfrågan av bostäder, som förväntar driva upp priserna (Finansiella 

stabilitetsrådet 2015). I en rapport gjord av Emanuelsson (2015) pekar han på att det finns ett 

tydligt samband mellan en högre befolkningstillväxt i en kommun och stigande 

småhuspriserna i kommunen (Emanuelsson 2015). Vidare har bostadsbyggandet långa 

ledtider detta i takt med en växande befolkning, inflyttning och/eller omlokalisering till 

städerna (urbanisering) samt lågt småhusbyggande leder i sin tur till att tillgången på småhus 
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minskar. Om detta sker i kombination med en ökad efterfrågan, kommer priset att stiga (Jens 

Magnusson 2018). På liknande sätt menar författarna Sørensen och Whitta- Jacobsens (2005) 

att en ökad bostadsstock med allt annat lika leder till längre bostadspriser.  

Enligt Hans Jonsson1 på Boverket (2018) kommer ett exkluderande av en del av marknaden, 

ett exkluderade av bostadsrätter inte att förvrida resultatet eftersom att småhus- och 

bostadsrättsmarknaden förväntas vara nära länkade till varandra eftersom att de båda 

tillhandahåller boende tjänsten. Därav finns en stark korrelation mellan utvecklingen av de 

båda marknaderna. Enligt Hans är det är självklart att anta att det finns regionala skillnader 

mellan andelen småhus, men samtidigt uppfyller äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter 

alla samma sak, en bostad. Därav är det möjligt att få ett mått på om en region har relativt få 

bostäder i relation till befolkningen eller inte.  

 

Svensk rörlig bolåneränta– Den svenska 3 månaders rörliga räntan visar ett genomsnitt per år 

där uppgifterna byggs på storbankernas redovisning. För att mildra de ekonomiska effekterna 

av finanskrisen under 2008 har Riksbanken fört en expansiv penningpolitik med sänkt ränta 

för att stabilisera ekonomin. Samtidigt har bostadspriserna i Sverige stigit kraftigt vilket 

medfört diskussioner om dess fortsatta utveckling (Konjunkturinstitutet 2015). Det är 

uppenbart att bolåneräntorna har en påverkan på prisutvecklingen av bostäder och en viktig 

faktor är att analysera hur ränteförändringar påverkar bostadspriserna. Räntan är kostnaden 

för att låna vilket innebär att efterfrågan troligtvis kommer att minska om en räntehöjning 

skulle ske om allt annat lika. Detta förtydligas i Suttons studie där sambandet av 

bostadstadsprisutveckling förklaras av ränteförändringar (Sutton 2002). Enligt 

marknadsteorin kommer en sänkt bolåneränta att skapa en efterfrågechock på marknaden 

vilket förmodligen kommer att stimulera individens efterfrågan som i sin tur ökar 

marknadens småhuspriser (Claussen 2011). Utifrån detta förväntar vi oss att bolåneräntan 

kommer att ha en negativ effekt på småhuspriserna. 

  

Interaktionsvariabel – En interaktionsvariabel inkluderas i regressionen där effekten av 

räntan på priset vid olika inkomstnivåer analyseras och definieras som Inkomst*Ränta. Högre 

inkomster antas leda till en högre efterfråga på bostäder eftersom konsumenterna har råd att 

låna mer vilket ger ökade bostadspriser. En högre skuldsättning bidrar till att hushållen blir 

mer känsliga för ränteförändringar (Riksbanken 2017). Det förväntas att höginkomsttagare 

                                                
1 Jonsson, Hans; nationalekonom på Boverket, epost 10 september 2018 



 31 

kommer ha större lån, en höjning av räntan kommer därför att resultera i högre kostnad för 

hushållen och därav slå hårdare för de med högre inkomst. Interaktionsvariabeln bör därför 

ge ett negativt samband mellan inkomst, ränta och bostadspriserna.  

8. Regressionsanalys 
 I detta åttonde kapitel presenteras och analyseras resultatet av regressionsanalysen. 

Analysen syftar till att svara på studiens frågeställning.  

  

Regressionen analyserar de regionala skillnaderna och utvecklingen av bostadspriserna 

gällande småhus under åren 1997–2016. I tabell 9.8 (se appendix) redovisas deskriptiv 

statistik genom min- och maxvärden som visar prisutvecklingen över tid. Av medelvärdet kan 

det avläsas en successiv ökning av bostadspriserna i hela Sverige. Det går att avläsa att det är 

stora skillnader mellan min- och max värdena vilket kan förklaras av regionala skillnader. 

Under 2016 anger minsta medelvärdet 308 000 kr medan det högsta medelvärdet för sålda 

småhuset gick för 11 428 000 kr. Det indikerar på att det finns en stor variation och spridning 

på de sålda småhusen mellan kommunerna. Vidare kan vi se en hög prisutveckling på sålda 

småhus. År 1997 anges ett medelvärde på 587 000 kr och under 2016 ligger medelvärdet på 1 

988 000 kr, där medelvärdet nästan har tredubblats under 20 år vilket är en stor procentuell 

förändring. Regressionsresultatet kan även styrkas av 𝑅H-värdet som beskriver sambandet 

mellan beroende och de oberoende variablerna. Om värdet skulle ge resultatet 1 innebär det 

att de oberoende variablerna kan förklara prisutvecklingen till 100%. I regressionen ges ett 𝑅H 

- värde på 87,1 % till 89,4% för modell 2 till 7. Resultatet förklarar att de oberoende 

variablerna inkomst, arbetslöshet, utbudskvot, ränta samt interaktionsvariabeln har en stor 

påverkan på bostadsprisutveckligen och där samtliga variabler har en signifikant betydelse 

för småhuspriserna.  

 

Teorin som presenterades av författarna, Sørensen och Whitta - Jacobsen (2005) menade på 

att efterfrågan på bostäder beror på individens inkomst och att det föreligger en positiv 

korrelation mellan en högre inkomst och bostadspriserna. Denna studies regressionsanalys av 

samtliga nationalekonomiska faktorer (modell 7), fann ett positivt samband mellan högre 

inkomster och bostadspriser, där inkomsten hade en signifikant påverkan på bostadspriserna. 

Resultatet från analysen visade likaså att det fanns ett negativt samband mellan räntan och 

bostadspriserna, detta i enlighet med Sørensen och Whitta - Jacobsen teori om 
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bostadsinvesteringar. Modell 7 visar ett negativt samband mellan en högre utbudskvot och 

bostadspriser, där variabeln hade en signifikant påverkan på bostadspriserna. Resultatet stöds 

av författarna som menar på att en ökad bostadsstock med allt annat lika leder till lägre 

bostadspriser.  

8.1 Tabell - Regressionsresultat 

Modell 

1 

 

 

Pris 

2 

 

 

Pris 

3 

 

 

Pris 

4 

 

 

Pris 

5 

 

 

Pris 

6 

 

 

Pris 

7 

 

 

Pris 

Oberoende 

variabel 

Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

Estimerad 

koefficient 

Inkomst 
1,933*** 

(0,0101) 

1,930*** 

(0,0100) 

1,277*** 

(0,0581) 

1,478*** 

(0,0605) 

1,474*** 

(0,0601) 

1,474*** 

(0,0601) 

1,592*** 

(0,0694) 

Arbetslöshet    
1,598*** 

(0,149) 

1,499*** 

(0,148) 

1,499*** 

(0,148) 

1,525*** 

(0,140) 

Utbudskvot     
-1,219*** 

(0,140) 

-1,219*** 

(0,140) 

-1,238*** 

(0,140) 

Bolåneränta      
-0,0778*** 

(0,00934) 

-0,0440** 

(0,000471) 

Interaktions- 

variabel 
      

-0,00160*** 

(0,000471) 

Konstant 
-3,707*** 

(0,0607) 

-3,687*** 

(0,0547) 

-0,272 

(0,298) 

-1,464*** 

(0,316) 

-1,081*** 

(0,316) 

-0,641 

(0,366) 

-1,282** 

(0,411) 

𝑹𝟐  0,871 0,89 0,894 0,894 0,894 0,894 

Justerad 

förklaringsgrad

𝑹𝟐 

 0,864 0,884 0,886 0,888 0,888 0,888 

 

Fixed Effect 

 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Tidstrend 

 

Nej 

 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

N=5760 

Standardfel i parentes 

*** Signifikansnivå 1% 

** Signifikansnivå 5% 

*Signifikansnivå 10% 
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Förvärvsinkomst 

Utifrån resultatet av regressionsanalysen har inkomsten en signifikant effekt på 

bostadspriserna och variabeln är statistisk signifikant på 1% nivå i samtliga 7 modeller. 

Resultatet visar en positiv riktningskoefficient för den logaritmerade medelinkomsten och 

indikerar på ett skifte av efterfrågekurvan utåt. I likhet med Boverkets marknadsrapport 

(2013) finner dom att inkomstökningar påverkar huspriserna i landet positivt. Deras resultat 

visar på att om inkomsterna ökar med 1 %, kommer bostadspriserna öka med 1,48%, allt 

annat är lika (Leonhard m. fl. 2013). Sambandet följer därmed det teoretiska resonemanget 

om att priset på bostäder korrelerar positivt med inkomsten. Boverkets resultat kan därav 

användas som en referensram till vårt resultat. I modell 3 har en kommundummy samt 

tidstrend inkluderats i regression och utifrån resultatet går det fortfarande att utläsa att 

riktningskoefficienten är positiv samt antagandet om att en ökad inkomst resulterar i högre 

bostadspriser. Det som är anmärkningsvärt är hur koefficienten minskar när kommundummy 

och tidstrend inkluderas i regressionen vilket troligtvis beror på de kommunspecifika 

effekterna samt tidstrenden som då exkluderas. En inkomstökning på 1 procentenhet kommer 

att leda till en prisökning på 1,27% enligt modell 3 under förutsättning att övriga variabler 

hålls konstanta. I jämförelse med modell 1 som ger en prisökning på 1,93% då fixed effect 

och tidstrend inte är inkluderade i regression. 

 

Arbetslöshet 

Sambandet mellan arbetslöshet och bostadspriserna är positivt och statistisk signifikant på 

1% nivå i alla modeller. Det innebär att om resterande variabler hålls konstanta och 

arbetslösheten ökar med 1 procentenhet kommer bostadspriserna öka med 1,49 procent enligt 

modell 5. Riktningskoefficienten är inte i enighet med Wilhelmssons tidigare studie där en 

ökad sysselsättningsgrad innebär en ökad efterfråga av bostäder, vilket kommer resultera i en 

prisökning (Wilhelmson 2008). Tvärtom betyder det att en ökad arbetslöshet har en negativ 

inverkan på bostadsprisutveckligen. Även om regressionsresultatet visar att det finns ett 

positivt samband med högre arbetslöshet och högre småhuspriser så betyder det inte 

nödvändigtvis att så är fallet. Arbetslösheten kan stiga men det betyder inte att priserna alltid 

sjunker, för de som efterfrågar småhus kanske inte är de som blir arbetslösa. Sverige har tagit 

emot ett stort antal flyktinginvandrare under perioden 2011–2016 som kan ha drivit upp den 

totala arbetslöshetsnivån (SCB 2017c). Det är en liten grupp (utrikes födda) som står för en 

stor del av den totala arbetslösheten för samtliga (Arbetsförmedlingen 2016) se appendix 

(tabell 9.7) för exakta siffror av inrikes- utrikes- och samtliga födda i Sverige. 
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Arbetsförmedlingens egna siffror visar på att arbetslösheten är högre för utrikesfödda än för 

inrikesfödda. De som är födda inrikes har haft en arbetslöshetsnivå som sjunkit från 5,2% 

under 2011 till 3,5% under 2016. För de utrikesfödda har istället arbetslösheten ökat från 

12,8% under 2011 till 15,9% under 2016 (Arbetsförmedlingen 2016). Det kan vara en 

förklaring till det missvisande positiva resultatet vi ser mellan en ökad arbetslöshet och högre 

småhuspriser. 

  

Utbudskvot 

Koefficienten visar ett negativt samband mellan utbud per invånare och bostadspriserna. 

Sambandet är statistisk signifikant på 1% nivå i samtliga sju modeller. Högre utbud av 

småhus per invånare korrelerar med lägre bostadspriser, vilket överensstämmer med 

marknadsteorin där en högre utbudskvot resulterar i lägre bostadspriser. Då utbudet per 

invånare ökar implicerar marknadsmodellen att priserna kommer att minska eftersom att det 

finns ett större utbud än tidigare det vill säga utbudskurvan kommer att skifta utåt. Resultatet 

överensstämmer med tidigare forskning gjord av b.la. Finansiella stabilitetsrådet (2015) där 

de pekar på att ett lågt utbud av bostäder är en bidragande faktor till stigande bostadspriser. 

En ökad befolkningstillväxt sägs också bidra till stigande bostadspriser eftersom att 

efterfrågan på bostäder förväntas öka. Detta resonemang stöds även av Emanuelsson (2015) 

som menar på att kommuner med högre befolkningstillväxt leder till stigande småhuspriser.  

 

Bolåneränta 

Variabeln ränta visar en statistisk signifikansnivå i både modell 6 samt 7 och anger ett 

negativt samband mellan ränta och bostadspriser. Modell 6 har en signifikansnivå på 1% och 

modell 7 har en signifikansnivå på 5%. Resultatet är i enlighet med marknadsteorin där 

efterfrågan på bostäder bör minska då räntan stiger. En högre ränta kommer resultera i att 

bostadspriserna sjunker vilket ger ett skifte av efterfrågekurvan inåt. Detta är i enlighet med 

Nissim (2012) studie där en högre ränta leder till en viss begränsning för hushållen. Nissim 

menar på att det är rimligt att anta att framtid och förväntad ränta påverkar hushållens 

belåning. Efterfrågan på bostäder och de priser som råder styrs av människors möjlighet till 

finansiering. Därför bör vi förvänta oss en minskning i efterfrågan på bostäder och lägre 

bostadspriser om vi får en högre ränta eftersom en högre ränta begränsar människors budget 

ytterligare. Vidare visar modell 6, att om räntan stiger med 1% kommer bostadspriserna att 

falla med -0,077% samtidigt som övriga variabler hålls konstanta. Att en högre ränta 

korrelerar med lägre bostadspriser är utifrån teorin ett väntat resultat. 
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Interaktionsvariabel  

Interaktionsvariablen mäter effekten av ränta på prisnivå för olika inkomstnivåer och anger 

ett negativt signifikant samband för bostadspriserna. För att se till interaktionsvariabelns 

effekt på olika inkomstnivåer jämför vi medelinkomsten år 2016 för höginkomsttagare i 

relation till låginkomsttagare. Det beräknas genom att medelinkomsten multipliceras med 

interaktionsvariabelsriktningskoefficient. Detta eftersom att effekten av en ränteförändring 

kommer att påverka konsumentens inkomst på olika sätt. En högre inkomstnivå kan resultera 

i en högre lånevilja vilket resulterar i ett större bostadslån och som då genererar högre 

räntekostnader. Ränteförändring förväntas därmed slå hårdare för dom med högre inkomst 

jämfört med dom men en lägre inkomst. Resultatet av interaktionsvariabel effekt på olika 

inkomstnivåer visar en riktningskoefficient på -583,2 för höginkomsttagare och -443,2 för 

låginkomsttagare och där resultatet visar på skillnader mellan hög- och låginkomsttagare. 

Sammanfattningsvis kommer effekten av interaktionsvariablen slå hårdare för de med en 

högre inkomst i jämförelse med dem med en lägre.  
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9. Slutsats och diskussion 
Resultaten från regressionsanalysen ger oss underlag för att kunna besvara vår frågeställning: 

- Uppskatta sambandet mellan de nationalekonomiska faktorerna: förvärvsinkomst, 

utbud av småhus i förhållande till befolkningsmängd, arbetslöshet, ränta samt en 

interaktionsvariabel med prisutvecklingen på småhus under tidsperioden 1997–2016. 

För slutligen kunna besvara frågan vilken av dessa faktorer som har den främsta 

inverkan på huspriserna i Sveriges kommuner.  

 

Tidigare forskning har visat ett enhetligt resultat av det positiva sambandet för inkomsten 

med småhuspriserna i Sverige. Detta styrks av tidigare studier gjorda av b.la. Leonhard, 

Karpestam & Hansson (2013), Wilhelmsson (2008) samt Claussen, Jonsson & Lagerwall 

(2011). Slutsatsen av vår studies resultat är att de ligger i linje med tidigare forskning som 

uppvisar att inkomsterna är den faktorer som har den främsta inverkan på huspriserna i 

Sverige. Vidare visar denna studiens resultat ett positivt signifikant samband för faktorerna 

inkomst och arbetslöshet på småhuspriserna i alla dess sju modeller. Vi finner likaså att 

utbudskvot, ränta och interaktionsvariabeln har en negativ signifikant påverkan på den 

beroende variabel i alla sju modeller. I modell 7 ser vi att om förvärvsinkomsten ökar med 

1% kommer småhuspriser stiga med 1,59%, allt annat lik, vilket innebär att en ökad inkomst 

leder till högre huspriser, samt att långsiktigt har småhuspriserna ökat i snabbare takt i 

relation inkomsterna. I modell 7 ser vi att om arbetslösheten stiger med 1% kommer 

småhuspriserna att stiga med 1,525%, allt annat lika. Vilket vi bedömer som osannolikt samt 

inte överensstämmande med tidigare studie gjorda av Finansiella stabilitetsrådet (2015). 

Vidare i modell 7 ser vi att om utbudskvoten stiger med 1%, sjunker priserna på småhus med 

-1,238%, allt annat lika. Detta innebär att ett högre utbud av småhus i relation till kommunens 

befolkningsmängd kommer att resultera i sjunkande huspriser. Samtidigt visar räntan ett 

förväntat negativt samband med huspriserna. Modell 6 visar att om räntan stiger med 1% 

kommer huspriserna att falla med -0,0778%, allt annat lika. Detta i enlighet med Nissim 

(2012) där studien finner en negativ korrelation mellan räntan och bostadspriserna. 

Interaktionsvariabel anger en negativ signifikant påverkan på priserna med -0,00160%, enligt 

modell 7. 

 

Denna studies resultat påvisade att det föreligger en negativ korrelation mellan ränta och 

huspriserna samt en positiv korrelation mellan inkomster och småhuspriserna. Vilket styrks 
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av de teoretiska resonemang författarna Sørensen och Whitta-Jacobsens beaktar. Samtidigt 

visar samtliga av våra regressionsmodeller att de nationalekonomiska faktorerna har en stor 

påverkan på huspriserna med ett R-värde på 89,4%. Utifrån resultat från regressionen 

kommer vi till slutsatsen att inkomsten ligger i framkant och tycks ha det största uppskattade 

sambandet och påverkan på småhuspriserna i jämförelse till de övriga nationalekonomiska 

faktorerna under tidsperioden 1997–2016.  

 

Ytterligare visar denna studie att arbetslösheten hade ett positiv samband med 

småhuspriserna. Detta avviker från det resultat vi hade förväntat oss, baserat på tidigare 

forskning. Förklaringen tros ligga i att Sverige under åren 2011–2016 erhållit ett stort 

flyktingmottagande, som gör att resultat blir missvisande och därmed otillförlitlig. Med tanke 

på det tvetydiga resultatet bör vidare studier göras för att kunna dra tillförlitliga slutsatser om 

arbetslöshetens påverkan på huspriserna. I motsatt till det resultat vi erhåller visar en studie 

gjord av Finansiella stabilitetsrådet (2015) att det finns ett negativt samband mellan 

arbetslösheten och nivån på bostadspriserna i Sveriges kommuner. En hög arbetslöshet 

resulterar också att bostadspriserna är lägre. Studien påpekar dock att man bör vara försiktig 

att tolka detta resultat eftersom att det kan finnas orsakssamband mellan dessa faktorer. En 

ytterligare studie gjord av Kruse och Melin (2004) visar även här på en stark negativ 

korrelation mellan stigande arbetslöshet och småhuspriser. Detta är inte i enlighet med vår 

studies resultat. Det är intressant att vi erhåller ett så pass avvikande resultat från övriga 

studier och förhoppningen är att vi i framtiden får möjlighet att studera vidare inom ämnet för 

att få klarhet i resultaten. Utöver regressionsanalysen tillfördes en djupgående analyserande 

statistikdel till uppsatsen som var i syfte att studera nio utvalda kommuner närmare uppdelat 

på tre olika regioner, detta för att undersöka om det fanns en olikhet i de nationalekonomiska 

faktorerna som skapar en skiljaktighet i husprisutvecklingen och därav influerat priserna. En 

närmare studie visar på att prisstegringen på småhus är större i områden med; högre 

befolkningsmängd, högre medelinkomst samt lägre utbudskvot. Vårt resultat leder oss till 

slutsatsen att det är en kombination av de nationalekonomiska faktorerna tillsammans som 

frambringar den skillnad vi ser i prisutvecklingen på småhus i Sveriges kommuner.  
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9.1 Förslag till vidare studier 
Efter genomförd uppsats kan vi fastställa att oberoende variabler som inkluderats i studien 

definitivt har ansetts som ett bra val, med hänvisning till tidigare studier och forskning som 

visade en påverkan på småhuspriser. Som diskuterats i tidigare avsnitt har uppsatsen 

begränsats till en viss del då variabler som kan ha varit av betydelse tyvärr uteslutits. Det 

hade varit önskvärt att mäta påverkan av hushållens förväntningar samt skuldkvot för att se 

till om det inbringar någon inverkan på bostadspriserna över tid. Detta kan bli möjligt längre 

fram i tiden då Evidens har haft möjlighet att samla in tillräckligt med underlag, något som 

var bristfälligt för oss i nutid. Förhoppningsvis kan det då finnas en möjlighet att inkludera 

deras mätningar om hushållens förväntningar på bostadspriserna samt räntan för att skapa ett 

gediget underlag för en ny studie.  

 

Avslutningsvis finner vi att ytterligare studier bör göras i framtiden där en mer omfattande 

analys får ligga till grund och fler variabler kan inkluderas, detta för att eventuellt förbättra 

framtida studiens utfall och tillförlitlighet. Dessutom bör förutom småhus likaså bostadsrätter 

inkluderas i studien för att få med majoriteten av bostadsbeståndet på marknaden, detta utan 

att minska på andelen observationer i alltför hög grad. Ett inkluderade av bostadsrätter i 

denna studie hade minskat underlaget dramatiskt samt givit obalanserat data och valdes därav 

bort. Dessutom är det teoretiskt sätt rimligt att anta att småhuspriserna samt bostadsrättspriser 

samvarierar, då balansen på bostadsmarknaden inte ska ändras. De följer varandra relativt 

väl, detta är ett resonemang som förs av Hans Jonsson2 på Boverket. Därav bör ett 

exkluderande av bostadsrätter inte ge oss ett skiljaktigt resultat från det vi erhållit för 

småhusmarknaden. Slutligen har uppsatsen syfte likaså varit att få en ytterligare förståelse för 

sambandet mellan utvalda nationalekonomiska faktorer och dess påverkan på småhuspriserna 

för Sveriges kommuner, vilket studien anses bidra till på en regional nivå. 

                                                
2 Jonsson, Hans; nationalekonom på Boverket, epost 10 september 2018 
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Appendix 
  

Figur 9.1 Medelpriser på småhus för permanentboende 2016 per kommun 

 
Källa: SCB 
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Graf 9.2 Inflationsjusterat Fastighetsprisindex för småhus för permanentboende 

 
Källa: SCB samt Ekonomifakta 

 

Graf 9.2 avser en- och tvåfamiljshus samt rad- och kedjehus. Indexet tar hänsyn till att det 

nödvändigtvis inte är helt jämförbara fastigheter som säljs vid varje mättillfälle genom att 

dela in de sålda fastigheterna efter taxeringsvärde och geografisk placering. Serien har 

justerats för inflation genom KPI och basperiod är i utgångsläget 1986.  

 

 

Tabell 9.3. Bostadsbeståndet i Sverige, uppdelat på upplåtelseformer 2015 

 
Källa: Evidens 
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Tabell 9.4 Utvalda faktorers utveckling för åren 1997 och 2016 

Befolkningsmängd 
2016  1997 2016 

Storstadskommun    

Stockholm (935 619 
invånare) Prisutveckling: 1 410 000 kr 7 080 000 kr 

 Inkomstutveckling: 190 700 kr 364 500 kr 

 Arbetslöshet/befolkningsmängd: 0.05% 0.03% 

 Utbudskvot (utbud/invånare): 0.06 0.05 

    
Göteborg (556 640 
invånare) Prisutveckling: 1 198 000 kr 5 387 000 kr 

 Inkomstutveckling: 165 300 kr 306 600 kr 

 Arbetslöshet/befolkningsmängd: 0.08% 0.04% 

 Utbudskvot (utbud/invånare): 0.11 0.10 
    
Malmö (328 494 
invånare) Prisutveckling: 1 091 000 kr 4 234 000 kr 

 Inkomstutveckling: 151 400 kr 258 800 kr 

 Arbetslöshet/befolkningsmängd 0.09% 0.07% 

 Utbudskvot (utbud/invånare): 0.10 0.08 
    
Mellankommun    

Jönköping (135 297 
invånare) Prisutveckling: 758 000 kr 3 064 00 kr 

 Inkomstutveckling: 170 300 kr 307 700 kr 

 Arbetslöshet/befolkningsmängd: 0.05% 0.03% 

 Utbudskvot (utbud/invånare): 0.20 0.18 
    
Borås (109 880 
invånare) Prisutveckling: 608 000 kr 2 411 000 kr 
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 Inkomstutveckling: 168 800 kr 299 000 kr 

 Arbetslöshet/befolkningsmängd: 0.06% 0.04% 

 Utbudskvot (utbud/invånare): 0.19 0.18 
    
Karlstad (90 198 
invånare) Prisutveckling: 729 000 kr 2 395 000 kr 

 Inkomstutveckling: 169 800 kr 259 200 kr 

 Arbetslöshet/befolkningsmängd: 0.06% 0.04% 

 Utbudskvot (utbud/invånare): 0.19 0.18 
    
Glesbygdskommun    

Ljusnarsberg (5 006 
invånare) Prisutveckling: 324 00 kr 493 000 kr 

 Inkomstutveckling: 161 00 kr 248 700 kr 

 Arbetslöshet/befolkningsmängd: 0.10% 0.05% 

 Utbudskvot (utbud/invånare): 0.34 0.35 
    
Överkalix (3 378 
invånare) Prisutveckling: 243 000 kr 427 000 kr 

 Inkomstutveckling: 163 100 kr 288 500 kr 

 Arbetslöshet/befolkningsmängd: 0.12% 0.04% 

 Utbudskvot (utbud/invånare): 0.39 0.39 

    

Dorotea (2 719 
invånare) Prisutveckling: 300 000 kr 360 000 kr 

 Inkomstutveckling: 159 100 kr 277 000 kr 

 Arbetslöshet/befolkningsmängd: 0.09% 0.04% 

 Utbudskvot (utbud/invånare): 0.37 0.35 
Källa: SCB 
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Graf 9.5 Medelprisutveckling för småhus, permanentbostad (ej tomträtt samt ej justerad för 

inflation) i Riket 1997–2016 

 
Källa: SCB 

 

Graf 9.6 Medelinkomstutveckling i kronor för småhus i Riket 1997–2016 

 
Källa: SCB 

I graf 9.5 går det att avläsa medelprisutvecklingen för småhus i Riket år 1997: 733 000 kr. År 
2016: 2 772 000 kr. En ökning på cirka 378%. I graf 9.6 redogörs för 
medelinkomstutvecklingen för småhus i Riket år 1997: 174 000 kr. År 2016: 314 300 kr. En 
ökning på cirka 181%.  
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Tabell 9.7 Arbetslöshetsnivån i Sverige, totalt medelvärde i procent för enskilt år 2003–2016 

År 
Arbetslöshetsnivån 

för Inrikesfödda 

Arbetslöshetsnivån 

för Utrikesfödda 

Arbetslöshetsnivån 

för Samtliga i Riket 

2003 5,0% 8,2% 5,3% 

2004 5,2% 8,8% 5,7% 

2005 5,3% 9,1% 5,9% 

2006 4,8% 8,6% 5,3% 

2007 3,4% 6,9% 3,8% 

2008 3,1% 7,0% 3,8% 

2009 5,1% 10,3% 6,2% 

2010 5,8% 12,2% 6,8% 

2011 5,1% 12,1% 6,3% 

2012 5,1% 12,9% 6,6% 

2013 5,1% 13,8% 6,7% 

2014 4,5% 13,8% 6,3% 

2015 4,0% 14,4% 6,1% 

2016 3,6% 14,9% 6,0% 

Källa: Arbetsförmedlingen 
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Tabell 9.8 Deskriptiv statistik medelköpeskillning (kr) i Riket för småhus 

År Medelvärde Min Max 

1997 587 000 226 000 2 523 000 

1998 628 000 229 000 2 979 000 

1999 673 000 209 000 3158 000 

2000 740 000 246 000 3 955 000 

2001 788 000 198 000 4 172 000 

2002 832 000 240 000 4 128 000 

2003 897 000 219 000 4 153 000 

2004 975 000 216 000 4 517 000 

2005 1 060 000 242 000 4 821 000 

2006 1 191 000 237 000 5 357 000 

2007 1 309 000 226 000 6 528 000 

2008 1 358 000 278 000 6 364 000 

2009 1 384 000 225 000 6 265 000 

2010 1 473 000 248 000 6 838 000 

2011 1 487 000 262 000 7 061 000 

2012 1 493 000 274 000 6 842 000 

2013 1 561 000 294 000 8 816 000 

2014 1 661 000 260 000 9 355 000 

2015 1 814 000 307 000 10 182 000 

2016 1 988 000 308 000 11 428 000 

Källa: Arbetsförmedlingen 
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