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Sammanfattning 
Titel: Reporäntans effekt på bostadspriset 

Ämne: Företagsekonomi inriktning finansiering 

Författare: Mai Ha & Angelica Zschäbitz 

Handledare: Maria Smolander och Curt Scheutz 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan 
reporänta och bostadspriset.  

Metod: En kvantitativ metod där man gör en korrelationsanalys och 
regressionsanalys.  

Teori: Den effektiva marknadshypotes samt statistiska teorier som aritmetiskt 
medelvärde, regressionslinje, korrelationskoefficient  och hypotesprövning. 

Empiri: Data är hämtad från riksbankens hemsida, och bostadspriset är hämtad ifrån 
Statiska centralbyrån som använder fastighetsprisindex för att mäta förändringen av 
bostadspriset. 

Slutsats: Det har visat sig att reporäntan och bostadspriset har ett ganska starkt 
negativt samband enligt både korrelationsanalysen och hypotesprövningen och detta 
samband uppstår under samma år. Samtidigt som att bostadsmarknaden verkar vara 
effektiv enlig den effektiva marknadshypotesen. Det visar att en förändring i 
räntenivån kan uttrycka en direkt förändring på bostadsmarknaden. Detta innebär att 
reporäntan sänks och bostadspriserna har en tendens att stiga upp. 

Nyckelord: reporänta, bostadspris, fastighetsprisindex, FASTPI, korrelation, effektiv 
marknadshypotes 
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1. Inledning 
Denna studie handlar om hur en förändring av reporäntan påverkar priserna på 
bostadsmarknaden. För att göra detta undersöks reporäntans och prisförändringarna 
på småhus1 under perioden 1994-2009. I fortsättningen är bostadspris samma sak som 
priset på småhus.  

1.1. Bakgrund 

Utvecklingen i världsekonomi fortsätter efter finansiell kris men takten i uppgången 
skiljer sig åt mellan olika länder till exempel i euroländerna är det mer dämpad till 
följd av den statsfinansiella oron medan i Amerika och Kina stärks konjunkturen.  

I Sverige ser utvecklingen ljus ut och tillväxten i BNP har redan blivit starkare än 
förut. Sedan slutet av 2009 har produktivitets tillväxt ökat tydligt, takten i löneökning 
har varit måttlig och kronan är stark. För att klara inflationsmålet om 2 procent men 
samtidigt skapa en stabil ekonomisk utveckling har Riksbanken beslutat att det är 
lämpligt att starta en normalisering av penningpolitiken genom att höja reporäntan 
mot mer normala nivåer.2 

Parallellt med den ekonomiska utvecklingen och ett relativt lågt ränteläge har bidragit 
till de svenska huspriserna stiger relativt snabbt under de senaste decennierna. 
Priserna föll en del under den finansiella krisen men därefter har priserna ökat 
förvånansvärt mycket om man jämför med de före krisen. En stark prisuppgång är 
oroande på grund av att en eventuell bostadsbubbla kan uppstå. Om en sådan sker kan 
det på sikt leda till stora konsekvenser för bostadsmarknaden, samt samhällsekonomin 
i synnerhet. 

Under den senaste perioden har riskbanken börjat öka reporäntan. Denna förändring 
ser vi tydligt genom det senaste tredje kvartal i året, där Riksbanken gav besked om 
att reporänta höjs från 0,5 procent till 0,75 procent. Trenderna av denna ränta höjning 
visar att prisutvecklingen på bostadsmarknaden bromsas ned. 

1.1.1.  Svenska marknadsräntorna3 

Den räntan som låntagare är beredda att betala för olika typer av krediter kallas för 
marknadsränta.  

                                                
1 Småhus: fritidshus, villor 
2 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=15963 2010-15-10  
3 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=15963 2010-15-10  
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Tre av de viktigaste svenska marknadsräntorna är STIBOR Fixing, stadsskuldsväxlar 
samt statsobligationer. STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) utgör den ränta 
som bankerna betalar när de lånar pengar mellan varandra och brukar därmed följa 
reporäntan väl. En stadsskuldväxel är ett löpande skuldebrev utgett av Riksgälden 
som används för att finansiella statens kortfristiga lånebehov medan statsobligationer 
däremot utgör de obligationer som Riksgäldskontoret ger ut för att finansiella statens 
medel- och långfristiga lånebehov. 

Reporänta och räntor för bostadslån har ett starkt samband med marknadsräntorna, 
som brukar ligga under bostadsräntor och över reporäntan. 

1.1.2. Prissättning på bostadsmarknaden 

Vad bestämmer det pris till vilket en bostad är köpt och sålt? Den allmänna principen 
att marknaden går mot jämvikt, en situation när priset har flytta till en nivå där den 
mängd som krävs av ett pris motsvarar den mängd som levereras av samma vara.4 

Jämviktspriset på bostadsmarknaden sätts enligt grundläggande prissättningsteori där 
efterfrågan och utbudet korsar varandra, där hur stor del av utbudet av en bostad som 
köparen är beredd att ta över vid olika priser i olika situationer, vilket ju sker i de 
bekanta utbuds- och efterfrågekurvorna. Man kan säga att de mäter utbudet sett från 
säljarens synpunkt och utbudet sett från köparens synpunkt.  

 

Figur 1, Jämvikt på bostadsmarknaden 

Hela efterfrågekurvan kan skifta till höger eller vänster, det beror på något annat som 
ändras än priset på bostaden, till exempel ändringen av den räntan på bolånen eller 
ändringen av reporäntan som påverkar efterfrågan på bostadsmarknaden. 

                                                
4 Paul Krugman & Robin Wells, Microeconomics, 2005 by Worth Publishers, Fourth printing, s.68 
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Figur 2, Förändring efterfrågan 

1.2. Problemformulering 

Reporäntan används främst för att hålla den Svenska ekonomin i balans. Reporäntan 
påverkar i första hand bankernas utlåningsränta som brukar ligga mellan 1,5 och 2,5 
procentenheter över reporäntan. Detta kan medföra att de som vill låna pengar inte 
blir beviljade lika höga lån som innan vid en räntehöjning, vilket medför till att de 
inte kan låna lika mycket pengar. Detta kan i sin tur minska efterfrågan på 
bostadspriserna. 5  

Både bostadspriset och reporäntan har gått upp och ned under de senaste åren. År 
1995 låg reporäntan på 8 procent och 2009 låg reporäntan endast på 0,25 procent.6 
Bostadspriset har dock endast stigit sedan 1993.7 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan reporänta 
och bostadspriset. Det görs genom att se efter hur lång tid tar det innan effekten av 
reporäntans ändring sätts in, samt om det är hur hög reporäntan är eller när ändringen 
görs som påverkar bostadspriset. Har bostadspris förändringen haft positiv eller 
negativ påverkan av reporänta?  Finns det ett samband mellan dessa?  

1.4. Avgränsningar 

Undersökningen utspelar sig under tidsperioden 1994 till och med 2009. Anledningen 
till detta är att under sommaren 1994 ersattes marginalräntan mot riksbanken 
styrränta.8 Detta för att få ett så stort antal observationer som möjligt. 

                                                
5 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912 2010-10-06 
6 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912 2010-10-06 
7 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____39157.aspx 2010-11-30 
8 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=16790 2010-11-30 
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Den är även avgränsad till att endast ta med bostadspriset på hela Sverige. Detta då 
bostadspriset har gått åt ungefär samma håll i hela Sverige under den här perioden, 
med en del skiljaktigheter.  



Sida 5 av 39 

2. Metod 
Kapitlet innehåller de metoder som har använts för att ta fram data, hur data har 
bearbetas och framtagits.  

2.1. Val av metod 

2.1.1. Deduktiv metod 

Det finns två olika typer av metoder induktiv och deduktiv metod. Induktiv metod är 
när man samlar in data och vill hitta generella mönster dvs. empiri till teori . Deduktiv 
metod är när man utgår från redan befintlig teorier och testar dessa med empiristisk 
data.9 

I detta fall används deduktiv metod, då vi utgår från främst korrelationskoefficienten 
som visar om det finns ett samband eller inte, och därefter olika teorier för att se hur 
sambandet mellan reporäntan och bostadspriset ser ut.  

2.1.2. Kvantitativ respektive kvalitativ metod  

Kvantitativ data eller ”hård” data är data som man kan användas till räkneoperationer 
och dataanalysen sker efter datainsamling. medan kvalitativ data eller ”mjuk” data är 
längre texter som man får bearbeta och tolka löpande under datainsamlingen.10 

Denna studie kommer att använda sig av en kvantitativ metod då den kommer att 
använda sig av kvantitativ data eller ”hård” data till insamling av bostadspriser och 
reporäntan. Därefter kommer det att utföras räkneoperationer på data. 
Räkneoperationerna kommer sedan att tolkas för att avgöra om det finns ett samband 
eller inte.  

2.1.3. Korrelationsanalys  

I undersökningen tittar man på samband mellan flera variabler dvs. en bivariat analys. 
Då båda variablerna befinner sig på intervall/kvotnivå är en korrelationsanalys enklast 
att genomföra.11  I detta fall utgår undersökningen från att reporäntan är en oberoende 
variabel och bostadspriset en beroende variabel. Med detta menas att reporäntan 
påverkar bostadspriset.12 Korrelationsanalysen görs sex gånger på sex olika data för 
att se hur starkt sambandet är. Detta för att sedan välja bort dem som har lägst 

                                                
9 Johannsen & Tufte, Samhällsvetenskaplig metod (2007), Liber AB s 35 
10 Johannsen & Tufte, Samhällsvetenskaplig metod (2007), Liber AB s 69-71 
11 Johannsen & Tufte, Samhällsvetenskaplig metod (2007), Liber AB s 179 
12 Johannsen & Tufte, Samhällsvetenskaplig metod (2007), Liber AB s 182 
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samband. För att räkna ut detta används korrelationskoefficienten eller Pearsons r som 
det också kallas. Denna räknar ut hur starkt ett linjärt samband existerar.13 

De sex olika data är: 

1. Reporäntans medelvärde och bostadsprisets medelvärde från samma år. 
2. Reporäntans medelvärde och bostadsprisets medelvärde från ett år framåt. 
3. Reporäntans medelvärde och bostadsprisets medelvärde från två år framåt. 
4. Reporäntans utveckling och bostadsprisets utveckling från samma år. 
5. Reporäntans utveckling och bostadsprisets utveckling från ett år framåt. 
6. Reporäntans utveckling och bostadsprisets utveckling från två år framåt.  

2.1.4. Regressionsanalys  

Genom en regressionsanalys kan man se hur sambandet ser ut, då den tar fram en 
ekvation. Denna analys görs med hjälp utav linjär regression. Det är viktigt att ta 
hänsyn till att en regressionsanalys visar endast medel hur regressionslinjen ser ut. 
Alla punkter följer inte exakt på linjen om inte korrelationskoefficienten är lika med  
(+1) eller (-)1. För att räkna ut detta behöver man räkna ut residualspridningen. Detta 
är ingenting som man kommer att ta hänsyn till i denna undersökning. Istället tar 
undersökningen hänsyn till korrelationskoefficienten.14 

2.1.5. SPSS 

SPSS (Statistica Package for the Social Sciences), är ett datastatistik program som är 
populärt och används mest på Högskolor och Universitet. Detta program kommer att 
användas för att kontrollera korrelationskoefficienten och regressionslinjen samt hitta 
t-värde. Ett exempel på uträkning är: 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8,066E-16 ,000  . . 

VAR00002 5,000 ,000 1,000 . – 1,023 . 

a. Dependent Variable: VAR00001 
Tabell 1, Exempel SPSS regressionkoefficient 

I detta fall skulle regressionslinje se ut enligt följande: 

Y=  -8,066E-16 + 5,000 • x 

                                                
13 Johannsen & Tufte, Samhällsvetenskaplig metod (2007), Liber AB s 186-187 
14 Svante Körner & Lars Wahlgren, Statistiska metoder 2:a uppl. (2005) Studentlitteratur s. 63, 70, 71 
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2.2. Motiv för val av metod 

2.2.1. Deduktiv metod och kvantitativ metod 

Den deduktiva metoden ansågs vara lämplig då det redan fanns en utvecklad hypotes 
innan arbetat som skulle testas.  

En kvantitativ metod anses vara lämplig då undersökningens syfte är att hitta ett 
orsakssamband mellan reporäntan och bostadspriset dock kan verkligheten se väldigt 
objektiv ut. Anledningen till detta är att man inte behöver tolka materialet mer än att 
vara källkritisk.  

2.2.2. Korrelationsanalys och regressionsanalys  

Det ansågs lämpligt att göra totalt sex stycken korrelationsanalyser under tre års tid 
och på både den procentuella utvecklingen och det verkliga värdet. Då man inte innan 
vet om exakt hur lång tid det tar innan reporäntans ändring verkar då det kan ta upp 
till mellan 12 och 24 månader ändringens fulla effekt sätts in. Samt att man inte veta 
om det är hur hög reporäntan är eller om det är en ändring som skulle kunna påverka 
bostadspriset.  

Korrelationsanalysen säger inte något om hur kraftig lutningen är, utan endast åt 
vilket håll linjen går åt. Därför görs en regressionsanalys på det alternativet som har 
haft starkast samband.  

2.3. Datainsamling 

Det finns två olika typer av datainsamling primärdata och sekundärdata. Primärdata är 
när man får data direkt ifrån källan exempelvis via intervju eller sådan information 
som man samlar in på egen hand vid undersökningstillfället, medan sekundärdata är 
sådant som redan befintliga i forma av artiklar, rapporter och litteratur. 

I denna undersökning har vi använts oss av sekundärdata. Även olika hemsidan på 
Internet har haft en väsentlig del i den vår undersökning till exempel information om 
reporäntan är hämtad från riksbankens hemsida.15 Informationen om bostadspriset 
utgår från Svenska statistiska centralbyrån som utgår från fastighetsprisindex 100 från 
år 1981. 

På riksbankens hemsida finns det inget tillgängligt lägesmått avseende reporäntan, 
därför aritmetiskt medelvärdet kommer att räknas ut och användas som ett lägesmått. 

                                                
15 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912 2010-10-06 
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2.4. Trovärdighet 

Det finns två viktiga begrepp som har med trovärdighet att göra dessa är reliabilitet 
och validitet. En sak som är viktigt avseende trovärdighet är hur trovärdig data är eller 
tillförlitlig, detta kallas för reliabilitet,16dvs. att vara källkritisk till vilken data som 
används, samt hur data bearbetas. Det är även viktigt att det är en bra relation mellan 
den generella data och det man anses undersöka detta kallas för validitet. Finns även 
begreppsvaliditet, inre validitet och yttre validitet.17 Begreppsvaliditet handlar om hur 
bra data representerar det som skall undersökas. Inre validitet menas att ett 
experiment visar högt samband mellan två variabler, om det är en hög intern validitet 
ska man inte behöva vid ett liknande experiment behöva värdera intern validitet.18 
Yttre validitet handlar om att ha ett representativt urval som motsvarar 
populationen.19 

2.4.1. Validitet  

Begreppsvaliditeten anses vara hög då man har utgått från fastighetsprisindex från år 
1981 och reporäntan för att kontrollera samband. Det kan finnas andra faktorer som 
kan påverka sambandet, som konjunkturskillnader, utbud/efterfrågan, inflation, men 
undersökningen handlar om ett generellt samband borde inte det spela någon större 
roll.  

Inre validitet anses vara relativt hög analysen har tagit hänsyn till att det kan ta upp 
till 12-24 månader innan reporäntans ändringar sätts in till 100%. Detta har skett 
genom att först räkna på korrelationskoefficienten på samma år, sedan ett år framåt 
för bostadspriset och sedan två år framåt för bostadspriset, för att tänkas få med alla 
tänkbara fall. Dock så har inte denna undersökning tagit hand om det finns några 
andra variabler som kan påverka bostadspriset än reporäntan.  

2.4.2. Reliabilitet 

Reliabiliteten anses vara hög då undersökningen baseras på redan befintliga teorier. 
Det kan finnas andra saker som påverkar bostadspriset än reporäntan. Källorna som 
används anses vara tillförlitliga då riksbankens hemsida används som källa för 
reporäntan. Den svenska statistiska centralbyrån som källa för bostadspriser, då flera 
företag använder deras statistik på fastighetspriser som skatteverket, Lantmäteriet, 

                                                
16 Johannsen & Tufte, Samhällsvetenskaplig metod (2007), Liber AB s 28-29 
17 Johannsen & Tufte, Samhällsvetenskaplig metod (2007), Liber AB s 47 
18 Johannsen & Tufte, Samhällsvetenskaplig metod (2007), Liber AB s 192 
19 Johannsen & Tufte, Samhällsvetenskaplig metod (2007), Liber AB s 240-241 
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Boverket, mäklare och banker.20 Data har behandlats med teorierna nedan och för att 
säkerhetsställa att man har fått rätt resultat har all data kontrollräknats, samt har Excel 
används som hjälpmedel.  

Då den mesta informationen är hämtad från sekundära källor så är det extra viktigt att 
man är källkritisk detta har skett genom att titta på hur man har fått fram fakta, vart 
data är hämtad ifrån, från vilket datum data är ifrån. 

                                                
20 http://www.scb.se/Statistik/BO/BO0501/_dokument/BO0501_BS_2010.pdf 2010-10-12 
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3. Teori och nyckelbegrepp 
I detta kapitel förklaras de teorier som kommer att användas för att framta analys och 
härleda slutsatser ifrån. Den kommer även att behandla viktiga nyckelbegrepp som 
gör det lättare att förstå teorierna.  

3.1. Teorier 

Eftersom ser vi framför oss en bostadsmarknad som i grunden liknar alla andra 
marknader, som ska locka till sig investerare och kapital, tar vi hänsyn till teorier som 
beskriver olika form av effekter och dess samband. För att underlätta förståelsen för 
läsare definieras nedan innebörden av teorierna som effektiva marknadshypotesen, 
effekt av reporäntan och statistiska sambandet. 

3.1.1. Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen antar att priset på en tillgång skapade av finansiella 
marknader effektiva representerar den bästa möjliga utvärderingen av värdet i 
tillgången.21  

Priset på en tillgång ska återspela all tillgänglig information om tillgången. Priset på 
en tillgång därför alltid riktig i den meningen att det avspeglar den kollektiva analysen 
hos alla investerare. 

Enligt den effektiva marknadshypotesen är det omöjligt att använda någon 
information som marknaden redan känner till för att konsekvent vinna över 
marknaden, förutom möjligen genom insiderinformation. 

Det finns tre varianter av den effektiva marknadshypotesen; svag, halvstark och stark 
marknadseffektivitet. Skillnaden dessa emellan beror på vilken typ av information 
som reflekteras i tillgångspriset som i detta fall är reporäntan. 

Svag marknadseffektivitet: om marknaden är svagt effektiv är det 
möjligt att förutsäga framtida rörelser inom tillgångspriset på basis av 
tidigare rörelser, detta innebär att tillgångspriset ska bestämmas genom att 
använda all historisk information till exempel genom teknisk analys. 

Det svag marknadseffektivitet antar att huspriser rör sig helt slumpmässigt 
utan mönster. Ränteförändring skulle inte påverka bostadsmarknaden. 
Detta leder till att korrelation ligger mycket nära noll och det kanske inte 
finns något samband mellan reporäntan och bostadspriser. 

                                                
21 Fama, Eugene F. ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work ” The Journal of 

Finance 25, no.2 (May 1970) s.383-417 
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Halvstark marknadseffektivitet: om marknaden är halvstarkt effektiv 
bestäms tillgångspriset av all information som finns inom den svaga 
formen samt all offentlig tillgänglig finansiell information såsom 
delårsrapporter och statistisk då denna information ligger till grund för 
marknadens prissättning. 

 Enligt halvstark marknadseffektivitet skulle en förändring i räntenivån 
uttrycka direkt förändringar på bostadsmarknaden. Detta innebär att 
reporänta höjs och att bostadspriserna har en tendens att sjunka. 

Stark marknadseffektivitet: om marknaden är starkt informations 
effektivitet d.v.s. att tillgångspriser representera den bästa möjliga 
utvärderaren, samt tar hänsyn till all information som offentlig 
information, historisk information och insiderinformation. 

Vid en stark marknadseffektivitet innebär det att kunskap om 
ränteförändring redan har kommit till alla aktörer och dessa har därför 
redan anpassa sig. På bostadsmarknaden kommer ingen reaktion som kan 
observeras. 

Avvikelser från informations effektivitet benämns anomalier.22 

 

3.1.2. Effekt av reporänta23 

Riksbanken styr penningmängden i samhället genom att köpa och sälja statspapper 
samt genom att styra räntan på bankernas upplåning . Riksbanken kan höja reporäntan 
eller sänka reporäntan. 

- Riksbanken höjer reporäntan 

Eftersom reporäntan bestämmer bankernas utlåningsräntor så medför detta troligtvis 
en högre reporänta gör upplåningskostnad dyrare för bankerna. Detta leder ofta att 
bankerna höjer sina utlåningsräntor till konsumenter, vilket i sin tur leder till minskad 
investeringsviljan, dämpad konsumtion och sjunkande bostadspriser. På så vis 
används Riksbanken en höjning av reporäntan som ett verktyg att kyla ned ekonomin 
under högkonjunktur för att undvika en överhettning och för hög inflation. 

- Riksbanken sänker reporäntan 

En lägre reporänta ska få motsatt effektivitet. Lägre reporäntan bidrar till att 
marknadsräntan sjunker. Syftet med att sänka reporäntor är framför allt att stimulera 
företag att investera och öka hushållens konsumtion. Följande kan leda till ökande 
                                                
22 Bodie, Kane, Markus, Investments, Seventh Edition 2008 by Mc Graw Hill 
23 Klas Eklund, Vår Ekonomi,12.uppl. 2010,  Norstedts Förlagsgrupp AB 



Sida 12 av 39 

tillgångspriser såsom börskurser och bostadspriser, ökad belåning av hushåll och 
företag som lockas av billigare räntan 

Man kan säga att via sin reporänta påverkar Riksbanken både likviditeten och 
marknadsräntorna. 

Effekten av reporäntan är tydlig riktning även dess kan ta olika tid: högre reporänta 
ökar marknadsräntorna, lägre reporänta sänker dem. Tydligast är genomslaget på de 
korta marknadsräntorna, som styr de rörliga bolånen. Genomslaget på de långa 
marknadsräntorna, som styr de bundna bolånen. 

3.2. Statistiska sambandet 

3.2.1. Aritmetiska medelvärde24 

Det aritmetiska medelvärdet är ett lägesmått och kallas oftast för medelvärde. Man 
räknar ut medelvärdet genom att ta summan av de observerade värdena dividerat med 
antalet observationer. Formeln ser ut så här: 

 
Där n i formeln är antalet observationer. Formeln tar fram genomsnittet av ett antal 
observationer. 

3.2.2. Korrelationskoefficienten25 

Korrelationskoefficienten visar hur starkt linjärt samband som existerar. Detta räknar 
man ut genom att räkna ut ett r värde. Då använder vi en formel som ser ut så här:26 

 

r blir alltid mellan 1 och -1, ju närmare r är -1 eller +1 desto större samband är det. 
Om r är nära -1 är det ett negativt samband och om r är nära 1 är det ett positivt 
samband. I diagrammet nedan(Diagram 1) är r=1 då är det ett fullständigt linjärt, 
positivt samband och alla punkter ligger mitt på linjen. Med detta menas med att om 
X ökar, ökar även Y. 

                                                
24 Svante Körner & Lars Wahlgren, Statistiska metoder 2:a uppl. (2005) Studentlitteratur s. 44, 47 
25 Andersson, Göran; Jorner, Ulf; Ågren, Anders Regressions- och tidsserieanalys 2:a uppl. (1994) 

Studentlitteratur, Lund s. 41-45 
26 Svante Körner & Lars Wahlgren, Statistiska metoder 2:a uppl. (2005) Studentlitteratur s. 76 
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Diagram 1, Fullständigt linjärt, positivt samband 

I diagrammet nedan (Diagram 2) är det ett fullständigt linjärt negativt samband och 
alla punkter ligger mitt på linjen. Med detta menas att om X ökar så minskar Y. 

 
Diagram 2, Fullständigt linjärt, negativt samband 

Det är dock väldigt sällan som r blir (-)1. Nedan visas ett diagram(Diagram 3) där 
sambandet är signifikant.  
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Diagram 3, Signifikant samband 

En sak att tänka på är att r endast mäter styrkan av ett linjärt samband inte sambandets 
kausala riktning. Nedan visas ett diagram(Diagram 4) där sambandet r≈027, detta 
betyder att det inte finns något linjärt samband.  

 
Diagram 4, Inget samband 

                                                
27 uträknat i Excel svaret blev exakt: -0,02139458  
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3.2.3. Minsta – kvadratmetoden. Bestämning av linjär regression 

Regressionslinjen är en rät linje som beskriver genomsnittssambandet mellan två 
variabler och med hjälp av en linjal bestämma dess ekvation. Denna ekvation kan 
man sedan rita upp i ett diagram.28 

Vi kan skriva regressionslinjen så här: 

Y = a  +bX 

Där X antas vara oberoende variabel och Y är den beroende variabeln. Om Y och X är 
medelvärdena för de båda variablerna kan bestämmas med följande uttryck: 

    

 

Där:  

• a anger var regressionslinjen skär Y-axeln. Om X variabeln kan anta värdet 
noll kan a tolkas som det värdet som variabeln Y i genomsnitt antar när 
variabeln X = 0. 

• b är linjens riktningskoefficient och kallas regressionskoefficienten. Den anger 
med hur många enheter Y ändras när X ökar med en enhet. 
 

3.2.4. Hypotesprövning29 

Hypotesprövning är en metod som baserat på urvalsdata och sannolikhetsteori för att 
avgöra om hypotesen har en rimlig förklaring eller inte vid en given signifikantnivå. I 
den här undersökningen ändvänder vi hypotesprövning för att bedöma huruvida 
regressionslinjens förklaringsgrad mellan reporäntan och bostadspriser kan ha ett 
värde som är statistiskt signifikant eller endast beror på slumpen. Vi börjar 
hypotesprövning med ställa upp nollhypotes, alternativ hypotes och signifikantnivå, 
sen ska vi räkna t-värde. genom formeln nedan: 

                                                
28 Svante Körner, Lars Wahlgren. Statistiska metoder. 2: uppl. (2005) Studentlitteratur, Lund. S.73 
29 Lind, Marchal, Wathen  Statistical Techniques in Bussiness and Economics with Global Data Sets, 
13.uppl.(2008) The McGraw-Hill s.331-337 
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Nollhypotesen (H0) är ett utlåtande om värdet av en befolkning parameter utvecklats 
för att testa numeriska bevis. Alternativa hypotesen (H1) beskriver vad vi kommer att 
sluta om vi förkasta nollhypotesen. Den är också kallad forskning hypotesen. . Den 
alternativa hypotesen accepteras om provet data ger oss tillräckligt med statistiska 
bevis för att nollhypotesen är falsk. 

Signifikansnivå berättar om sannolikheten att förkasta nollhypotesen när den är sann. 
Den kallas också risknivån eftersom det är den risk man förkastar nollhypotesen när 
den i verkligheten är sann. Det är lämpligt med 0,05 nivå (dvs. med 5%) som vi väljer 
för denna undersökning eftersom  0,05 nivå är traditionellt för projekt forskning. 

Under de senaste åren, sporrade av tillgången av mjukvara, mer information 
rapporteras ofta om hållfastheten av avslag eller godkännande. Det är, hur säker är vi 
förkasta nollhypotesen. Detta tillvägagångssätt rapporter sannolikheten (förutsatt att 
nollhypotesen är sann) att få ett värde av provutfallets minst lika extrem som det 
värde som faktiskt erhålls. Denna process jämför sannolikheten, kallad P-värde, med 
signifikantnivå. Om p-värdet mindre än signifikansnivån är H0 förkastas. Om det är 
större än signifikansnivån förkastas H0 inte. 

I denna hypotesprövning, jämför vi provutfallets till ett kritiskt värde. Ett beslut tas att 
antingen förkasta nollhypotesen(H0) eller att godkänna nollhypotesen(H0). Så, till 
exempel om det kritiska värdet är -1,76 och det beräknade värdet av provutfallets är -
2,19. beslutet att förkasta nollhypotesen.  (Se figur 3) 

 
Figur 3,Exempel av Hypotesprövning. 
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3.3. Nyckelbegrepp 

3.3.1. Reporänta 

Reporänta är den viktigaste styrräntan som Riksbanken sätter i penningpolitiskt syfte. 
Reporänta som tillsammans med inlånings- och utlåningsränta är så kallade 
styrräntor.30 Inlåningsräntan är räntan som baken får på sina pengar i Riksbanken 
under sju dagar, däremot är utlåningsräntan den räntan som banken ska betala efter 
lånar pengar under sju dagar. Reporäntan ligger alltid 0,75 procentenheter lägre än 
inlåningsräntan och 0,75 procentenheter högre än utlåningsräntan.31 

Reporäntan använder som ett verktyg för Riksbanken att styra den korta 
marknadsränta (räntan på räntebärande värdepapper med max ett års löptid). 
Reporäntan påverkar till bostadslån och sparränta samtidig den kan stimulera 

konsumtionsvanorna hos befolkningen och kontrollera inflations nivåer.32 

 

 

                                                
30 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912 2010-15-10  
31 www.reporanra.se/historia 2010-10-09 
32 www.reporanta.se/vad-ar-reporantan 2010-10-09 

Diagram 5, Reporäntans utveckling 1994-2010 
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3.3.2. Bostadspriset  

I denna undersökning utgår bostadspriset från fastighetsprisindex på småhus för 
permanentboende vilket är villor, rad- och kedjehus.  

Fastighetsprisindex33 

Medelvärde är inte det bästa sättet att räkna ut bostadspris på, då olika bostäder är 
värda olika mycket och under vissa perioder kan fler som är billiga säljas än i andra 
perioder, därför finns det ett index som kallas fastighetsprisindex. Det finns ett 
fastighetsregister som innehåller uppgifter om landets samtliga fastigheter, 
taxeringsenheter och värderingsenheter.34 Med hjälp av detta register delar man in 
fastigheterna i olika taxeringsklasser, detta utgör sedan ett viktsystem som Statistiska 
centralbyrån sedan använder till fastighetsprisindex.  

 

 

                                                
33 http://www.scb.se/Pages/Standard____39379.aspx 2010-10-13 
34 http://www.appl.scb.se/Scbdok/2002/scbdokBO0601_2002.PDF 2010-10-14 

Diagram 6, Fastighetsprisindex 1994-2009 
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4. Tidigare forskning 
I Sverige styr Riksbanken reporäntan. Mot svarande reporäntan i EMU kallas 
refiränta och den kallas Fed Funds ränta i Amerikan.35 

Det finns ett väldigt begränsat antal forskningar som forskar om effekt mellan 
reporäntan och bostadspriset men nedan tar vi hänsyn till två av de mest intressanta 
artiklar av forskare från Amerikan, som endast gäller reporäntans effekt till 
bolåneräntor och hur bolåneräntan leder till Amerikas Kris år 2007. 

 

I artikeln ”Mer om den penningpolitiska transmissionsmekanismen bolåneräntor och 
reporäntan” 36 forskning visar att bolåneräntornas tillförändringar i reporänta är 
avgörande för att bedöma effekterna av penningpolitiken åtgärder på 
bostadsmarknaden samt att ge ytterligare bevisning om räntans kanal för 
penningpolitiken. I efterdyningarna av avregleringen i banksektorn under 1980-talet, 
hävdar att svaret på bolåneräntor för förändringar i penningpolitiken har ökat. Detta 
beror delvis på att avskaffandet av maxvärde för inlåningsräntan samt värdepapper av 
bolån. Det var en striktare penningpolitik. I takten med det avskaffades taken av 
inlåningsräntan långivare och att ransonera kredit baserad på bolåneräntor istället för 
att införa kvantitativa begränsningar. Förutom att ge långivare med en annan källa till 
finansiering har värdepapper avseende hypotekslån flyttat bolåneräntor närmare 
marknadsräntorna  

På kort sikt finns det ingen feedback mellan den fasta boränta och reporäntan. Det 
verkar dock att den fasta bolåneräntan justerar asymmetriskt till förändringar i 
reporäntan på lång sikt.  

I den andra artikel ”Subprime Credit Crisis av 2007“ 37 undersöker Michel G. Crouhy, 
Robert A. Jarrow and Stuart M. TurnBull de olika faktorer som har bidragit till 
subprime kreditkrisen. 

Författarna hävdar att kreditkrisen 2007 började i subprime bolånemarknaden i 
Amerikan. För att förklara hur det hela började bevisar författarna att räntorna var 
relativt låga i den första delen av decenniet. Denna låga räntemiljö sporrade ökningar 
i finansiering och kraftigt ökade bostadspriser. Det uppmuntrade investerare att söka 

                                                
35 Klas Eklund, Vår Ekonomi,12.uppl. 2010,  Norstedts Förlagsgrupp AB 
36 More on the monetary transmission mechanism: mortgage rates and the federal funds rate. Payne, James E.. 
Journal of Post Keynesian Economics, Winter2006/2007, Vol. 29No2,s.247-257 
37 The Subprime Credit Crisis of 2007. By: Crouhy, Michel G.; Jarrow, Robert A.; Turnbull, Stuart M.. Journal of 
Derivatives, Fall2008, Vol. 16 No1, s.81-110 
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mera instrument som erbjuder avkastnings tillbehör, kan man säga att ju lägre räntor 
är stiger huspriset mera. 

Andra sidan analyserar författarna att om det finns flera skäl till denna ökning i 
uppkomsten av subprime lån: att låntagare och lågavlönade under de första åren oftast 
inte betalade någon amortering och kunde refinansiera med stigande bostadspriser, det 
vill säga att så länge bostadspriserna hade stigit kunde låntagare inteckning 
refinansieras till ett annat lån 
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5. Empiri/ data 
Under hösten 2008 bröt finanskrisen ut, detta medförde en förändring i ekonomin i 
hela världen. Precis innan finanskrisen bröt ut hade bankerna de högsta 
utlåningsräntorna på länge. Sverige gick in mot en lågkonjunktur riksbanken gjorde 
vad de kunde och sänkte räntan kraftigt på tio månader sänktes räntan från 4,75 % till 
0,25 %. (Detta ser man i tabell 2 men ännu tydligare i bilaga 1). 38 Trots den stora 
ränteändringen fortsatte bostadspriset att stiga, bostadspriset steg till och med mer än 
året innan. (se tabell 3)   

                                                
38 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=29561 2010-12-02 
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5.1. Reporäntan 

År Summa 
dagar 

Summa 
ränta 

Medelvärde Förändring i 
procentenheter 

1994 213 1551,32 7,283  

1995 365 2726,65 7,470 0,187 

1996 366 2231,35 6,097 -1,374 

1997 365 1587,75 4,350 -1,747 

1998 365 1427,3 3,910 -0,440 

1999 365 1166,75 3,197 -0,714 

2000 366 1454 3,973 0,776 

2001 365 1464,75 4,013 0,040 

2002 365 1460,5 4,001 -0,012 

2003 365 1083,25 2,968 -1,034 

2004 366 753 2,057 -0,910 

2005 365 547,5 1,500 -0,557 

2006 365 892,25 2,445 0,945 

2007 365 1338,75 3,668 1,223 

2008 366 1473,25 4,025 0,357 

2009 365 143,75 0,394 -3,631 

Tabell 2, Empiri avseende reporäntan 

Medelvärdet är uträknat med hjälp av det aritmetiska medelvärdet. Där man har tagit 
summa ränta – antalet dagar. Förändring i procentenheter har räknats fram genom att 
ta medelvärde år X – medelvärde år X-1. För fullständig information om ursprunglig 
data se Bilaga 1. 
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5.2. Fastighetsprisindex (FASTPI) 

År FASTPI Förändring i 
procentenheter 

1994 215  

1995 215 0 

1996 219 4 

1997 228 9 

1998 248 20 

1999 268 20 

2000 306 38 

2001 335 29 

2002 358 23 

2003 383 25 

2004 424 41 

2005 470 46 

2006 527 57 

2007 588 61 

2008 603 15 

2009 633 30 

Tabell 3, Empiri avseende fastighetsprisindex 

Förändring i procentenheter har räknats fram genom att ta medelvärde år X – 
medelvärde år X-1. I kolumnen FASTPI  visas fastighetsprisindexet från hela riket 
mellan år 1994 och 2009. 
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6. Analys 
I detta kapitel redovisar och analyserar vi korrelation, regression, hypotesprövning 
från vår Empiri/ Data . Från dessa analyser drar vi till sist våra slutsatser om effekt 
mellan reporäntan och bostadspriset. 

6.1. Korrelationsanalys 

Korrelationsanalys visar hur starkt sambandet är mellan genomsnitt medelvärde 
reporänta och bostadspriset under perioden juni 1994 till och med december 2009. 

Alla diagram har i y-axel Fastighetsprisindex (FASTPI) och i x-axeln reporäntan. 
Uträkningar har gjorts med hjälp av Microsoft Excel 2007. 

6.1.1. Medelvärde samma år 

I diagram nedan redogörs den korrelationen mellan reporäntans medelvärde och 
bostadsprisets medelvärde från samma år   

 
Diagram 7, Korrelation medelvärde samma år  

 

Som syns i diagram 7 fick vi en negativ korrelation med signifikant Den korrelationen 
är –0,69 vilket menas att det finns ett negativ samband mellan reporäntan och 
bostadspriset. Det var en ganska stark negativ korrelation som visar att förändringar i 
reporäntan och huspriset tenderar att ha ett negativt samband. Om reporäntan sänks 
har bostadspriserna en tendens att stiga och emot det, om reporäntan höjs har 
bostadspriserna en tendens att sjunka. 
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6.1.2. Medelvärde ett år framåt 

I nedanstående diagram redogörs den korrelationen mellan reporäntans medelvärde 
och bostadsprisets medelvärde från ett år framåt 

 
Diagram 8, Korrelation medelvärde ett år framåt för FASTPI 

Som syns i diagram 8 har vi fått en negativ korrelation med signifikant Den 
korrelationen är –0,63 vilket menas att det finns ett negativ samband mellan 
reporäntan och bostadspriset.  

Den är en ganska stark negativ korrelation som visar att förändringar i reporäntan och 
huspriset tenderar att ha ett negativt samband. Om reporäntan sänks har 
bostadspriserna en tendens att stiga och emot det, om reporäntan höjs har 
bostadspriserna en tendens att sjunka. 

Om vi jämför mellan korrelationen medelvärde samma år och korrelationen 
medelvärde ett år framåt (det vill säger mellan -0,69 och -0,63), kan vi säga att det 
finns en lite skillnad mellan dem eller korrelationen medelvärde samma år är lite 
starkare än korrelationen ett år framåt. 
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6.1.3. Medelvärde två år framåt 

I diagram nedan redogörs den korrelationen mellan reporäntas medelvärde och 
bostadsprisets medelvärde två år framåt. 

 
Diagram 9, Korrelation medelvärde två år framåt FASTPI 

 

Som ni ser i diagram 9 får vi en negativ korrelation med signifikant. Den 
korrelationen är –0,62 vilket menas att det finns ett negativ samband mellan 
reporäntan och bostadspriset.  

Den är en ganska stark negativ korrelation som visar att förändringar i reporäntan och 
huspriset tenderar att ha ett negativt samband. Om reporäntan höjs har bostadspriserna 
en tendens att sjunka och emot det, om reporäntan sänks har bostadspriserna en 
tendens att stiga upp. 

Om vi jämför mellan korrelationen medelvärde ett år framåt och korrelationen 
medelvärde två år framåt (det vill säger mellan -0,63 och -0,62), kan vi säga att det 
inte finns skillnad mellan dem eller korrelationen medelvärde ett år framåt är lika 
stark som korrelationen två år framåt. 
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6.1.4. Förändring i procentenheter samma år 

I diagram nedan redogörs den korrelationen mellan reporäntans medelvärde och 
bostadsprisets utveckling från samma år  

 

 
Diagram 10, Korrelation förändring i procentenheter samma år 

Som ni ser i diagram 10 får vi en positiv korrelation med signifikant. Den 
korrelationen är 0,37 vilket menas att det finns ett positiv samband mellan reporäntan 
och bostadspriset som förändring i procentenheter samma år. 

Den är en ganska svag positiv korrelation som visar att förändringar i reporäntan och 
bostadspriset tenderar att ha ett positivt samband. Om reporäntan höjs har 
bostadspriserna en tendens att stiga och emot det, om reporäntan sänks har 
bostadspriserna en tendens att sänks. 
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6.1.5. Förändring i procentenheter ett år framåt 

I nedanstående diagram redogörs den korrelationen mellan reporäntans medelvärde 
och bostadsprisets utveckling från ett år framåt. 

 

 
Diagram 11, Korrelation förändring i procentenheter ett år framåt FASTPI 

 

Som ni ser i diagram 11 får vi en positiv korrelation med signifikant. Den 
korrelationen är 0,65 vilket menas att det finns ett positiv samband mellan reporäntan 
och bostadspriset som förändring i procentenheter samma år. 

Den är en ganska stark positiv korrelation som visar att förändringar i reporäntan och 
bostadspriset tenderar att ha ett positivt samband. Om reporäntan höjs har 
bostadspriserna en tendens att stiga och emot det, om reporäntan sänks har 
bostadspriserna en tendens att sänks. 

Om vi jämför mellan korrelationen förändring i procentenheter ett år framåt och 
korrelationen förändring i procentenheter samma år ( det vill säger mellan 0,65 och -
0,37), kan vi säga att det finns en stor skillnad mellan dem eller korrelationen 
förändring i procentenheter ett år framåt är mycket starkare än korrelationen 
förändring i procentenheter samma år. 
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6.1.6. Förändring i procentenheter två år framåt 

I diagram nedan redogörs den korrelationen mellan reporäntans medelvärde och 
bostadsprisets utveckling från två år framåt. 

 
Diagram 12, Korrelation förändring i procentenheter två år framåt FASTPI 

 

Som syns i diagram 12 får vi en korrelation 0,00! Detta innebär att det inte finns något 
samband mellan reporäntan och bostadspriset som förändring i procentenheter från 
två år framåt. 

I det här fallet visar den svaga formen av marknadseffektivitet. Att bostadspriser rör 
sig helt slumpmässiga utan mönster när reporäntans förändring. 

6.1.7. Sammanfattning korrelationsanalys 

Det bästa sambandet (dvs. där korrelationen var närmast (-)1 var när man tittade på 
medelvärdet under samma år (korrelationen är -0,69). Detta menas att vi har utgått 
från att sambandet mellan reporänta och bostadspriset har ett samband om man tittar 
på medelvärden på dem under samma år.  

Eftersom -0,69 är den bästa korrelationen ska vi välja det och vidare göra en 
hypotesprövningsanalys. 
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6.2. Regressionsanalys 

Medelvärde reporänta är oberoende variabel och Fastprisindex är den beroende 
variabeln.  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (constant) 583,548 63,940  9,127 ,000 

Reporänta -54,063 15,033 -,693 -3,596 ,003 
Tabell 4, Regression SPSS 

Y= a + b • x  

Y är fastighetsprisindex och x är reporäntan. 

Vi har fått fram att a = 585,548 och b = -54,063  

Y= 585,548 - 54,063 • x (se diagram 13) 

Vi kan säga att om reporäntan ökar med en procent så minskar bostadsprisindexet i 
genomsnitt med 54,063.  

 
Diagram 13, Regressionslinje 
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6.3. Hypotesprövningsanalys 

Vi tar upp en hypotes som ser ut enligt följande: 

• H0: P = 0 (noll hypotes. Det finns inget samband mellan reporänta och 
bostadspriset) 

• H1: P < 0 ( alternativ hypotes. Det finns ett samband mellan reporäntan och 
bostadspriset). 

Test funktion börjar med att vi ska räkna t- värde. Man kan räkna t-värde genom 
formeln nedanstående eller tar det värdet direkt från tabellen av SPSS program. 

 

Där n =16 stycken (reporänta eller bostadspriset från 1994 till 2009)  

och r = -0,69 (korrelation medelvärde samma år) 

I detta fall används t-väder från Tabell 4, Regression SPSS. Där man har fått fram att 
t=-3,596. 

Antalet frihetsgrader, som kallas d f, den lika med:  n – 2  

eller d f = n – 2 = 16 - 2= 14 stycken. 

Vid signifikansnivån 5 % får vi kritiskt värde i t-fördelning lika med -1,76.  

Eftersom -3,596 är mindre än -1,76 d.v.s. att noll hypotesen förkastas, korrelationen 
är signifikant negativt! (Se Figur 4)  

 
Figur 4, Hypotesprövning t-värde=-3,596 

På annat sätt kan vi säga att det finns ett negativt samband mellan reporäntan och 
bostadspriset i medelvärde samma år.  
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6.4. Analys av effektiv marknadshypotesen 

Enlig både korrelationsanalysen och hypotesprövningen visar resultatet att det finns 
ett samband. Utan den information som man har fått reda på kan man säga att det är 
en medelstark marknadseffektivitet. 

Svag marknadseffektivitet är om reporäntan inte hade någon inverkan på 
bostadspriset. Det har i analysen visat att det finns en påverkan. 

Stark marknadseffektivitet är om aktörerna på marknaden påverkar sig till reporäntan 
när en förändring av reporäntan sker då de redan har hört talas om informationen och 
anpassar sig till den. Det man vet är att bankerna anpassar sig till reporäntan bara 
någon vecka efter att en reporänta ändring sker. Detta är dock ingenting som har 
framtagits i denna undersökning.  

Medelstark marknadseffektivitet är om reporäntan höjs och bostadspriserna har en 
tendens att sjunka.  
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7. Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras vår slutsats och diskussioner från analysdelen samt ta upp 
kritik mot studien och rekommendationer för framtida forskning. 

7.1.  Slutsats och diskussion 

Syftet med detta studien är att undersöka om det finns ett samband mellan reporänta 
och bostadspriset. Hur lång tid tar det innan effekten av reporäntans ändring sätts in 
samt när ändringen görs som påverkar bostadspriset? Studien genomförs med hjälp av 
en kvantitativ datainsamling av bostadspriser och reporäntan under perioden juni 
1994 till och med december 2009. 

Vår analys har visat sig att reporäntan och bostadspriset har ett ganska starkt negativt 
samband enligt både korrelationsanalysen och hypotesprövningen och detta samband 
uppstår under samma år. Dock kan det vara bra att ta hänsyn till att det inte är någon 
större skillnad mellan samma år och två år framåt. Detta kan medföra att om man 
tittar på en längre tidsperiod kan det ge ett annat resultat på hur många år det tar innan 
reporäntan har gjort en förändring på bostadspriset.  

Enligt regressionsanalysen kan man räkna ut fastighetsprisindex. Formeln man fick 
fram var: 

Fastighetsprisindex = 585,548 - 54,063 • reporäntan.  

Man kan säga att om reporäntan ökar med en procent så minskar bostadsprisindexet i 
genomsnitt med 54,063. Samtidigt visar analysen dock att den stämmer överens med 
teorierna, det vill säga att bostadsmarknaden verkar vara effektiv enlig den effektiva 
marknadshypotesen. Det visar att en förändring i räntenivån kan uttrycka en direkt 
förändring på bostadsmarknaden. Detta innebär att reporäntan sänks och 
bostadspriserna har en tendens att stiga upp. 

 

Ekonomiska experter i hela landet varnar och är oroliga över för att en bubbla på 
bostadsmarknaden kommer att hända. Jämviktspriset på bostadsmarknaden sätts 
enligt grundläggande prissättningsteori där efterfrågan och utbudet korsar varandra 
men idag är efterfrågan på bostäder väldig hög vilket gör att prisnivån ökar extremt 
snabbt. Orsaken är att den låga reporäntan inte ensamt bidrar till dem ökande 
fastighetspriserna utan även andra faktorer som till exempel högre inkomster och lågt 
bostadsbyggande är också avgörande till att fastighetspriserna skjuter i höjden. 
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7.2. Kritik mot studien 

Denna undersökning lämpar sig endast till hela riket, om man skulle ha använt vissa 
städer och utgått från dem kanske det skulle ha gett ett annat resultat men samtidigt 
har dessa följt varandra ungefär åt samma håll, man ska dock inte räkna bort att det 
kan finnas avvikelser.  

Denna undersökning tar med hela perioden om man inte skulle ha tagit med 
exempelvis 2009 då man tydligt kan se extremvärde på de tre sista diagrammen (den 
procentuella utvecklingen; samma år, ett år framåt och två år framåt) skulle det ha gett 
ett annorlunda svar. Antagligen kan det ge ett annorlunda svar om man gör den igen 
om fem år. Då bostadspriset endast har ökat under denna period och reporäntan mest 
har ökat.  

Det är även viktigt att ta hänsyn till att den en del felberäkningar kan ha gjorts trots att 
man har använt Excel och SPSS program som hjälpmedel. 

 

7.3. Rekommendationer för framtida forskning 

Det kan vara bra att se efter om det är flera påverkande faktorer som påverkar 
bostadspriset som antalet invånare, konjunkturförändringar, inflationsförändringar 
och andra intressanta faktorer. Detta kan vara intressant att titta på då an kan få ett 
bättre resultat. 

Då bostadsmarknaden ser ut på olika sätt genom hela Sverige kan det vara bra att 
jämföra om resultatet är detsamma i de olika städerna.  

Som det nämns i kritik mot studien kan man få ett annat resultat om man gör om 
analysen om flera år. Därför kan man göra om samma analys om några år från samma 
datum. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Repränta data 

Per förändring 
Effektiv 

Reporänta 

2009-12-23 0,25 
2009-10-28 0,25 
2009-09-09 0,25 
2009-07-08 0,25 
2009-04-22 0,50 
2009-02-18 1,00 
2008-12-10 2,00 
2008-10-29 3,75 
2008-10-15 4,25 
2008-09-10 4,75 
2008-07-09 4,50 
2008-02-20    4,25 
2007-10-31 4,00 
2007-09-12 3,75 
2007-06-27 3,50 
2007-02-21 3,25 
2006-12-20 3,00 
2006-11-01 2,75 
2006-09-06 2,50 
2006-06-21 2,25 
2006-03-01 2,00 
2006-01-25 1,75 
2005-06-22 1,50 
2004-04-07 2,00 
2004-02-11 2,50 
2003-07-09 2,75 
2003-06-11 3,00 
2003-03-19 3,50 
2002-12-11 3,75 
2002-11-20 4,00 
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2002-05-02 4,25 
2002-03-20 4,00 
2001-09-19 3,75 
2001-07-11 4,25 
2000-12-13 4,00 
2000-02-09 3,75 
1999-11-17 3,25 
1999-03-31 2,90 
1999-02-17 3,15 
1998-12-16 3,40 
1998-11-25 3,60 
1998-11-18 3,85 
1998-11-04 3,85 
1998-06-09 4,10 
1997-12-16 4,35 
1996-12-17 4,10 
1996-12-11 4,35 
1996-11-27 4,35 
1996-10-30 4,60 
1996-10-23 4,85 
1996-10-09 4,95 
1996-09-25 5,05 
1996-09-11 5,15 
1996-08-28 5,25 
1996-08-21 5,40 
1996-08-14 5,40 
1996-07-31 5,55 
1996-07-17 5,70 
1996-07-03 5,90 
1996-06-26 6,10 
1996-06-19 6,10 
1996-06-05 6,30 
1996-05-22 6,50 
1996-05-08 6,70 
1996-05-02 6,90 
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1996-04-24 6,90 
1996-04-10 7,15 
1996-03-27 7,40 
1996-03-20 7,60 
1996-03-06 7,85 
1996-02-28 8,05 
1996-02-14 8,30 
1996-01-31 8,45 
1996-01-10 8,66 
1995-07-05 8,91 
1995-06-07 8,66 
1995-04-19 8,41 
1995-04-12 8,34 
1995-04-05 8,27 
1995-03-29 8,20 
1995-03-22 8,15 
1995-03-15 8,10 
1995-03-08 8,05 
1995-03-01 7,90 
1995-02-22 7,83 
1995-02-15 7,80 
1994-12-14 7,60 
1994-11-02 7,40 
1994-08-17 7,20 
1994-08-16 6,92 
1994-06-15 6,92 
1994-06-01 6,95 

 


