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Abstract 
The main purpose with this thesis is trying to understand the underlying factors of housing prices. The 

survey has been limited to Stockholm and the years 1990 to 2013. The independent variables were 

selected based on previous research. The real estate price index was then analysed using regression 

analysis and correlation analysis. The results have been compared with the previous research and with 

economic theories. The conclusion of the study is that the real interest rate and real disposable income, 

along with household preferences can explain a large part of the housing price surge. However, the 

preferences are exogenous variables in the general equilibrium model and therefore cannot be measured.  
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Sammanfattning 
Det här är en C-uppsats vars huvudmål är att försöka förstå de bakomliggande faktorerna till 

bostadspriserna. Undersökningen har avgränsats till Stockholms län samt åren 1990-2013. De oberoende 

variablerna valts ut utifrån tidigare forskning. De har sedan analyserats gentemot fastighetsprisindexet 

med hjälp av regressionsanalys samt korrelationsanalys. Resultaten har jämförts med den tidigare 

forskningen samt med olika ekonomiska teorier. Slutsatsen av undersökningen är att den reala räntan 

och den reala disponibla inkomsten, tillsammans med hushållens preferenser kan förklara stora delar av 

bostadsprisets uppgång. Däremot är preferenser en del av de exogena variablerna i den allmänna 

jämviktsmodellen och kan därför inte mätas.  
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1. Inledning 

Syftet är att förstå några av de faktorer som påverkar prissättningen av permanenta småhus i 
Stockholms län. Ett permanent småhus är en villa, ett radhus eller ett parhus. Prisindex för permanenta 
småhus i Stockholms län är den beroende variabeln, och kommer hädanefter att benämnas som 
bostäder. Med stöd från ekonomiska modeller och teorier, samt tidigare forskning kommer analyser att 
utföras, för att försöka tolka bestämningsfaktorerna. Undersökningen har skett för tidsperioden 1990-
2013. 

1.1 Bakgrund  
Priserna på bostäder i Stockholms län har ökat kraftigt under perioden 1990-2013. Mellan år 1996 och 

2010 steg priserna på småhus med 130 procent 1. Varav under år 2009 steg bostadspriserna med hela 8 

%, trots att västvärlden led av en kraftig lågkonjunktur efter finanskrisen 2 . Bostadsbristen är stor och 

märks främst av i storstäderna. Befolkningen växer, inkomsterna blir högre, samtidigt som räntorna och 

amorteringarna blir lägre vilket har lett till en ökad efterfrågan. När en marknad ligger i jämvikt möts 

utbudet och efterfrågan. Det låga utbudet är bland annat en konsekvens av ett flertal inlåsningseffekter 

på bostadsmarknaden. Exempelvis krävs flera års kötid i bostadskön för att få ett förstahandskontrakt i 

Storstockholm. Detta gör att allt fler bor i andrahandsboende eller behöver köpa en bostad. Till följd av 

de stora värdeökningarna på bostadsmarknaden får de flesta hushåll stora skatteskulder som måste 

betalas i form av en reavinst skatt till staten om man skulle vilja sälja sitt boende. Reavinsten definieras 

som det prisskillnaden mellan vad du köpte bostaden för och vad du säljer den för, skatten brukar ligga 

på cirka 22 % av reavinsten. Det här är en av anledningarna till att marknaden går i baklås, eftersom allt 

fler väljer att bo kvar i sina befintliga bostäder 3.  

Det är relativt vanligt att hushållens finansiella skulder används för att förstå sambandet. 

Kreditmarknaden var förut reglerad men avreglerades 1985, vilket innebär att det inte påverkar den här 

undersökningen. Om kreditmarknaden är avreglerad beskrivs kredittillväxten av samma faktorer som 

påverkar bostadspriset 4. 

Enligt boverkets marknadsrapport år 2014, är det inte demografiska faktorer som står bakom den 

drastiska ökningen av efterfrågan utan de är främst ekonomiska faktorer som ligger bakom. De menar 

att de stigande inkomsterna och de sjunkande bolåneräntorna samt amorteringsvillkoren spelar den 

största rollen i bostadsprisernas ökning. Konsumenterna kan finansiera höga bostadspriser med bolån 

med låg ränta och låga amorteringskrav. Skulderna växer snabbare än vad inkomsterna gör och även 

                                                
1 Claussen C., Lagerwall B. och Jonsson M. En makroekonomisk analys av bostadspriserna i Sverige. 
2 Frisell L. och Yazdi M, Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden – en fundamental analys. 
3 Hansson B. och Johansson S, Låst läge på bostadsmarknaden. Boverket, Marknadsrapport, maj 2014. 
4 Claussen C., Lagerwall B. och Jonsson M. En makroekonomisk analys av bostadspriserna i Sverige. 
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inkomsterna har som tidigare nämnts ökat drastiskt. Det är främst de ekonomiska villkoren som har gjort 

det möjligt att ha så stora skulder för hushållen.  

Det som begränsar utbudet är som tidigare diskuterat den höga kapitalvinstskatten, som gör att en stor 

andel inte vill sälja sina bostäder vilket leder till en ännu skevare jämvikt på marknaden. Äldre bor 

hellre kvar i bostäder med för stor bostadsyta eftersom de anser att det inte lönar sig att flytta på grund 

av reavinstskatten. Man pendlar längre och längre, fram och tillbaka till arbetsplatsen eftersom det inte 

lönar sig att flytta. Det finns helt enkelt ett flertal människor som bor kvar i lägenheter som antingen är 

för stora eller för små, ligger på fel plats eller av andra orsaker inte passar, enbart för att det blir för dyrt 

att byta bostad5.  

Hedonisk prissättning är ett relativt vanligt sätt att undersöka bostadspriser på detaljnivå. När man 

använder sig av den hedoniska metoden undersöker man de underliggande faktorerna till varför en 

bostad kostar mer än en annan. Exempelvis påverkas priset av läget på bostaden eller huruvida det finns 

en balkong eller inte6. Vi kommer inte att undersöka hedonisk prissättning utan den allmänna 

prissättningen av bostadspriser. Vilket innebär att vi enbart kommer att undersöka de stora övergripande 

makroekonomiska faktorerna till bostadsprisets förändringar och inte gå in på detaljer. 

1.2. Problemformulering 

Bostadsbristen är främst utbredd i storstäderna, efterfrågan ökar i takt med att inkomsterna höjs, 

befolkningen växer och räntorna sjunker. Samtliga faktorer påverkar bostadsmarknaden men i vilken 

grad?  

Boverket hävdar i sin marknadsrapport, i Maj 2014, att befolkningstillväxten inte bör påverka 

bostadspriserna nämnvärt så länge som nybyggnationer ökar i samma takt. Det här tyder på att det även 

är andra faktorer som har en betydande roll i bostadsprisernas ökning.  Dock har Stockholm haft den 

starkaste befolkningstillväxten från och med 2005 och även den största prisuppgången.  

Teorin säger att det finns en tydlig positiv korrelation mellan ökning av löner och stigande priser. Dock 

är ökningen inte proportionell. Elasticiteten mellan hushållets disponibla inkomst och priset på 

bostadsrätter bör vara 1, alltså öka i samma takt.  Att bolåneräntorna har sjunkit gör den totala 

boendekostnaden billigare, efterfrågan blir i sin tur större och priserna på bostäder går upp. 

Bolåneräntan blir därför en viktig faktor i att försöka förstå eftersom den påverkar marknadsräntorna 

                                                
5 Hansson B. och Johansson S, Låst läge på bostadsmarknaden. Boverket, Marknadsrapport, maj 2014. 
6 Tyrväinen L., The amenity value of the urban forest: an application of the hedonic pricing method. 
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och alltså prisernas uppgång. 7 Målet med den här undersökningen är att se ifall vi kan hitta något 

empiriskt samband mellan prisets uppgång och förändringar som har skett i de, enligt teorin, påverkande 

faktorerna. Finns det något empiriskt samband eller är bostadsprisets uppgång ett resultat av hushållens 

förväntningar och preferenser? Går det att förklara och motivera prisuppgång med ekonomisk teori? 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att se vilket samband det finns mellan bostadspriser och hushållens 

disponibla inkomst, bolåneräntan, inflyttningsöverskottet, samt nybyggnation. Samtliga 

bestämningsfaktorer kommer att analyseras för att se i vilken grad priserna påverkas samt om de är 

positivt eller negativt korrelerade.  

• Vilka faktorer är det som påverkar bostadsprisernas utveckling? 

• Kan vi med hjälp av ekonomisk teori förklara prisutvecklingen? 

1.4 Avgränsningar  

Undersökningen är avgränsad till att endast analysera bostadsmarknaden i Stockholms län, endast 

permanenta småhus. Detta då bostadsbristen är som mest extrem i Sveriges storstäder. Att göra en 

liknande undersökning på bostadsrätter hade varit väldigt intressant, men tyvärr fanns inte möjligheten 

att få tag i en pålitlig tidsserie av prisutvecklingen på bostadsrätter från år 1990. Undersökningen 

sträcker sig även enbart över åren 1990-2013. Årtalen är valda för att få med prisutvecklingen under 

1990-talskrisen samt under finanskrisen år 2008.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Hansson B. och Johansson S, Låst läge på bostadsmarknaden. Boverket, Marknadsrapport, maj 2014. 
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2. Tidigare forskning 
 
Tidigare studier tas med i undersökningen för att ge läsaren en bredare kunskap kring problematiken på 
bostadsmarknadens utveckling. Kapitlet ger också en inblick i de teorier som tidigare använts samt 
vilka metoder och förklarande faktorer man har valt ut. För oss har det fungerat som en referensram 
som har använts för att välja ut vilka bestämningsfaktorer som ska analyseras, samt med vilka teorier 
och metoder.   

2.1 Bolåneräntans effekt 

Nissim Ben David menar att efterfrågan på bostadsmarknaden och priserna påverkas av möjligheten till 

finansiering. Därför spelar både den nuvarande samt den förväntade räntan en stor roll för efterfrågan. 

När räntan är hög begränsas budgeten ytterligare då bankerna avgör ifall en kund får låna pengar 

beroende på deras ekonomiska situation, skulder samt inkomsten. Desto högre räntan blir desto mer 

begränsad budget får konsumenten. Detta leder till en lägre efterfrågan som i sin tur leder till lägre 

bostadspriser. Eftersom en investering i en bostad även kan vara ett alternativ till att investera i aktier 

förväntar vi oss en negativ korrelation mellan räntan och bostadspriset. Höjs räntan förväntas de som har 

investerat att sälja sin bostad och placera pengarna i aktier istället, vilket ger ett högre utbud och lägre 

bostadspriser. Som vi kan se spelar bolåneräntan en stor roll för priserna på bostadsmarknaden. 8  

2.2 En makroekonomisk analys – Riksbanken 
 
Carl Andreas Claussen, Magnus Jonsson och Björn Lagerwall, samtliga är verksamma på 

penningpolitiska avdelningen på Riksbanken, har skrivit rapporten ”En makroekonomisk analys av 

bostadspriserna i Sverige”. De försöker hitta en förklaring till varför bostadspriserna har stigit sedan 

mitten av 1900-talet. Resultatet de fick pekar på att de viktigaste faktorerna är lägre räntor, ökad 

inkomst samt konsumenternas preferenser. Med konsumenternas preferenser menar de att 

konsumenterna prioriterar att köpa ett boende högre upp i konsumtionen än vad de gjorde tidigare. De 

har använt sig av tre olika modeller: en ekonometrisk modell, en VAR-modell och den allmänna 

jämviktsmodellen. Efter flera olika analyser drar de slutsatsen att inkomsterna och räntorna är främst de 

faktorer som man med hjälp av ekonomisk analys kan förklara prisuppgången. Det är också vanligt att 

man analyserar demografin, arbetslösheten samt kredittillväxten när man vill göra en undersökning av 

bostadspriserna. Demografin och arbetslösheten gav ingen signifikans i analysen. Och kredittillväxten, 

eller hushållens skulder, går hand i hand med priset man betalar för en bostad. Med andra ord påverkas 

de av samma variabler. Däremot har hushållens finansiella tillgångar varit en bakomliggande faktor när 

                                                
8 David N., Predicting housing prices according to expected future interest rate. 
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den ekonometriska modellen undersöktes. Den allmänna jämviktsmodellen förklarar definitionsmässigt 

inte exogena förändringar och kan därför inte förklara störningarna i preferenser. Men de 

bakomliggande orsakerna till de här preferensändringarna menar Iacoviello är att man antingen ser 

bostadsköp som en investering, eller att man har högre krav på sitt privatliv.9 

2.3 En fundamental analys 
  
Lars Frisell, chefsekonom på FI och Masih Yazdi, bankanalytiker, hävdar i sin rapport att 

bostadsmarknaden inte är övervärderad. Trots att ett flertal bedömare, bland annat The Economist och 

IMF, menar att den svenska bostadsmarknaden är övervärderad med ca 40 %, påstår Frisell och Yazdi 

motsatsen. Deras slutsats är att prisutvecklingen kan förklaras med hjälp av den disponibla inkomsten 

och bolåneräntor, och även vid en normal räntenivå är marknaden troligtvis inte övervärderad. De menar 

att ekonomer och andra analytiker använder en felaktig metod. En metod som ett flertal använder är en 

jämförelse av priset på bostadsmarknaden med hyresnivåer och tillgångspriser på andra varor utan att ta 

hänsyn till att under de senaste tio åren har det skett strukturella förändringar på kreditmarknaden. Enligt 

Frisell och Yazdi ger det här ett felaktigt resultat och är därmed är detta inte en lämplig metod. 

Utomstående bedömare som The Economist och IMF har kommit fram till sitt påstående genom att 

bland annat jämföra bostadspriserna med marknadshyrorna. Det här fungerar dock inte i Sverige då 

hyresmarknaden är reglerad, vi har alltså inte marknadshyror som exempelvis USA har. Att få tillgång 

till finansiering av en bostad och kostnaden för det har ändrats. Det här betyder däremot inte att priserna 

inte kan sjunka, utan tvärtom, speciellt på lokala marknader. Exempelvis sjönk bostadspriset med ca 15 

% i Stockholms innerstad år 2008. Det här var en konsekvens till att antalet köpare minskade. Detta 

ledde till att även antalet säljare minskade, då man hellre väntade på högre bostadspriser än att sälja 

under den här perioden. Det här visar att förväntningar om eventuella prisuppgångar eller prisfall lätt 

blir självförverkligande. 10 

2.4 SBAB:s mäklarbarometer 
 
Mäklarbarometern är en enkät som SBAB skickar ut till sammanlagt 220 fastighetsmäklare i de tre 

största områdena i Sverige, däribland Stor-Stockholm.  

SBAB kartlade ett flertal försäljningar på småhusmarknaden och som förväntat översteg efterfrågan 

kraftigt utbudet under år 2013. Enligt deras rapport lades bostäderna ut med ett relativt lågt 

försäljningspris vilket ledde till intensivare budgivningar och därför en stor skillnad mellan 

                                                
9 Claussen C., Lagerwall B. och Jonsson M. En makroekonomisk analys av bostadspriserna i Sverige. 
10 Frisell L. och Yazdi M., Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden – en fundamental analys. 
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utgångspriset och det pris som bostaden faktiskt såldes för.  Försäljningstiderna blev också kortade då 

efterfrågan vad stor. Chefsekonom på SBAB, Tor Borg påstår att det inte byggs tillräckligt med nya 

bostäder, och att befolkningsökningen därför blir för stor och ytterligare pressa bostadsmarknaden. 11 

SBAB hävdar att de bakomliggande faktorerna som ökar efterfrågan är låga räntor, ett ökat 

demografiskt tryck samt att hushållen har fått det bättre rent ekonomiskt. Tor Borg yttrar sig angående 

framtiden, han menar att långsiktiga risker byggs upp till följd av den snabba prisutvecklingen. 

Fallhöjden är i nuläget stor utifall något oväntad skulle ske som påverkar bostadsmarknaden negativt. 

Däremot vet man fortfarande inte vilken störning som på kort sikt kan vända marknaden. 12 

2.5 Finanspolitiska rådet 
 
Finanspolitiska rådet har skrivit i sin rapport från år 2013 att utomstående bedömare, bland andra EU-

kommissionen, har pekat ut skuldsättningen som en konsekvens av bostadsmarknaden som en stor 

riskfaktor. Det är inte enbart Sverige som har lidit av kraftig prisutveckling utan även våra grannländer 

Norge och Danmark. Storbritannien, Irland och Spanien har även de haft en liknande prisutveckling på 

bostadsmarknaden. Skillnaden är att i Sverige, och Norge, har priserna inte fallit igen. Det gör att de 

som observerar den svenska marknaden befarar att den är övervärderad. De gav Sørensen uppgiften att 

utföra en underlagsrapport. Analysen pekar på att priserna kan ligga ungefär 15 % för högt, dock är det 

svårt att säga någonting säkert. Han menar även att en del av prisuppgången kan förklaras av 

fundamentala faktorer och utifrån det bör förväntningarna ligga på sjunkande priser. Finanspolitiska 

rådet avslutar med att värderingen av bostadsmarknaden skiljer sig åt från olika ekonomer och forskare. 

Svenska bostäder kan vara övervärderade, men fundamentala faktorer kan förklara prisutvecklingen. 13 

 
 

 

                                                
11 Borg, T. Mäklarbarometern, Rapport från SBAB. Kvartal 2, 26 juni 2014.  
12 Borg, T. Mäklarbarometern, Rapport från SBAB. Kvartal 1, 17 april 2015.  
13 Finanspolitiska rådet. Svensk Finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport 2013 
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3. Teori  

3.1  Teorier 

Bostadsmarknaden är i grunden som vilken annan marknad som helst, med köpare och säljare där 

utbud och efterfrågan styr marknaden. Teorierna som används som utgångspunkt i undersökningen är 

följande. 

• Den allmänna jämviktsmodellen 

• Tobins Q 

Vi kommer också att titta närmare på bestämningsfaktorerna, vilka de är och hur de påverkar 

bostadspriset.  

3.1.1 Den allmänna jämviktsmodellen 

Hur fungerar prissättningen på bostadsrätter och hur vet vi vad en lägenhet faktiskt är värd? Enligt den 

allmänna principen gör utbudet och efterfrågan av bostadsrätter att marknaden går mot jämvikt. 14  

Den allmänna jämviktsmodellen utvecklades år 2010 av Iacoviello och Neri men modifierades senare av 

Walentin och Sellin samma år för att passa den svenska marknaden. 15 

Man hittar jämviktspriset genom den grundläggande nationalekonomiska prissättningsteorin.  Vi kan 

illustrera utbudet och efterfrågan i ett diagram för att försöka förstå hur prissättningen sker. Där utbud 

och efterfrågan möts ligger jämvikten och där hittar vi priset som kommer sättas. 

Så som det ser ut idag och har sett ut de senaste åren är att efterfrågan överstiger utbudet, med andra ord 

säljs färre lägenheter än vad man vill köpa, vilket gör att priserna stiger. Köparna blir villigare att betala 

mer för en bostadsrätt och jämvikten skiftar, jämviktspriset blir det så kallade marknadsvärdet. Om 

däremot någon annan faktor gör att priset ändras, exempelvis en sänkning av bolåneräntan, kan hela 

efterfrågakurvan skifta och ett nytt jämviktspris hittas. 16  

Variablerna i den allmänna jämviktsmodellen delas enligt en grundläggande princip upp i exogena 

variabler och endogena. Det är de endogena variablerna som man kan förklara med hjälp av 

                                                
14 Krugman P. & Wells R. Microeconomics, 2004. 
15 Claussen C., Lagerwall B. och Jonsson M. En makroekonomisk analys av bostadspriserna i Sverige. 
16 Krugman P. & Wells R. Microeconomics, 2004. 
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jämviktsmodellen, de exogena förklaras utanför. Det sker störningar i ekonomin när förändring sker i de 

exogena variablerna, därför menar man att fluktuationerna i de endogena är konsekvenser från 

variationer i de exogena. En exogen störning kan exempelvis vara när det sker en förändring i 

penningpolitiken som i sin tur påverkar räntan, som är en endogen variabel. Men det kan även vara 

hushållens preferenser eller förändringar i teknologin.   

Det här innebär att det finns ett flertal exogena variabler som påverkar bostadspriset, däremot går de inte 

att mätas. Vi har enbart undersökt de endogena variablerna och har därför valt att inte gå in ingående på 

vilka de exogena variablerna är och hur de fungerar. Dock behöver man ta hänsyn till att de finns och 

spelar en stor roll i prisutvecklingen. 17 

3.1.2 Tobins Q 

Tobins q är kvoten mellan priset på en befintlig bostad relativt produktionspriset på en nytt av liknande 

standard. Exempelvis, om ett befintligt hus kan säljas för 3 miljoner kronor, och det kostar 2,5 miljoner 

kronor att bygga ett likvärdigt hus blir Tobins q 1,2. Är värdet för Tobins q, 1, kostar det lika mycket att 

köpa ett befintligt hus som att bygga ett nytt. Desto högre Tobins q är, desto lönsammare är det för 

nyproduktion. År 2012, var värdet på Tobins q 1 eller högre i 20 av Stockholms 26 kommuner. Detta 

innebar att det var dyrare att köpa ett begagnat hus, eller kostade lika mycket som att producera ett nytt. 
18 I de flesta kommuner i Stockholms län är det idag lönsamt för nyproduktion. I diagrammet nedan ser 

vi hur utvecklingen för Tobins q har sett ut i Stockholms län 1981-2012. Vi kan därför dra slutsatsen att 

det har funnits goda marknadsförutsättningar för nybyggnation i Stockholms län. 19 

                                                
17 Claussen C., Lagerwall B. och Jonsson M. En makroekonomisk analys av bostadspriserna i Sverige. 
18 Samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen i Västmanlands län. Bostadsmarknadsanalys, 2014.  
19 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Tobins-Q. Stockholm läns landsting. 2015. 
http://www.trf.sll.se/rufs2010/uppfoljning/Uppfoljning-av-utvecklingen/Bostader/Tobins-Q-/ (Hämtad 
2015-05-10) 
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Figur 1 - Tobins Q20 

                                                
20 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Tobins-Q. Stockholm läns landsting. 2015. 
http://www.trf.sll.se/rufs2010/uppfoljning/Uppfoljning-av-utvecklingen/Bostader/Tobins-Q-/ (Hämtad 
2015-05-10) 
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3.2 Bestämningsfaktorer på bostadsmarknaden 
 
Utifrån tidigare forskning och teorin har bestämningsfaktorerna till prisutvecklingen bestämts. 

Bolåneräntan, den disponibla inkomsten, inflyttningsöverskottet samt nybyggnationen. Samtliga faktorer 

kommer att beskrivas nedan, och vilket resultat vi förväntar oss utifall en förändring sker.   

 

3.2.1 Fastighetsprisindex 

Istället för medelvärdet av bostadspriset används ett prisindex. Fastighetsprisindexet är taget från 

Statistiska centralbyrån och mäter prisutveckling samt värdeutveckling på permanenta småhus. Indexet 

är beräknat årsvis och har år 1990 som basår, vilket betyder att år 1990=100. Ett index används för att 

lättare kunna mäta prisutvecklingen då det är ett korrektare mått än enbart priset då förändringar har 

skett. 21 

3.2.2 Den rörliga bolåneräntan  

Reporäntan fastställs av Riksbanken som ett medel för att kontrollera ränteläget. Bankerna blir 

påverkade av reporäntan eftersom den omgående påverkar dagslåneräntan. Reporäntan påverkar även 

många andra faktorer i ekonomin. Den påverkan en förändring i reporäntan har på den övriga ekonomin 

kallas för transmissionsmekanismen.  En förändring i reporäntan måste inte leda till en drastisk höjning 

eller sänkning på övriga räntor ifall ändringen var väntad och marknadsräntorna redan har justerats 

utefter förväntningarna. Riksbanken har som mål att de allmänna förväntningarna ska matcha 

verkligheten, alltså att deras politik ska gå att förutse. Bankernas utlåningsränta, och kanske den 

viktigaste av dem, den korta bolåneräntan påverkas av den faktiska reporäntan och den fasta 

bolåneräntan påverkas av den förväntade. 22  

Vilken effekt har valet av rörlig respektive fast bolåneränta för ekonomin? År 1996 var det ca 10 % av 

hushållen som hade en rörlig bolåneränta, övriga valde att binda upp sina lån i längre löptider. Idag ser 

verkligheten annorlunda ut, då cirka 60 % hade en rörlig ränta år 2015 (se Figur 2).23 Riksbanken kan 

med hjälp av penningpolitiken ändra reporäntan, som i sin tur påverkar bolåneräntan. Detta innebär att 

penningpolitiken har större påverkan på hushållens ekonomi eftersom de med rörlig ränta blir direkt 

                                                
21 Statistiska centralbyrån, Fastighetsprisindex. 2016. http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Index/Bygg-
och-fastighet/Fastighetsprisindex-FASTPI/ (Hämtad 2016-01-14) 
22 Avdelningen för penningpolitik, Hur påverkar penningpolitiken inflationen? Sveriges Riksbank. 2011. 
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Hur-paverkar-penningpolitiken-
inflationen/ (Hämtad 2016-01-14) 
23 Avdelningen för finansiell stabilitet, Ekonomiska kommentarer. Sveriges Riksbank. Nr 7 2015 
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påverkade. Hushållen som har valt att binda upp sina lån påverkas inte omedelbart och är därför inte lika 

känsliga för förändring. Effekten av att fler har valt att ha räntan rörlig förstärker inverkan på inflation 

samt resursutnyttjande genom förändringar i reporäntan. Bolåneräntan bestämmer kostnaden för lånet 

och är därför en viktig faktor vid analyser av bostadsmarknaden. Desto lägre räntan är desto billigare 

blir det att låna pengar, vilket leder till att hushållen kan låna mer och bostadspriserna höjs. Höjs räntan 

blir det dyrare att låna pengar och bostadspriserna sjunker. 24 

 

Figur 2 – Andelen rörliga och bundna bostadslån i Sverige25 

Enligt finansinspektionens rapport om den svenska bolånemarknaden 2014, visar deras stickprov att i 

Stockholms län ligger den genomsnittliga belåningsgraden för bostadslån på 59 % och 3 429 600 kr är 

det genomsnittliga marknadsvärdet på en bostad. Det genomsnittliga lånet ligger på hela 2 034 000 kr 

vilket innebär att en liten förändring i den rörliga bolåneräntan ger en hävstångseffekt på hushållens 

utgifter. En ränteökning på 1 % skulle innebära att hushållen skulle få betala 20 340 kr mer i 

ränteutgifter per år, det vill ssäga 1 695 kr mer i månaden. Om bolåneräntan skulle höjas till 5 % skulle 

                                                
24 Johansson J., Lagerwall B. och Lundvall H. Större andel rörliga bolån – hur påverkas 
penningpolitikens genomslag? 
25 Avdelningen för finansiell stabilitet, Ekonomiska kommentarer. Sveriges Riksbank. Nr 7 2015 
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hushållen behöva betala 101 700 kr i ränta på deras bostadslån om året, det är 8 471 kr i månaden. Det 

här är vad som menas med hävstångseffekten och är anledningen till varför bolåneräntan är så viktig för 

att förstå prissättningen på småhus. En liten förändring i den rörliga räntan innebär en stor direkt 

förändring på hushållens ränteutgifter. Hävstångseffekten avtar desto större del av lånet som amorteras 

eftersom belåningsgraden blir lägre26.  

3.2.4 Hushållens disponibla inkomst 

Den disponibla inkomsten är den inkomst man har kvar efter att man har skattat samt fått olika former 

av transfereringar, exempelvis bidrag, som man är berättigad till. Enligt Finocchiaro, Nilsson, Nyberg 

och Soultanaevas artikel om hushållens skuldsättning, publicerad på Riksbanken, har man kommit fram 

till att de svenska hushållen i princip har fördubblat sin skuldsättning, och bolån utgör ca 80 % av 

skulden. Den disponibla inkomsten har inte ökat i samma takt som bostadspriserna har vilket leder till 

den höga skuldsättningen, samt oron över en eventuell prisbubbla på bostadsmarknaden.  Ökar 

inkomsten kan man betala mer för en bostad, vilket gör att fler väljer att köpa. Efterfrågan ökar vilket 

leder till att priserna ökar. Av den disponibla inkomsten sparar man en del och den andra delen 

konsumerar man. Den avgör också om hushållen behöver sälja eller kan behålla bostaden vilket även 

innebär att den påverkar efterfrågan och utbudet på marknaden. 27  

3.2.5 Inflyttningsöverskott 

Sveriges befolkning närmar sig stadigt en siffra på snart tio miljoner personer. 31 december, 2014 bodde 

det hela 9 747 355 personer i Sverige.  Befolkningen har alltså ökat med lite mer än hundra tusen 

personer jämfört med 2013, vilket är den största ökningen någonsin historiskt sett. Den stigande 

befolkningsmängden beror på att fler föds och färre dör samt invandring.  28  Stockholms län befolkning 

uppgick till strax över 2,2 miljoner den 30 september, 2015. 29  En ökad befolkningstillväxt ger en ökad 

efterfrågan av lägenheter som i sin tur pressar upp priserna. Inflyttningsöverskottet sätts i relation till de 

som flyttar ut. Demografin och dess utveckling är också en ytterst relevant faktor för att förstå hur 

prissättningen sker, desto större befolkning desto större efterfrågan på bostäder. Således ökar 

befolkningen och efterfrågan ökar, vilket enligt jämviktsmodellen också innebär ökade bostadspriser om 

                                                
26 Finansinspektionen, Den svenska bolånemarknaden. Finansinspektionen. 10 april 2014 
27 Finocchiaro D., Nilsson C., Nyberg D. och Soultanaeva A. Hushållens skuldsättning, bostadspriserna 
och makroekonomin: en genomgång av litteratur. 
28 Statistiska Centralbyrån, Största folkökningen någonsin. 2015. http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/385509/ (Hämtad 2016-01-14) 
29 SCB. Befolkningen i Stockholms län 30 september 2015. Statistiska Centralbyrån, 2015. 
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utbudet inte ökar i samma takt. 30 Rapporten från Boverket pekar dock på att befolkningsökningen inte 

har varit så påtaglig i jämförelse med tillgången. 31  

3.2.6 Nybyggnation bostadsrätter 

Det byggs allt fler lägenheter för att möta den stora efterfrågan i Stockholms län.  Större utbud kan 

hindra att priserna på bostäder fortsätter att skena iväg. Det höga prisläget och det nuvarande låga 

ränteläget lockar allt fler att bygga nya bostadsrätter. 32 Men fortfarande byggs det inte tillräckligt 

mycket bostäder. Enligt Hans Linds, professor i fastighetsekonomi, artikel i Fastighets nytt innebär ett 

högt Tobins q att det är lönsamt att bygga. Om det ändå inte byggs trots ett högt värde på Tobins q, kan 

det innebära att det finns hinder på marknaden. Statliga regler som är komplicerade och väldigt 

detaljerade kan exempelvis vara ett hinder som driver upp kostnaden för nybyggnation. En annan faktor 

är att marknaden är monopol lik, vilket betyder att ett begränsat antal med stora aktörer får ut högre 

priser om det byggs mindre. Förutom de här faktorerna innebär ett högt Tobins q inte att man 

automatiskt väljer att bygga, utan man tittar även på det förväntade värdet på Tobins q. Förväntar man 

sig att det kommer bli ännu mer fördelaktigt att vänta två år kommer man att göra det. Tänker flera 

samma sak fortsätter utbudet vara lågt och resultatet blir tillslut som man förväntat sig, en 

självuppfyllande profetia. Linds slutsats är att det säkraste alternativet är att låta staten agera som 

byggherre då kommunernas och de stora aktörernas intresse inte kan påverka. 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 Archer W., Gatzlaff D. and Ling D., Measuring the Importance of Location in House Price 
Appreciation. 
31 Hansson B. och Johansson S, Låst läge på bostadsmarknaden. Boverket, Marknadsrapport, maj 2014. 
32 Jonsson H., Mogren R., Palmgren H. Boverkets Indikatorer, Boverket. nr 3 2014. 
33 Lind H. Leder marknaden till rätt mängds bostadsbyggande? Fastighetsnytt, 2013-05-15 
http://fastighetsnytt.se/2013/05/leder-marknaden-till-ratt-mangd-bostadsbyggande/ (Hämtad: 2016-01-
14) 
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4. Metod 
 
Utifrån teorin och den tidigare forskningen har metodvalen skett. Det är en longitudinell 

undersökningsdesign som utgår ifrån befintliga teorier. GRETL statistik program kommer att användas 

för att genomföra en tidsserieanalys (regression) samt en korrelationsanalys. Eftersom samtlig data har 

hämtats från pålitliga källor, inflationsjusterats, och eftersom undersökningen grundas i ett flertal 

vetenskapliga artiklar samt ekonomiska teorier bör både validiteten och reliabiliteten vara relativt hög. 

Undersökningen bör också kunna replikeras utan några större problem då samtliga steg beskrivs 

utförligt.  

 

4.1 Val av metod 

Undersökningen utgår ifrån befintliga teorier, alltså används en deduktiv metod. Den empiristiska datan 

används för att testa teorierna. Ett flertal befintliga teorier samt spekulationer är utgångspunkten för 

undersökningen.   

Den kvantitativa metoden som används är, befintlig data och statistik som kommer undersökas och 

tolkas. Analyserna kommer ske utifrån datainsamling så kallad ”hård” data. Ett flertal räkneoperationer 

kommer utföras på insamlade datan, resultatet från dessa kommer att tolkas.  

Undersökningen kommer ha en longitudinell design, då samma variabler kommer att undersökas genom 

olika tidsperioder för att se förändringen34.  

4.1.1 Korrelations- och regressionsanalys 

Pearsons r, även kallad korrelationskoefficienten används för att se sambandet mellan två olika 

variabler. Korrelationen kan variera från -1 till 1. r=-1 betyder att variablerna är starkt negativt 

korrelerade, vilket innebär att om den ena ökar så sjunker den andra och vice versa. Är korrelationen 

istället 1 betyder det att variablerna är stark positivt korrelerade, om den ena ökar så ökar den andra, 

sjunker den ena så sjunker den andra. Däremot innebär r=0 att det inte finns något samband mellan 

variablerna. 35 

En korrelationsanalys kommer att utföras, där vi tittar på sambandet mellan de olika oberoende 

variablerna och bostadspriser, vilket är den beroende variabeln. I det här fallet kommer fem olika 
                                                
34 Joannsen & Tuffe, Samhällsvetenskaplig metod (2007), Liber AB 
35 Hansen B., Econometrics. Diss, University of Wisconsin 2000. 
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korrelationsanalyser att tolkas. Det vi vill få fram genom korrelationsanalysen är att se hur starkt 

sambandet är, alltså korrelationen mellan varje enskild variabel och bostadspriser.  

Korrelationskoefficienten kommer att undersökas för: 

• Bostadsprisindexet år 1990-2013 och bolåneräntans medelvärde (inflationsjusterat), år 1990-

2013 

• Bostadsprisindexet år 1990-2013 och den disponibla inkomstens median (inflationsjusterat), år 

1990-2013 

• Bostadsprisindexet år 1990-2013 och inflyttningsöverskottet, år 1990-2013 

• Bostadsprisindexet år 1990-2013 och nybyggnationen på småhus, år 1990-2013 

En regressionsanalys används för att se hur stor påverkan faktorerna har på bostadspriset. En tidsserie 

analys samt korrelationsanalys kommer att utföras i GRETL, ett statistiskt program. Främst kommer vi 

kolla på om koefficientens tecken är som förväntat, samt vilket p-värde variabeln har, om den är 

signifikant. Får vi inte ett signifikant resultat kan vi inte påvisa ett samband mellan variablerna.  36 

4.2 Motiv för val av metod  

Vi valde att använda oss av en deduktiv och kvantitativ metod, främst för att det redan finns flera 

utvecklade teorier inom ämnet. Det ansågs därför lämpligt att testa de befintliga teorierna och för att 

göra det krävs att man använder sig av en kvantitativ metod eftersom det är datan som ska testas. 

Undersökningsdesignen behöver också vara av longitudinell typ då vi vill se sambandet utifrån ett 

historiskt perspektiv, alltså se förändringen. Motivet med undersökningen är att se hur sambandet ser ut 

och i vilken grad den ekonomiska statistiken kan fånga upp och förklara prisutvecklingen på bostäder.   

4.3 Datainsamling 

Undersökningen stödjer sig på ekonomiska teorier samt mot vetenskapliga artiklar. Det här utgör en 

stabil grund och ger utrymme för egna analyser och tolkningar. Enbart sekundärdata, alltså data som 

hämtas från befintliga rapporter, artiklar, statistik m.m. har använts. Primärdata innebär att man samlar 

in data exempelvis genom en intervju, med andra ord får man informationen direkt från källan. Den här 

typen av datainsamling har inte skett.   

Datainsamlingen har skett främst från SCB:s hemsida, men även från Swedbank. Officiella rapporter 

från bland annat Riksbanken, har även använts. Dessa är pålitliga samt utförliga. Man bör dock alltid ha 

                                                
36 Hansen B., Econometrics. Diss, University of Wisconsin 2000. 
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ett kritiskt förhållningssätt då det här inte betyder att de tvunget är objektiva. Det aritmetiska 

medelvärdet har räknats ut och använts som lägesmått för bolåneräntan. Den disponibla inkomsten och 

bolåneräntan har även justerats för inflation.  

4.4 Trovärdighet  

4.4.1 Reliabiliteten 

Reliabiliteten i den här undersökningen är väldigt hög då det endast har använts hård data, i form av 

statistik från tillförlitliga källor. Vi fick däremot estimera den disponibla inkomsten för år 1990 samt år 

1992-1994 eftersom statistik för de årtalen saknades, det här bör man ha i åtanke då de estimerade 

värdena kan skilja sig från de verkliga. Eftersom statistiken är sammanställd från hela populationen, har 

heller inget urval skett som kan vara felaktigt. Dock kan vi bara utgå ifrån det som statistiken visar, vi 

vet inga underliggande privata faktorer som kan ha spelat någon roll. Det är mycket enkelt att replikera 

undersökningen då all data som har använts finns tillgänglig och från samma källor längre fram.  

Undersökningen är även baserad på befintliga teorier, både på den svenska och den internationella 

bostadsmarknaden. De faktorer som enligt de teorierna har pekats ut som relevanta har använts. För att 

kunna förklara det som inte matematiska formler kan hjälpa oss att förstå och sätta bostadsmarknaden i 

ett bredare perspektiv.   

4.4.2 Validitet 

Validiteten anses vara relativt hög då undersökningen utgår ifrån olika teorier för att bestämma vilka 

mätvärden samt variabler som bör ingå i undersökningen. Däremot finns det troligen fler mindre 

relevanta faktorer som påverkar priserna som inte har tagits med i den här undersökningen. Den 

historiska bolåneräntan har också tagits i hänsyn till inflationen, vilket innebär att samtliga värden som 

presenteras är inflationsjusterade vilket ger oss ett korrektare resultat. Den externa validiteten är 

troligtvis också ganska hög då resultaten borde gå att generalisera för bostadsmarknaden även i andra 

län. Undersökningen borde också gå att generalisera till länder med liknande problem som råder på den 

svenska marknaden då även internationella teorier har tagits i beaktande.  



 22 

5. Empiri/ data 
 
I bilaga 1 kan vi se dataseten som har använts för att genomföra den här undersökningen. Den empiri 

som kommer att undersökas är faktorerna som diskuterades i teoriavsnittet. Eventuella omarbetningar 

av statistiken samt brister kommer att redovisas i det här kapitlet. 

5.1 Bolåneräntan  

Utifrån våra teorier förväntar vi oss att bolåneräntan ska vara negativt korrelerad med bostadspriset. 

Data är tagen från Swedbanks historik för bolåneräntorna per 3 månader, då räntan var redovisad olika 

antal gånger per år har det aritmetiska medelvärdet tagits för samtliga år. Dock fanns lucka i statistiken 

där den rörliga räntan användes istället för 3 månaders ränta, från 2008-10-01 till och med 2007-09-04. 

Det här påverkar analysen något eftersom den rörliga räntan är något lägre än 3 månaders ränta, men 

eftersom skillnaderna är väldigt små borde påverkan endast vara marginell.  

Det aritmetiska medelvärdet räknas ut med följande formel: 

𝑋 =
ΣX
𝑛

 

där X är samtliga värden på bolåneräntan för år 1 och n är antal observationer år 1. Bolåneräntan har 

också räknats ut med hänsyn till inflationen genom formeln:  

𝑟! =
(1 + 𝑟!)
(1 + 𝑞)

− 1 

där rr är realräntan, rn den nominella räntan och q är inflationen. 

5.2. Fastighetsprisindex (FASTPI)  
 

Fastighetsprisindexet är taget från SCB, inga ytterligare förändringar har gjorts på värdena.                      

I bilaga 1 kan vi se att indexet är tre gånger så stort år 2013 jämfört med år 1990. Däremot sjönk indexet 

29 % från år 1991 till år 1993, därifrån börjar indexet sedan öka.  
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5.3 Inflyttningsöverskottet 

Statistiken över inflyttningsöverskottet är taget från SCB, statistiken gäller enbart inflyttningsöverskott 

till Stockholms län. Statistiken visar relativt stora förändringar över året, exempelvis var år 2005 

inflyttningsöverskottet 6879 personer jämfört med föregående år då inflyttningsöverskottet bara låg på 

1763 personer, det här är en ökning med ca 290 %. År 2013 låg siffran på 20843 jämfört med år 1990 då 

siffran låg på 2828. En stor förändring har skett över tiden med flera uppgångar men också nedgångar.  

5.4 Hushållens disponibla inkomst 

Datan är tagen från SCB, och visar enbart den disponibla inkomsten i Stockholms län. Inkomsten 

redovisades för hushåll i olika åldersgrupper, vi valde att enbart räkna med åldern 20-64 år. Med 

anledning för att den allmänna pensionsåldern är vid 65 år, samt att 20 år är en representativ ålder för 

när man börjar få en stadig inkomst, avvikelser förekommer i båda fallen. Den disponibla inkomsten 

visades för 20-29 år, 30-49 år samt för 50-64 år. Siffrorna visades som medianen för hushållens 

disponibla inkomst, jag räknade sedan ut det aritmetiska medelvärdet för samtliga åldrar från 20-64 år. 

Samtliga värden är inflationsjusterade.   

Statistiken fanns enbart tillgänglig från år 1991 vilket innebar att vi saknade ett värde för år 1990, 

årtalen 1992-1994 fattades också i statistiken. Vi valde därför att komplettera statistiken genom att 

estimera den disponibla inkomsten för de årtal som saknades. Det här gjordes genom att först undersöka 

hur inkomstförändringen såg ut i hela Sverige och om förändringarna som hade skett liknade de 

förändringar i Stockholms län för datan som vi hade. Det visade att om den disponibla inkomsten hade 

ökat i Sverige, hade den även ökat i Stockholm och tvärtom. Vilket innebar att vi kunde utgå ifrån att 

förändringarna var liknande i Stockholm som i hela Sverige för de år som vi saknade.  

I datan som vi hade från SCB hade den disponibla inkomsten sjunkit från år 1991 till år 1995, det hade 

den även gjort i hela Sverige. I Sverige hade den disponibla inkomsten sjunkit i jämn takt, alltså inga 

stora förändringar under ett specifikt år. Utifrån den här informationen valde vi därför att estimera 

inkomsten för år 1992, 1993 och 1994 med en jämn minskning för varje år. Därför valde vi att ta värdet 

för år 1995 och subtrahera det med värdet för år 1991. Därefter räknades det aritmetiska medelvärdet ut 

för de tre saknade åren, och fördelades lika. Vi valde även att estimera inkomsten för år 1990 och tog då 

den procentuella skillnaden i Sverige mellan år 1990 och 1991, därefter antog vi att den procentuella 

skillnaden var samma mellan de här två åren i Stockholm.  
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Även fast vi har försökt att estimera de saknade årtalen på bästa sätt, finns fortfarande möjligheten att 

våra värden skiljer sig från den verkliga disponibla inkomsten.  

Samtliga värden blev senare inflationsjusterade, enligt:  

𝑟! =
(1 + 𝑟!)
(1 + 𝑞)

− 1 

 
 

5.5 Nybyggnation 
 
Statistik över nybyggnationen för småhus i Stockholms län är tagen ifrån SCB. Nybyggnationen för 

småhus har pendlat mellan 1107-3333 färdigställda hus per år, vilket är en ökning med ca 200 %. 

Utifrån den här tabellen kan vi därför se ganska stora förändringar genom åren. 
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6. Analys 
 
Bestämningsfaktorerna undersöks med hjälp av en korrelations- och en regressionsanalys. När 

korrelationsmatrixen utfördes var samtliga faktorer med, utifrån resultatet beslutade jag att utesluta 

nybyggnationen från regressionsanalysen då den inte påvisar något samband. Resultaten redovisas 

samt förklaras.  

6.1 Korrelationsanalys  
 
Korrelations koefficienter, från observationerna 1990-2013 
5% kritiskt värde (två-sidigt) = 0,4044 för n=24 

Tabell 1 – Korrelationen mellan de oberoende variablerna 

 Nybyggnation Disponibel inkomst Bolåneränta Inflyttningsöverskott 

Nybyggnation 1,0000 -0,0216 -0,0505 -0,4342 

Disponibel inkomst  1,0000 -0,7669 0.6623 

Bolåneränta   1,0000 -0,4028 

Inflyttningsöverskott    1,0000 

 

Tabell 2 – Korrelationen mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna 

 

 

 

 

 

Våra förväntningar var att indexet skulle ha en positiv korrelation med den disponibla inkomsten, samt 

inflyttningsöverskottet, vilket analysen visar. Korrelationen är negativ mellan den inflationsjusterade 

räntan och indexet, viket vi också förväntade oss. Korrelationskoefficienten mellan indexet och den 

disponibla inkomsten låg på 0,9905 vilket påvisar ett väldigt starkt positivt samband. Koefficienten 

mellan inflyttningsöverskottet och indexet låg på 0,6496 vilket visar att det finns ett relativt starkt 

positivt samband. Korrelationen mellan bolåneräntan och bostadsprisindexet låg på -0,7962 vilket 

 Index 

Nybyggnation -0,0267 

Disponibel inkomst 0,9905 

Bolåneränta -0,7962 

Inflyttningsöverskott 0,6496 

Index 1,0000 
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påvisar ett negativt samband. Vi förväntade oss även ett negativt samband mellan indexet och 

nybyggnation, och korrelationsmatrixen visar -0,0267. Resultatet ligger för nära noll, och påvisar 

snarare att det inte finns något samband. Utifrån det här resultatet kommer variabeln för nybyggnation 

inte analyseras vidare i OLS. 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att korrelationskoefficienten enbart visar sambandet och inte 

kausalitet, det vill säga att det ena orsakar det andra.  

6.2 Regressionsanalys  

6.2.1 Förarbete 
 
OLS (Ordinary Least Squares) 

Vi kommer att utföra en OLS-regression, man brukar säga att OLS är BLUE, (Best Linear Unbiased 

Estimator). För att det här antagandet ska gälla har vi genomfört ett par tester. 

 

Multikollinearitet är en av de faktorer som kan ge ett felaktigt resultat. Om två eller fler av de oberoende 

variablerna är helt kollineara med varandra, innebär det att den ena variabeln inte kan hållas konstant 

om den andra förändras.  Ett högt R2 påvisar en stor möjlighet till multikollinearitet, i nedanstående 

regressionsanalys är R2 näst intill 1 vilket innebär att resultatet kan vara felaktigt.  

Ett test har även utförts för att undersöka om variablerna är stationära. Det vill säga att residualerna inte 

ökar med tiden. För att testa detta har vi undersökt residualerna närmare och kommit till slutsatsen att 

variablerna är stationära. Därför krävs inga vidare åtgärder.  

Det här är de två främsta problemen som brukar uppstå vid tidsserieanalyser.  

Det vi studerar när vi utför analysen är om vi får någon signifikans eller inte. Enligt teorin ska samtliga 

variabler ha en inverkan på bostadsprisindexet. Både bolåneräntan och den disponibla inkomsten är 

inflationsjusterad. 

Den disponibla inkomsten och inflyttningsöverskottet är mätt i tusental. Det är även medianvärdet av 

den disponibla inkomsten som används. Det aritmetiska medelvärdet är taget ut bolåneräntan samt 

bostadspriset är omgjort till ett index, där 1990=100. 

Regressionen som vi genomför är en tidsserieanalys då vi har en observation per tidpunkt.  
Teoretiska regressionen inkluderar alltid en stokastisk error-term:   
  
    

Yt = β0 + β1X1t + β2X2t + β3X3t + εt (t= 1,2,...,N) 
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När regressionen ska analyseras eliminerar man automatiskt den stokastiska error-termen. Analysen blir 
då empirisk och är nu test bar. 
 

Yt = β0 + β1X1t + β2X2t + β3X3t 
 
Y = Fastighetsprisindex 
X1 = Disponibel inkomst, förväntas vara positiv (+) 
X2 = inflyttningsöverskott, förväntas vara positiv (+) 
X3 = Bolåneränta, förväntas vara negativ (-) 
  
 
Därmed ser vår regression ut på följande vis:  
 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 - β3X3 
 

6.2.2 Regressionsanalysens resultat 

 

Tabell 3: Regressionsresultaten 

 Observationer från år 1990-2013, T=24 

Korrigerat R2: 0,982055 

***mindre eller lika med 1 %, **5%, *10%,                          100%-Signifikans=Säkerheten 

Y = -294,142 +2,40852 +0,0612531 -3,10498 

För varje 1000 kr som den disponibla inkomsten höjs med, höjs indexet med 2,40852. Om 

inflyttningsöverskottet höjs med 1000 personer, höjs indexet med 0,0612531 och om bolåneräntan höjs 

med 1 %, minskar indexet med 3,10498. 

 β- koefficient St. error  t-värde p-värde Signifikans 

Konstant -294,142 31,0110 -9,485 0,000  

Disponibel inkomst 2,40852 0,142993 16,84 0,000 *** 

Inflyttningsöverskott 0,0612531 0,433181 0,1414 0,8890 Ej signifikant 

Bolåneräntan -3,10498 1,53473 -2,023 0,0566 * 
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Ett p-värde under 0,05 visar att det är en hög signifikans, konfidensnivån ligger då på 95 %. P-värdet för 

den disponibla inkomsten ligger under 0,05 och har därför tre stjärnor.  

Ett p-värde som ligger i närheten av 0,05 har en signifikans, dock inte lika hög utan närmare en 

konfidensnivå på 90 % därför är p-värdet på bolåneräntan på 0,0566 följt av en stjärna.  

Är p-värdet mycket högre än 0,05 är variabeln inte signifikant, vi har alltså misslyckats med att påvisa 

ett samband mellan inflyttningsöverskottet och fastighetsindexet och därför finns det ingen stjärna där. I 

diagrammet nedan kan vi se den verkliga och den förväntade förändringen på bostadspriset.  

I diagrammet nedan kan vi även se det verkliga fastighetsprisindexet jämfört med det estimerade utifrån 

regressionsanalysen.  

 

Figur 3: Det verkliga och det estimerade indexet 
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7. Diskussion och slutsats 
 
Resultaten från analysen ställs i relation till både den tidigare forskningen och de tidigare redovisade 

teorierna. Resultaten stämde relativt bra med både teori och den tidigare forskningen. Samtliga tecken, 

d.v.s. positivt eller negativt samband, stämde och tillsammans med de exogena variablerna i den 

allmänna jämviktsmodellen bör prissättningen på småhus kunna förklaras.  

7.1 Diskussion  

Genom våra analyser kan vi snabbt avgöra att den inflationsjusterade disponibla inkomsten går att 

förklaras matematiskt. Värdet är definitivt signifikant och vi kan med över 99 % säkerhet påvisa att det 

finns ett ekonomiskt samband mellan inkomsten och bostadspriset. Korrelationskoefficienten mellan de 

två variablerna ligger på 0,9905 vilket påvisar ett väldigt starkt positivt samband. Den 

inflationsjusterade bolåneräntan påvisar signifikans dock med ca 90 % säkerhet. Vår teori säger att 

bolåneräntan är en viktig faktor som påverkar bostadspriset. Sambandet syns även tydligt i 

korrelationsanalysen då koefficienten blev -0,7962 vilket påvisar ett relativt starkt negativt samband 

mellan de två variablerna. Den tidigare forskningen som undersökningen stödjer sig emot har fått 

liknande resultat, där den disponibla inkomsten och räntenivån visar sig vara de främsta faktorerna till 

prisutvecklingen som går att mäta.  

Värdet för inflyttningsöverskottet är inte signifikant i regressionsanalysen, vilket innebär att vi inte kan 

säga att det finns något samband med bostadspriset. Det här stämmer också ganska bra överens med vår 

teori då boverkets marknadsrapport påstod att befolkningstillväxten inte är den främsta anledningen till 

stigande bostadspriser utan att det främst beror på andra faktorer som räntenivån samt den disponibla 

inkomsten. Riksbankens penningpolitiska avdelning visar i sin rapport att de inte heller fick någon 

signifikans för demografi när de utförde sina ekonomiska modeller. De menar att påverkan finns även 

fast vi inte kan bevisa det matematiskt. Samtidigt som inflyttningsöverskottet inte heller har tagits upp 

nämnvärt i någon av vår tidigare forskning. Vi kan däremot inte utesluta att inflyttningsöverskottet 

påverkar bostadspriset utan enbart att utifrån dessa data och våra analyser, finns inget starkare samband 

mellan de två. Däremot när vi utför korrelationsanalysen kan vi se att det finns ett samband mellan 

inflyttningsöverskottet och bostadspriset.  

Enligt korrelationsmatrixen finns det inget samband mellan antalet småhus som byggs och bostadspriset. 

En anledning kan vara att det inte byggs tillräckligt med småhus för att påverka bostadspriset i någon 



 30 

större utsträckning. Enligt Hans Lind är det Tobins q som påverkar nybyggnationen. Han menar att dels 

är det statliga regleringar som hindrar byggandet samt förväntningar om att Tobins q kommer höjas i 

framtiden, och då kommer man tjäna mer pengar. Konsekvensen av det här är att det blir en 

självuppfyllande profetia som tidigare nämnts. Tor Borg påstår att det byggs för lite, och att 

nybyggnationen behöver ta fart för att en ändring i priserna ska ske. Vi kan dock inte utesluta att 

nybyggnationen har ett samband, då den för småhus fortfarande är väldigt låg och inte gör någon större 

skillnad.  

Resultaten för bolåneräntan samt den disponibla inkomsten har fullt stöd i den tidigare forskningen, vi 

kan därmed säga att vi har fått ett lyckat resultat. Enligt den allmänna jämviktsmodellen påverkas 

jämvikten både av endogena och exogena störningar. 70 % av fluktuationerna kring bostadspriset 

förklaras utifrån konsumenters preferenser. Fler hushåll prioriterar att köpa en bostad vilket ökar 

efterfrågan på marknaden, det här är inte mätbart och alltså inget som vi kan bevisa i den här 

undersökningen. Att använda oss av fundamentala värderingar för att förklara bostadspriset kan inte 

heller ge oss ett korrekt resultat då konsumenters preferenser är omätbara.  

Den framstående ekonomen Iacoviello menar också att preferensändringar är en stor förklaring till 

prisutvecklingen. Många konsumenter ser bostadsköp som en investering, samma sak hävdar även 

Nissim Ben David då han menar att när räntan är låg investerar man hellre i bostäder än på 

aktiemarknaden. Går räntan upp kommer de hushåll som har köpt en bostad som en investering att sälja 

den och investera i aktier istället. Iacoviello hävdar också att preferensändringar också har inneburit att 

hushållen prioriterar sin konsumtion annorlunda. De lägger hellre lite extra pengar på bostad och lämnar 

mindre utrymme till annan konsumtion än vad man gjorde tidigare.  

Enligt Finanspolitiska rådet är det främst utomstående bedömare som hävdar att bostadsmarknaden i 

Sverige är övervärderad. Exempelvis EU-kommissionen jämför Sverige med andra länder som har haft 

samma utveckling på bostadsmarknaden men där priserna sen har fallit. De har dock inte tagit hänsyn 

till att Sveriges bostadsmarknad är unik och att hyresregleringar råder på marknaden vilket innebär att 

marknadshyror inte finns. The Economist och IMF har gjort liknande undersökningar och även de 

kommit fram till att marknaden är övervärderad, de har då satt bostadspriserna i relation till hyrorna. Det 

här blir en felberäkning då hyrorna, främst i storstäder, inte ligger på jämvikt. Där utbud och efterfrågan 

möts hittar vi jämviktspriset vilket blir marknadsvärdet. Enligt den allmänna jämviktsmodellen är det de 

här som sker på bostadsmarknaden och därför kan vi inte säga att den är övervärderad.  
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Resultatet är att vi inte kan med hjälp av ekonomiska metoder mäta förändringar i bostadspriser, 

däremot är de mätbara analyserna användbara och i kombination med preferensteorin får vi en större 

förståelse för hur prissättningen sker. Vi kan inte med säkerhet säga att det har uppstått en 

bostadsbubbla då konsumenters preferenser förklarar 70 % av förändringarna i bostadspriser. Det här 

går inte att mäta och därför kan vi heller inte med säkerhet påstå att det finns en bostadsbubbla. De 

resultat som vi fick är alltså i enlighet med den tidigare forskningen. 

7.2 Slutsats 
  
Fundamentala faktorer så som den disponibla inkomsten och bolåneräntan är viktiga 

bestämningsfaktorer för att förstå prisutvecklingen. De exogena variablerna, och då framförallt 

ändrade preferenser, går inte att mäta men utifrån tidigare forskning samt teorierna drar vi slutsatsen 

att de är ytterst betydelsefulla för att förstå bostadsmarknadens utveckling de senaste åren.  

 

7.2 Kritik mot studien och Rekommendationer för framtida forskning 

Undersökningen innefattar endast Stockholms län och endast permanenta småhus. Det hade varit 

intressant och möjligtvis gett bättre resultat om en liknande undersökningen hade skett fast med 

bostadsrättspriser. Särskilt eftersom bostadsrätter är dominerande i Stockholms innerstad, där priserna är 

som högst.  

Det kan även vara andra faktorer som påverkar bostadspriset som kan vara intressant att titta på, 

exempelvis hushållens förmögenhet eller regleringar på marknaden.  

För att kunna dra mer generella slutsatser skulle man kunna jämföra resultaten från Stockholms län med 

andra län, eller att enbart jämföra Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Hänsyn bör också 

tas till eventuella felberäkningar samt att resultaten från regressionsanalysen kan lida av problem med 

tanke på att variablerna kan, trots förarbete, vara biased.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Empirin 

År Prisindex Nybyggnation Inflyttningsöverskott Bolåneränta Disponibel 
inkomst 

1990 100 2 841 2 828 6,10 168 926 
1991 103 3 333 3 856 3,04 169 501 
1992 87 2 490 5 375 11,01 171 679 
1993 74 1 704 7 510 6,40 166 064 
1994 81 1 518 13 003 7,73 164 855 
1995 83 1 107 10 350 7,74 156 951 
1996 83 1 205 12 964 6,26 163 665 
1997 93 1 268 13 641 5,79 171 906 
1998 107 1 498 14 907 4,77 171 261 
1999 122 1 754 15 155 4,85 184 972 
2000 147 1 935 13 809 4,97 195 082 
2001 162 2 735 8 798 4,02 200 281 
2002 172 2 323 3 642 2,93 198 708 
2003 176 1 874 1 432 2,07 197 637 
2004 189 2 000 1 763 3,08 203 436 
2005 202 1 885 6 879 3,37 203 800 
2006 228 1 908 16 958 3,27 222 592 
2007 261 2 043 19 761 3,03 228 081 
2008 267 2 681 19 558 2,18 229 588 
2009 268 1 407 24 547 0,80 236 578 
2010 294 1 738 21 129 2,08 243 932 
2011 298 1 556 23 778 1,30 242 902 
2012 297 1 385 21 447 1,85 247 119 
2013 309 2 013 20 843 2,93 259 767 

 


