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Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Stig Blomskog för bra feedback och uppmuntran under 

arbetet med denna uppsats. 

Abstrakt 
 

Den här uppsatsen har till syfte att undersöka de nordamerikanska bostadsprisernas  

påverkan av ränta, disponibel inkomst, husutbud och inflation. Undersökningen bygger 

på historisk data, vilken täcker bostadsfastigheter i Nordamerika åren 1975-2015. 

Undersökningen använder sig av vektor autoregressiv analys för att finna valda 

variablers påverkande kraft på bostadspriser över tid. Författarna fann att räntan och 

inflation har ett negativt samband med huspriser över tid. Däremot uppvisas tvetydiga 

samband mellan disponibel inkomst och bostadsutbudets påverkan på bostadspriser. 

 

Nyckelord: Makroekonomi, inflationstakt, ränta, huspriser, ekonometri, tidsserieanalys, 

VAR-analys  
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1.Inledning 
 

Det inledande kapitlet avser att ge en överblick över uppsatsens bakgrund och problemen 

författarna har identifierat, samt på vilket sätt uppsatsen bidrar till tidigare forskning inom 

ämnet. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
	

Bostadsmarknaden är en essentiell del av välfärden och möjligheten att ha tak över huvudet 

är klassat som en mänsklig rättighet, enligt Förenta Nationerna (Förenta Nationerna, 1948). 

Fastigheter är hushållens viktigaste tillgång i industrialiserade länder och fungerar både som 

ett sätt att magasinera förmögenheter samt att vara en konsumtionsvara. I den 

industrialiserade världen har boendet emellertid alltid varit ett medel för handel, investering 

och spekulation, vilket gör det till föremål för investering utöver syftet att nyttjas som 

konsumtionsvara (Investopedia, 2015).  

Syftet med denna uppsats är att på makronivå belysa de drivande krafterna på den 

Nordamerikanska bostadsmarknaden. Det sammanlagda värdet av bostadsmarknaden    

överstiger värdet av kapitalmarknaden (Greenwood & Hercowitz, 1991). År 2005 

motsvarade även marknadsvärdet av bostäder medelvärdet av Nordamerikas 

bruttonationalprodukt (Davis & Heathcote, 2005). Vikten av detta finansiella område ur en 

samhällsekonomisk perspektiv har bidragit till valet av detta forskningsämne. Tidigare 

forskning indikerar att kraftiga prisökningar på bostadsmarknaden är tecken på finansiell 

instabilitet (Crowe, et al., 2013). Denna uppsats syftar till att undersöka sambandet mellan 

faktorer som driver denna prisökning samt analysera samspel och vikt av dessa. 

 

 

 

 

 



	

	
2	

1.2 Historiska huspriser 1980-2015 
	

Datamaterialet för undersökningen i denna uppsats sträcker sig från 1975 – 2015. Under 

dessa år har det, trots flera finanskriser endast varit en signifikant nedgång i nominella 

priser på bostadsmarknaden. Det har dock varit reella värdeminskningar under denna 

tidsperiod. 

 

Figur 1.2.1 Standard & Poor / Case-Schiller Home Prices Indices 

 

 

Husprisbubblan 2008 

Bankernas villkorslösa utlåning efter millennieskiftet möjliggjorde att de amerikanska 

husägarnas skuldsättningsnivåer översteg värderingen av deras pantsatta tillgångar, i detta 

fall bostäder. De riskabla bankaffärerna samlades till strukturerade produkter (CDO) som 

sedan såldes med ”dopad” kreditrating via försäkringsbolag till banker runt om i världen. 

Resultatet av inställda betalningar från ursprungsgäldenärerna till dessa bostadslån ledde till 

en negativ spiral som påverkade hela världens ekonomi då dessa produkter köptes och 

såldes på alla marknader. År 2008 drog bostadsmarknaden ner hela världsekonomin in i en 

kris som jämförts med depressionen under 1930-talet. 
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1.3 Bostadsmarknaden idag  
	

Ort & tid  

Det är stora skillnader i prissättning och fördelning på den amerikanska bostadsmarknaden. 

På vissa platser har återhämtningen varit nästintill obefintlig sedan finanskrisen 2008, 

medan det på andra platser är så att priserna har återgått och även i vissa fall överskridit de 

som rådde före krisen. I en artikel publicerad år 2015 i The Economist, nämns stora 

skillnader i återhämtningstakten på bostadsmarknaden mellan olika områden och städer i 

Nordamerika. 

 

Figur 1.3.1 Prisindex (Bureau of Labour Statistics, 2016) 

 

Bilden visar prisutveckling på bostäder i New York, San Francisco och övriga landets medelvärde åren 1980-2015  

 

 

Bostaden som investeringsvara 

I tidningen USA Today diskuterar reportern Morgan Housel de amerikanska 

privatinvesterarnas syn på bostäder som investeringsvara i förhållande till finansiella 

instrument och råvaror (USA Today, 2014). I artikeln citeras en opinionsundersökning 

gjord av Gallup 2014 vilken gav resultatet att majoriteten av de amerikanska hushållen 

fortfarande ansåg, trots den extrema nedgången kring 2008 års finanskris, att bostaden på 

lång sikt var ett bättre investeringsval än något annat (Gallup World Pool, 2014).  



	

	
4	

För den genomsnittlige investeraren stämmer detta till hög grad, då avkastningen på börsen 

inte lyckas slå bostädernas prisutveckling (Business Insider, 2012). På grund av minimal 

avkastning i övrigt, blir bostäderna det bästa alternativet för privatspanarna.  

Robert Schiller, nobelpristagare i ekonomi 2013 och professor vid Yale Universitetet anses 

vara ledande inom prediktionsteori på bostäder. Han nämner i artikeln flera faktorer vilka 

leder till en negativ prisutveckling på bostäder. Lägre kostnader för produktion, ökad 

frekvens i trender och byggnadsstandarder (teknologisk utveckling) är några av de faktorer 

som kommer påverka de reella priserna, enligt hans analys. 

Materialet för Schillers prognos sträcker sig från 1890 till 2012. Det är den längsta 

undersökning som gjorts över bostadspriser på den amerikanska marknaden. Resultatet 

visar en reell utveckling utan positivt resultat. Enligt detta resultat är det endast inflationen 

som drivit prisutvecklingen och under vissa årtionden har resultatet varit starkt negativt. 

Schiller anser att problemet med bostadsmarknaden är att konsumenterna förväntar sig mer 

av bostaden än bara ett boende. Köp av bostad görs inte enbart för att ha tak över huvudet 

och Schillers undersökningar visar att förväntat snitt arbitrage på bostadsaffären är sex 

procent under ett decennium. Schillers forskningsaspekt och innebörden av prisförändringar 

på bostadsmarken för samhället och ekonomin som helhet gör detta ämne väldigt intressant. 

Med 2008 års finanskris i backspegeln är det extra viktigt att förstå vilka faktorer som 

driver bostadspriserna.  

 

1.4 Frågeställning 

Frågeställning:  Hur påverkas bostadspriser av förändringar i ränta, inflation, husutbud 

och disponibel inkomst över tid? 

 

1.5 Tillförande till tidigare forskning  

Målet med uppsatsen är att tillföra ytterligare analys och kunskap till ekonometrisk 

forskning. Författarna ämnar visa hur ränta och andra makroekonomiska indikatorer 

påverkar huspriser. Uppsatsen bidrar till att stärka förståelsen för vilka faktorer som 
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påverkar, samt vikten av dessa. Detta kan potentiellt sätt vägleda politiska och finansiella 

beslutsfattare i beslutsprocesser som rör bostadsmarknaden och därmed samhällsekonomin. 

1.6 Begränsningar 

Uppsatsen är begränsad till att endast ta hänsyn till huspriserna på den nordamerikanska 

marknaden. Valet av marknad har gjorts på grund av tillgången av ett tillräckligt långt 

tidsspann av data täckande alla önskade variabler. Vi begränsar vår studie till åren 1975-

2015, vilket är den maximala period som täcker alla önskade variabler. Sverige och övriga 

europeiska länder tillhandahåller endast kontinuerlig årlig data från 1990-talet och framåt. 

Denna tidsperiod är inte tillräcklig för att framställa den statistisk författarna anser är 

tillräckligt för denna typ av akademiskt material (Gujarati & Porter, 2009). 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är disponerad i sex kapitel, introduktionen ovan inkluderad. Följande kapitel 

beskriver litteratur och tidigare forskning vilka lagt grunden till uppsatsens teoretiska 

ramverk. Det tredje kapitlet innehåller det nationalekonomiska teoretiska ramverket. Det 

fjärde kapitlet innehåller statistisk arbetsmetod, processen för datainsamling, variabelval 

samt beskrivning av de statistiska verktyg som tillämpats för att framställa resultatdelen. I 

det femte kapitlet följer en analys och diskussion kring dessa resultat. Avslutningsvis 

behandlar det sjätte kapitlet uppsatsens slutsats följt av begränsningar och förslag på fortsatt 

ämnesspecifik forskning.  

2. Litteraturstudium 
I detta kapitel presenteras tidigare studier som berör uppsatsens huvudämne. Dessa studier 

används som teoretiska grundpelare för denna uppsats. 

Introduktion 

Denna kandidatuppsats avser att analysera och modellera makroekonomiska variablers 

påverkan på huspriser. Tidigare studier har behandlat detta ämne, men valet av statistiska 

modeller och avgränsningar på marknad samt tidsspann har varierat. Uppgiften är att skapa 

en optimal analys med syfte komplettera tidigare forskning. Tidigare forskningsmaterial 

författarna valt att undersöka och bygga teoretisk grund på, belyser ekonomiska modeller så 

som DiPasquale och Wheatons fyrkvadrantsmodell. Modellen från 1996 visar på dynamisk 
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prisbildning med avseende på sex faktorer. I denna uppsatts väljs de variabler från 

fyrkvadrantsmodellen som enligt övrigt forskningsmaterial i den teoretiska grunden är de 

mest återkommande. De statistiska verktygen författarna valt att använda sig av är vektor 

autoregressiv modellering med tilläggsanalysen Impuls Respons. VAR-modelleringen 

används för att analysera bostadspriser och via impuls respons funktionen syns sedan hur 

chocker på dessa variabler påverkar på bostadspriserna över tid. Författarna anser att denna 

modell är godtycklig för en kandidatuppsats inom ekonomi med syfte att framställa den 

önskade analysen. De är dock medvetna om att det går att stärka studien med 

kompletterande tidsseriemodeller, men anser dock att detta ligger över den akademiska 

nivån för denna uppsats. 

2.1 Tidigare studier 

2.1.1 Ämnesbildande studier 

What drives housing price dynamics: cross-country evidence  

I denna rapport publicerad år 2004 diskuterar författarna Kostas Tsatsaronis och Haibin Zhu 

faktorer som driver prisutveckling på bostäder. Utöver ränteförhållanden jämför de även 

belåningsgraden hos hushåll. Undersökning baseras på data från år 1970 till år 2003 och 

täcker 17 OECD-länder. Det vid publiceringen häpnadsväckande resultatet var då vikten av 

inflationstakten påverkan på huspriserna. Denna aspekt är även viktig för uppsatsen då 

inflationstakten är en av de variabler som valts för regressionen och analysen (Tsatsaronis 

& Zhu, 2004). 

2.1.2 Teoribildande studier 

Macroeconomic determinants of international housing markets 

I denna rapport publicerad 2010 behandlar forskarna Zeno Adams och Rolands Fuss 

dynamiken i makrovariablers påverkan på huspriser.  Undersökningen baserad på paneldata, 

täcker ett internationellt spektrum. De behandlade statistik från 15 OECD-länder åren 1975 

– 2007. Resultatet av deras undersökning går i linje med tidigare studier. När den 

ekonomiska aktiveten ökade med 1 procent, steg huspriserna med 0,6 procent. Motsatt 

samband gäller för räntehöjningar, en ökning på 1 procent resulterade i generell minskning 

av huspriserna med 0,3 procent.  
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The role of house prices in the monetary policy transmission mechanism in a small open 

economy  

Ekonomerna Hilde Björnland och Dag Jacobsen undersökte år 2010 en monetär chocks 

påverkan på huspriserna i Norge, Sverige och Storbritannien. Studien använde sig av 

strukturell vektor autoregressiv modellering och lät huspriser och ränta reagera simultant. 

De fann att huspriserna reagerade starkt och utan tidsfördröjning av en monetär chock. De 

fann även att huspriserna reagerar i ett systematiskt mönster oavsett land, men att timing 

och styrka av effekten skiljde sig länder emellan (Björnland & Jacobsen, 2010). 

Forskningsrapporten är viktigt för denna uppsats då den följer samma metodik för att nå 

önskat resultat. Den visar på att vektor autoregressiv analys är ett bra verktyg för att utröna 

samspel mellan flera variabler över tid. 

 

Prediktion 

Forecasting the US real house price index: Structural and non-structural models with 

and without fundamentals (Gupta, et al., 2011) 

 

I syfte att finna hur och på vilket sätt ytterligare information och val av modelltyp påverkar 

en prognostisering använder sig forskarna av en dynamisk stokastisk generell 

jämviktsmodell (DSGE) baserad på 10 variabler. Detta görs för att prognostisera de reella 

huspriserna på den Nordamerikanska marknaden och dess kraftiga nedgång under andra 

kvartalet 2006. Författarna utökar även undersökningen genom att testa dess kvalitet med 

hjälp vektor autoregressiva modelleringar och en generell jämviktsmodell baserad på 120 

variabler. De värden som avviker från prognostiseringen vägs in som en summa behandlad 

till medelvärde av enhetsrötter. Resultatet från prognosen med 10 stycken variabler är dock 

mer precis än den med 120 stycken. Den dynamiskt stokastiskt generella jämviktsmodellen 

var dock den enda som lyckades prognostisera finanskrisen baserat på den historiska 

materialet. I slutsatsen refererar även författarna till William Wheatons artikel över hur och 

på vilket sätt makroekonomiska fundament kan förklara bostadsprisernas utveckling 

(Wheaton & Nechayev, 2008). Denna diskussion är av yttersta vikt då denna 

kandidatuppsats teoretiska modell baseras på Wheatons analys. Syftet för rapporten är att 
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hjälpa optionsbildare att förstå ekonomiska signaler och fånga upp trender. Detta för att 

fatta bättre beslut gällande bostadssektorn. Författarna diskuterar även graden och på vilket 

sätt tidigare litteratur belyser ämnet samt hur den lyckas skapa modeller med god 

förklaringsgrad. De menar att större delen av de tidigare studierna försöker förklara 

bostadspriser genom ekonomiska grundprinciper, men att dessa misslyckas.  

 

Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor- Augmented Vector 
Autoregressive (FAVAR) Approach (Bernanke, et al., 2004)  
	

Denna rapport, skriven av Ben Bernanke och utgiven av den nationella byrån för ekonomisk 

forskning (National Bureau of Economic Research), diskuteras möjligheterna att 

prognostisera penningpolitikens påverkan på makroekonomiska variabler. Rapportens 

analys och diskussion skapar teoretisk kredibilitet för analysen i denna kandidatuppsats. I 

nationalekonomisk litteratur som behandlar prediktion nämns ofta termen Price Puzzle. 

Price Puzzle kan även vara en förklaringsgrund i denna rapport, då denna term innebär 

oförklarade korta avvikelser som går emot den modell respektive ämne behandlar. Ett 

exempel på Price Puzzle fenomenet är när en penningpolitisk åtgärd som borde leda 

nedgång, först visar på en kort uppgång och sedan en nedgång. Detta kan ske i båda 

riktningarna. För att öka kvalitén på modellen och lösa problematiken med ”Price Puzzle” 

utökas modellen till en faktor förstärkt vektor autoregressiv analys (FAVAR), där man 

använder principalkomponent-analys för utröna vilka variabler som är drivande krafter till 

huspriser i ett stort dataset med flera variabler (Eickmeier, et al., 2011).  
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Impuls Respons 
	

Impulse response analysis in nonlinear multivariate models (Pesaran, et al., 1996) 
 

Artikeln skriven av Gary Koop, Hashem Pesaran och Simon Potter presenterar ett samlat 

tillvägagångssätt och förhållningssätt för bearbetning och tolkning av impuls respons 

funktioner. Författarna argumenterar för ett generaliserat tillvägagångsätt som skiljer sig 

från den traditionella impuls responsfunktionen. De motiverar valet av den generaliserade 

formen med att denna modell hjälper till att behandla specifika problem för olika 

funktionstyper. De beskriver svårigheten i att behandla framtidsaspekter för alla linjära 

modeller, tillbakablickande och chockberoende fel vid sammansättning för multivariata 

linjära modeller samt bakåtblick-, chock- och sammansättningsfel för multivariata icke 

linjära modeller. Ett exempel på ett av dessa chockberoende fel som även lyfts fram i denna 

kandidatuppsats är det så kallade Price Puzzle fenomenet. Stora delar av makroekonomers 

förståelse av den ekonomiska dynamiken är baserad på den traditionella impuls 

responsfunktionen. Koop, Pesaran och Potter visar dock i sin artikel att ovannämnda 

problem kan korrigeras med en generaliserad impuls responsfunktion (Pesaran, et al., 

1996) . Detta problematiserar denna uppsats val av impuls responsfunktionen och bidrar till 

ökad diskussion och analys kring detta val.. Potter 

Makroekonomiska determinanter för påverkan på bostadspriser 

Enligt (Tsatsaronis & Zhu, 2004) finns det specifika faktorer som beroende på 

tidsperspektivet har stark påverkan på prissättning av bostäder och prisernas rörlighet. På 

lång sikt innefattas påverkan av tillväxttakten i hushållens disponibla inkomst, medelvärdet 

på reporäntan och den existerande volymen bostäder som finns att tillgå. På kort sikt 

dominerar täckningsgrad, rörligheten på bostadsmarket och prisförväntningar de 

påverkande faktorerna. 
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3.Teori 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket vilket innehållet i denna uppsats bygger 

på. 

3.1 Makroekonomins effekter på bostadsmarknaden 

Bostäder skiljer sig ifrån andra investeringstillgångar i form av att prisjusteringen är mer 

trögrörlig. Finansmarknaden påverkas snabbt och kraftigt när ny information blir publik.  

Makroekonomiska chocker så som oförutsedda ändringar i penningmängd, 

industriproduktion eller ränta påverkar huspriser. Detta sker dock med en tidsförskjutning. 

Den direkt påverkade variabeln påverkas dock i andra led och på längre sikt av 

underliggande faktorer så som tillgången på mark, reglering av nybyggnation samt 

byråkratisk och administrativ effektivitet. Slutkonsumentens bostadsfinansiering skiljer sig 

dock åt länder emellan. I länder där man i hög grad finansierar bostadsköp med lån, driver 

bostadspriserna tillgången på krediter. Samma sak sker i andra riktningen. Detta leder till att 

i länder med hög belåningsgrad påverkas bostadspriserna snabbare vid en makroekonomisk 

chock.  I och med detta samband kan huspriser uppvisa en förstärkande återkoppling till 

makroekonomin.  

Då stigande huspriser påverkar individens kreditvärdighet positivt får det denne att känna 

sig rikare. Möjligheten till ökad belåning ökar därmed individens budget (Parker, 2000). 

Prisökningar på bostadsmarknaden ses därmed som något positivt och blir en drivande 

faktor till konsumtionen. På motsvarande sätt kan sjunkande huspriser leda till minskning 

av konsumtionen (Case, et al., 2005). Case finner även att förändringar i huspriser på den 

amerikanska bostadsmarknaden har större inverkan på konsumtionen än förändringar på 

aktiemarknaden. Det kan förklaras av att ägandet av bostäder är mer jämt fördelat jämfört 

med aktiemarknaden, då de mer välbärgade står för den största andelen av tillgångarna på 

aktiemarknaden. Då utgiftsbenägenhet sjunker med stigande rikedom skulle därmed 

stigande bostadspriser ha en större effekt på konsumtionen än en ökning av värdet på 

aktiemarknaden (Case, 2000). I denna ekonometriska studie kommer författarna att utgå 

från DiPasquale och Wheatons (1996) statiska jämnviktmodell för val av variabler 

(DiPasquale & Wheaton, 1992). Det vanligaste tillvägagångssättet vid val av variabler vid 

ekonometriska studier är att variablerna väljs a priori. För att skapa mer teoretisk vikt vid 

variabelval i uppsatsen väljer dock författarna att utgå från DiPasquale och Wheatons 
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modell. Denna modell bygger på fyra sammansatta elasticitetsmodeller för faktorer som 

påverkar bostadsmarknaden. 

 

3.2.1 DW-modellen med avseende på ekonomisk aktivitet (DiPasquale & Wheaton, 1992) 

 

 

Figuren visar effekten av ökad ekonomisk aktivitet. Ekonomisk aktivitet leder till minskad 

arbetslöshet, högre konsumtion och ökad efterfrågan på bostäder. Ökad ekonomisk aktivitet 

skiftar efterfrågekurvan i första kvadranten till höger. Eftersom tillgången på bostäder inte 

ändras på kort sikt ökar hyrorna vilket leder till högre huspriser (Adams & Fuss, 2008). 

 

3.2.2 DW- modellen  med avseende på ränta   
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En ökning av räntan ändrar inte efterfrågan på boyta men det förändrar efterfrågan att äga 

bostäder. När räntan stiger ökar inkomsterna från andra tillgångar såsom obligationer 

relativt till avkastningen på bostäder. Detta leder till att efterfrågan på bostäder till 

obligationer skiftar utåt i modellen. Högre ränta avspeglar sig i att hushållens kostnad för 

bostadslånen ökar. Detta leder i sin tur till minskad efterfrågan på bostäder och dessa 

sjunker i pris. Denna förändring av efterfrågan kan observeras i den mellersta panelen i 

figur 3.2.1, där det resulterar i en ökad lutning av förhållandet mellan hyra och huspris. De 

högre huspriserna leder i sin tur till minskad konstruktion och därmed ett lägre husutbud. 

Det låga husutbudet leder till att hyrorna ökar så den nya boxen är därmed högre och mer 

symmetrisk än den föregående. Därför kan vi förvänta oss en negativ effekt på huspriser 

(Adams & Fuss, 2008). 
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4.Metod 
Metodkapitlet framställer hur författarna gått till väga för att angripa forskningsämnet, hur 

de samlat in data, bearbetat urval av data samt vilka statistiska formler och tillämpningar 

som gjorts. 

4.1 Problem, syfte och tillförande till forskningsområdet 

Tidigare forskning har behandlat makrovariablers påverkan på huspriser. Uppsatsens mål är 

att tillföra ytterligare en variation av beroende sampel mellan makroekonomiska variabler 

och deras påverkan på huspriser över tid. För att lyfta fram dessa beroende samspel denna 

uppsats ämnar att belysa, används autoregressiv analys (VAR). Detta är en väletablerad 

analysmetod tillämpad i liknande undersökningar så som The role of house prices in the 

monetary policy transmission mechanism in a small open economy (Björnland & Jacobsen, 

2010) och House Prices, Credit and the Effect of Monetary policy in Norway: Evidence 

from Structural VAR Models (Robstad, u.d.)  nämnda i litteraturkapitlet. VAR- analys är en 

av pelarna inom empirisk makroekonomi och finansiell forskning då tidsseriedata ska 

behandlas. Modellens struktur möjliggör studie av chockers påverkan på de beroende 

variablerna över tid (Lutz, 2011). Traditionella linjära regressioner har visat sig vara mindre 

effektiva än VAR-analyser för prediktion.  

 

4.2 Forskningsapproach 

Informationen författarna valt att använda är av kvantitativ karaktär och därmed behandlas 

den med ett deduktivt tillvägagångsätt. Inom detta härledande tillvägagångssätt förlitar de 

sig på det teoretiska ramverket och statistiska modeller av hög kredibilitet. De resultat som 

presenteras kan även jämföras med tidigare studier och liknande modeller (Curwin, 2008). 

 

Figur 4.2.1 Det deduktiva tillvägagångsättet 

Forskningsapproach: 

           Teori        Hypotes             Observation                   Analys 
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4.3 Datainsamling 

Innehållet för denna uppsats baseras på data i tidsserieformat innehållande 

makroekonomiska variabler. Data är hämtad från två källor av hög kredibilitet. Den första 

källan är databasen hos Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016). Den andra är Federala 

Statliga banken i ST Louis (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2016).  För att möjliggöra 

en så fullständig analys som möjligt har författarna valt utföra analysen ur ett perspektiv 

anpassat till Nordamerika. Statistik över de valda makroekonomiska variablerna har en 

gemensam minsta tillbakablickstid på 40 år. Årlig data bidrar till 40 observationer per 

variabel, vilket möjliggör en godtycklig grund för analysen i denna uppsats. 

 

4.4 Variabelval 

Uppsatsen utgår från DiPasquale och Wheatons fyrkvadrants modell som teoretisk grund 

för val av variabler. Då val av variabler enligt denna modell väljs godtyckligt, används 

tidigare forsknings variabelval som en ytterligare validitetsfaktor. För att behandla vikten av 

variabeln ekonomisk aktivitet, EA, väljs variablerna konsumentprisindex och hushållens 

disponibla inkomst. Dessa variabler förekommer i tidigare forskning och speglar hushållens 

reella likviditet över tid. De variabler denna uppsats bortsett från är konstruktionskostnad 

(Construction cost) och hyra (rent). Detta motiveras av att tillförlitlig data inte fanns att 

tillgå för konstruktionskostnad och att hyresläget ser fundamentalt olika ut mellan olika 

regioner (storstad, landsbygd). Uteslutandet av dessa variabler gör uppsatsen analys mer 

precis, vilket i sin tur ökar replicerbarheten och studiens validitet. I analysen är 

räntevariabeln, i, definierad efter ”Key Interest Rate”. Key Interest Rate är den amerikanska 

styrräntan vilket motsvarar den svenska reporäntan. Variabeln utbud av bostäder, S, finns 

definierad i modellen. Vi har även med en variabel för nyproduktion av bostäder. Ovan 

nämnda variabler är säsongsjusterade. Deskriptiv statistik över de valda variablerna 

återfinns i appendix (appendix 4.4). 

  



	

	
15	

Tabell 4.4.1 De valda variablerna för modellen:  

Variabel: Datatyp: Kodning av data: Referenslitteratur: 

Styrränta Procent Nominal (Mueller & Pauley, 1995) 

Huspriser (t) Fasta värden Nominal (Portnov, et al., 2005), 

(Piazzesi, et al., 2007), 

Nyproduktion av bostäder Procent Nominal (Blackley, 1999), (Epple, et al., 

2010) (Conefrey & Whelan, 

2012) 

Hushållens disponibla inkomst Procent Nominal (Tsatsaronis & Zhu , 2014), 

(Chen & Chang, 2008) (Fraser , 

et al., 2009) 

Inflationstakt Procent Nominal (Follain, 1982) (Wei & Morley, 

2013) 

 

Styrränta 

Styrräntan är kostnaden för belåning mellan Federal Reserve Bank och andra finansiella 

institut på den nordamerikanska finansmarknaden. Denna ränta styrs av den nominella 

penningmängden i relation till efterfrågan på kapital. Den ränta som erbjuds slutkonsument 

står i direkt relation till styrräntan med en påslagsmarginal från låneinstitut till exempel en 

bank. Denna ränta styr kostnaden för belåning vid bostadsköp (Riksbanken, 2016). I 

rapporten The Effect of Interest Rate Movements on Real Estate Investment Trusts finner 

Glenn Mueller och Keith Pauley ett negativt samband mellan huspriser och ränta (Mueller 

& Pauley, 1995). Dataunderlaget för denna variabel i uppsatsen är hämtad från Federal 

Bank of St Louis (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2016). 

Huspriser 

Huspriserna är hämtade från Federal Bank of St Louis databas. Tidsserien är av fasta 

värden, medelvärdes och säsongsjusterad för årlig data över alla försäljningar i hela 

Nordamerika under året, t. 

Nyproduktion av bostäder 

Tidsserien är säsongsjusterat och i årlig procentuell förändring för varje år. Materialet är 

hämtat från Federal Bank of St Louis. 
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Disponibel inkomst 

Den disponibla inkomsten är den av inkomsten hushållen har kvar efter skatten är avräknad 
(Statistikcentralen, 2016). Den disponibla inkomsten är viktig indikator för nationens 
ekonomiska aktivitet. 

Konsumentprisindex 

Konsumentprisindex (CPI) är ett mått för prisutveckling och används också som mått för 

inflationen. CPI beräknas genom att man periodiskt handlar en bestämd varukorg för att 

sedan se hur priserna förändrats över tid. CPI är därför ett mått på ekonomisk aktivitet som 

korrelerar med andra makroekonomiska variabler. 

 

4.5 Regression 
	

Generell regressionsmodell 

Figur 4.5.1 Generell ekvation för en vektor autoregressiv modell 

 

 

 

Figuren illustrerar regressionsmodellen för samspelet mellan de valda variablerna: 
huspriser(hp), konsumentprisindex(cpi), utbud av nya bostäder(hs), reporänta(int), 
hushållens disponibla inkomst(disp). Fem ekvationer kommer erhållas. Dessa är påverkade 
av de laggade värdena på de beroende variablerna. I metoddelen nedan kommer 
framställningen av dessa ekvationer att förklaras . 

 

4.6 Databehandling 

Alla analyser i denna uppsats är framställda genom programmet E-Views version 9 av 

Quantitative Micro Software. E-Views är en erkänd välanvänd statistisk mjukvara för 

Microsoft Windows byggd för ekonometrisk och statistisk analys (Quantitative Micro 

Software, 2016).  
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4.7 Statistisk bakgrundsfakta för uppsatsmodellen 
 

4.7.1 Tidsserieanalys 

Tidsserieanalys är en essentiell del av databehandlingen i denna uppsats och består av en 

kontinuerlig uppställning datapunkter genererade med avseende på tid, 𝑡. Den observerade 

tidsserien kan ses som en slumpmässigt genererad process, {𝑌𝑡}, där observerade värden är 

en framställning av processens resultat. Tidsserieanalysen ämnar att identifiera och 

säkerställa eventuella beroenden mellan observationer i tiden. Detta görs i syfte att skapa en 

godtycklig modell som återspeglar tidigare värden (Brooks, 2008).  

 

4.7.2 Stationäritet 

För att påbörja en tidserieanalys krävs vissa ursprungsantaganden för materialet. Det första 

antagandet är att den data som behandlas innehåller någon form av systematiskt mönster, 

varav de vanligaste är trender och säsongsupprepning. De trender som återfinns är generellt 

sett linjära. Dessa mönster benämns som icke stationära då en trend inte uppvisar ett 

konstant medelvärde över tid. Stationäritet innebär att tidsserien har ett konstant 

medelvärde, varians och kovarians. En icke stationär process kommer inte att bidra till 

tillfredställande prognoser då dessa blir påverkade av säsongsmönster och trender. Då man 

vill studera det underliggande sambandet mellan variablerna är det därför viktigt att 

tidsserien är stationär (Box & Jenkins, 2008). Finansiell data är sällan stationär. Denna typ 

av data följer oftast ett slumpvandringsmönster så kallad Random Walk. Random Walk är 

en direkt icke stationär process. Logaritmering eller differentiering av tidsserier är vanliga 

metoder för att transponera tidserier så de blir stationära (Box & Jenkins, 2008). 

Figur 4.7.2.1 Antaganden för stationäritet 

 

 

 

 

E(Yt ) = µ

V (Yt ) = E(Yt −µ)
2 =σ 2

γ k = E (Yt −µ)(Yt+k −µ)[ ]
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4.7.3 Augmented Dickey-Fuller (ADF) test  

För att undersöka om en tidsserie är icke-stationär används ADF-testet för att se ifall den 

laggade tidsserien har en enhetsrot – vilket innebär att serien är icke-stationär.       

Ekvation:  

H0: φ = 0 (Tidsserien är icke-stationär och behöver differentieras)          

H1: φ < 0 (Tidsserien är stationär och behöver inte differentieras)    

Testet utförs med en DF t-test.  DFt = φ/σφ 

 

4.7.4 Vektor autoregressiva modeller (VAR) 

Vektor autoregressiva modeller introducerades av Christopher Sims år 1980. Dessa är 

multivariata linjära modeller där varje variabel förklaras av sina och de andra variablernas 

tidsförskjutna värden, även kallat laggar. Alla variabler ses därför som endogena och det 

behövs därför inte någon distinktion mellan vilka variabler som är exogena och endogena. 

Vid val av variabler förutsätts ingen teoretisk förkunskap utan endast ett hypotetiskt 

antagande hur och på vilka sätt variabler samspelar med varandra (Brooks, 2008). Här 

används en reducerad VAR-modell där varje ekvation estimeras med minsta kvadrat 

metoden (Ordinary Least Squares). 

  

Alternativt som: 

 
 

Där 𝑦$ är tidsserien, 𝛿 är en konstant, 𝜙 är modellparametrar och 𝜀$ är vitt brus.  

 

När modellen skall specificeras är det viktigt att man väljer rätt antal laggar. Väljer man för 

få laggar kommer modellen bli felspecificerad, väljer man för många kommer frihetsgrader 

att förbrukas och detta ökar marginalen för standardfelet. I syfte att välja rätt antal laggar på 

analysmodellen använder sig författarna av informationskriterier utarbetade av Hirotugo 

Akaike och Gideon Schwartz (Gujarati & Porter, 2009). 

yt = δ +φ1yt−1 +φ2yt−2 +...+φpyt−p +εt

yt = δ + φi yt−i +εt
i=1

p

∑
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4.7.5 Impuls Responsfunktion 
	

Då koefficienterna i en VAR-modell ofta är svåra att tolka på ett meningsfullt sätt används 

en så kallad impuls respons funktion för att se hur variablerna i modellen påverkas av en 

chock. Impuls respons-analys är en central del i ekonometrisk forskning så väl som i denna 

kandidatuppsats. Analysen möjliggör studium av variablernas samspel i det dynamiska 

systemet över tid, då dessa utsätts för en chock. Chockanalysen i denna uppsats utförs efter 

följande scenario i fyra steg, detta illustreras även i formeln nedan.  

(1) Chockas feltermen med en standardavvikelse, (2) get detta utslag på den endogena 

variabeln i samma ekvation . (3) Chocken fortplantar sig genom systemet (4) och detta ger i 

sin tur påverkan på de andra endogena variablerna.  

Figur 4.7.5.1 Den bivariata modellen som illustration nedan. 

1. 𝐴)*+, 	= 	𝛽0,2 ∗ 𝐵 𝑡52 −	𝛽0,7 ∗ 𝐸 𝑡52 + 	𝛽0,: ∗ 𝐴 𝑡52 + 	𝛽0,; ∗ 𝐶 𝑡52 +
	𝛽0,= ∗ 𝐷 𝑡52 +	𝜀0,$	

2. 𝐴?@*?A 	= 	𝛽0,2 ∗ 𝐵 𝑡52 −	𝛽0,7 ∗ 𝐸 𝑡52 + 	𝛽0,: ∗ 𝐴 𝑡52 + 	𝛽0,; ∗ 𝐶 𝑡52 +
	𝛽0,= ∗ 𝐷 𝑡52 +	𝜀0,$	

3. 𝐵		 = 𝛽B,2 	∗ 	𝐵 𝑡52 	+	𝛽B,7 	∗ 	𝐸 𝑡52 +	𝛽B,: 	∗ 	𝐴?@*?A 𝑡52 +	𝛽B,; ∗
	𝐶 𝑡52 +	𝛽B,= 	∗ 	𝐷 𝑡52 	+	𝜀B,$ 

4. 𝐵?@*?A 		= 𝛽B,2 	∗ 	𝐵 𝑡52 	+	𝛽B,7 	∗ 	𝐸 𝑡52 +	𝛽B,: 	∗ 	𝐴?@*?A 𝑡52 +	𝛽B,; ∗
	𝐶 𝑡52 +	𝛽B,= 	∗ 	𝐷 𝑡52 	+	𝜀B,$ 
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4.7.6 Granger kausalitetstest 

För att utröna om informationen i en tidserie är signifikant nog för att prediktera framtida 

utfall hos en annan tidsserie används Grangers kausalitetstest.  Genom detta testas förmågan 

att jämföra om tidsserie A har förmågan prediktera tidsserie B. Därför är Grangers 

kausalitetstest ett viktigt instrument vid val av variabler vid prognostisering. 	

Figur 4.7.6.1 Ekvation Granger test 

  
 

 

Feltermerna antas vara okorrelerade och variablerna skall uppfylla kravet för 

stationäritet. Kausaliteten mäts genom ett F-test där resultatet visar på 

modellens ömsesidiga förklaringsgrad. Ett högt F-värde av testet signalerar 

hög förklaringsgrad. 

 

Figur 4.7.6.2 F-test 

 

 

Man skiljer på fyra olika utfall för Granger kausalitet:  

• 𝑌2$ orsakar 𝑌7$ - De laggade termerna i 𝑌2$ är statistiskt skilda från noll och de 

laggade termerna i 𝑌7$ är inte det.  

• 𝑌7$ orsakar 𝑌2$ - De laggade termerna i 𝑌7$ är statistisk skilda från noll och de 

laggade termerna i 𝑌2$ inte är det.  

• Tvåvägs kausalitet - De laggade termerna i  𝑌2$ och 𝑌7$är statistisk signifikanta.  

• Oberoende - De laggade termerna i varken 𝑌2$ eller 𝑌7$ är statistiskt signifikanta.  

Antalet valda laggar i testet är kritiskt för kausalitetens riktning . I denna uppsats kommer 

därför tester med olika antal laggar genomföras.  

 

y1t = αi y2t−i + β j y1t−i +ε1ti=1

n
∑i=1

n
∑

y2t = γ i y2t−i + δ j y1t−i +ε2ti=1

n
∑i=1

n
∑

F = (RSSR − RSSUR ) /m
RSSUR / (n− k)
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4.8 Källkritisk reflektion 

Materialet tillämpad i denna uppsats är av hög kredibilitet. Organisationen för Ekonomiskt 

Samarbete och Utveckling (OECD) garanterar att bearbetning- och insamlingsfel är inom 

acceptabla nivåer. Organisationens kärnvärderingar innefattar att data den förmedlar är 

oberoende och faktabaserad (Organisation for Economic Co-operation and Development, 

2013). ST-Louis Federal Bank Research är likvid Statistiska Centralbyrån i Sverige en 

oberoende myndighet vars uppgift är att tjäna allmännyttan (Statistiska Centralbyrån, 2016) 

(Federal Reserve Bank of St. Louis, 2016). Data från ST-Louis Fed är därför av hög 

trovärdighet. 

4.9 Reliabilitet & Validitet 

För att säkerställa uppsatsens kvalitet krävs hög reliabilitet och validitet. Dessa termer är 

essentiella vid positivistisk och kvantitativ forskning (Slevitch, 2011)  

Reliabilitet 

Tillvägagångsättet och databehandlingen är presenterade i detalj och redovisade till fullo. 

Både insamling, bearbetning samt presentation av det statistiska materialet och dess resultat 

är redovisade på ett transparent och förenklat sätt för ökad förståelse hos till exempel läsare 

med avsikt att nyttja resultatet för framtida forskning. Syftet med detta är att öka 

möjligheten för återskapande av uppsatsens inriktning med exempelvis andra datakällor. 

Ökad möjlighet för återskapande av forskningsmetoden är essentiellt för en hög grad av 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2011). För att säkerställa reliabilitet används kvantitativa 

statistiska metoder och formler från erkänd akademisk litteratur. 

Validitet 

Kravet för hög validitet är att mäta rätt faktorer essentiella för forskningmodellen. Studien 

behandlar data från pålitliga datakällor och antalet datapunkter för varje variabel utgör en 

godtycklig grund för att nå hög styrka i det slutgiltiga resultatet. Graden av validitet kan 

formuleras av de valda variablernas förmåga att uttrycka statistisk signifikans nog för att 

svara på hypotesprövningen (Bryman & Bell, 2011). Givet VAR-modellers ”a teoretiska” 

natur väljs variabler som skall ha en signifikant samspel utifrån makroekonomisk teori. 

Därmed säkerställs kravet för hög validitet.  
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5.Empirisk presentation, analys och resultat 
I det femte kapitlet presenteras de empiriska fynden och en utökad förklaring ges till de 

teoretiska verktygen. 

 

5.1 Presentation av analysverktyg 

5.1.1 Stationäritet 

Figur 5.1.2 Grafen till vänster visar fasta värden av bostadspriser och grafen till höger visar 
den differentierade serien. 

 

 

Granskas serien för huspriser observeras en trend vilket tyder på att den är icke- stationär 

och att medelvärdet inte är konstant. För att bekräfta dessa observationer görs ett ADF- test. 

Testet uppvisar ett högt p-värde på 0.89, vilket bekräftar icke-stationäriteten. Efter att serien 

differentierats ser man dock att den är stationär, detta bekräftas av p-värdet på 0.006 

(appendix 5.1). Antagandet för existens av enhetsrot kan då förkastas. Processen upprepas 

för alla variabler tills utfallet för nollhypotesen kan säkerställas för hela modellen. 

Variablerna konsumentprisindex, huspriser och ränta uppfyller inte kravet för stationäritet 

därför differentieras de. Variablerna husutbud och disponibel inkomst uppfyller dock dessa 

krav. 
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Figur 5.1.3 

Variabelnamn: Beskrivning: 
𝐷(𝑐𝑝𝑖) Konsumentprisindex differentierad 𝐷(𝑐𝑝𝑖) =

	𝑐𝑝𝑖$	– 	𝑐𝑝𝑖$52 
𝑑𝑖𝑠𝑝 Disponibel inkomst 

𝑑𝑖𝑠𝑝 = 	𝑑𝑖𝑠𝑝$ 
𝐷(ℎ𝑝) Huspriserna differentierade 

𝐷(ℎ𝑝) = 	ℎ𝑝$	–	ℎ𝑝$52 
ℎ𝑠 Husutbud 

ℎ𝑠 = 	ℎ𝑠$ 
𝐷(𝑖𝑛𝑡) Reporäntan differentierad 

𝐷(𝑖𝑛𝑡) = 	 𝑖𝑛𝑡$	– 	𝑖𝑛𝑡$52 
  

5.1.2 Normalfördelning, heteroskedasticitet och autokorrelation  

Som förväntat vid användning av finansiell data, kan ej nollhypotesen om datans 

normalfördelning förkastas (appendix 4.4). Enligt Lütkepohl 2011 är det dock inget 

problem att datan inte är normalfördelad, då detta inte förändrar p-värdet för koefficienterna 

i regressionen. Enligt Whites Heteroskedasticitet kunde inte nollhypotesen om 

heteroskedasticitet förkastas. Resultaten kommer fortfarande vara konsistenta och 

väntevärdesriktiga trots att de inte längre är BLUE. Däremot är det viktigt att se att 

residualerna inte är seriellt korrelerade då det finns stor risk för så kallade spuriösa 

regressioner eller nonsens-regressioner. I resultatet av ett Breusch-Godfrey Lagrange 

Multiplier- test med upp till två laggar föreligger att nollhyptesen kan förkastas(appendix 

5.1.2). Det finns då således ingen seriell korrelation i modellen (Lütkepohl, 2011). 

 

5.1.3 Optimalt antal laggar 

För att välja rätt antal laggar på modellen studeras informationskriterier Akaike och 

Schwartz. Akaike föreslår tre laggar medan Schwartz-informations kriterium föreslår en 

lagg (appendix 5.1.3). På grund av LM-testet och dess resultat med två laggar nämnt i 

föregående delkapitel förekommer autokorrelation vid tre laggar. Därför anpassas studiens 

modell med endast en lagg (Gujarati & Porter, 2009). 

5.1.4 Granger Kausalitetstest 

De fyra parvisa kausalitetstesterna visar att det endast är relationen mellan huspriser och 

ränta som är grangerkausalt ömsesidigt. Det tyder på ett tätt statistiskt samband mellan 
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dessa två variabler. För variabeln konsumentprisindex, disponibel inkomst och husutbud 

finns endast en enkelriktad kausalitet i relation till huspris, dessa variabler påverkar 

huspriserna men inte vise versa. Utifrån Granger kausalitetstest kan det konstateras att 

variablerna är lämpliga då det bevisat finns statistiska samband mellan dessa och huspriser 

(appendix 5.1.4). 

 

5.2 Regressionsmodellen 

Figur 5.2.1 Den generella modellen med en lagg enligt Schwartz-informationskriterium: 

 
När modellen estimeras, erhålls följande fem ekvationer: A=d(hp), B=d(cpi). C=hs, 

D=d(int), E=disp 

Figur 5.2.2 Estimerad Modell, se appendix för VAR-estimat (appendix 5.2). 

𝐴	 = 	−	0.750804872778 ∗ 𝐵(𝑡52) 	− 	0.138921490814 ∗ 𝐸(𝑡52) 	+ 	0.431578964051 ∗ 𝐴(𝑡52) 	

− 	3.83028662021 ∗ 𝐶(𝑡52) 	+ 	0.388822060765 ∗ 𝐷(𝑡52) 	+ 	28.1853383978 

𝐵	 = 	0.160120246627	 ∗ 	𝐵(𝑡52) 		+ 	0.0326480855992	 ∗ 	𝐸(𝑡52) 		− 	0.0180635039859	 ∗ 	𝐴(𝑡52) 		

− 	0.222662913474	 ∗ 	𝐶(𝑡52) 		− 	0.356893153009	 ∗ 	𝐷(𝑡52) 		+ 	1.19118037305 

𝐶 = 	0.263655440785 ∗ 𝐵(𝑡52) 	+ 	0.0879285649293 ∗ 𝐸(𝑡52) 	+ 	0.0605251626508 ∗ 𝐴(𝑡52) 	

+ 	1.15841069181 ∗ 𝐶(𝑡52) 	+ 	0.120078457769 ∗ 𝐷(𝑡52) 	− 	1.61079079742 

𝐷	 = 	0.495588618562 ∗ 𝐵(𝑡52) 	− 	0.130857167504 ∗ 𝐸(𝑡52) 	+ 	0.00192778119871 ∗ 𝐴(𝑡52) 	

− 	0.197155866188 ∗ 𝐶(𝑡52) 	+ 	0.266111900295 ∗ 𝐸(𝑡52) 	+ 	1.52741794031 

𝐸		 = 	0.0274607725879	 ∗ 	𝐵(𝑡52) 		− 	0.00521757380039	 ∗ 	𝐸(𝑡52) 		− 	0.0158834603249	 ∗ 	𝐴(𝑡52) 		

− 	0.412302279611	 ∗ 	𝐶(𝑡52) 		+ 	0.157101840811	 ∗ 	𝐷(𝑡52) 		+ 	5.39348994965 
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5.3 Impuls Respons 

I detta avsnitt presenteras de tester som utförs när variablerna i analysen utsätts för 

chocker. Resultatet presenteras med ett enskilt stycke för varje variabel. 

Figur 5.3.1 Impuls Respons - ränta och huspriser 

 

Ränta 

Vid studie av impuls responsfunktionerna ger alla variabler tydliga utslag på huspriserna. 

Enligt figur 5.3.1 ovan påvisas att en chock i variabeln ränta leder till en påverkan på 

huspriserna i form av en positiv respons och värdeökning i första perioden (året). I tredje 

perioden vänder denna trend nedåt och blir negativ för att slutligen sju perioder senare ebba 

ut. Den initiala positiva responsen går emot generell ekonomisk teori. Det vill säga att när 

räntan ökar bidrar detta till att bostadsköpare behöver betala en högre räntekostnad. Enligt 

ekonomisk teori borde därmed priset på bostäder sjunka. Enligt DiPasquale och Wheatons 

jämviktsmodell leder en ökad ränta till en lägre efterfrågan på bostäder och därmed ett lägre 

pris.  

Figur 5.3.2 DW-Modellen med avseende på ränta (DiPasquale & Wheaton, 1992). 
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Detta samband kan även observeras i korrelationsmatrisen. I en studie över den 

amerikanska bostadsmarknaden publicerad år 2002 av Jonathan McCarthy och Richard 

Peach, observerades liknande resultat som vid denna kandidatuppsats. Även i denna 

observerades inledningsvis en positiv respons i första perioden som sedan vänder riktning 

och blir negativ i period tre. McCarthy och Peach beskriver detta fenomen som Home Price 

Puzzle och argumenterar att det beror på hushållens förlustaversion, det vill säga att 

husägarna inte vill realisera eventuella förluster. Detta leder till att priserna inte justeras ner 

även då det fundamentala värdet har sjunkit i förhållande till bostadens inköpspris. 

Fenomenet Price Puzzle även nämnt av Ben Bernanke i artikeln Measuring The Effects of 

Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach som 

återfinns i kapitel 2.1.2 beskriver att husägare och lägenhetsinnehavare i vissa fall inte har 

möjlighet att sälja sina bostäder när priset sjunker på grund av deras höga belåningsgrad. En 

försäljning och nyköp inom samma tidsperiod skulle därmed resultera i en ökad 

belåningsgrad, lägre kreditvärdighet och därmed försämrad möjlighet att köpa en likvärdig 

bostad efter eventuell försäljning. Detta leder till att utbudet på bostäder minskar och priset 

stiger på kort sikt (McCarthy & Peach, 2002). 

 

Inflation 
	

Figur 5.3.2 Impuls Respons – konsumentprisindex och huspriser 
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Utskriften ovan visar att chock i konsumentprisindex påverkar huspriserna negativt. 

Chocken ebbar ut efter åtta perioder (år). Bruce Morley och Qijia Wei publicerade 2013 

rapporten The Interaction between the Macroeconomy and House Price Return. Studien 

byggdes på den amerikanska bostadsmarknaden och Morley och Wei fann då ett resultat 

som till stor del liknar det i denna kandidatuppsats (Wei & Morley, 2013). Responsen efter 

inflationschocken tedde sig likartad och ebbade ut efter tjugofyra perioder (år). I en rapport 

från ECB 2008 av Charles Goodhart och Boris Hofman kan man observera att chocken på 

variabeln inflation även i denna studie påverkade huspriserna kraftigt negativt (Goodhart & 

Hofmann, 2008). Korrelationsmatrisen visar att det finns ett negativt samband mellan 

inflation och huspriser. Bruce Morley och Qijia Wei argumenterar dock att i den 

ekonomiska teorin finns det ingen enighet om inflationens påverkan på huspriser.	

	

Disponibel inkomst 

 

Figur 5.3.3 Impuls Respons – disponibel inkomst och huspriser 

 
 

DW-modellen och generell pristeori talar för att ökad disponibel inkomst ger individen 

möjlighet att spendera mer. Enligt teorin betyder detta att variabeln disponibel inkomst 

leder till ökad efterfrågan på bostäder då individens konsumtionsbudget ökar. I resultatet av 

impuls respons chocken av denna variabel i figur 5.3.3 observeras dock endast en positiv 

respons i den andra perioden.  
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Figur 5.3.4 DW-Modellen med avseende på disponibel inkomst 

  

 

Denna avvikelse lyfts fram i en rapport av forskarna Patricia Fraser, Lynn Edward och 

Martin Hoesli i studien House Prices, Disposable Income, and Permanent and Temporary 

Shocks då de analyserade och jämförde bostadsmarknaden i USA, Nya Zeeland och 

Storbritannien. De fann en positiv respons på huspriserna över alla perioder och detta skiljer 

sig från resultatet i figur 5.3.3. I kandidatuppsatsens korrelationsmatris finnes en väldigt 

svag om inte obefintlig korrelation (-14 procent) mellan huspriser och disponibel inkomst 

vilket kan förklara resultatets tvetydighet (Fraser , et al., 2009). 

 

Husutbud 
	

Figur 5.3.4 Impuls Respons – husutbud och huspriser 
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Enligt DW-modellen står variablerna huspris och husutbud i negativ relation till varandra. I 

figur 5.3.4 observeras initialt en negativ respons som efter fyra perioder övergår till positiva 

nivåer. Variabeln husutbud lyfts fram i studien Supply, Demand and Price in the US 

Housing Market av professor Thomas Conefrey på Dublin University (Conefrey & Whelan, 

2012). Rapporten utfördes på uppdrag av irländska statsbanken och analysen fann ett 

resultat som både går i linje med den ekonomiska teorin i denna kandidatuppsats och 

resultatet illustrerat i figur 5.3.4. Conefrey fann genom strukturell vektor autoregressiv 

modellering att en enprocentig chock i husutbudet på den amerikanska leder till en ökning 

av bostadspriserna med 0.8 procent. Huspriserna återgår till ursprungsläget efter 20 perioder 

(kvartal) (Conefrey & Whelan, 2012). Används kvartalsfrekvens istället för årsfrekvens på 

figur 5.3.4 innebär detta att maximivärdet återfinns i 20 perioder istället för 5 likväl 

Conways rapport. Trots den initialt negativa responsen återfinns även ett liknande 

systematisk mönster med en topp efter 5 år.  
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6. Kritisk reflektion, diskussion och slutsats 

Kapitlet för diskussion och kritisk reflektion innehåller analys och tolkning av uppsatsens 

resultat. Diskussionen har även till syfte att sammanlänka analysens relation till den 

tidigare forskning som utgör grunden för uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

6.1 Kritisk reflektion och fortsatt forskning 
 

Det finns alltid, så väl som i denna uppsats, möjlighet till förbättring, däri ligger 

forskningens natur. Tidigare forskning argumenterar för olika varianter av vektor 

autoregressiv analys för att nå specifika resultat. Författarna till denna uppsats hävdar dock, 

att en stor del av motiveringen av modeller sker i syfte att tillhandahålla svar på frågetecken 

så som Price Puzzle, ett ofta nämnt fenomen inom ekonometrisk impuls respons analys och 

även behandlat i denna kandidatuppsats. Ett sätt att säkerställa att eventuella frågetecken 

består i modelleringen och inte datan den bygger på, är att öka säkerheten genom antalet 

datapunkter. Uppnår antalet observationer en nivå som är långt över godtycklig och 

eventuella fel består, är det enklare att utröna om eventuella fel är modellspecifika. 

Författarna anser att denna uppsats förmodligen kunde presentera mer tillfredställande 

resultat genom användning av månads-, kvartalsdata.  

Tidigare nämnt i litteraturkapitlet argumenterar Ben Bernanke att Price Puzzle är mer ett 

modellspecifikt fel och att problemet kan kringgås genom att använda sig av så kallad 

Factor Augmented (FAVAR). Principal komponentanalys utförs i syfte att vikta variablerna 

och därmed öka informationsgraden i den vektor autoregressiva modellen (Bernanke, et al., 

2004). Ett annat sätt att kringgå chockberoende fel så som Price Puzzle är användning av 

generaliserad impuls respons, nämnt i kapitel 2.1.2. Författarna anser dock att 

svårighetsgraden för denna typ av modellering faller utanför ramarna för en uppsats på 

kandidatnivå. Problematiken med relativt få datapunkter är det resulterar i oprecis 

information om tidsserien. I perioder med stora fluktuationer räcker inte årsmedelvärden till 

för att analysera de händelser som äger rum under perioden. Mycket information kan 

därmed gå förlorad och händelser så som finanskrisen år 2008 kan ge missvisande 

genomslag i modellen. Data i denna uppsats är inte heller normalfördelad och den uppvisar 
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heteroskedasticitet, vilket gör att koefficienterna inte är BLUE (Freedman, 2006). Detta kan 

påverka riktningen och kraften i impuls responsfunktionen vilket i sin tur kan leda till 

felaktiga resultat och slutsatser. På grund av uppsatsens karaktär och användandet av 

finansiell data är det i princip omöjligt att nå en perfekt modell som uppfyller alla teoretiska 

krav. Denna uppsats lyckas dock nå ett slutresultat som ligger i linje med flertalet 

publicerade vetenskapliga artiklar och rapporter. Det finns även möjlighet att stärka 

resultatet genom att återskapa studien på andra länder och marknader för att sedan jämföra 

med resultatet från Nordamerika. Tidigare studier har dock visat att marknaderna reagerar 

olika, länder emellan. Den nordamerikanska bostadsmarken har en jämförelsevis mer 

elastiskt efterfrågekurva på bostäder jämfört med Europa och påverkas därmed annorlunda 

av de faktorer som behandlas in denna uppsats (Fraser , et al., 2009).  

Uppsatsen öppnar upp för kommande forskning, specifikt på delstatsnivå då resultaten kan 

jämföras med de nationella. Genom att jämföra resultaten mot storstädernas kapitalintensiva 

kluster kan vikten av variablerna sättas i relation till bland annat intressanta aspekter så som 

teknologisk tillväxt och arbetslöshet. I syftet att nå tydligare och kvantifierbara resultat 

används med fördel strukturell vektorautoregressiv analys (SVAR) (Gujarati & Porter, 

2009). Med den strukturella metoden chockas modellen med ett numerisk valt värde 

uttryckt i procent istället för med en standardavvikelse. Tillvägagångssättet är användbart 

för att bland annat se utfallen av specifika penningpolitiska beslut innan de fattats och 

realiserats. Med information om variablers vikt och samspel i modellen kan liknande test 

göras med avskalat antal variabler. Denna förminskning och förfining av 

regressionsmodellen motiveras bland annat i studien Forecasting the US real house price 

index: Structural and non-structural models with and without fundamentals, även nämnd i 

kapitlet för teoribildande studier (Gupta, et al., 2011). 
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6.2 Diskussion 

Vektor autoregressiv modellering möjliggör studie av enskilda variablers påverkan i ett 

dynamiskt system, där varje variabel beror på sin egen samt övriga variablers historiska 

värden. Genom denna metod skapas ett scenario som avspeglar den verkliga dynamiken på 

den marknad som analyseras. Då prisfluktuationer på bostadsmarknaden kan och har visat 

sig ha en kraftig effekt på den reala ekonomin är det viktigt att förstå vilka faktorer som 

påverkar bostadsmarknaden och hur detta sker. Trots finanskrisen år 2008 och 

bostadsprisernas bevisat påverkade kraft på landet som helhet, tar inte den amerikanska 

federala riksbanken (FED) hänsyn till bostadspriserna då reporäntan The Key Interest Rate 

bestäms. Beslutsfattare ser endast till inflationsmålet då denna ränta fastställs (Bank, 2012). 

Resultatet från denna kandidatuppsats visar dock att penningpolitik har en, om ej direkt 

effekt på bostadspriserna. En positiv chock i räntan ger, med fördröjning, en negativ effekt 

som sträcker sig sju år framåt i tiden. Detta förklaras med att ökade räntekostnader sänker 

efterfrågan på bostäder. Resultatet bekräftas i likande men mer omfattande studier. Då 

effekten av ränteförändring framträder efter en tidsförskjutning har penningpolitiska beslut 

endast en effekt på bostadspriserna på medel- och lång sikt. Tidsaspekten i 

penningpolitikens påverkade kraft motiverar FEDs politiskt fristående ställning.  

Då penningpolitiska beslut påverkar samhället över politiska mandatperioder är det svårt att 

värdera den direkta innebörden av dessa beslut. Det är även svårare att avväga vilka beslut 

som bör tas, då samhället ofta ser till snabba reformer vid regimskiften. Vid studium av 

husutbudets påverkan på bostadspriserna uppvisas till en början ett resultat som går i linje 

med generell teori, en initialt negativ chock på husutbudet. Denna chock övergår dock efter 

två perioder till en positiv respons och stämmer då inte överens med det teoretiska 

ramverket och bakgrundsteorin. Gängse ekonomisk teori säger att om utbudet ökar så skall 

priset minska, men i impuls responsfunktionen uppvisas istället en positiv relation mellan 

variablerna husutbud och huspriser. I korrelationsmatrisen (appendix 5.3) uppvisas endast 

en låg negativ korrelation på 9 procent. Den låga korrelationen ökar tvetydigheten i 

resultatet då detta inte bekräftar generell teori om utbud och efterfrågan mellan huspriser 

och husutbud. Resultatet borde enligt teorin vara starkt negativt mellan variablerna. Ett 

svagt samband så som funnet i denna uppsats, anses vara osannolikt inom verklighetsramen 

för finansiell teori, men bör tas i beaktning då resultatet analyseras.  
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Det råder ingen enighet bland citerade forskare i denna uppsats angående sambandet mellan 

inflationen och huspriser. Delade åsikter om ovan nämnda samband från tidigare forskning 

gör att resultatet från kandidatuppsatsen kan bidra till ökad diskussion och genom detta kan 

nya slutsatser dras. Då FED endast anpassar räntan till att nå inflationsmålet antas ett 

samband mellan ränta och inflation. Ser man till korrelationsmatrisen finnes en positiv 

korrelation om 60 procent mellan variablerna inflation och ränta, vilket till stor del bekräftar 

antagandet. Enligt både teori och empirisk analys finnes ett negativt samband mellan ränta 

och huspriser. Därmed kan man, utifrån denna studie, konstatera att inflationen har ett 

negativt samband på huspriser. Resultaten för hur den disponibla inkomsten påverkar 

bostadspriserna stämmer inte överens med teorin i DiPasquale och Wheatons teorimodell. 

Den rimligaste förklaringen är att modellen på något sätt är felspecificerad då testerna ger 

låga t-värden på de laggade estimaten (appendix 5.2).  

Ett Granger kausalitets-test visar även att den disponibla inkomsten och huspriser har ett 

beroende förhållande (appendix 5.1.4). Därmed kan man utifrån dessa tester fastslå att den 

disponibla inkomsten är en fördelaktig variabel vid analys av bostadsmarknaden. Ett 

problem med disponibel inkomst är att den är ett medelvärde av alla individers samlade 

inkomst efter skatt. Det är dock inte alla individer som har möjlighet att köpa bostad, utan 

främst de med disponibel inkomst över medelvärdet. Variabeln blir därför inte representativ 

för subpopulationen bostadsköpare. Zeno Adams och Roland Fuss formulerar detta problem 

men använder sig i sin forskning istället av en principal komponent bestående av 

penningmängd, konsumtion, industriproduktion, BNP och arbetslöshet i syftet att öka 

modellens förklaringsgrad (Adams & Fuss, 2008). 
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6.3 Slutsats 

Med tillbakablick på litteraturstudier och teoribildande material från tidigare forskning är 

slutsatsen att resultatet i denna uppsats i mångt och mycket möter författarnas 

förväntningar. Många intressanta slutsatser kan dras från studien och den visar tydligt att 

penningpolitik har en betydande effekt på bostadspriserna. Disponibel inkomst är en bevisat 

viktig indikator för ekonomisk aktivitet och uppvisar Granger kausalitet med huspriser i 

testerna i denna studie. Trots detta visar resultaten av impuls respons- funktionen att 

påverkan av disponibel inkomst på huspriser inte stämmer överens med DiPasquale och 

Wheatons teoretiska modell. I studien visas även att inflationen har en negativ relation till 

huspriserna. Bostadspriserna svarar efter en tidsförskjutning på chocker i de påverkande 

variablerna och det tar på grund av marknadens karaktär och rörelse, lång tid (flera år) innan 

priserna justeras tillbaka till jämnviktsläget. Tiden för denna process varierar dock 

variablerna emellan. Detta är viktigt för förståelsen om bostadsmarknadens trögrörlighet. I 

finanskrisens spår är det extra intressant att förstå bostadsmarknadens dynamik, då tron på 

bostäder som investeringsvara för en trygg framtid ifrågasätts till högre grad. Genom 

utlåtande från erkända forskare däribland nobelpristagaren Robert Schiller, blir tron på 

bostadsmarknaden som investeringsvara alltmer fylld av skepticism. Författarna till denna 

uppsats är av den åsikten att bostäder först och främst skall vara en konsumtionsvara och 

inte vara föremål för spekulation.  
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Appendix 
Utskrifterna är placerade och numrerade efter de kapitel som referera till dem. 

4.4 Deskriptiv statistik 

 

4.4.1 Korrelationsmatrisen 

	

6.1.1 Stationäritetstest 
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6.1.2 Heteroskedasticitetstest 

 

6.1.3 Val av tidsförskjutning(lagg) 

 

  



	

	
42	

6.1.4 Granger kausalitetstest 
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5.2 Regressionsmodellen, VAR-estimat 

 


