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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om huruvida det finns en prisbubbla på Stockholms- och 

Göteborgs bostadsmarknad under perioden 1994-2014 och om det eventuellt kommer 

uppstå en prisbubbla i framtiden. 

 

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden under perioden 1994-2014 analyseras med hjälp 

av en empirisk studie, där ett flertal fundamentala faktorer förklarar prisutvecklingen på 

bostadspriserna i Stockholm och Göteborg. Syftet med uppsatsen är att avgöra ifall 

prisutvecklingen på bostadsmarknaden går förklara med hjälp av fundamentala faktorer 

eller inte, ifall priserna kan anses normala eller om de kommer sjunka i framtiden. 

 

Av resultatet i uppsatsen framgår att det inte går avgöra huruvida en prisbubbla existerar 

på bostadsmarknaden i Stockholm och Göteborg eller inte med hjälp av teorier från 

Hans Lind (2008) och Case & Shiller (2004). Däremot finns det faktorer på 

bostadsmarknaden som hintar om en eventuell prisbubbla i framtiden. Bland annat har 

den procentuella kostnaden minskat samtidigt som bostadspriserna ökat. Gapet mellan 

bostadsprisförändringar och inkomstförändringar har även ökat markant under 

studieperioden.  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  
Den svenska bostadsmarknaden och en eventuell prisbubbla har under det senaste 

decenniet diskuterats frekvent i både media och bland ekonomer. Definitionen på vad en 

prisbubbla innebär och hur den upptäcks är dock många och skiljer sig åt. Misstankarna 

om en prisbubbla på den svenska bostadsmarknaden baseras ofta på de senaste årens 

utveckling av bland annat Fastighetsprisindex, som stigit mer än tidigare perioder, 

mellan 1994 och 2014 steg index i Stockholm från 202 till 860 och från 199 till 782 i 

Göteborg. Detta i jämförelse med perioden 1975 till 1994 då index steg från 53 till 202 i 

Stockholm och från 62 till 199 i Göteborg (SCB, 2016). Samtidigt har hushållens 

skuldsättning sett till disponibel inkomst ökat markant sedan Svenska krisen på början 

av 90-talet, exempelvis ökade skuldsättningskvoten från 94 % till dryga 172 % mellan 

perioden 1996 till 2014 (Carlgren, 2016). Samtidigt som skuldsättningen ökat har 

hushållens ränteutgifter minskat från dryga 6 % till 3,3 % av disponibel inkomst efter 

skatt mellan 1996 och 2014 (Carlgren, 2016). Under perioden 1994 och 2014 har 

medelräntan sjunkit från dryga 9 % till dryga 2,3 % (Figur 4). Förändringarna som skett 

gör det intressant att forska om en eventuell prisbubbla på bostadsmarknaden i 

Stockholm och Göteborg. Kan de nya nivåerna anses som nya normala- och rationella 

nivåer eller kommer de falla tillbaks till tidigare nivåer och hur kommer iså fall 

bostadsmarknaden och Sveriges ekonomi påverkas. Om dessa nivåer vad gäller 

skuldsättningskvoter, bolåneräntor och bostadspriser permanenteras, kan det leda till 

ännu snabbare prisutveckling. 

 

För att sätta den svenska utvecklingen i ett internationellt perspektiv kan dessa siffror 

jämföras med situationen i Danmark 2007. Prisindex på lägenheter gick ner från 98,1 

till 73,1 mellan 2007 och 2009 samtidigt som husprisindex gick ner från 104,1 till 87,5 

(Statistics Denmark, 2016). När priserna sjönk låg hushållens skulder sätt till den 

disponibla inkomsten på 260 % (Flutetankar, 2014). Sveriges skuldsituation är inte 

riktigt på samma nivåer som Danmarks 2007, fortsätter prisökningarna i samma takt 

som under de senaste åren kan Sverige hamna i en situation likt den i Danmark.  
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1.2	  Syfte,	  frågeställning	  och	  avgränsningar	  
Syftet med uppsatsen är att avgöra om priserna på Stockholms- och Göteborgs 

bostadsmarknad befinner sig på normala nivåer, det vill säga försöka avgöra om 

bostadspriserna befinner sig på en nivå där prisutvecklingen går att förklara med hjälp 

av fundamentala faktorer. Detta testas med hjälp av en empirisk modell som sedan 

kopplas samman till olika teorier gällande prisbubblor. Existerar en prisbubbla är även 

tanken att analysera och avgöra vilken kategori av prisbubbla som existerar på 

bostadsmarknaden och hur stora effekterna kan komma bli på bostadsmarknaden. 

 

Den empiriska analysen av bostadsmarknaden i Stockholm och Göteborg baseras på 

data set som spänner över tidsperioden 1994-2014. Av datamaterialet skapas en 

multipel linjär regressionsmodell där bostadspriserna i Stockholm och Göteborg 

analyseras av ett flertal fundamentala faktorer. I den multipla linjära 

regressionsanalysen testas utvecklingen på bostadspriserna, huruvida prisutvecklingen 

på bostadsmarknaden går att förklara. Med hypoteserna testas hur stor del av priserna på 

bostadsmarknaden som går att förklara med hjälp av fundamentala faktorer under 

tidsperioden 1994-2014. 

1.3	  Tidigare	  prisbubblor	  
Prisbubblor är inget nytt fenomen, redan 1636-37 drabbades Nederländerna av tulpan 

mani. Priserna på tulpaner steg och den mest eftertraktade sorten Semper kostade lika 

mycket som ett hus i centrala Amsterdam. Orsaken till prisstegringen var att efterfrågan 

på tulpanlökar ökade kraftigt efter att hundratals noviser rest till Amsterdam för att köpa 

tulpanlökar. Under hösten 1636 kostade ett skålpund av den billigaste sorten 20 gulden. 

I januari 1637 kostade ett skålpund av den billigaste sorten 1 200 gulden. I februari 

1637 sprack spekulationsbubblan vilket ledde till att priset sjönk till runt 15 gulden 

(Wellfelt, 2007). 

 

Det senaste stora prisfallet på bostadsmarknaden i Sverige var under finanskrisen på 90-

talet, det intressanta för denna uppsats är att skuldsättningen ökade kraftigt under denna 

period, bolåneräntorna sjönk och stora förändringar på marknaden skedde innan 

prisbubblan sprack och bostadspriserna sjönk. En av faktorerna som startade 

finanskrisen på 90-talet var att kraven för säkerheter på den svenska finansmarknaden 

minskade 1985, vilket gjorde att hushållen kunde belåna sina bostäder till högre grad. 

Skuldsättningen ökade från 100 % till 150 % av BNP under perioden 1985-1990 i den 



	  
3	  

privata sektorn. Bankerna lånade ut större andel pengar till mindre säkerhet, vilket ledde 

till en avsevärd riskökning. En av orsakerna till finanskrisen var också den låga reala 

låneräntan som sjunkit från 2 % till -1 % mellan 1985-1990. I oktober 1990 startade 

krisen då betalningar på den kommersiella fastighetsmarknaden började ställas in. 

Svenska bankerna hade lånat stora delar av sina pengar utomlands under denna period 

och när regeringen tvingades överge den fasta växelkursen 1992 sjönk kronan med 25 

% mot D-marken och 40 % mot US-dollar. Bankerna tvingades kräva tillbaks lån från 

företag då de inte längre uppnådde kreditkvoten för att utfärda nya lån. Detta ledde till 

att nära 2000 fastighetsbolag gick i konkurs. Fastighetspriserna hade stigit från slutet av 

70-talet till 1989 med 790 % medan priserna i genomsnitt i väst-Europa stigit med 300 

%. Hyrorna ökade med 260 % under samma period, men på grund av mycket 

nybyggande började hyrorna sjunka 1989, priserna på fastighetsmarknaden fortsatte 

stiga ett tag till då marknaden var spekulationsdriven, priserna fortsatte öka utan 

underliggande faktorer (Finanshistoria, u.å).  Från oktober 1990 till 1994 minskade 

priserna på kommersiella fastigheter med 70-80 % i storstäderna och värdet på vanliga 

bostäder minskade med 10-15 % under samma period. De totala kreditförlusterna 

mellan 1990-1993 uppskattas till ungefär 200 miljarder kronor (finanshistoria u.å). Det 

är intressant att ett flertal faktorer förändrades under finanskrisen på 90-talet och 

förmodligen påverkade bostadspriserna, det är intressant för situationen under 

studieperioden på bostadsmarknad i Sverige och vilka faktorer som eventuellt kan 

påverkat prisstegringen under perioden som studeras. 

2.	  Tidigare	  forskning	  
Riksbanken skrev 2011 en rapport om den svenska bostadsmarknaden och hur de ser på 

situationen (Sveriges riksbank, 2011). Rapporten består av 12 olika delrapporter från 

forskare inom Riksbanken och andra institut, syftet var att skapa en bild av 

bostadsmarknaden 2011 och vad som eventuellt kan komma hända i framtida perioder. 

Rapporten nämner att den Svenska 90-tals krisen och finanskrisen 2008 är två exempel 

där prisfall på bostadspriserna har orsakat stora störningar inom finanssektorn och 

ekonomin i sin helhet. De länder som drabbades hårdast under finanskrisen var de som 

haft kraftigast prisfall på bostadsmarknaden och högst skuldsättningsgrad i hushållen. 

Under finanskrisen 2008 sjönk inte priserna på Sveriges bostadsmarknad något 

speciellt, Sverige klarade sig oerhört bra i förhållande till många andra länder. 
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Figur 1. Bostadsmarknadens inverkan på ekonomin (Sveriges riksbank, 2011). 

 
 

Vid höga bostadspriser känner sig hushållen rikare, därmed upplever hushållen ett ökat 

utrymme för konsumtion. Bostaden fungerar i flesta fall som säkerhet för lån, ökar 

värdet på bostaden ökar utrymmet för nya lån. Vid ett eventuellt prisfall blir effekten 

motsatt, möjligheterna till lån minskar och konsumtionen minskar då hushållen inte 

känner sig likvida i samma utsträckning. Minskningen på bostadspriserna leder till en 

irrationell belåningsgrad i hushållen, hushållen väljer därför amortera mer på bolånen 

för att minska skuldsättningen, vilket skapar minskad konsumtion i samhället. 

Rapporten nämner också ett outforskat problem gällande risktagande, med låga 

bolåneräntor under en längre tid finns en möjlighet att hushållens risktagande förändras, 

ökar risktagandet kan detta skapa framtida problem (Sveriges Riksbank, 2011). 

 

Rapporterna från Claussen, Jonsson och Lagerwall (Sveriges Riksbank, 2011) fokuserar 

på prisuppgången på bostäder och att prisuppgången förklaras av fundamentala faktorer, 

det finns naturliga ekonomiska grunder för prisuppgången. De fundamentala faktorer 

som styrker uppgången är; hushållens inkomstutveckling har varit god de senaste åren, 

realräntorna har sjunkit och utbudet av bostäder har inte ökat de senaste åren. I många 

länder ökade byggandet av bostäder kraftigt åren innan finanskrisen 2008, vilket ledde 

till en större effekt på bostadspriserna. Slutsatsen är att den svenska bostadsmarknaden 

inte är övervärderad, prisutvecklingen förklaras av naturliga ekonomiska faktorer. 

Slutsatsen motiveras med en viss försiktighet, exempelvis ansågs inte den amerikanska 
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bostadsmarknaden övervärderad innan finanskrisen 2008 av speciellt många (Sveriges 

Riksbank, 2011). 

 

Englunds (Sveriges Riksbank, 2011) rapport diskuterar de fundamentala faktorerna och 

huruvida de befinner sig på bra nivåer. Englund lyfter framför allt fram hur det låga 

bostadsbyggandet påverkar bostadsmarknaden och huruvida realräntan ligger på en bra 

nivå. Claussen, Jonsson & Lagerwalls (Sveriges Riksbank, 2011) rapporter förklarar de 

att bostadspriserna går förklaras av fundamentala faktorer men att priserna ligger över 

den långsiktiga trenden och problem kan uppstå i framtiden. Förändras de fundamentala 

faktorerna snabbt kan effekten på ekonomin bli stor på grund av hög skuldsättning i 

hushållen, idag väljer även större andel personer rörliga bolåneräntor jämfört med 

tidigare perioder. Den finansiella stabiliteten kan bli hotad på grund av detta, beroende 

på hur känsliga hushållen är för räntefluktuationer. 

 

I Case & Shiller (2004) artikel diskuterar de uttrycket bostadsbubbla, vad som påverkar 

bostadspriset och hur en eventuell bubbla kan upptäckas. Artikeln är intressant och 

relevant för denna uppsats då de fundamentala faktorer som påverkar bostadspriset i 

USA med största sannolikhet går att applicera på den svenska bostadsmarknaden. 

Användningen av ordet prisbubbla avser en situation där offentliga förväntningar på 

framtida prisökningar är för höga, vilket leder till övervärderade bostadspriser i den 

nuvarande tidsperioden. När bostäderna är övervärderade innebär det att personer på 

marknaden som egentligen inte har råd med en bostad anser sig ha råd, vilket beror på 

att förväntningarna är för höga och priserna förväntas stiga i framtida perioder. 

Dessvärre kan inte prisförväntningarna stiga i all evighet och till slut spricker 

prisbubblan och drabbar de personer som egentligen inte haft råd med sin bostad. 

 

Case & Shiller (2004) modell består av beroende variabeln bostadspris, de oberoende 

variablerna som används är fundamentala faktorer som anses påverka bostadspriserna 

på marknaden; inkomst per capita, befolkning, sysselsättningsgrad, andel arbetslösa, 

bolåneränta och utbudet av bostäder på marknaden. Först skapar de en modell med 

bostadspriser och variabeln inkomst per capita som förklarande variabel, detta ger en 

väldigt hög förklaringsgrad i de flesta områdena. I de områden där bostadspriserna inte 

är volatila är förklaringsgraden >95 %, medan förklaringsgraden är något lägre i de 

städer där priserna är volatila mellan tidsperioder. Detta resultat gjorde att tre beroende 
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variabler appliceras istället; bostadspriser, kvartalsförändringar i bostadspriser och 

bostadspris/inkomst per capita. Detta appliceras då resterande fundamentala faktorer 

inte påverkat bostadspriserna signifikant där enbart inkomst per capita haft en hög 

förklaringsgrad(>95 %). När beroende variabeln bostadspris/inkomst per capita 

appliceras innehar resterande fundamentala faktorer signifikanta värden och påverkar 

den beroende variabeln signifikant, vilket gör att bostadspriser/inkomst per capita 

analyseras till största del. 

 

Case & Shiller (2004) modell: 

bostadspris/inkomst  per  capita(alternativt  bostadspris  eller  kvartalsförändringar  

på  bostadspris) = 𝛽! + 𝛽!  ×  𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝛽!  ×  𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 +

𝛽!  ×  𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠𝑎 + 𝛽!  ×  𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎 + 𝛽!  ×  𝑈𝑡𝑏𝑢𝑑  𝑎𝑣  𝑏𝑜𝑠𝑡ä𝑑𝑒𝑟 + 𝑢! 

 

Case & Shiller (2004) genomför även en enkätundersökning där de frågar nuvarande 

bostadsägare hur tankarna gick vid bostadsköpet. Resultatet blev att de flesta såg 

bostadsköpet som en investering och att värdet kommer apprecieras i framtida perioder. 

De som starkt ansåg köpet som en investering såg liten risk med köpet. Större delen av 

de tillfrågade ansåg att de inte hade haft råd med en bostad i framtiden på grund av 

prisstegringen på marknaden, därmed var köparna pressade att köpa bostad. 

 

Case & Shiller (2004) påpekar att största andelen av bostadsmarknaden består av 

amatörer när det gäller investeringar och att de inte vet hur bostaden ska värderas vid ett 

köp. Detta gör att köparna i vissa fall överreagerar och handlar till överpris, vilket till 

största del beror på vad som skrivs i tidningarna och hur rykten går via word-of-mouth, 

en spekulativ prisbubbla skapas på bostadsmarknaden. 

 

Sverige har under de senaste decennierna haft ett lågt bostadsbyggande och stora 

fluktuationer i bostadsbyggandet. Emanuelsson (2015) rapporterar att Sveriges 

bostadsbyggande varit lågt sedan finanskrisen i början av 90-talet, under 2000-talet har 

bostadsbyggandet varit lägre än populationsökningen (Figur 2). Det låga 

bostadsbyggandet beror delvis på konjunkturer och byggföretagens ekonomiska 

förutsättningar. Men den viktigaste förklaringen till det låga bostadsbyggandet är den 

svenska bostadspolitiken, de förändringar som skett på subventioner och skatter. Det 

svenska bostadsbyggandet förespås öka i framtiden, dessvärre inte till de nivåer 



	  
7	  

befolkningsökningen befinner sig på. Bostadspriserna korrelerar starkt med 

befolkningsförändringarna, vilket är intressant för uppsatsen. Regleringarna som 

existerar på hyresrättsmarknaden hämmar nybyggnationer av hyresrätter. 

 

Figur 2. Färdigställda bostäder & befolkningsförändring för hela Sverige 

(Emanuelsson, 2015). 
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3.	  Teoretisk	  bakgrund	  
Det finns olika definitioner av prisbubblor, olika förklaringar till varför en prisbubbla 

uppstår samt hur de upptäcks innan de spricker. Nedan nämns några definitioner av 

prisbubblor samt några teorier kring prisbubblor. 

 

3.1	  Olika	  kategorier	  av	  prisbubblor	  

3.1.1	  Hans	  Lind	  tre	  kategorier	  av	  prisbubblor	  
Hans Lind (2008, s.9) diskuterar tre olika kategorier av prisbubblor, även om varje 

prisbubbla historiskt sett varit unik går det att kategorisera in dem till viss del. Dessa tre 

kategoriseringar är; en ren spekulativ prisbubbla, en irrationell förväntnings prisbubbla 

och en irrationell institutions prisbubbla. De två första kategorierna är relevanta för 

bostadsmarknaden i Stockholm och Göteborg. 

3.1.1.1	  En	  ren	  spekulativ	  prisbubbla	  
Denna kategorisering av prisbubbla innebär att köparna på marknaden tror priserna är 

övervärderade i den nuvarande tidsperioden och att priserna kommer sjunka i framtiden. 

Köparna tror dock att priserna kommer fortsätta stiga under en kortare period och att 

möjligheten till försäljning kommer uppstå innan priserna börjar sjunka. Det som gör att 

denna prisbubbla inte bör existera på den svenska bostadsmarknaden är de höga 

transaktionskostnader som tillkommer vid försäljning (Skatteverket, 2016), det är svårt 

att få stor avkastning på en kortsiktig investering på bostadsmarknaden. 

3.1.1.2	  En	  irrationell	  förväntnings	  prisbubbla	  
Denna kategorisering av prisbubbla innebär att köparna på bostadsmarknaden är 

överoptimistiska och tror prisstegringen kommer fortsätta under en längre period, den 

förväntade prisstegringen är högre än historiska mönster. Köparna har därmed 

incitament att stanna kvar på bostadsmarknaden under en längre period, köparna anser 

det är acceptabelt att betala ett överpris i den nuvarande perioden. De framtida 

prisförväntningarna styrks inte av historiska mönster eller fundamentala faktorer. 

3.1.1.3	  En	  irrationell	  institutions	  bubbla	  
I detta fall är huvudproblemet bedömnings problem, aktörerna på marknaden har 

incitament att betala högre priser än vad som styrks av historiska mönster. Köparnas 

betalningsvilja är högre än berättigat då köparna inte planerar att betala för förlusterna 

vid ett prisfall. Bankerna som lånar ut pengarna antas inte heller betala för eventuella 
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förluster i slutänden. Ett bra exempel på denna kategori av prisbubbla är lånemarknaden 

i USA under finanskrisen 2008 (Ivashina & Scharfstein, 2010). 

 

3.2	  Den	  goda-‐,	  den	  onda-‐	  och	  den	  fula	  prisbubblan	  
Fondgruppen Holbergfondene (refererad i Duus & Hjelmeland, 2013, s.13-14) har 

kategoriserat prisbubblor baserat be deras intensitet och påverkan på ekonomin. 

Prisbubblorna är indelade i tre kategorier, den goda-, den onda- och den fula 

prisbubblan. Den fula prisbubblan är den kategorisering som är relevant för 

bostadsmarknaden i Stockholm och Göteborg. Teorin är hämtad från en sekundärkälla 

via mejlkontakt från Holbergfondene, därmed riktas lite kritik för användandet av 

teorin. Teorin inkluderas då kategorin av den fula bubblan känns relevant och appliceras 

väl på bostadsmarknaden i Stockholm och Göteborg.  

3.2.1	  Den	  goda	  prisbubblan	  	  
Denna kategori av prisbubbla är minst skadlig för ekonomin, den påverkar hushållens 

efterfråga på varor minimalt och har ingen ihållande effekt på ekonomin i sin helhet. 

Prisbubblan inträffar till största del på finansiella spekulativa marknader med 

teknologisk infrastruktur. Prisbubblan blir konsekvenserna av fundamentala 

teknologiska innovationer som övervärderas. The dot.com bubblan under 90-talet är ett 

bra exempel på denna kategori av prisbubbla. The dot.com bubblan påverkade 

hushållens efterfråga marginellt på varor och bidrog med tillväxt på ekonomin.  

3.2.2	  Den	  onda	  prisbubblan	  
Denna kategori av prisbubbla påverkar den generella ekonomin och hushållen i liten 

utsträckning. Kategorin fokuserar till största del på aktiemarknaden, sker stora 

förändringar på faktorer som har stor betydelse för aktiemarknaden så innebär det att 

aktiemarknaden som helhet kan sjunka på grund av detta. Detta påverkar i största 

utsträckning aktieägarna och företagen, påverkan på bostadsmarknaden blir minimal då 

en liten andel av bostadsägarna på marknaden blir drabbade när prisbubblan spricker. 

3.2.3	  Den	  fula	  prisbubblan	  
Denna kategori av prisbubbla är aggressivast och skapar störst effekt på ekonomin. 

Prisbubblan uppstår när ’real assets’ är övervärderade, exempelvis bostäder på 

bostadsmarknaden. Prisbubblan spricker för att innovationen är finansiellt- och inte 

teknologiskt driven. Det är banksektorn och olika kreditinstitut som till största del 



	  
10	  

drabbas, vilket i sin tur leder till att bankerna och kreditinstituteten slussar vidare 

problemen till företag och privatpersoner.  

 

Effekterna av den fula prisbubblan på bostadsmarknaden blir att bolåneräntorna höjs, 

räntehöjningen leder till att en del privatpersoner på bostadsmarknaden inte längre kan 

behålla sina bostäder och tvingas till försäljning. På försäljningsmarknaden har utbudet 

ökat och efterfrågan minskat på grund av förändringarna från bankerna. Säljarna blir 

desperata och tvingas sänka priserna. Denna kategori av prisbubbla går att applicera på 

bostadsmarknaden i Stockholm och Göteborg. Tvingas bankerna höja de låga 

bolåneräntorna och strama åt utlåningsmöjligheterna på grund av olika faktorer kan 

effekterna på bostadsmarknaden bli stora. 

3.3	  Symposium	  on	  bubbels	  (1990)	  
Enligt Joseph E. Stiglitz krävs det att tre kriterier är uppfyllda för en prisbubbla ska 

uppstå på en specifik marknad; svårt att avgöra hur stor utdelningen på investeringen är 

över tid, svårt att avgöra vilket värde investeringen kommer inneha i slutet på 

tidsperioderna och svårt att avgöra vilka diskonteringsräntor som appliceras vid 

värdering på investeringen. Dessa tre kriterier är uppfyllda på bostadsmarknaden, det är 

svårt att avgöra hur stor utdelning en bostad har, extremt många faktorer påverkar 

bostadspriserna, detta gör det svårt att avgöra vilket värde på bostaden som ska 

appliceras i slutperioden. Val av diskonteringsränta är svårt eftersom räntor fluktuerar 

och likaså prisökningar på bostäder mellan tidsperioder. Vad som sedan avgör om den 

specifika marknaden befinner sig i en prisbubbla eller inte är om prisstegringen går att 

förklara med hjälp av fundamentala faktorer. Grundas prisuppgången endast på 

investerarnas förväntningar på framtiden och styrks inte med hjälp av fundamentala 

faktorer befinner sig marknaden i en prisbubbla. 

3.4	  Price	  Bubbles	  on	  the	  Housing	  Market:	  Concept,	  theory	  and	  indicators	  
(2008)	  
Hans Lind synvinkel på prisbubbla skiljer sig jämfört med Stiglitz teori, teorin kallas 

även anti-Stiglitz. Hans teori innebär att en prisbubbla existerar på marknaden om priset 

på en tillgång först ökar drastiskt i värde för att sedan falla drastiskt i nästkommande 

perioder. Första kriteriet innebär en drastisk uppgång på marknaden, en drastisk 

uppgång innebär en ökning på minst 50 % under en treårsperiod och en prisdubblering 

under en femårsperiod. Nästa kriterier innebär att priset faller tillbaks till nivåerna innan 
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prisbubblan i nästkommande period, ett prisfall på 50 % från högsta prisnivån krävs för 

att prisfallet betecknas som drastiskt. Sista kriteriet innebär att priserna inte får ligga 

kvar på högstanivån i mer än 1-2 år, ligger de kvar längre ses prisuppgången och 

prisfallet som två separata event. 

 

Hans teori innehåller fem olika faktorer som kan avgöra om marknaden befinner sig i en 

prisbubbla innan den spricker. Dessa faktorer existerar då det annars är svårt att avgöra 

om marknaden befinner sig i en prisbubbla innan prisbubblan spruckit. 

1. Den makroekonomiska situationen och makroekonomiska policys 

Prisbubblor byggs vanligtvis upp i högkonjunkturer som pågått under en relativt lång 

tid, men även under perioder där extrem makroekonomisk politik applicerats på 

ekonomin. 

2. Stora förändringar i ekonomin 

Prisbubblor byggs upp i perioder där det är svårt att avgöra vad som är normalt, vid 

stora förändringar, exempelvis rekordlåga nivåer på reporäntan. 

3. Kapital- och kreditmarknaden. 

När priserna på bostadsmarknaden ökar drastiskt krävs det att köparna har möjligheten 

att betala de höga priserna, därför krävs det låga bolåneräntor och lättare möjligheter till 

lån. 

4. Förväntningarna hos köparna 

En viktig faktor är att förstå köparna och hur de resonerar kring framtida förväntningar 

på marknaden. 

- Hur stor del av köpen ses som en kortsiktig investering där incitamentet är snabb 

avkastning i nästkommande perioder. Vid extrema förändringar på marknaden förväntas 

en större del av aktörerna behålla investeringen under en kortare period. 

- Prisförväntningar på framtiden, tror köparna att priserna kommer fortsätta stiga under 

en längre tid eller tror de att prisutvecklingen kommer avta inom snar framtid. När 

priserna stiger på marknaden finns det risk att köparna tror prisstegringen kommer 

fortsätta och reflekterar därför inte i om de betalar ett överpris eller inte i den nuvarande 

tidsperioden. 

- Rationella förväntningar på marknaden, vid extrema förhållanden är det större risk att 

köparna slutar tänka rationellt. 

5. Hur resonerar köparna vid ett prisfall 
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Hur resonerar köparna vid ett eventuellt prisfall, tror de att de kommer bli tvingade att 

betala tillbaks summan de lånat eller kommer någon annan betala i slutänden, finns det 

en risk att köparna anser bostadsköpet riskfritt. 
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4.	  Data	  
Analysen baseras på ett datamaterial bestående av bostadspriser för Stockholm och 

Göteborg för perioden 1994-2014. Varför endast dessa två städer analyseras beror på att 

de haft en större prisförändring än Sverige i sin helhet sedan senaste stora prisfallet i 

början på 90-talet (Ekonomifakta, 2016). Datamaterialet innehåller även en del 

bakgrundsinformation så som tidsseriedata, vilket innebär att samma data analyseras 

under fler än en tidsperiod (Dougherty, 2011, s.110). Vid möjlighet analyseras 

datamaterialet kvartalsvis, existerar inte kvartalsdata sker det per årsbasis. De två 

multipla linjära regressionsmodellerna som skattas består av fem variabler, varav en 

beroende- och fyra oberoende variabler vardera. Variabelvalet motiveras med hjälp av 

Case & Shiller (2004) tidigare studie gällande vilka fundamentala faktorer som påverkat 

prisutvecklingen på den amerikanska bostadsmarknaden. Med hjälp av dessa 

fundamentala faktorer analyseras sedan priserna på bostadsmarknaden i Stockholm och 

Göteborg för att avgöra om en prisbubbla existerar eller inte med hjälp av Joseph E. 

Stiglitz (1990) teori och Hans Lind (2008) teori. 

 

Beroende variabeln bostadspris/inkomst används i modelleringen. Varför inte endast 

bostadspris används beror på att enbart inkomst som förklarande variabel innehar 

förklaringsgraden 97 % i Stockholm och 93 % i Göteborg (Bilaga 1). Detta gjorde att 

resterande oberoende variabler inte gav en signifikant påverkan på den skattade multipla 

linjära regressionsmodellen. Valet av beroende variabel motiveras genom Case & 

Shiller (2004) tidigare studie där de använder sig av samma metod och val på den 

amerikanska bostadsmarknaden. 

Bostadspris innebär utvecklingen på permanenta småhus, fritidshus och 

lantbruksenheter i Stockholm och Göteborg, datat är skapat av SCB, bostadspriserna är 

konsumentprisindex(KPI) (SCB) justerade för prisnivån år 1980. Datat på 

bostadspriserna mäts kvartalsvis. Variabeln inkomst innebär medellönen för personer 

över 20 år i Stockholm och Göteborg, datat är skapat av SCB, även inkomsten är KPI 

(SCB) justerad för 1980 års prisnivå.  Datat för inkomst mäts kvartalsvis. 

 

De oberoende variabler som applicerats i Case & Shiller (2004) studie är befolkning, 

utbud av bostäder, realränta, hyresrättspriser, sysselsättning och arbetslöshet.  
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De oberoende variabler som appliceras i denna uppsats är följande: 

Befolkningsstatistik (SCB): Befolkningsstatistik innebär antalet personer som är bosatta 

i Stockholm och Göteborg, befolkningsstatistik är relevant då befolkningsförändringar 

påverkar efterfrågan på bostadsmarknaden, vilket leder till prisförändringar (Case & 

Shiller, 2004). Variabeln logaritmeras då datat passar bättre för en log-linjär 

regressionsmodell, datat för befolkning mäts årsvis.  

 

Byggkostnader för nybyggnationer (SCB): Byggkostnader innebär byggkostnad i 

svenska kronor per kvadratmeter för nybyggda ordinära flerbostadshus. Variabeln 

appliceras i modelleringen då förändringar i byggkostnader påverkar 

försäljningspriserna på nybyggda bostäder och därmed påverkar priserna på 

bostadsmarknaden. Byggkostnaderna är KPI justerade för prisnivån år 1980 (SCB), 

variabeln logaritmeras då datat passar bättre för en log-linjär regressionsmodell. Datat 

för byggkostnader för nybyggnationer mäts årsvis. 

 

Inflation (SCB): Variabeln mäts kvartalsvis och är relevant för modelleringen då 

inflation mäter prisförändringarna på ekonomin, bostadspriserna påverkas av inflationen 

och förändras vid inflationsförändringar på Sveriges ekonomi. Datat för inflation mäts 

kvartalsvis. 

 

Bolåneränta (Nordea & Swedbank): Variabeln innebär medelräntan för tremånaders 

bolån hos Nordea och Swedbank, bolåneräntan beräknas på ett medelvärde per kvartal 

från de båda bankerna. Variabeln är relevant då bolåneräntan förklarar hur stor 

betalningsmöjlighet hushållen har på en bostad sett till disponibel inkomst. 

 

Variablerna inflation och bolåneränta logaritmeras inte för att de mäts i procentform och 

den skattade multipla linjära regressionsanalysen gav ett bättre resultat när enbart 

byggkostnader för nybyggnationer och befolkningsstatistik logaritmeras. När samtliga 

oberoende variabler logaritmeras blir flera variabler insignifikanta. 

Bland de variabler Case & Shiller (2004) använt exkluderas hyresrättspriser, 

sysselsättningsgrad, realränta, arbetslöshet och utbud av bostäder i denna studie. 

Hyresrättspriser exkluderas då hyresrättspriserna är reglerade på den svenska 

hyresrättsmarknaden (Boverket, 2014), påverkan blir då inte signifikant på 
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bostadspris/inkomst i modelleringen och påverkar hela modellen negativt, om 

hyresrättsmarknaden inte varit reglerad hade variabelns påverkan antagligen sett 

annorlunda ut och kanske varit signifikant. Realränta exkluderas då inflation och 

bolåneränta appliceras i modellen istället, resultatet blev det samma oberoende val av 

dessa variabler. Sysselsättningsgrad, arbetslöshet och antal nybyggnationer exkluderas 

då datat inte existerar under hela studieperioden i Stockholm och Göteborg.  

 

Tabell 1. Förtydligande av variablerna i de multipla linjära regressionsmodellerna 
Variabel  Beskrivning 
bpis  Bostadspris Sthlm/inkomstutveckling Sthlm 
bpig   Bostadspris Gbg/inkomstutveckling Gbg 
lnbs  Befolkning Stockholm* 
lnbys  Byggkostnad nybyggnationer Stockholm* 
i  Inflation i Sverige 
r  Medelbolåneränta 3 månader från Nordea & Swedbank 
lnbg  Befolkning Göteborg* 
lnbyg  Byggkostnad nybyggnationer Göteborg* 
𝛽!  Konstant 
𝑢!  Slumpterm 
*Variabeln är logaritmerad 
 

Korrelationen mellan de oberoende variabler (Tabell 2) som appliceras i den skattade 

multipla linjära regressionsmodellen för Stockholm innehar höga värden för bolåneränta 

och befolkningsförändring, bolåneränta och kostnad för nybyggnationer och för 

befolkningsförändring och kostnad för nybyggnationer (Tabell 2). Korrelationen är inte 

så hög att de förklarar exakt samma sak, däremot innehar befolkningsförändringen och 

kostnad för nybyggnationer ett extremt högt värde (0,88). 

 

Tabell 2. Korrelationskarta oberoende variabler Stockholm.  

Namn r bs bys 
r 1   
bs -0,7 1  
bys -0,75 0,88 1 
i 0,36 -0,06 0,1 

 

Korrelationen mellan de oberoende variablerna i den skattade multipla linjära 

regressionsmodellen för Göteborg innehar höga värden på bolåneränta och befolkning, 

bolåneränta och byggkostnad för nybyggnationer samt mellan befolkning och 

byggkostnad för nybyggnationer (Tabell 3). Korrelationen mellan befolkning och 
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byggkostnad för nybyggnationer är extremt hög (0,92), dock inte så hög att de förklarar 

exakt samma sak. Ingen av variablerna exkluderas då de antas ha en viktig påverkan på 

bostadsprisernas utveckling. 

 

Tabell 3. Korrelationskarta oberoende variabler Göteborg. 

Namn r bg byg 
r -   

bg -0,73 -  
byg 0,74 0,92 - 

i 0,36 -0,03 0,07 
 

Nackdelarna med datamaterialet som använts är att statistiken måste varit tillgänglig 

sedan tidigare då resurserna och tiden är begränsade. Vilket gör att denna uppsats 

förlitar sig på att existerande datamaterial är korrekt och appliceras väl på denna 

uppsats. Case & Shiller (2004) skapar större delar av sitt datamaterial och har betydligt 

längre tidsram att hitta rätt- och relevant data för deras studie. Vid möjlighet hade detta 

varit ett bättre alternativ, tyvärr finns inte denna möjlighet. Tanken var även att använda 

en referensstad till Stockholm och Göteborg där prisutvecklingen sett annorlunda ut, 

exempelvis Umeå eller Sundsvall. Detta var inte möjligt då data för variablerna inte 

existerar på mindre städer. 

4.1	  Deskriptiv	  statistik	  
	  
Tabell 4. Variabelvärden för de oberoende variablerna. 

 

 

 

 

 

 

 

Variabeln bolåneränta(r) har ett medelvärde på 4,85 %, ett minimum värde på 1,53 % 

och ett maximum värde på 10,64 % (Tabell 4). Under den aktuella perioden har 

bolåneräntan fluktuerat kraftigt, sedan 1994 går det utläsa en nedåtgående trend på 

bolåneräntan (Figur 3). Detta är en faktor som kan påverka en prisbubbla enligt Hans 

Namn Obs. Medelvärde Standard 
avvikelse 

Min Max 

r 84 4,85 2,22 1,53 10,64 
i 84 1,30 0,97 -0,59 4,31 

bys 84 7911,72 1795,55 4665,80 10754,63 
byg 84 6836,03 1839,22 3563,01 10558,55 
bs 84 786740,90 61613,71 703627,00 911989,00 
bg 84 486163,50 28248,27 444553,00 541145,00 
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Lind (2008), när bostadspriserna stiger krävs det att köparna på bostadsmarknaden har 

möjlighet att betala de höga priserna. 

 

Figur 3. Bolåneräntans utveckling från 1994 till 2014. 

 
Förändringen på nybyggnadskostnad i både Stockholm (bys) och Göteborg (byg) har 

ökat relativt stadigt under perioden, Stockholms förändringar är något högre i 

jämförelse med Göteborg under större delar av perioden, gapet minskar under slutet på 

studieperioden (Figur 4).  

 

Figur 4. Förändringar i byggkostnad mellan 1994-2014 i Stockholm och Göteborg. 

 
Förändringen i nybyggnadskostnader och bostadspriser har haft en positiv trend under 

hela den studerade perioden, både i Stockholm och Göteborg (Figur 5 & 6). 
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Förändringen i nybyggnadskostnad har varit större än bostadsprisförändringen under 

hela perioden, vilket berättigar en del av prisuppgången på bostadsmarknaden. 

 

Figur 5. Förändring i byggkostnader och bostadspriser Stockholm. 

 
 

Figur 6. Förändring i byggkostnader och bostadspriser Göteborg. 

 
Befolkningen (bs) i Stockholm har ett minimum värde på 703 267 och ett maximum 

värde på 911 989, det minsta värdet var 1994 och det högsta 2014 (Tabell 4). 

Befolkningen har ökat med 29 % under perioden 1994-2014. Göteborg (bg) har ett 

minimum värde på 444 553 och ett maximum värde på 541 145. Även i Göteborg var 

minsta värdet 1994 och det högsta 2014, vilket innebär en ökning på dryga 21 % i 

Göteborg (Tabell 4). Stockholm har medelvärdet 786 739 medan Göteborg har 
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medelvärdet 486 163, Stockholm har ett medelvärde som är 38 % högre än Göteborg 

(Figur 7). 

 

Figur 7. Befolkningsförändring Stockholm & Göteborg, 1994-2014. 

 
Den procentuella befolkningsökningen har varit större än bostadsprisökningen under 

perioden i både Stockholm och Göteborg (Figur 8), en bidragande faktor till 

prisstegringen på bostadsmarknaden då efterfrågan ökar på bostadsmarknaden 

(Emanuelsson, 2015). 

 

Figur 8. Förändring i befolkning & bostadspriser i Stockholm och Göteborg, 1994-

2014. 
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Beroende variabeln som appliceras i modelleringen är bostadspris/inkomst och har 

medelvärdet 1,94 i Stockholm och 2,08 i Göteborg (Tabell 5), varför medelvärdet är 

högre i Göteborg beror på att inkomstmedelvärdet är högre i Stockholm än Göteborg 

(Tabell 5). Medelvärdet på bostadsprisindex är 173,16 i Stockholm och 159,67 i 

Göteborg. Bostadsprisindex har varit större i Stockholm under hela den studerade 

perioden. Prisstegringen har varit positiv i båda städerna under största delen av 

perioden, sedan 2013 har prisstegringen varit större än tidigare delar av perioden i både 

Stockholm och Göteborg (Figur 9). 

 

Figur 9. Bostadsprisernas utveckling i Stockholm & Göteborg, 1994-2014. 

 
Tabell 5. Variabelvärden för beroende variabler(för beskrivning av variabelnamn se 

Tabell 1). 

 
 
 

 

 

 

 

Case & Shiller (2004)  finner ett samband mellan områden förändringen i 

bostadspriserna varit markant större än inkomstförändringarna och där en prisbubbla 

spruckit. Förändringen på bostadspriserna i Stockholm och Göteborg har varit betydligt 

större än inkomstökningarna under hela perioden (Figur 10 & 11), gapet har blivit ännu 
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Namn Obs. Medelvärde Standard 
avvikelse 

Min Max 

is 84 86,32 11,92 65,42 104,81 
ig 84 74,08 9,33 57,91 87,97 

bps 84 173,16 62,21 77,56 284,53 
bpg 84 159,67 59,23 75,69 255,19 
bpis 84 1,942 0,047 1,16 2,71 
bpig 84 2,089 0,55 1,26 2,9 
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större under senare delen av perioden. Detta är ett tecken på prisbubbla enligt Case & 

Shiller (2004), gapet är större i Göteborg jämfört med Stockholm. 

 

Figur 10. Procentuell förändring bostadspriser & inkomster Stockholm, 1994-2014. 

 
 

Figur 11. Procentuell förändring bostadspriser & inkomster Göteborg, 1994-2014. 

 
Den procentuella skillnaden på hyresrättsprisökningen och bostadsprisökningen har 

minskat under studieperioden i både Stockholm och Göteborg, fortsätter trenden på 

samma bana kommer bostadspriserna öka mer än hyresrättspriserna i framtiden (Bilaga 

5). Ett tecken på prisbubbla (Case & Shiller, 2004) är att bostadspriserna ökar markant 

mer än hyresrättspriserna, vilket inte varit fallet under studieperioden. Denna faktor är 
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svår att analysera på den svenska bostadsmarknaden på grund av regleringarna på 

hyresrättsmarknaden (Boverket, 2014). 

 

Den procentuella kostnaden av inkomst för hushåll med personer över 18 år för 

boendekostnader har under de senaste åren minskat relativt mycket för bostadsrätter och 

äganderätter i både Stockholm och Göteborg medan hyresrättsandelen är ungefär den 

samma i Stockholm, medan förändringen är något större i Göteborg (Tabell 6 & 7). 

 

Tabell 6. Procentuella delen som spenderas på boende av inkomst i Stockholm (SCB). 

*Med äganderätt avses ägda småhus. Det kan röra sig om friliggande enfamiljshus, 

parhus, radhus eller kedjehus. 

 

Tabell 7. Procentuella andelen av inkomst som spenderas på boende i Göteborg (SCB). 

 

Hushållen i hela Sverige år 2012 spenderade i genomsnitt 29,5 % på boende (SCB), 

vilket även är den högsta utgiftsposten för hushållen (Figur 12). 

Figur 12. Hushållens totala utgifter år 2012 (SCB).	  

	    

Köpta	  Livsmedel.	  12,4	  %	  

Alkoholfria	  drycker.	  1,1	  %	  

Utemåltider.	  3,3	  %	  

Alkoholhaltiga	  drycker.	  1,2	  %	  

Tobak.	  0,8	  %	  

Förbrukningsvaror.	  2,1	  %	  

Hushållstjänster.	  6,2	  %	  

Kläder	  och	  skor.	  3,8	  %	  

Bostad	  29,5	  %	  

Möbler,	  hushållsutrussning.	  4,5	  %	  

Hälso-‐	  och	  sjukvård.	  2,1	  %	  

Transport.	  13,3	  %	  

Fritid	  och	  kultur.	  28,7	  %	  

Skattepliktiga	  förmåner.	  0,5	  %	  

Årtal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Hyresrätt 28,4 29,7 28,6 28,3 27,1 27,1 28,1 29,1 27,8 27,4 

Bostadsrätt 23,8 23,1 22,4 20,3 20,7 20,2 19,1 19,7 20,0 18,8 
Äganderätt* 23,6 21,4 20,2 18,7 17,9 15,9 17,3 17,5 18,0 16,0 

Årtal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Hyresrätt 31,4 29,4 26,7 28,2 25,0 27,3 26,2 28,0 26,6 26,5 

Bostadsrätt 24,1 23,0 23,0 23,4 20,7 21,0 20,3 19,8 22,2 20,2 
Äganderätt 20,7 19,7 18,8 17,8 17,5 15,4 17,2 17,3 17,1 16,3 
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5.	  Metod	  
Syftet med uppsatsen är att analysera bostadspriserna i Stockholm och Göteborg, detta 

kommer göras med hjälp av en multipel linjär regressionsanalys (1) (Stock & Watson, 

2015, s.238), varför en multipel- och inte en enkel linjär regressionsanalys appliceras 

beror på att bostadspriserna påverkas av ett flertal fundamentala faktorer (Case & 

Shiller, 2004). 

 𝑌! =   𝛽! + 𝛽!𝑋!! + 𝛽!𝑋!! +⋯+ 𝛽!𝑋!" + 𝑢! (1) 

Effekterna av oberoende variablerna i den skattade multipla linjära regressionsmodellen 

estimeras med minsta kvadratmetoden (OLS, ordinary least squares). OLS skattar 

regressionslinjen med minsta möjliga residualer i data setet, det vill säga minsta möjliga 

avstånd mellan observationerna i data setet. Residualerna skapas genom att 

observationerna höjs upp i kvadrat (Stock & Watson, 2015, s.162). OLS metoden 

används då det är lätt att analysera resultatet av tidsseriedata. När den multipla linjära 

regressionsmodellen skattas läggs stor vikt på analyseringen av förklaringsgraden(R2) 

och hur den går att tolka. Förklaringsgraden skapas genom ESS(explained sum of 

squares) delas med TSS(total sum of squares), vilket skapar förklaringsgraden(R2). 

Förklaringsgraden visar hur stor del av beroende variabelns förändring som förklaras 

med hjälp av de oberoende variablerna i den multipla linjära regressionsmodellen 

(Dougherty, 2011, s.104-107). Vid analysering av bostadspriserna i Stockholm och 

Göteborg blir förklaringsgraden den viktigaste parametern att analysera, detta med 

tanke på att det är ett flertal fundamentala faktorer som ska förklara prisutvecklingen 

(Case & Shiller, 2004). 

 

Vid skapandet av multipel linjär regressionsanalys med OLS-metoden antas 

regressionerna uppfylla fyra antaganden, vilket är en nackdel med metoden. För att 

kontrollera antagandena utförs olika tester (Stock & Watson, 2015, s.245-251). 

Antaganden och tester nämns nedan. 

1. 𝐸 𝑢! 𝑥!!,   𝑥!!,… , 𝑥!" = 0   

2. (𝑥!!, 𝑥!!,… , 𝑥!" ,𝑦!) är oberoende och identiskt fördelade. 

3. Stora outliers är osannolika. 

4. Ingen perfekt multikollienaritet 
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Första och tredje antagandet innebär att variablerna är normalfördelade och inga 

extrema outliers existerar, detta kontrolleras genom normalfördelnings grafer. 

Variablerna befolkning Stockholm, bolåneränta, bostadspris Stockholm & Göteborg, 

byggkostnad Stockholm, inkomst Stockholm & Göteborg samt beroende variablerna 

bostadspris/inkomst Stockholm & Göteborg innehar en viss skevhet under delar av den 

studerade perioden. Skevheten är inte så pass stor att variablerna inte kan antas 

normalfördelade, inga av variablerna innehar extrema outliers (Bilaga 6). Antaganden 

för normalfördelning och inga extrema outliers uppfylls för samtliga variabler. 

 

Andra antagandet för OLS innebär att ingen heteroskedasticitet existerar i de skattade 

multipla linjära regressionsmodellerna för Stockholm och Göteborg, därför utförs ett 

White-test. Stockholm erhöll p-värdet 0,0326 och Göteborg 0,0004 (Bilaga 3). På 

signifikansnivån 0,05 förkastas därmed nollhypotesen; homoskedasticitet och 

alternativhypotesen; heteroskedasticitet går inte att förkasta. För att åtgärda detta 

problem används robusta standardfel i de skattade multipla regressionsmodellerna 

(Stock & Watson, 2015, s.271). 

 

Fjärde antagandet innebär att ingen perfekt multikollienaritet existerar i de skattade 

multipla regressionsmodellerna. Antagandet kontrolleras genom variance inflation 

factor (VIF) tester. VIF-testet för Stockholm (Tabell 8) har medelvärdet 5,41, vilket är 

relativt högt. När VIF värdena överstiger 10 (VIF(𝛽! )>10) indikerar det på hög 

multikollienaritet (Kutner et al, 2004, s.408-209). Nybyggnadskostnader (lnbys) har 

högst VIF-värde, det innebär dock inte att regressionsmodellen lider av perfekt 

multikollienaritet. Antagandet uppfylls för regressionsmodellen på Stockholm. 

 

Tabell 8. VIF-värden Stockholm 
Variabel  VIF 
lnbys  9.54 
lnbs  5.38 
r  4.55 
i  2.18 
Medelvärde VIF 5.41 
 
VIF-test för Göteborg (Tabell 9) innehar ett medelvärde över 5, även i Göteborg är VIF-

värdet högt på förändring i byggkostnader (lnbyg), men även på befolkningsförändring 
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(lnbg). Det innebär dock inte att regressionsmodellen lider av perfekt multikollienaritet. 

Antagandet uppfylls för regressionsmodellen på Göteborg. 

 

Tabell 9. VIF-värden Göteborg 
Variabel  VIF 
lnbyg  9.88 
lnbg  7.54 
r  3.71 
i  1.76 
Medelvärde VIF 5.72 
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6.	  Resultat	  
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de skattade regressionsmodellerna och kopplas 

samman till teoriavsnittet. Resultatdelen är indelat i tre delar, i första delen presenteras 

analysen på Stockholms bostadspriser och applicering till teoriavsnittet. I andra delen 

presenteras analysen på Göteborgs bostadspriser och applicering till teoriavsnittet. I 

sista delen presenteras olika faktorer som tidigare bidragit till prisbubblor på 

bostadsmarknaden och kan vara tecken på en eventuell prisbubbla i Stockholm och 

Göteborg. 

6.1	  Finns	  det	  en	  prisbubbla	  på	  Stockholms	  bostadsmarknad?	  
 

Tabell 10. Variabelvärden på den skattade multipla linjära regressionsmodellen för 

Stockholm (för fullständig regressionsmodell se bilaga 4). 

Namn Koefficient Standard- 

avvikelse 

p-

värde 

𝛂 -47,97 3,74 0,00 

i 0,13 0,17 0,00 

r -0,07 0,32 0,00 

lnbs* 3,48 0,01 0,00 

lnbys* 0,30 0,02 0,028 

R2 0,93 - - 

*Variabeln är logaritmerad 

 
Den skattade multipla regressionsmodellen för Stockholm (Tabell 10) innehar ett 

statistiskt signifikant p-värde (0,00) på F-testet med signifikansnivån 0,05 (Bilaga 4). 

Därmed förkastas nollhypotesen och mothypotesen; prisutvecklingen på Stockholms 

bostadsmarknad går att förklara med hjälp av fundamentala faktorer går inte att 

förkasta. Modellen innehar förklaringsgraden 93,53 %. Den skattade multipla linjära 

regressionsmodellen innehar positiv auto-korrelation vid ett Durbin-Watson test (Bilaga 

9).  Den positiva auto-korrelationen gör att resultatet inte går att tolka, den höga 

förklaringsgraden och de signifikanta värdena kan bero på att modellen påverkas av en 

underliggande trend.  
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Bland de förklarande variablerna innehar befolkningsförändring, inflation och 

bolåneränta ett signifikant p-värde (0,00) och påverkar därmed förändringen på 

bostadspris/inkomst statistiskt signifikant. Variabeln byggkostnad för nybyggnationer 

innehar p-värdet (0,028<0,05) och är därmed även statistiskt signifikant i den skattade 

multipla linjära regressionsmodellen. 

 

Parameterestimatet på bolåneränta (r) innehar ett negativt värde (-0,07) i den skattade 

multipla regressionsmodellen vilket var väntat, när bolåneräntan sjunker så stiger 

bostadspriserna. Parameterestimaten på inflation (i), nybyggnadskostnader (lnbys) och 

befolkning (lnbs) har positiva värden i den skattade multipla regressionsmodellen. Detta 

var väntat då en högre inflation gör att bostadspriserna stiger, ökar kostnaderna för 

nybyggnationer ökar även bostadspriserna och ökar befolkningen i Stockholm innebär 

det en ökad efterfrågan och på så sätt höjs bostadspriserna. Inga oväntade resultat 

framkom av de skattade parameterestimaten i Stockholm. 

 

Med hjälp av Stiglitz (1990) teori gällande prisbubblor går det inte avgöra huruvida en 

prisbubbla existerar på Stockholms bostadsmarknad, 93,53 % av prisutvecklingen 

förklaras med hjälp av fundamentala faktorer. Resterande 6,47 % som inte förklaras i 

modellen kan bland annat bero på de fundamentala faktorer som Case & Shiller (2004) 

använt men som exkluderats i denna studie. Det går dock inte att dra några slutsatser av 

förklaringsgraden då positiv auto-korrelation (Bilaga 9) existerar, anledningen till varför 

förklaringsgraden är så pass hög kan bero på att den skattade multipla linjära 

regressionsmodellen påverkas av en underliggande trend i datamaterialet. 

 

Vid koppling av Hans Lind (2008) teori till bostadspriserna i Stockholm går det se en 

positiv pristrend på bostadsmarknaden under större delen av den studerade perioden. 

Priset har däremot inte stigit med minst 50 % under en treårsperiod (Figur 13), senast 

bostadspriserna minskade var mellan tredje och fjärde kvartalet 2011. Sedan dess har 

index stigit från 234 till 284 under sista kvartalet 2014. Vilket är en prisökning på 21 %, 

för en ökning på minst 50 % krävs det en prisstegring på prisindex till 351. Värt att 

notera är prisutvecklingen sedan 2013 varit större än tidigare delar av studieperioden, 

vilket innebär att kriteriet kan komma uppfyllas i framtida perioder om prisstegringen 

fortsätter i samma takt. Under perioden som studerats går det inte säga att en prisbubbla 

existerar på Stockholms bostadsmarknad med hjälp av Hans Lind (2008) teori. 
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Figur 13, Bostadsprisernas utveckling i Stockholm, 1994-2014. 

 
 

6.2	  Finns	  det	  en	  prisbubbla	  på	  Göteborgs	  bostadsmarknad?	  
 

Tabell 11. Variabelvärden på den skattade multipla linjära regressionsmodellen för 

Göteborg (för fullständig regressionsmodell se bilaga 4). 

Namn Koefficient Standard- 

avvikelse 

p-

värde 

𝜶 -102,03 8,25 0,00 

i 0,11 0,02 0,00 

r -0,05 0,11 0,00 

lnbg* 7,98 0,72 0,00 

lnbyg* -0,04 0,16 0,80 

R2 0,93 - - 

*Variabeln är logaritmerad 

 

Den skattade multipla linjära regressionsmodellen för Göteborg (Tabell 11) har ett 

statistiskt signifikant p-värde (0,00<0,05) på F-testet. Därmed förkastas nollhypotesen 

och alternativhypotesen; Prisutvecklingen på Göteborgs bostadsmarknad går att förklara 

med hjälp av fundamentala faktorer går inte att förkasta. Modellen har 

förklaringsgraden 93,38 %, även denna modell indikerar på positiv auto-korrelation 
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(Bilaga 10). Förklaringsgraden är därmed svår att tolka då en underliggande trend kan 

vara en bidragande till den höga förklaringsgraden. 

 

De förklarande variablerna; befolkningsförändring, bolåneränta och inflation är 

statistiskt signifikanta (0,00) på signifikansnivån 0,05. Variabeln byggkostnad för 

nybyggnationer är inte statistiskt signifikant (0,80>0,05), variabeln exkluderas inte då 

nybyggnadskostnader antas påverka bostadspriserna även fast påverkan inte är 

statistiskt signifikant i den skattade multipla regressionsmodellen för Göteborg.  

 

Parameterestimatet på bolåneränta(r) i den skattade multipla linjära regressionsmodellen 

för Göteborg (Tabell 11) innehar ett negativt värde(-0,05), vilket var väntat, när 

bolåneräntorna sjunker går bostadspriserna upp. Parameterestimatet har ett liknande 

värde som den skattade multipla linjära regressionsanalysen i Stockholm (Tabell 10). 

Nybyggnadskostnader (lnbyg) innehar ett negativt parameterestimat (-0,04), detta 

skiljer sig åt jämfört med Stockholm där parameterestimatet är positivt (Tabell 10). Att 

en ökning i byggkostnader för nybyggnationer påverkar bostadspriserna/inkomst 

negativt var oväntat, variabeln innehar dock p-värdet 0,8 (Tabell 10). Detta gör att 

variabelns påverkan på den skattade multipla linjära regressionsmodellen är tveksam 

och svår att tolka. Parameterestimaten på befolkning (lnbg) och inflation (i) innehar 

positiva värden, vilket var väntat. Dock innehar befolkning (7,98) ett markant högre 

värde jämfört med parameterestimatet i Stockholm (3,48), det är svårt att avgöra exakt 

vad detta innebär för de skattade multipla linjära regressionsmodellerna, vad som går att 

säga är en ökning i befolkning i båda städerna påverkar bostadspris/inkomst positivt. 

 

Med hjälp av Stiglitz (1990) teori går det inte avgöra huruvida en prisbubbla existerar 

på bostadsmarknaden i Göteborg, den skattade multipla linjära regressionsmodellen är 

statistiskt signifikant och nollhypotesen förkastas, modellen har den justerade 

förklaringsgraden 93,38 %. Dock finns det indikationer på positiv auto-korrelation i 

datamaterialet (Bilaga 10). Förklaringsgraden är därmed svår att tolka då en 

underliggande trend kan vara bidragande till den höga förklaringsgraden, det går 

därmed inte avgöra om Göteborgs bostadsmarknad befinner sig i en prisbubbla med 

hjälp av Stiglitz (1990) teori. 
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Prisstegringen på bostadspriserna i Göteborg uppfyller inte kraven för Hans Linds 

(2008) teori gällande prisbubblor, första kriteriet gällande en 50 % ökning under tre år 

existerar inte. Priset har stigit utan att minska sedan första kvartalet 2012, indexvärdet 

var då 219,9. Till sista kvartalet 2014 hade prisindexet stigit till 255,19, en ökning på 

dryga 16 %. Med hjälp av Hans (2008) teori och bostadsprisökningen går det inte säga 

att en prisbubbla existerar på Göteborgs bostadsmarknad. Prisstegringen har varit större 

än stora delar av studieperioden sedan 2013 och fortsätter trenden på prisstegringen kan 

kriteriet komma uppfyllas i framtida perioder (Figur 14). 

 

Figur 14. Bostadsprisernas utveckling i Göteborg, 1994-2014. 

 

6.3	  Faktorer	  som	  påverkar	  bostadsmarknaden	  
Prisstegringen på bostadsmarknaden har varit stor i slutet på studieperioden, större än 

stora delar av studieperioden, i både Stockholm och Göteborg. Därför analyseras Hans 

Lind (2008) teori gällande faktorer som påverkar vid prisbubbla och andra tecken som 

eventuellt kan flagga för en framtida prisbubbla på bostadsmarknaden. 

 

Första faktorn av Hans Linds (2008) fem faktorer innebär att prisbubblor vanligtvis 

byggs upp i högkonjunktur, men även när extrem makroekonomisk politik applicerats 

på ekonomin. Sveriges ekonomi har befunnit sig i lågkonjunktur sedan 2009, men är 

enligt prognoser på väg lämna denna under 2016 (Carlgren, 2016). Bolåneräntan hos 

Nordea & Swedbank har under studieperioden haft en nedåtgående trend och har under 

sista delen på studieperioden befunnit sig på extremt låga nivåer (Figur 3). Detta beror 

på de rekordlåga nivåer reporäntan (Sveriges riksbank, 2016) befinner sig på, detta kan 
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ses som extrem makroekonomisk politik. Under den studerade perioden har 

bolåneräntorna haft en nedåtgående trend medan bostadspriserna haft en uppåtgående 

trend (Figur 3, 13 & 14). Nästa påverkande faktor är stora förändringar i ekonomin, 

denna faktor går att applicera på bostadsmarknaden med de rekordlåga räntenivåerna. 

Gällande köparnas förväntningar på bostadsmarknaden är dessa extremt höga, vad som 

drivit upp förväntningarna är ett antal olika faktorer, bland annat det låga 

bostadsbyggandet (Emanuelsson, 2015) och de låga bolåneräntorna (Figur 3). De låga 

bolåneräntorna gör att hushållen har råd med dyrare bostäder än tidigare, det låga 

bostadsbyggandet tvingar hushållen att köpa bostäder till överpris, detta beror på att 

efterfrågan är markant högre än utbudet (Emanuelsson, 2015). Hur stor del av köparna 

som investerar kortsiktigt på bostadsmarknaden är dessvärre svårt att avgöra i denna 

uppsats, detta diskuteras under diskussionsdelen. En faktor som påverkar 

investeringsmöjligheterna kortsiktigt är de höga transaktionskostnader som existerar vid 

försäljning av en bostad (Skatteverket, 2016). Sista påverkande faktorn fokuserar på hur 

investerarna och långivarna ser på konsekvenserna som uppstår vid ett prisfall på 

bostadsmarknaden. Under finanskrisen 2008 i USA lånades det ut pengar till nästintill 

vem som helst och låntagarna såg inte riskerna med sina lån, det slutade med att 

hushållen inte kunde betala tillbaks lånen. När hushållen inte kunde betala tillbaks lånen 

lämnade hushållen nyckeln till banken och blev på så sätt av med sina skulder på 

bolånet. Bankerna hamnade i kris och till slut finansierade staten krisen för att rädda 

landets ekonomi (Finanshistoria, u.å). Det är svårt att avgöra hur hushållen i Stockholm 

och Göteborg tänker gällande återbetalning på lånen, det krävs större säkerhet i Sverige 

än vad det gjorde i USA 2008, 1 juni 2016 införs ett amorteringskrav på nya bolån 

(Finansinspektionen, 2016), svenska hushållen måste ta ansvar för sina skulder och kan 

inte se bostaden som en riskfri investering. Dessa faktorer påverkar låntagarna på 

bostadsmarknaden i Sverige och tvingar fram ett annorlunda synsätt på lån jämfört med 

USA under finanskrisen. Det är dock inte möjligt att avgöra exakt hur låntagarna och 

långivarna ser på situationen. Hans Lind (2008) olika faktorer stämmer till viss del, 

dessvärre stämmer inte alla faktorer helt in på bostadsmarknaden, det går inte säga att 

en prisbubbla existerar under den studerade perioden eller med säkerhet kommer uppstå 

i framtiden på bostadsmarknaden i Stockholm och Göteborg med hjälp av dessa 

faktorer.	    
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7.	  Slutsats	  &	  Diskussion	  
I detta avsnitt presenteras slutsatsen gällande en prisbubbla på bostadsmarknaden i 

Stockholm och Göteborg, olika faktorer som påverkar bostadsmarknaden och mina 

tankar gällande den nuvarande- och framtida situationen på bostadsmarknaden. 

Slutligen presenteras även förslag på vidare studier. 

7.1	  Existerar	  en	  prisbubbla	  på	  bostadsmarknaden	  i	  Stockholm/Göteborg?	  
Vid applicering av de skattade multipla linjära regressionsmodellerna för Göteborg och 

Stockholm på Stiglitz (1990) teori går det inte säga huruvida en prisbubbla existerar 

eller inte då de multipla linjära regressionsmodellerna indikerar på positiv auto-

korrelation (Bilaga 9 & 10). Förklaringsgraden på dryga 93 % i både Stockholm och 

Göteborg kan därmed vara missvisande, en underliggande trend kan vara bidragande 

faktor till den höga förklaringsgraden. För att säkert kunna avgöra huruvida 

förklaringsgraden är korrekt eller inte krävs djupare analyser och bättre datamaterial, 

vilket inte är möjligt i denna uppsats.  

 

Samtliga oberoende variabler förutom kostnad för nybyggnationer i Göteborg påverkar 

förändringen på bostadspris/inkomst statistiskt signifikant. Ett alternativ för att få bättre 

effekt på byggkostnad för nybyggnationer kan vara att lagga variabeln, detta då 

förändringar i nybyggnationer antagligen inte påverkar bostadspriserna direkt utan har 

större påverkan i framtida perioder.  

 

Prisstegringen på bostadsmarknaden uppfyller inte första kravet för Hans Lind (2008) 

teori gällande prisbubblor i varken Stockholm eller Göteborg mellan 1994-2014, 

därmed existerar inte en prisbubbla på bostadsmarknaden enligt Hans Lind (2008) teori. 

Första kriteriet på teorin innebär en prisökning på 50 % under tre år, detta kriterium 

anser jag oerhört stort och vill därför rikta kritik till denna teori. Huvudanledningen till 

varför detta kriterium inte uppfylls enligt mig är finanskrisen 2008, effekten på 

bostadspriserna i Sverige var minimal. Sista kvartalet 2007 låg prisindex på 234 i 

Stockholm och 215 i Göteborg. Första kvartalet 2009 hade prisindex minskat till 213 i 

Stockholm och 200 i Göteborg, en extremt liten effekt i förhållande till många andra 

länder. Efter finanskrisen fortsatte prisstegringen i samma takt som tidigare och har 

trappats upp ännu mer sedan 2013. Hade effekterna från finanskrisen varit större i 

Sverige tror jag kriteriet gällande en 50 % ökning på bostadsmarknaden i Stockholm 



	  
33	  

och Göteborg uppnåtts i slutet av studieperioden. Motiveringen till detta är de extremt 

låga bolåneräntorna och det låga bostadsbyggandet, bolåneräntorna gör att hushållen har 

möjlighet att köpa dyrare bostäder än tidigare och på så sätt öka skuldsättningsnivån 

mer än tidigare perioder. Bostadsbyggandet har varit extremt lågt sedan senaste stora 

krisen i början av 90-talet (Figur 2), som figuren visar har befolkningsökningen varit 

betydligt högre än bostadsbyggandet. Detta gör att utbud och efterfrågan glider ifrån 

jämnvikten på bostadsmarknaden, bostadspriserna pressas mot irrationella prisnivåer. 

Skulle bostadsbyggandet förändras radikalt i form av politiska förändringar på 

subventioner och skatter eller att utländska aktörer med andra ekonomiska 

förutsättningar börjar bygga bostäder kommer situationen på bostadsmarknaden 

förändras. 

 

Fluktuationen på medelbolåneräntan från Swedbank & Nordea har varit stor under den 

studerade perioden (Figur 3), första kvartalet 1994 var medelräntan 9,32 % och sista 

kvartalet 2014 hade medelräntan sjunkit till 2,27 %. Räntekostnaden för ett bolån på 3 

000 000 kr var 279 600 kr per år med bolåneräntan första kvartalet 1994, ett lika stort 

bolån kostade 68 100 kr per år med bolåneräntan sista kvartalet 2014. En skillnad på 

410 %, stiger bolåneräntorna till tidigare nivåer kommer detta skapa stora problem för 

ett flertal hushåll. Problemen uppstår också på grund av hushållens skuldsättningskvot 

som ökat från 94 % år 1996 till dryga 172 % år 2014 (Carlgren, 2016). Fondgruppen 

Holbergfondene (refererad i Duus & Hjelmeland, 2013, s.13-14) har kategoriserat 

prisbubblor baserat på intensitet och kategoriseringen av den fula bubblan innebär att 

marknaden är finansiellt driven och byggs upp när ’real assets’ är övervärderade. När 

prisbubblan spricker beror det på att andra institut runtom den specifika marknaden 

förändras, exempelvis banksektorn som påverkar bostadsmarknaden till stor del. 

Bankerna påverkas av fler faktorer än bostadsmarknaden, bland annat vad som sker i 

omvärlden och stora makroekonomiska förändringar. Sker en förändring på en faktor 

som påverkar banksektorn negativt kan det innebära att bankerna tvingas göra 

förändringar på bolånemarknaden som får en eventuell prisbubbla att spricka. Tvingas 

bankerna höja bolåneräntorna och strama åt utlåningspolicys kommer en del hushåll 

tvingas till försäljning, på försäljningsmarknaden kommer utbudet ökat och efterfrågan 

minskat. Säljarna tvingas därmed sänka priserna eftersom de måste bli av med bostaden, 

på så sätt triggas ett prisfall igång på bostadsmarknaden. Detta är inget scenario som 

existerar på bostadsmarknaden 2014 eller idag (2016), men sker förändringar, på 
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antingen bostadsmarknaden eller inom faktorer som påverkar bostadsmarknaden kan 

scenariot inträffa i framtida perioder. Huvudfaktorerna för detta scenario är de låga 

bolåneräntorna, den ökade skuldsättningskvoten, de höga bostadspriserna och 

förändringen som skett i hushållens ekonomi. 

 

Sett till förändringar i hushållens ekonomi har hushållen i Stockholm under perioden år 

2004 till år 2013 minskat boendeutgifterna från 23,8 % till 18,8 % på bostadsrätter, från 

23,6 % till 16,0 % på äganderätter och endast från 28,4 % till 27,4 % på hyresrätter 

(Tabell 6). Denna förändring har skett samtidigt som bostadspriserna ökat markant 

under samma period i Stockholm (Figur 13). Hushållen i Göteborg har under samma 

period haft liknande utveckling där boendeutgifterna minskat från 24,1 % till 20,2 % på 

bostadsrätter, från 20,7 % till 16,3 % på äganderätter och från 31,9 % till 26,3 % på 

hyresrätter (Tabell 7). Under samma period har bostadspriserna ökat markant även i 

Göteborg (Figur 14). 

Samtidigt som bostadspriserna ökat extremt mycket spenderar hushållen i Stockholm 

och Göteborg mindre inkomstandel på boende. Jämfört med förändringen av 

inkomstandelen för personer i hyresrätter är skillnaden extremt liten mellan år 2004 och 

år 2013 i Stockholm, endast 1 % (Tabell 6). Skillnaden är betydligt högre i Göteborg 

med 5,1 % (Tabell 7). De störst bidragande faktorerna för boendeutgifter i bostadsrätter 

är ränta, amortering och avgift. Under den studerade perioden har det inte existerat ett 

amorteringskrav, vilket träder i kraft den första juni 2016, där 2 % av lånebeloppet 

måste amorteras på belåningsgraden 85 % till 70 % och 1 % måste amorteras på 

belåningsgraden 70 % till 50 % (Finansinspektionen, 2016). Medelbolåneräntan har 

sjunkit från 4,03 % till 2,81 % mellan år 2004 till år 2013 (Nordea & Swedbank, 2016). 

Kontentan av dessa faktorer innebär att bostadspriserna stigit samtidigt som hushållen 

spenderar mindre del av sin inkomst på boende, vad händer då när bolåneräntorna stiger 

igen och amorteringskravet träder i kraft. Sett till hushållens totala utgifter för hela 

Sverige år 2012 var boendeutgiften i medel 29,5 % (Figur 12), när bolåneräntorna stiger 

och amorteringskravet träder i kraft kommer hushållen tvingas förändra 

konsumtionsvanorna för att bostadspriserna ska kunna fortsätta stiga i samma takt, detta 

eftersom större procentandel av inkomsten kommer behöva användas för boende. 

Vilken utgiftspost är hushållen iså fall villiga att minska för att öka boendekostnaderna 

(Figur 12) eller kommer hushållen inte vara villiga att ändra sina konsumtionsvanor och 

på så sätt leta efter bostäder i lägre prisklasser. Inträffar detta scenariot kan efterfrågan 
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på bostadsrätter minska samtidigt som utbudet ökar då boendekostnaderna ökar, vilket 

kan leda till att en del aktörer på marknaden tvingas sälja sina bostadsrätter och leta 

efter billigare alternativ. Vilket iså fall leder till en nedgång på bostadsrättsmarknaden. 

Sett till äganderätter tillkommer även fastighetsskatten som bidragande utgiftspost på 

boende, fastighetsskatten har under den studerade perioden minskat, vilket ökat 

möjligheten att betala större summa för en äganderätt och på så sätt öka sin 

belåningsgrad (Skatteverket, 2016). Sker det förändringar inom politiken i framtiden 

kan fastighetsskatten höjas igen, vilket kan få konsekvenser på äganderättsmarknaden. 

Min personliga åsikt är att hushållen inte är villiga att förändra sina konsumtionsvanor 

markant när amorteringskravet träder i kraft, när bolåneräntorna stiger eller om 

fastighetsskatten höjs. Inträffar något av dessa tre scenarion kan ett eventuellt prisfall 

inträffa på marknaden och på så sätt spräcka hål på den extrema prisuppgången som 

observerats under den studerade perioden i både Stockholm och Göteborg (Figur 13 & 

14). 

 

I Case & Shiller (2004) artikel finns ett samband mellan de områden en prisbubbla 

existerat och där bostadspriserna ökat markant mer än inkomsterna. 

Bostadsprisökningen har varit markant högre än inkomstökningarna under den 

studerade perioden i Stockholm och Göteborg (Figur 10 & 11). 1994 var gapet 0,63 % i 

Stockholm och 0,68 % i Göteborg. Under sista kvartalet 2014 hade gapet ökat till 1 % i 

Stockholm och 1,07 % i Göteborg. Fortsätter gapet stiga i framtida perioder ökar 

riskerna för en prisbubbla, vid ett större gap blir hushållen känsligare för förändringar 

på bostadsmarknaden, skuldsättningskvoten ökar och de blir mer beroende av de låga 

bolåneräntorna. Nästa faktor som gått uttyda vid tidigare prisbubblor är gapet mellan 

bostadsprisökningarna och hyresrättsprisökningarna (Bilaga 7), när bostadspriserna ökar 

markant mer än hyresrättspriserna är det ett tecken på prisbubbla (Case & Shiller, 

2004). Hyresrättsmarknaden är reglerad i Sverige (Boverket, 2014), vilket skapar 

problem vid analysering av denna faktor. Hyresrättspriserna har ökat mer än 

bostadspriserna under hela studieperioden (Bilaga 5), gapet har dock blivit mindre 

under perioden och fortsätter trenden på samma spår kommer bostadspriserna öka mer i 

framtiden. 

 

Det låga bostadsbyggandet på den svenska bostadsmarknaden är ytterligare en faktor 

som påverkar bostadspriserna, efterfrågan är markant högre än utbudet på 
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bostadsmarknaden vilket triggar upp priserna extra. Detta scenario tar Riksbanken 

(2011) upp i deras rapport, länderna som drabbades värst under finanskrisen 2008 var 

de som byggt flest bostäder under föregående tidsperioder. Under finanskrisen 2008 

drabbades Sverige minimalt jämfört med många andra länder, bostadspriserna fick inte 

den nedgång som många andra bostadsmarknader, utan fortsatte prisstegringen. 

Emanuelsson (2015) rapport om utbudet av bostäder i Sverige, visar att Sverige har 

extremt lågt bostadsbyggande i förhållande till populationsökning (Figur 2). Skulle 

bostadsbyggandet öka i takt med exempelvis populationsförändringen kommer 

bostadsmarknaden förändras, medan utbudet ökar kommer efterfrågan vara den samma 

och bostadsmarknaden kan på lång sikt nå en jämnvikt.  

 

Med hjälp av dessa tre faktorer går det inte säga att en prisbubbla existerar på den 

svenska bostadsmarknaden under den studerade perioden, däremot finns faktorer som 

hintar om en eventuell framtida prisbubbla. 

 

Effekterna av förändringar på bostadsmarknaden blir större allt eftersom 

skuldsättningskvoten ökar. Sker en kris inom banksektorn och den fula bubblan 

(Holbergfondene, 2013, refererad i Duus & Hjelmeland, 2013, s.13-14) inträffar på 

bostadsmarknaden i Stockholm och Göteborg kommer effekterna bli stora. Bankerna 

påverkas av fler faktorer än bostadsmarknaden, vilket innebär att bostadsmarknaden inte 

behöver vara involverad i krisen från början. Tvingas bankerna höja bolåneräntorna och 

strama åt sin utlåningspolicy kommer detta tvinga de hushåll som egentligen inte haft 

råd med sin bostad till försäljning. Det är även då köparna till kategorin; en irrationell 

förväntnings prisbubbla (Lind, 2008) drabbas hårdast. De köpare som varit 

överoptimistiska vid bostadsköpet och betalat överpris då de trott prisstegringen skulle 

fortsätta under en längre period. Inträffar detta kommer även konsumtionen minska i 

samhället, när bostadspriserna är höga känner sig hushållen rikare, konsumerar mer och 

tänker inte på konsekvenserna. Minskar priserna på bostäder förändras situationen och 

hushållen konsumerar försiktigare och väljer att amortera på bolånen istället (Sveriges 

riksbank, 2011). Sker detta blir påverkan på Sveriges ekonomi negativ, exakt vad som 

kommer hända och hur stor effekten blir är oklart. Det är oklart då vi befinner oss på 

nivåer vi tidigare inte befunnit oss på i form av negativ reporänta (Sveriges riksbank, 

2016) och väldigt hög skuldsättningskvot sett till disponibel inkomst (Carlgren, 2016). 
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Slutsatsen av uppsatsen är att med säkerhet inte går säga huruvida en prisbubbla 

existerar på bostadsmarknaden i Stockholm eller Göteborg under perioden år 1994-

2014. Däremot finns det faktorer som pekar mot en eventuell prisbubbla i framtiden. 

Enligt mig finns det tre huvudfaktorer som kan trigga en prisbubbla, dessa är; 

banksektorn hamnar i kris och tvingar bankerna höja bolåneräntorna, bostadsbyggandet 

ökar markant vilket gör att utbudet av bostäder möter efterfrågan på ett bättre sätt. Sista 

faktorn är gapet mellan bostadsprisförändringar och inkomstförändringar. Stiger det 

ytterligare kommer bostadsmarknaden bli ännu känsligare för förändringar och minsta 

lilla förändring spräcker en prisbubbla. Detta kan exempelvis ske genom Hans Lind 

(2008) kategorisering; en ren spekulativ prisbubbla, köparna på bostadsmarknaden vet 

att priserna är övervärderade men de tror även möjligheten till försäljning kommer 

uppstå innan prisbubblan spricker. Ifall en förändring på marknaden sker som visar 

tydliga tecken på att en prisbubbla kommer spricka skapar detta ett ökat utbud och en 

minskad efterfrågan på bostadsmarknaden då ett stort antal personer vill sälja medan få 

personer vill köpa. Säljarna blir desperata och sänker priserna, vilket triggar igång 

prisbubblan. Min personliga åsikt är att Göteborg kommer drabbas hårdare än 

Stockholm vid en eventuell prisbubbla, detta motiveras genom ett större gap mellan 

bostadsprisutvecklingen och inkomstutvecklingen (Figur 10 & 11). Avslutningsvis 

styrks tesen om en framtida prisbubbla med att de svenska hushållen spenderar mindre 

och mindre på boende (Tabell 6 & 7) medan bostadspriserna ökat under samma period i 

Stockholm och Göteborg (Figur 13 & 14). Tesen styrks även med Robert Shiller’s 

kommentar om den svenska bostadsmarknaden innan han erhöll nobelpriset i ekonomi 

2013, Robert menar att en prisbubbla existerar på bostadsmarknaden då en illusion om 

stigande priser i framtida perioder existerar (Andrén, 2003). 

7.2	  Förslag	  till	  vidare	  studier	  
Bostadsmarknaden är ett aktuellt ämne, bostadspriserna har stigit extremt mycket 

senaste decennierna och ett eventuellt prisfall kan få stora effekter på Sveriges ekonomi. 

De låga bolåneräntorna är en bidragande faktor till förändringarna på 

bostadsmarknaden, ett intressant ämne för vidare studier vore att granska bolåneräntan 

och undersöka huruvida bolåneräntan kommer förhålla sig på dessa nivåer eller stiga till 

tidigare nivåer. Det vore även intressant att identifiera eventuella effekter på 

bostadsmarknaden och Sveriges ekonomi vid höjda bolåneräntor. 
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9.	  Appendix	  
	  
Bilaga 1 
 

Regressionsmodellen för Stockholm med beroende variabeln bostadspris och oberoende 
variabeln inkomst. 

Number of obs = 84 
    F(1, 82)    = 2461,91  
    Prob > F    =0,000 
    R-squared    =0,9678 
    Adj R-squared = 0,9674 
    Root MSE   = 11,238 

Namn Koefficient Standard 
avvikelse 

t-värde p-
värde 

95 % konfidensintervall 

Konstant(𝜶) -269,7759 9,010866 -29,94 0,00 -287,7014 -
251,8504 

is 5,131056 0,1034118 49,62 0,00 4,925337 5,336775 
 
 
 

Regressionsmodellen för Göteborg med beroende variabeln bostadspris och oberoende 
variabeln inkomst. 

Number of obs = 84 
    F(1, 82)    =1194,27  
    Prob > F    =0,000 
    R-squared    =0,9358 
    Adj R-squared = 0,9350 
    Root MSE   = 15,106 

Namn Koefficient Standard 
avvikelse 

t-värde p-
värde 

95 % konfidensintervall 

Konstant(𝜶) -295,1483 13,264 -22,25 0,00 -321,5347 -268,762 
ig 6,139525 0,1776571 34,56 0,00 5,786108 6,492942 

 
 

Bilaga 2 
 
Förtydligande av variablerna i de multipla linjära regressionsmodellerna 
Variabel  Beskrivning 
bpis  Bostadspris Sthlm/inkomstutveckling Sthlm 
bpig   Bostadspris Gbg/inkomstutveckling Gbg 
lnbs  Befolkning Stockholm* 
lnbys  Byggkostnad nybyggnationer Stockholm* 
i  Inflation i Sverige 
r  Medelbolåneränta 3 månader från Nordea & Swedbank 
lnbg  Befolkning Göteborg* 
lnbyg  Byggkostnad nybyggnationer Göteborg* 
𝛽!  Konstant 
𝑢!  Slumpterm 
*Variabeln är logaritmerad 
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Bilaga 3 
 
White-test Stockholm 
 
White’s test for H0: Homoskedasticity 
Against     Ha: unrestricted heteroskedasticity 
 
Chi2(14) = 25,21 
Prob > chi2 = 0,0326 
 

Kategori	   Chi2	   Frihetsgrader	   P-‐värde	  
Heteroskedasticity	   25,21	   14	   0,0326	  
Skewness	   3,64	   4	   0,4564	  
Kurtosis	   0,59	   1	   0,4406	  
Totalt	   29,45	   19	   0,0593	  
	  
	  
White-test Göteborg 
 
White’s test for H0: Homoskedasticity 
Against     Ha: unrestricted heteroskedasticity 
 
Kategori Chi2 Frihetsgrader P-värde 
Heteroskedasticity 38,54 14 0,0004 
Skewness 8,27 4 0,0823 
Kurtosis 0,12 1 0,7308 
Total 46,92 19 0,0004 
 
 
Bilaga 4 
 
Den skattade multipla linjära regressionsmodellen Stockholm med robusta standardfel 
 

Linjär regression   Observations =           84 
    F(4, 79) =    553,56 
    Prob > F =    0,0000 
    R-squared =    0,9353 
    Root MSE =  0,12422 
 

Namn Koefficien
t 

Robusta 
standardfel 

t-värde p-
värde 

95 % konfidensintervall 

Konstant 𝜶  -47,97434 3,746675 -12,80 0,00 0,1051828 0,1698174 
i 0,1375001 0,0162362 8,47 0,00 0,1051828 0,1698174 
r -0,069615 0,0111733 -6,23 0,00 -0,0918558 -0,0473759 

lnbs 3,487721 0,3260585 10,70 0,00 2,838718 4,136724 
lnbys 0,3069949 0,1366636 2,24 0,028 0,0339728 0,5780169 
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Den skattade multipla linjära regressionsmodellen Göteborg med robusta standardfel 
 
Linjär regression   Observations =         84 
    F(4, 79) =   609,65 
    Prob > F =   0,0000 
    R-squared =   0,9338 
    Root MSE = 0,14688 
 
Namn Koefficient Robusta 

standardfel 
t-värde p-värde 95 % 

konfidensintervall 
Konstant 𝜶  -102,0332 8,254595 -12,36 0,000 -118,4636 -85,60286 
i 0,1132773 0,0204335 5,54 0,000 0,0726055 0,153949 
r -

0,0523819 
0,0115445 -4,54 0,000 -

0,0753606 
-
0,0294032 

lnbg 7,988825 0,7213938 11,07 0,000 6,552927 9,424724 
lnbyg -

0,0415747 
0,1638306 -0,25 0,800 -

0,3676713 
0,2845219 

 
Bilaga 5 
Procentuella skillnaden i hyresrättspriser(Källa: Bilaga 8) och bostadspriser mellan 
1994 och 2014. 
Stockholm: 
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Göteborg: 

 
Bilaga 6 
Kontroll för antagandet normalfördelning och inga extrema outliers för de oberoende 
variablerna. 
 
Normalfördelning och extrema outliers för variabeln befolkning Göteborg 

 
 
Normalfördelning och extrema outliers för variabeln befolkning Stockholm 
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Normalfördelning och extrema outliers för variabeln bolåneränta 

 
 
Normalfördelning och extrema outliers för variabeln bostadspris Göteborg 

 
 
Normalfördelning och extrema outliers för variabeln bostadspris Stockholm 
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Normalfördelning och extrema outliers för variabeln byggkostnad Göteborg. 

 
 
Normalfördelning och extrema outliers för variabeln byggkostnad Stockholm 

 
 
Normalfördelning och extrema outliers för variabeln inflation
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Normalfördelning och extrema outliers för variabeln inkomst Göteborg

 
 
 
Normalfördelning och extrema outliers för variabeln inkomst Stockholm 

 
 
Normalfördelning och extrema outliers för beroende variabeln bostadspris/inkomst 
Göteborg 
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Normalfördelning och extrema outliers för beroende variabeln bostadspris/inkomst 
Stockholm 

 
 
 
Bilaga 7 
Korrelationskartor för oberoende variabler Stockholm & Göteborg 
 
Korrelationskarta för Stockholms oberoende variabler. 

Kategori r lnbs lnbys i 
r 1    

lnbs -0,7051 1   
lnbys 0,7581 0,8854 1  

i 0,3676 -0,0671 0,1 1 
 
 
Korrelationskarta för Göteborgs oberoende variabler. 

Kategori r lnbg lnbyg i 
r 1    

lnbg -0,7299 1   
lnbyg 0,7431 0,9254 1  

i 0,3676 -0,0385 0,0719 1 
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Bilaga 8 
Källa för variabeln hyresrättspriser Stockholm och Göteborg (SCB). 
Årtal Göteborg Stockholm 
1994 714 684 
1995 739 701 
1996 759 739 
1997 784 768 
1998 787 776 
1999 787 785 
2000 791 794 
2001 787 815 
2002 815 841 
2003 829 865 
2004 850 884 
2005 867 911 
2006 872 924 
2007 889 937 
2008 911 966 
2009 945 998 
2010 957 1024 
2011 983 1054 
2012 1015 1091 
2013 1048 1128 
2014 1071 1150 
2015 1090 1170 

 
 
Bilaga 9 
 
Durbin-Watson test för Stockholm: 
 
Number of gaps in sample:  20 
 
Durbin-Watson d-statistic(  5,    84) =  .3215396 
 
Bilaga 10 
 
Durbin-Watson test för Göteborg: 
 
Number of gaps in sample:  20 
 
Durbin-Watson d-statistic(  5,    84) =  .1794057 
 
 


