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Sammanfattning 
Prisutvecklingen på bostadsrätter i Umeå har stigit kraftigt de senaste åren vilket bland 

annat medfört att en allt högre belåning krävs av privatpersoner för att finansiera ett 

bostadsköp. Det genomsnittliga priset per kvadratmeter på en bostadsrätt i Umeå har stigit 

med mer än 800 % de senaste 20 åren. Vidare har de allt högre bostadspriserna bidragit 

till svårigheter för företag att rekrytera anställda då bostadsbristen varit ett faktum (BBC, 

2016). Detta gav upphov till studiens syfte som är att undersöka vilka faktorer som ligger 

bakom denna positiva pristrend. Vidare är ändamålet att förmedla kunskap inom området 

och förhoppningsvis ett underlag för framtida eventuella bostadsrättsköp till läsaren. 

 

Som hjälp till att besvara vilka faktorer som påverkar prisutvecklingen på bostadsrätter i 

Umeå appliceras en kvantitativ undersökningsmetod. Det insamlade datamaterialet är 

baserad på mestadels sekundärdata från Statistiska Centralbyrån och ligger till grund för 

hela undersökningen. Vidare utgår studien ifrån den deduktiva forskningsansatsen vilket 

gav upphov till teorierna Utbud-och efterfrågan samt den Effektiva Marknadshypotesen. 

Dessa tillsammans med empirisk forskning låg till grund för både de faktorer och 

hypoteser som sedan testades genom statistisk prövning. De faktorer som valdes att 

studeras i undersökningen var: 

 

 Pris/m2   (kr) 

 Nybyggnationer av lägenheter  (st) 

 Disponibel inkomst   (tkr) 

 Skuldsättning av disponibel inkomst (%) 

 Befolkningsökning   (st) 

 Reporänta   (%) 

 

Utifrån ovanstående faktorer upprättades hypoteser som sedan besvarades genom en 

regressionsanalys där resultatet visade att disponibel inkomst hade ett samband med det 

genomsnittliga priset per kvadratmeter. Resultatet visade fortsättningsvis att modellen 

lyckades förklara det genomsnittliga priset per kvadratmeter till 96,64 %. Studien fann 

stöd för följande hypotes: 

 

Disponibel inkomst har ett positivt samband med pris/m2 

 

Den slutsats vi presenterat är att disponibel inkomst enligt vår modell är en faktor som 

påverkar prisutvecklingen på bostadsrätter i Umeå, vilket både talar för och mot tidigare 

forskning inom området. Det innebär även att denna faktor är betydande och viktig att ta 

hänsyn till vid framtida bostadsköp. 
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1. Inledning  

I följande avsnitt har inledningsvis olika områden inom prisutvecklingen på bostäder 

presenterats samt tidigare funnen forskning sammanställts. Detta mynnar slutligen ut i 

studiens problemformulering. Avslutningsvis har studiens syfte upprättats och 

avgränsningen  till bostadsrätt beskrivits.  

 

1.1 Problembakgrund 

Köpte du en bostadsrätt i Umeå på 90-talet gjorde du mest sannolikt en gynnsam affär. 

Siffror från Mäklarstatistik (2016) visar att priset på en bostadsrätt har ökat med nio 

gånger de senaste 20 åren (1996-2015). 

 

2002 utförde Barot och Yang (2002, s.208-210) en studie där syftet var att undersöka 

ekonometriska modeller av huspriser och investeringar för privatägda bostäder i Sverige, 

för att försöka ta reda på vad som påverkar bostadspriserna. De menar att det blir allt 

vanligare att privatpersoner lånar för att finansiera sina bostadsköp, vilket leder till att 

skuldsättningen ökar. De stigande bostadspriserna leder till att privatpersoner tvingas ta 

större lån för att klara av finansieringen av ett bostadsköp. Effekten av detta blir att 

bankerna kräver högre kontantinsatser till lånen vilket sätter högre krav på 

privatpersoners likvida medel. Slutsatsen Barot och Yang presenterade var att den höga 

skuldsättningen hos svenska bostadsägare är en faktor som troligtvis har ett samband med 

bostadspriserna. 

 

Skuldsättningen hos privatpersoner har idag blivit ett allt större problem och uppgick 

2015 till drygt 175 % av disponibel inkomst (Ekonomifakta, 2016). Detta är inte bara ett 

problem för privatpersoner utan kan även leda till stora problem för den svenska 

ekonomin som helhet. Enligt Hållö (2013, s. 24) uppstår detta om värdet på 

bostadsrätterna faller och de höga skulderna kvarstår. Prisfallet kommer då troligtvis att 

leda till att husägarna känner sig fattigare och tenderar att minska sin privata konsumtion 

vilket kan sätta hela Sveriges ekonomi i en dalande trend. Problemet med den höga 

skuldsättningsgraden beror bland annat på de stigande bostadspriserna och troligtvis det 

ännu ej existerade amorteringskravet. Hållö (2013, s 18-19) menar vidare att utan krav 

för amortering av bolån att blir det bekvämt att låna, vilket troligtvis har gjort problemet 

större och större under åren. För att få bukt med den höga skuldsättningen infördes 

sommaren 2016 ett amorteringskrav för bolån. Kravet innebär att om lånet överstiger 70 

% av bostadens värde, tvingas låntagaren amortera 2 % per år och uppgår lånet till mellan 

50 och 70 %, måste 1 % amorteras varje år tills det motsvarar hälften av bostadens värde. 

Sammanfattningsvis innebär detta att om låntagaren lånar mer än 50 % av bostadens värde 

blir denne tvungen att amortera ett visst belopp varje år. Om en privatperson lånar mindre 

än hälften av bostadens värde gäller inte amorteringskravet längre och det är frivilligt om, 

eller hur mycket man vill amortera (Finansinspektionen [FI], 2016). Effekten av 

amorteringskravet är att privatpersonen måste amortera mer i förhållande till dess 

disponibla inkomst, vilket kan leda till att denne får mindre kapital att röra sig med. Detta 

kan i sin tur påverka prisutvecklingen på bostadsrätter, vilket hänger ihop med studiens 

problemformulering. 

 

The Economist (2015)  menar att den låga räntan som existerat har bidragit till att 

individerna i Sverige lånar mer vilket medfört att bostadspriserna stigit ytterligare. Vidare 

menar de att genomsnittliga hushållens skuldsättning påverkar priserna och 2015 uppgick 
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den till nästan 200 % av den disponibla inkomsten. Människor i storstäderna har 

benägenhet för att inneha ännu större skuldsättning då huspriserna tenderar att vara större 

där. 

 

Enligt Riksbanken (2011, s. 67-71) kan mest troligt en del av de stigande huspriserna 

förklaras av privatpersoners ökade disponibla inkomster. Artikeln undersöker vad som 

påverkat prisutvecklingen på bostäder från 1990-talet. Det resultat som presenterades var 

att ökade inkomster och minskade realräntor var viktiga faktorer som hade en påverkan 

på prisutvecklingen på bostäder under den observerade tidsperioden.  

 

2015 sjönk styrräntan så lågt att den blev negativ (Riksbanken, 2016). Följden av detta 

blir att bankernas utlåningsräntor till privatpersoner och företag troligtvis blir lägre, vilket 

leder till att det blir billigare att låna för dem. En privatperson som tidigare tvekat på att 

finansiera sin bostad med lån på grund av höga räntekostnader, kanske efter beskedet 

ändrar sin åsikt. 

 

Fortsättningsvis kan ett utbudsunderskott på bostäder leda till stigande bostadspriser 

(Bartlett, 2015 s. 1). Visste du förresten att Guinness World Record hävdar att Stockholm 

är den stad i världen där bostadskön är längst? Enligt denna artikel håller Stockholm 

världsrekordet i att stå i kö till en bostad där väntetiden kan vara närmare 20 år innan ett 

förstahandskontrakt kan bli ditt (BBC, 2016). Detta gör att det blir viktigt för 

privatpersoner att förstå bostadsprisutvecklingens drivare, vilket även gav upphov till 

undersökningens delsyfte som är att förmedla kunskap till privatpersoner och företag om 

vilka faktorer som påverkar bostadsprisutvecklingen. 

 

De stigande bostadspriserna påverkar inte bara privatpersoners ekonomi utan även företag 

är oroliga för att priserna ska hämma tillväxten genom att företag har svårt att få tag på 

bostäder till sina anställda. I en intervju som BBC gjorde under sommaren 2016 framgår 

det att anställda och mindre företag flyttar från just Stockholm på grund av bekymret med 

bostäder. Problemet med de höga bostadspriserna och bostadsbristen gäller inte bara i 

Stockholm, i en intervju Fastighetsnytt gjorde med Ögren (ordförande i bostadsnämnden 

Umeå) är bristen på bostäder ett allvarligt problem även för regionen kring Umeå. Ögren 

menar att problemet mynnar ut i att Umeås tillväxt påverkas negativt när näringslivet har 

problem med att rekrytera folk att flytta till Umeå (Fastighetsnytt, 2014). 

 

I en rapport från Sveriges Riksbank nämns det att prisökningen på bostäder kan delvis 

förklaras av lägre realräntor, sänkt avkastningsskatt och ett för lågt antal nybyggnationer 

(Riksbanken, 2011, s. 23). I rapporten framgår även att inkomst och huspriser har ett 

statistiskt signifikant samband i ett flertal internationella studier. Bland dessa studier 

nämns bl.a. Girouard m.fl. (2006) och Hilbers m.fl. (2008) (Riksbanken, 2011, s. 44). 

Vidare har Sveriges riksbank kommit fram till att bostadsutbudet måste öka i samma takt 

som bostadspriserna för att möta efterfrågan, om inte det här sker så leder det till att 

huspriserna ökar (mer än utbudet) på grund av den höga efterfrågan (Riksbanken, 2011, 

s. 45). Enligt en av studiens teorier (utbud och efterfrågan) bildas i ovanstående fall ett 

efterfrågeöverskott vilket beskrivs utförligare i kapitel 3.2. Detta överskott samt priset på 

marknaden kan delvis förklaras av denna teori (O’Sullivan et al, 2014, s. 53-75). 

 

De psykologiska faktorerna har troligtvis haft en betydande roll för prisutvecklingen.  

I en bok av Akerlof & Schiller (2009) beskriver de fenomenet “Berättelsen” där 

verkligheten förträngs och aktörerna bortser från de negativa med att bostadspriser skjuter 
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i höjden och bara fokuserar på det positiva. Genom att studera äldre tidningar kan detta 

fenomen även synas historiskt i samband med att bostadspriset haft en positiv utveckling.  

 

Debatten om en eventuell bostadsbubbla är mer aktuell än någonsin och priserna på 

bostäder fortsätter att stiga (Mäklarstatistik, 2016). Den positiva sidan av 

prisutvecklingen är att bostadsägarna känner sig mer förmögen och tenderar att öka sin 

privata konsumtion (Riksbanken, Jansson och Persson, 2011, s. 14-15). Liknande 

diskussion framgår även i en vetenskaplig artikel skriven av Adams och Füss (2010, s. 

38-39) där de beskriver den så kallade feedback-effekten. Den innebär att stigande 

huspriser leder till att bostadsägarna känner sig rikare och tenderar därför att öka sin 

privata konsumtion. De menar även att de stigande priserna gör att bostadsägarna har 

möjlighet att låna mer från kapital från bankerna, vilket likaså driver på denna effekt. En 

annan positiv aspekt med prisutvecklingen är att det kan underlätta för personer att låna 

genom att de erhåller bättre lånevillkor från banker. Den negativa sidan med detta är om 

priserna stiger så mycket att bostadsbubblan som drivs på tillslut spricker. Det kommer 

då få till följd att bostadspriserna sjunker, vilket i sin tur gör att bostadsägare känner sig 

fattigare och tenderar att minska sin konsumtion. Det kan då också bli svårare att få lån 

och lånevillkoren blir sämre (Riksbanken, Jansson och Persson, 2011, s. 15). 

 

Effekterna av en sprucken bubbla kan vara förödande då ekonomin drivs ner i en 

lågkonjunktur och som oftast tar flera år innan den är helt återställd. En varningssignal på 

att en bostadsbubbla håller på att spricka menar Lucas (2015) är om bostadspriserna stiger 

mer än vad lönerna gör. Som tidigare nämnt visar siffror från Mäklarstatistik (2016) att 

bostadspriserna stigit ansenligt varje år. Exempelvis har genomsnittspriset per 

kvadratmeter på bostadsrätter ökat med 647 % i Umeå mellan 1996 till 2013. 

Motsvarande har privatpersoners disponibla inkomst endast ökat med 75 % i Västerbotten 

under samma period.  

 

Enligt mäklarstatistik (2016) mäts priset på bostadsrätter med pris/m2 (per år) och villor 

med det så kallade K/T-talet. Detta tal beräknas genom att dividera köpesumman med 

taxeringsvärdet (Mäklarstatistik, 2016). Denna olikhet tillsammans med att en bostadsrätt 

ofta är den första boendeformen för de flesta privatpersoner vid flytt, gör att det blir svårt 

att inkludera båda dessa i samma modell. 

 

Siffror från Mäklarstatistiks (2016) på 

Umeå visar en uppåtstigande 

prisutveckling på bostadsrätter de 

senaste 20 åren. Vidare menar 

Näringsliv (2014) att Umeå är 

norrlands största stad och 

tillväxtmotorn för hela Västerbotten. 

2014 utsågs Umeå till Europas 

kulturhuvudstad vilket bland annat 

skapat nya arbetstillfällen och ökad 

turism. Näringsliv (2014) anser vidare 

att befolkningen i Umeå ökat kraftigt 

de senaste åren. Umeå är även en stad 

i utveckling där mycket privatpersoner 

strömmar in och ut och där 

universitetet är en av de bidragande Figur 1.1 
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faktorerna. Detta får till följd av att det blir ett stort antal bostäder i omlopp. Som tidigare 

nämnt menar Ögren (Fastighetsnytt, 2014) att bostadsbristen i Umeå är ett allvarligt 

problem för Umeå som stad då detta hämmar tillväxten. Därför anses det relevant att 

analysera vilka faktorer som påverkar prisutvecklingen på bostadsrätter i Umeå. I och 

med att privatpersoner och företag får mer kunskap inom detta område, kan det leda till 

att de kommer ta mer välgrundande och informerade bostadsbeslut i framtiden. 

 

1.2 Tidigare forskning 
Adams och Füss (2010, s. 38) har skrivit en artikel där de undersökt vilka faktorer som 

på kort och lång sikt påverkar huspriser på den internationella bostadsmarknaden. De 

studerade 15 länder över en tidsperiod på 30 år. Adams och Füss presenterade ett 

resultat som pekade på att en ökad ränta har en negativ påverkan på huspriser på lång 

sikt. De menar att om internräntan ökar med 1 % kommer detta leda till att priserna på 

bostadsmarknaden att sjunka med 0,4 % (Adams och Füss, 2010, s. 45). 
 

2008 publicerades en artikel av Ying och Su-xian där syftet var att analysera om det fanns 

något samband mellan de fundamentala faktorerna urbanisering och stadsbors disponibla 

inkomst, mot de stigande bostadspriserna i Shanghai. Efter att statistiskt prövat tre 

variabler mot varandra visade resultatet att urbaniseringen och stadsbornas disponibla 

inkomst i Shanghai inte kunde förklara förändringen av huspriserna och den existerande 

bubblan på bostadsmarknaden. Trots detta kom de i studien fram till att det existerade en 

bostadsbubbla i Shanghai (Ying och Su-xian, 2008, s. 2373). 

 

I en rapport skriven av Barot och Yang (2002, .s 208-210) undersöker de vad som 

påverkar huspriserna i bland annat Sverige. Författarna menar att det blir allt vanligare 

att privatpersoner lånar för att finansiera sina bostadsköp. Resultatet som de presenterade 

var att skuldsättningen hos privatpersoner är en faktor som påverkar bostadspriserna.  

 

1989 skrev Burton G Malkiel en artikel om den Effektiva Marknadshypotesen. Han 

menar att en marknad anses som effektiv om marknadspriset återspeglar all känd 

information bland marknadsaktörerna. Han skriver att detta inte visar hur mycket 

marknadsaktörerna vet utan snarare hur lite de vet. Vidare anser han att all denna 

information inte ens räcker för den genomsnittlige investeraren att kunna göra 

välgrundade beslut på marknaden. En anledning skriver Malkiel är att alla de vanliga 

informationskällorna är lättillgängliga för nästan alla investerare. 

 

Den tidigare forskningen tyder på att det finns flera faktorer som påverkar 

bostadsprisutvecklingen, där bland annat ränta och skuldsättning är ett par att nämna. 

Vidare påverkar ökade bostadspriser privatpersoners ekonomi som i sin tur tenderar att 

inverka på konsumtionen hos dessa. Den största delen av de valda variablerna har sin 

grund i tidigare forskning som behandlat liknande problem. 

 

Utifrån litteratursökningen behandlar tidigare forskning mestadels 

bostadsprisutvecklingen på nationell-och riksnivå, exempelvis Barot och Yang (2002) 

och Adams och Füss (2010). Den begränsade forskningen på lokal nivå gav upphov till 

ett forskningsgap samt ett intresse att titta på just Umeå.  

 

1.3 Problemformulering 
Vilka är det bidragande faktorerna till prisutvecklingen på bostadsrätter i Umeå? 
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1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad den rådande prisutvecklingen på 

bostadsrätter i Umeå beror på. Vidare är avsikten att analysera vilka faktorer som 

påverkar denna stigande prisutveckling för att kunna ge läsaren en ökad förståelse kring 

ämnet, samt möjligtvis ge ett underlag vid eventuella privat-eller företagsekonomiska 

bostadsrättsköp. 

 

1.5 Avgränsningar 
En avgränsning som genomförts i denna studie är att endast analysera prisutvecklingen 

på bostadsrätter, vilket fick till följd att bostadsformen villor uteslöts. Denna 

avgränsning grundade sig i att priset på villor beräknas och mäts på ett annorlunda sätt 

än vad bostadsrätter gör. Bostadsrätter beräknas allt som oftast med måttet pris per 

kvadratmeter och villor med det så kallade K/T-talet. Dessa olikheter medförde 

svårigheter att jämföra prisutvecklingen mellan dessa, vilket gav upphov till att villor 

uteslöts. 
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2. Studiens teoretiska utgångspunkter 

I kommande avsnitt har först den kvantitativa undersökningsmetoden motiverats samt 

våra förförståelser kring prisutvecklingen på bostadsmarknaden presenterats. Därefter 

har det redogjorts för studiens teoretiska syner (positivistisk och objektivistiskt), den 

deduktiva forskningsansatsen samt undersökningens privatekonomiska perspektiv. 

Avslutningsvis har bland annat kritiken för studiens källor diskuteras för att visa på 

medvetenhet kring trovärdigheten i dessa källor. 

 

Syftet med studien är att utifrån en kvantitativ undersökningsmetod analysera vilka 

faktorer som påverkar prisutvecklingen på bostadsrätter i Umeå. Enligt Bryman (2011, s. 

167-168) lämpar sig kvantitativ metod då intresset ligger i att erhålla ett mät-och 

generaliserbart resultat. Även fast studien ämnar att undersöka dessa faktorer i Umeå är 

förhoppningen att resultatet ska gå att generalisera till liknande städer (sett till 

befolkningsmängd etc.) i Sverige. Vidare menar Saunders m.fl. (2016, s. 165) att åtskilja 

en kvantitativ studie från en kvalitativ studie kan göras genom att separera på mätbar 

(pris, antal etc.) och icke mätbar data (bilder, ord etc). Saunders m.fl. skriver 

fortsättningsvis att studier som baseras på dataanalyser av numerisk data (exempelvis 

grafiska modeller och relationstest mellan variabler) brukar förknippas med den 

kvantitativa undersökningsmetoden. Då denna studie baseras på just numerisk data om 

de oberoende variablerna (inhämtad från olika databaser), samt relationstest mellan dessa, 

blev den kvantitativa metoden ett naturligt val. 

 

2.1 Förförståelse  
Vid utförandet av en kvantitativ studie är det viktigt att vara objektiv för att undvika 

skevhet i resultatet (Bryman, 2011, s. 43). Vidare menar Bryman att det är mycket svårt 

att vara helt objektiv då personliga preferenser och värderingar ofta influerar 

forskningsprocessen. Detta kan vara ett problem i vår studie då det kan vara lätt att blanda 

in våra egna preferenser kring vilka faktorer som påverkar bostadsmarknaden eller om 

prisutvecklingen är positiv eller negativ. Vi som utfört undersökningen har tidigare 

teoretiska kunskaper inom ämnet företagsekonomi på a, b och c nivå från studier på Umeå 

universitet. Vidare har båda grundläggande kunskaper inom nationalekonomi i form av 

a-kursen men även en av oss i b-kursen. Utöver dessa ämnen har en av författarna 

dessutom läst statistik A1 som är en relevant kurs att applicera i studien. Eftersom kursen 

vetenskaplig metod ingår i b-kurserna finns därför grundläggande vetskap kring 

forskningsmetodik. Detta har påverkat vår uppfattning om hur en vetenskaplig studie ska 

skrivas och genomföras. När det gäller forskningsområdet hade vi mest positiva tankar 

kring prisutvecklingen på bostadsrätter, vilket kan påverka resultatet. Det vi gjort för att 

troligtvis undvika detta var att ha det objektivistiska synsättet som utgångspunkt genom 

studien. 
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2.2 Verklighetssyn 
Verklighetssyn är ett viktigt begrepp inom forskningsmetodik som beskriver vilken syn 

forskaren har på verkligheten. Den brukar delas in i två typer, objektivistisk och 

konstruktivistisk verklighetssyn (Collis och Hussey, 2014, s. 47). Den första handlar om 

att det finns en verklig verklighet oavsett vem som studerar den, samt att den ser likadan 

ut för alla. För att återkoppla till studiens problemformulering innebär det att alla som 

inspekterar prisutvecklingen på bostadsrätter troligen bör få liknande resultat. Exempelvis 

om det genomsnittliga priset har gått upp 10 % på ett år, är det själva verkligheten och 

alla med denna syn bör ser den på samma sätt. 

 

Motsatsvis handlar konstruktivismen om att verkligheten är subjektiv och ser olika ut 

oavsett vem som studerar den (Saunders et al, 2016, s. 130). Forskare med denna syn får 

oftast olika resultat eftersom de själva är med och skapar verkligheten. Eftersom denna 

undersökning har en kvantitativ forskningsstrategi innebär det att verklighetssynen ofta 

är objektivistisk och inte går att påverka. Ett motiv till valet av denna syn är på grund av 

att personliga preferenser inte ska kunna påverka resultatet i undersökningen. Alltså 

förhoppningen med denna verklighetssyn är att åsikter och tidigare erfarenheter inom 

området inte ska påverka resultatet om vilka faktorer som påverkar prisutvecklingen på 

bostadsrätter i Umeå, men som förhoppningsvis kan användas till fördel i 

diskussionsavsnittet. 

 

2.3 Vetenskapssyn  
Enligt Collis och Hussey (2014, s. 43) är vetenskapssyn är ett slags filosofiskt ramverk 

som baserat på forskarnas filosofiska syn och antagande om vetenskapen, vägleder hur 

forskningen bör genomföras. Vetenskapssynen brukar oftast delas in i två synsätt, 

positivistisk och interpretivistisk. Den förstnämnda har sina rötter i naturvetenskap och 

handlar om att det finns en verklig verklighet som är objektiv och den influeras inte av 

vem som granskar den. Vid användning av en kvantitativ undersökningsmetod brukar den 

positivistiska vetenskapssynen oftast stå i fokus (Saunders et al, 2016, s. 166). 

Interpretivism däremot uppkom till en början av att många kritiserade positivismen. Den 

handlar om att verkligheten är subjektiv och beror till stor del på hur forskaren tolkar den 

(Collis och Hussey, 2014, s. 43-44). Skillnaden mellan verklighetssyn och vetenskapssyn 

är att verklighetssynen behandlar om vilken syn forskaren har på verkligheten, och 

vetenskapssynen vilken filosofiska syn forskaren har på vetenskapen. Denna 

undersökning har en positivistisk vetenskapssyn vilket innebär att det finns en verklig 

verklighet om vad som påverkar prisutvecklingen på bostadsrätter. Med tanke på 

problemformuleringens ställning samt att vi vill undvika att personliga preferenser ska 

påverka resultatet, ansågs denna vetenskapssyn mest lämpad till undersökningen. Målet 

är då att försöka förklara vilka faktorer denna prisutveckling beror på, samt 

förhoppningsvis ge en faktisk bild av hur det ser ut. 

 

2.4 Forskningsansats 
Forskningsansatsen anger på vilket sätt man väljer att angripa problemet (Collis och 

Hussey, 2014, s. 7). De två vanligaste sätten kallas för induktiv eller deduktiv forskning. 

Den förstnämnda innebär en analysering av en empirisk verklighet som tillslut mynnar ut 

i konstruktion av ny teori. Vidare menar Collis och Hussey att den deduktiva innebär att 

man har en eller flera teorier som utgångspunkt till formulering av hypoteser och därefter 

testar dessa genom empirisk observation. En hypotes är enligt Collis och Hussey (2014, 

s. 51) en slags idé eller ett påstående kopplat till frågeställningen och utvecklad från 
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studiens teorier. Enligt Saunders m.fl. (2016, s. 166) används den deduktiva 

forskningsansatsen oftast vid kvantitativ forskning. Det angreppssätt som denna studie 

utgår från är det deduktiva, vilket innebär att arbetet tagit sin utgångspunkt i teorierna 

Effektiva Marknadshypotesen och Utbud- och Efterfrågan. Utifrån dessa teorier 

formulerades hypoteser som testades genom statistiska metoder. 

 

2.5 Perspektiv 
Genom att presentera studiens perspektiv minskas chanserna för att läsaren ska tolka 

studien på ett felaktigt sätt (Bjereld et al, 2002, s. 17). Denna studie genomförs ur ett 

privat- och företagsekonomisk perspektiv där syftet som tidigare nämnt är att ta reda på 

vilka faktorer som påverkar de stigande bostadsrättspriserna i Umeå. Perspektivet grundar 

sig i att kunna förmedla denna kunskap till privatpersoner och företag i förhoppning om 

att den ska vara till hjälp vid framtida bostadsköp.  

 

2.6 Val av teori  
Med tanke på att denna studie har ett deduktivt angreppssätt har ett par teorier valts ut 

som hjälp till att besvara studiens problemfrågeställning. Vid sökandet och valet av 

lämpliga teorier har bostadsmarknaden varit en utgångspunkt. Som tidigare nämnt i 

problembakgrunden influerar bostadsutbudet priset på bostadsmarknaden. Detta 

medförde att den ekonomiska grundpelaren Utbud- och efterfrågekurvan blev intressant. 

Den modellen visar hur utbudet och efterfrågan tenderar att bestämma priset på 

marknaden, och vars det uppstår en så kallad jämvikt. Denna teori är en av dem som 

kommer implementeras i studien. En annan teori som appliceras är den Effektiva 

Marknadshypotesen (även förkortad EMH) som ingår inom området Asset Pricing 

Theories, och som ofta förekommer i vetenskapliga artiklar beträffande prissättning av 

tillgångar. Även fast denna teori oftast appliceras på börsmarknaden sågs ett tydligt 

samband till bostadsmarknaden med tanke på att EMH handlar om hur tillgångar prissätts. 

Eftersom en bostad är just en tillgång och syftet med studien är att ta reda på vad som 

påverkar prisutvecklingen på bostadsrätter, ansågs därför EMH vara en lämplig teori. 

 

2.7 Litteratursökning  
Största delen av litteraturen studien baseras på tidigare forskning som framtagits via 

Umeå universitetsbiblioteks hemsida samt Google Scholar. Detta har kompletterats med 

en del kurslitteratur men även webbsidor som ansågs relevanta och trovärdiga. 

Kurslitteraturen har främst behandlat forskningsmetodik och samhällsvetenskapliga 

metoder för att få en ökad förståelse kring forskningsprocessen. Den övriga litteraturen 

har varit till hjälp för att ge en bättre förklaring till vissa av studiens valda teorier. 

Relevanta sökord som använts i studien återfinns nedan: 
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2.8 Källkritik 
Undersökningen är främst baserad på granskade vetenskapliga artiklar (peer reviewed) 

med koppling till bostadsmarknaden. Förhoppningen med detta är att studiens 

tillförlitlighet ska stärkas. En del artiklar är relativt gamla där bland annat artikeln om 

EMH skriven av Eugene Fama. Artikeln är även grundad på en äldre marknad (70-talet) 

vilket kan ses som en nackdel. Fördelen är att det är en ursprungsartikel vilket innebär att 

den inte har tolkats av andra forskare. Många av studiens artiklars författare är ofta 

återkommande inom forskning på området, vilket medförde att de troligtvis är mest 

relevanta till studien, exempelvis Eugene Fama och Adams och Füss.  

 

Med tanke på att en stor del av studien är baserad på data från SCB är vi beroende av att 

deras data är korrekt för att inte få ett missvisande resultat. Vi är medvetna om att detta 

kan ses som en svaghet, men eftersom SCB är en av de största statistikdatabaserna i 

Sverige anser vi den tillförlitlig. Enligt Saunders m.fl. (2016, s. 338) är data som 

inhämtats från stora och välkända databaser pålitliga då deras datainsamlingsmetoder är 

mest sannolikt väl genomtänkta och utförda. Fortsättningsvis är rapporten från Sveriges 

Riksbank grundad på totalt tolv rapporter skriven av forskare och ekonomer från 

Riksbanken (Sveriges Riksbank, 2011, s. 5). Detta skulle kunna vara en bidragande faktor 

till ökad trovärdig av undersökningen. Som tidigare nämnt har en del kurslitteratur 

använts i studien. Vi är medvetna om att denna litteratur är grundad på tidigare forskning 

och på sätt redan tolkad, vilket kan ses som en nackdel. Däremot med tanke på att största 

delen av denna litteratur är kurslitteratur på bland annat Umeå universitet anser vi den 

tillräckligt relevant som komplettering till studien. 

Litteratursökning   

Sökmotorer ub.umu.se & google scholar 

  

Sökord Housing prices 

 Housing prices review 

 Housing prices overview 

 Housing prices literature review  

 House price development 

 Prisutveckling bostäder 

 Stigande huspriser 

 Bostadspris 

 Bostadsbubbla 

 Asset pricing 

 Effective market 

 Efficient market hypothesis 

 Efficient market theory 

 Supply demand 

 Equilibrium model 

 Utbud efterfrågan 

 Regression 

 Regressionanalysis 

 Regressionmodel 

Tabell 2.1 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel har först en redogörelse gjorts för studiens teorier EMH, Utbud och 

efterfrågan samt det empiriska resultatet inom området. Vidare har variabler framställts 

utifrån denna grund och som avslutningsvis givit upphov till upprättande av fem stycken 

hypoteser. Med koppling till undersökningens problemformulering var avsikten med 

teorierna EMH, Utbud- och efterfrågeteorin samt den empiriska grunden att de skulle 

vara till hjälp för att utröna vilka faktorer som påverkar prisutvecklingen på 

bostadsrätter i Umeå. 

 

 

3.1 Effektiva Marknadshypotesen 
Eugene Fama var mannen bakom den Effektiva Marknadshypotesen och menar att den 

idealiska marknaden är där priserna ger en korrekt signal för resursfördelning. Med det 

menas att företag och privatpersoner kan göra investeringsbeslut under antagandet att 

priset på marknaden speglar all tillgänglig information som finns om ett specifikt objekt 

(Fama, 1970, s. 383). 

 

Kriteriet för att en marknad ska vara effektiv är att marknadspriset på en tillgång ska 

reflektera all tillgänglig information som finns för allmänheten (Byström, 2010, s. 182). 

Han menar också att tre nivåer av allmän information brukar nämnas. Den första nivån är 

historisk information och ska spegla all historisk prisutveckling objektet har. Den andra 

nivån kallas för publik information och här ingår exempelvis kvartalsrapporter, 

finansanalytikers rapporter, årsredovisningar och makroekonomisk data. Den tredje nivån 

handlar om insiderinformation, alltså icke-publik information som bara vissa kan få tag 

på, exempelvis styrelsemedlemmar och VD:s. Dessa tre nivåer av allmän information är 

i sin tur förknippad med ytterligare tre nivåer av effektivitet, svag, medelstark och stark 

effektivitet. Den förstnämnda formen av effektivitet hävdar att marknadspriser speglar all 

tidigare historisk information som finns om en specifik tillgång. Alltså, det går inte att 

göra vinster på marknaden genom att titta på historiska siffror och se mönster för att kunna 

upprätta prognoser för framtiden (Eatwell et al, 1991, s. 211). Med anknytning till 

problemformuleringen innebär denna nivå att priset på en bostadsrätt ska grunda sig i all 

historisk information som finns om en specifik bostadsrätt, för att marknaden enligt EMH 

ska vara svagt effektiv. Den medelstarka formen menar Byström (2010) är att nuvarande 

priser inte bara speglar historisk information om en tillgång, utan även all relevant publik 

Teori

• EMH

• Utbud och 
efterfrågan

• Empirisk forskning

Variabler

• Pris/m2

• Nybyggnationer

• Disponibel inkomst

• Skuldsättning av 
disponibel inkomst

• Befolkningsökning

• Reporäntan

Hypoteser

• H1

• H2

• H3

• H4

• H5

Figur 3.1 
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information som finns tillgänglig för allmänheten. Alltså, för att en marknad ska anses 

vara medelstarkt effektiv krävs det att marknadspriset på en tillgång reflekterar både nivå 

ett och två av den allmänna informationen. Om marknaden befinner sig på denna nivå 

innebär det att fundamental analys inte blir nödvändig i den meningen att det inte kommer 

leda till generering av höga vinster på marknaden (Eatwell et al, 1991, s. 211). Sett till 

bostadsmarknaden kan detta exempelvis vara bostadsrättens fastighetsbeteckning, 

bostadsrättens fasta kostnader, byggnadsår, läge etc. För att marknaden ska ses som 

medeleffektiv enligt EMH måste all denna information finnas tillgänglig för allmänheten 

inklusive den historiska informationen från den första nivån. Den tredje och sista nivån 

menar att marknadspriset reflekterar all information som är känd för alla aktörer, och att 

inte ens de bästa investerarna eller de med insiderinformation lyckas överträffa 

marknaden (Byström, 2010, s. 183-190). Denna information kan vara t.ex. när en 

bostadsägare ska sälja sin bostad och vet om en skada på bostaden som inte allmänheten 

har kännedom om. Denna information kan ses som insiderinformation och är av stor vikt 

vid prissättning av bostadsrätter. Det krävs att alla dessa nivåer ska spegla marknadspriset 

på en tillgång för att en marknad ska ses som starkt effektiv. Sammanfattningsvis 

förklarar dessa olika nivåer att ju starkare effektiviteten är, (vilket steg marknaden 

befinner sig på) desto svårare blir det att överträffa på marknaden. 

 

Frågan om tillgångsmarknader är effektiva eller inte och isåfall till vilken grad, spelar en 

stor roll för resursallokeringen i ekonomin (Rosenthal, 1999, s. 288-289). Som följd av 

detta har denna fråga uppmärksammats i en stor utsträckning där människor forskat om 

detta på bland annat valutamarknader, aktie-och obligationsmarknader samt 

fastighetsmarknader. I många fall har forskare försökt testa om priset på tillgångarna 

speglar nuvärdet av hyror (om man hade valt att hyra ut sin bostad). Om så är fallet skulle 

tillgångens grundläggande värde göra att marknaden hamnar i jämvikt (bortsett från alla 

former av arbitragemöjligheter). Bland annat har Messe och Wallace (1994, s. 245–266) 

undersökt detta. De granskade om den halvstarka formen av EMH håller genom att göra 

en jämförelse mellan bostadspriser och framtida eventuella hyror. 

 

Trots väldigt mycket forskning på området, råder det delade meningar om 

tillgångsmarknader är effektiva eller inte (Rosenthal, 1999, s. 288-289). Den tidigare 

forskningen inom området brukar delas in i tre slags kategorier där den första innefattar 

forskning som säger att huspriser speglar framtida diskonterade nuvärden av eventuella 

hyror t.ex. Messe och Wallace (1994, s. 245–266). Den andra gruppen forskning prövar 

om möjligheten att förutspå bostadsprisutvecklingen. Den sista handlar om att 

bostadspriset sätts i relation till andra påverkande faktorer i verkligheten, exempelvis 

sysselsättningsgrad, inkomst och migration.  

 

Detta gör att även vår undersökning faller in under denna kategori, då vårt delsyfte är att 

undersöka prisutvecklingen på bostadsrätter genom att studera samband mellan olika 

faktorer. Dessa faktorer har enligt tidigare forskning en viss påverkan på prisutvecklingen 

på bostäder. Oavsett vilket tillvägagångssätt den tidigare forskningen haft, finner 

mestadels att bostadsmarknaden troligtvis är ineffektiv. För att återkoppla till EMH och 

problemformuleringen innebär det att marknadspriset på bostäder inte reflekterar all 

tillgänglig information som finns på marknaden. 

 

För många privatpersoner är köp av en bostad det största ekonomiska beslutet i deras liv. 

Av den anledningen är fluktuationer på bostadsmarknaden en viktig faktor att ta hänsyn 

till (Hjalmarsson, Hjalmarsson, 2009, s. 2150). På samma sätt som en värdeökning av en 
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ägd bostad kan göra att ägaren känner sig rikare kan en värdeminskning göra att hen 

känner sig fattigare, samtidigt som lån kvarstår (Adams och Füss, 2010, s. 39). På grund 

av detta borde den potentiella investeraren ta till sig all tillgänglig information som finns 

på marknaden för att göra ett så välgrundande beslut som möjligt. Detta i sin tur borde 

leda till att priserna på bostadsmarknaden borde bli så kallade effektiva och spegla all 

tillgänglig information som finns för aktörerna på marknaden (Hjalmarsson och 

Hjalmarsson, 2009, s. 2150). 

 

3.1.1. Pris/m2  
Eftersom syftet med denna studie är att undersöka vad den rådande prisutvecklingen på 

bostadsrätter i Umeå beror på, kommer pris/m2 (genomsnittligt per år) användas som en 

så kallad beroende variabel. En beroende variabel beror på en eller ett antal andra 

oberoende variabler och sett till denna studie finns ett antal sådana variabler som influerar 

prisutvecklingen på bostäder (Collis och Hussey, 2014, s. 204). Pris/m2 har i studien en 

teoretisk förankring som grundar sig i den tidigare diskuterade teorin EMH. Eftersom 

denna teori handlar om hur tillgångar prissätts på marknaden är förhoppningarna att den 

ska bidra med en förklaring till studiens problemformulering. Med tanke på att EMH 

kartlägger hur en tillgång prissätts och faktorn pris/m2 används som mått för priset av en 

bostadsrätt, ansågs EMH lämplig som grund för denna variabel. Baserat på den denna 

teori samt de vetenskapliga artiklarna diskuterade i föregående avsnitt, formuleras 

hypoteser utifrån studiens variabler (mer om detta senare). Eftersom alla de oberoende 

variablerna kommer testas mot den beroende pris/m2 genom regressionsanalys, återfinns 

denna variabel i varje uppställd hypotes. Detta leder till att EMH blir genomgående en 

grundpelare under hela undersökningen. 

 

Som tidigare nämnt menar Byström (2010) att marknadspriset på en tillgång måste spegla 

all information som finns för allmänheten om själva tillgången för att marknaden ska 

räknas som effektiv. För att koppla detta till bostadsmarknaden måste då all information 

finnas tillgänglig för privatpersoner om en bostadsrätt samt att marknadspriset på denna 

speglar informationen, för att bostadsmarknaden ska ses som effektiv. Med detta i åtanke 

kan det vara relevant att titta på om studiens oberoende variabler finns tillgängliga för 

privatpersoner. 

 

De valda oberoende variablerna i denna studie är: 

 

 Nybyggnationer av lägenheter 

 Disponibel inkomst 

 Skuldsättning av disponibel inkomst 

 Befolkningsökning 

 Reporänta 

 

Den beroende variabeln pris/m2 finns (vid bostadsköp) oftast tillgänglig via aktuell 

annons för objektet. Vidare är även variabeln  nybyggnationer av lägenheter lättillgänglig 

via databaser som exempelvis den Statistiska centralbyrån. De resterande variablerna 

disponibel inkomst, skuldsättning av disponibel inkomst, befolkningsökning och 

reporänta är likaså åtkomlig för privatpersoner vid intresse, vilket betyder att EMH:s 

informationskrav troligen är uppfyllt i alla variablerna. 
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3.2 Utbud och efterfrågan   
En av de viktigaste verktygen för att analysera och ta reda på hur marknader fungerar är 

teorin om för utbud och efterfrågan (O’Sullivan et al, 2014, s. 50). Modellen förklarar hur 

en marknad med fullständig konkurrens fungerar. Enligt denna teori kan priset på en 

marknad bestämmas utifrån utbud och efterfrågan. Sett till bostadsmarknaden och denna 

undersökning borde denna modell kunna hjälpa till att förklara priset på en bostadsrätt. 

 

Modellen är uppbyggd enligt figur 3.2 nedan där P är priset, Q är kvantiteten, Demand är 

efterfrågan och Supply står för utbudet. Sett till studiens problemformulering blir P 

bostadsrättens pris/m2 och Q nybyggnationer av bostadsrätter. Efterfrågekurvan beskriver 

sambandet mellan pris och den efterfrågade kvantiteten av en vara, alltså ju högre pris på 

en vara desto lägre kvantitet efterfrågas (O’Sullivan et al, 2014, s. 51-52). Detta betyder 

att om pris/m2 på en specifik bostadsrätt är högt kommer mest troligt färre privatpersoner 

vara intresserade av den. Utbudskurvan visar sambandet mellan priset och den utbjudna 

kvantiteten av en vara, alltså ju högre pris tillverkarna får för sina varor, desto större 

kvantitet är de villiga att producera (O’Sullivan et al, 2014, s. 54, 56). I och med de 

stigande priserna på bostadsrätter är tillverkarna troligtvis villiga att producera mer, vilket 

skulle öka bostadsutbudet. Priset och kvantiteten av en specifik vara bestäms utifrån 

punkten där utbudskurvan korsar efterfrågekurvan i modellen. Denna punkt kallas för 

marknadsjämvikt och innebär att det finns exakt den kvantitet på marknaden som 

efterfrågas och därför inga incitament att ändra priset (O’Sullivan et al, 2014, s. 58). Sett 

till problemformuleringen betyder detta att om antalet bostadsrätter på bostadsmarknaden 

är precis det som efterfrågas av privatpersonerna, befinner sig den i jämvikt, och 

budgivning blir troligtvis inte nödvändig. 

     

Figur 3.2 

 

I en artikel skriven av Raymond m.fl. (1991, s. 628) beskriver de att bostadspriserna 

kommer att stagnera först när utbudet har hunnit ikapp efterfrågan. Detta betyder att den 

rådande prisutvecklingen på bostadsrätter troligen inte kommer avstanna förrän 

bostadsbristen är över, alltså när antalet nybyggnationer har ökat utbudet så pass att den 

möter efterfrågan på bostadsmarknaden. Om utbudet inte klarar av att möta den aktuella 

efterfrågan uppstår ett efterfrågeöverskott, som i sin tur tenderar att skjuta upp priserna 

på bostäder. Sett till Umeå finns ett sådant efterfrågeöverskott på grund av den rådande 

bostadsbristen (Ögren, 2014). Raymond m.fl. (1991) menar att så länge som efterfrågan 

är högre än utbudet kommer priset att fortsätta stiga. När utbudet överstiger efterfrågan 
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uppstår ett så kallat utbudsöverskott som sett till bostadsmarknaden innebär att antalet 

tillgängliga bostäder överstiger antalet efterfrågade på marknaden. 

 

Även fast det idag går betydligt fortare att bygga ett hus än för några decennier sedan, 

fluktuerar inte utbudet lika kvickt som efterfrågan kan göra (Raymond et.al, 1991, s. 628). 

Efterfrågan kan förändras över en natt på grund av många olika orsaker där politiska 

beslut, finansiella kriser är några att nämna. Motsvarande tar betydligt längre tid att 

producera bostäder på marknaden. 

 

3.2.1 Antal nybyggnationer 

Denna oberoende variabel har likaså ha en teoretisk anknytning som grundar sig i teorin 

om utbud och efterfrågan på marknaden. Utbudsdelen i teorin visar i vårt fall på utbudet 

av bostadsrätter på bostadsmarknaden. Den valda oberoende variabeln nybyggnationer 

av lägenheter ansågs kunna representera utbudet i teorin då denna variabel visar på 

ökningen av utbudet (dock ej med hänsyn till hur mycket som rivs). (Fortsättningsvis 

företräder nybyggnationer denna variabel). 

 

Som tidigare nämnt i kapitel ett menar Bartlett (2015, s. 1) att ett utbudsunderskott på 

bostäder kan leda till stigande bostadspriser. Likaså skriver Riksbanken (2011, s. 45) att 

om inte bostadsutbudet ökar i samma takt som inkomsterna skapas ett efterfrågeöverskott, 

vilket i sin tur leder till att bostadspriserna tvingas öka för att skapa jämvikt på 

bostadsmarknaden. Ett annat argument till varför denna variabel används i denna studie 

är att Raymond m.fl. (1991, s. 628) hävdar att det ett finns ett eventuellt samband mellan 

utbudet  (antalet lägenheter) och prisutvecklingen av bostäder. De menar fortsättningsvis 

att priset på en bostad minskar ju större utbudet är och vice versa. Förhoppningen med 

denna variabel är att den ska hjälpa till att besvara studiens problemformulering, vilket 

gav upphov till nedanstående hypotes som ställs med ett negativ samband. 

 

H1: Nybyggnationer av lägenheter har ett negativt samband med pris/m2. 

 

3.2.2 Disponibel inkomst 

Variabeln disponibel inkomst har sin grund i både teori och empirisk forskning. Den 

teoretiska grunden ligger i utbud och efterfrågeteorin där det ansågs föreligga ett 

samband. Detta samband har att göra med att ökad inkomst leder till ökad efterfrågan. 

Enligt O’Sullivan m.fl. (2014, s. 61) finns först och främst ett positivt samband mellan 

inkomst och konsumtion. I och med att ökad konsumtion leder till ökad efterfrågan tyder 

detta på att det finns en relation mellan utbud och efterfrågeteorin samt disponibel 

inkomst. En annan faktor som påverkar konsumtionen hos privatpersoner är ett eventuellt 

amorteringskrav (Riksbanken 2011, s. 216). Enligt Riksbanken påverkar 

amorteringskravet privatpersoners disponibla inkomst i form av mindre kapital att 

konsumera och spara. 

 

Riksbanken (2011, s. 71) har uttryckt sig i en rapport att de stigande bostadspriserna mest 

sannolikt kan förklaras bland annat av privatpersoners ökade disponibla inkomst. I 

Riksbankens undersökning mäts privatpersoners disponibla inkomst med medelvärdet 

per år. Utifrån denna rapport uppkom inspirationen till att titta närmare på variabeln 

disponibel inkomst för att se om denna kan hjälpa till att besvara problemformuleringen. 

 

 



 

15 

 

I en artikel skriven av Ying och Su-xian (2007, s. 2372-2373) presenterade de ett resultat 

som visade motsatsen, alltså att stadsbornas disponibla inkomst per capita inte kunde 

förklara förändringen av bostadspriserna i Shanghai. Innebörden av dessa olika resultat 

blir att analysen och slutsatsen kommer genomföras med detta i åtanke. Eftersom deras 

undersökning genomfördes i Kina finns det möjligtvis faktorer som gör att resultatet 

skiljer sig åt, exempelvis kulturella och etiska aspekter. Trots Ying och Su-xians resultat, 

valdes disponibel inkomst som en oberoende variabel till denna undersökning. Motivet 

grundar sig i påståendet från i Riksbankens rapport från 2011 där de skrivit att det finns 

ett samband mellan inkomst och bostadsprisutveckling i Sverige. Av den anledningen 

förväntar vi oss ett positivt samband mellan disponibel inkomst och pris/m2, varför 

hypotesen ställs enligt följande: 

 

H2: Disponibel inkomst har ett positiv samband med pris/m2. 

 

3.2.3 Skuldsättning av disponibel inkomst 

Som tidigare nämnt menar O’Sullivan m.fl. (2014, s. 61) att inkomst och konsumtion har 

ett positivt samband. Med tanke på att en högre skuldsättning leder till räntekostnader och 

amorteringar minskar troligtvis privatpersoners disponibla inkomst vid en högre 

skuldsättning. Detta leder förmodligen till att privatpersoners konsumtion minskar vilket 

i sin tur påverkar efterfrågan på bostadsrätter. Barot och Yang (2002, s. 208-210)  menar 

att den totala skuldsättningen hos privatpersoner troligtvis har ett samband med de ökade 

bostadspriserna. Men eftersom de inte kunde fastställa ett verkligt samband är det en 

intressant faktor att implementera i denna studie som en oberoende variabel som är 

till  hjälp för att försöka besvara problemformuleringen: “Vilka är det bidragande 

faktorerna till prisutvecklingen på bostadsrätter i Umeå?”. 

 

Finansinspektionen (2010, s. 7) hävdar i en rapport att belåningsgraden för 

bostadsrättsägare har ökat med nästan 10 % på bara 4 år. En bidragande orsak till denna 

utveckling är enligt Finansinspektionen sambandet med prisökningen på bostadsrätter. 

För att jämföra det med hur mycket bostadspriserna har ökat i Umeå under samma period, 

likställer vi den med inhämtad data från Mäklarstatistik (2016). Enligt datan har det 

genomsnittliga priset per kvadratmeter på bostadsrätter i Umeå ökat med ca 34 % mellan 

2005 till 2009. Detta gör det än mer relevant att applicera denna oberoende variabel i 

undersökningen. Baserat på ovanstående argument och artiklar formuleras följande 

hypotes: 

 

H3: Skuldsättning av disponibel inkomst har ett positivt samband med pris/m2. 

 

3.2.4 Befolkningsökning  

Med tanke på att alla individer är i behov av en bostad leder en befolkningsökning mest 

troligt till en ökad efterfrågan på bostäder. Med detta i åtanke kan även denna variabel 

knytas samman med utbud och efterfrågeteorin. Fortsättningsvis pekar tidigare studier på 

att ökade bostadspriser har ett samband med befolkningstillväxt, vilket bland annat Allen 

och Rogoff skrev i en rapport från Riksbanken (2011, s. 192). Slutsatsen de presenterade 

var att en ökning i befolkningstillväxten påverkar bostadspriserna i en positiv trend. 

Ytterligare forskning visar på att det finns ett samband mellan bostadspriser och 

befolkningstillväxt. Choi och Jung (2016, s. 1) kom fram till att det fanns ett empiriskt 

bevis på att den förvärvsarbetande andelen (15-64 år) av befolkningstillväxt påverkar 

bostadspriserna. Detta medför att det förväntas ett positivt samband mellan 

befolkningsökning med pris/m2 och därav formuleras följande hypotes: 
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H4: Befolkningsökning har ett positivt samband med pris/m2. 

 

3.2.5 Reporänta 

Barot och Yang (2002, s. 208-210) har forskat bland annat om hur nominell och real ränta 

har en påverkan på huspriser i Sverige och i England. Resultatet de presenterade visade 

att Sveriges bostadspriser påverkades i högre grad av ränteförändringar än England. I en 

artikel skriven av Adams och Füss (2010, s. 45) pekar de på att en ökad ränta har en 

negativ påverkan av huspriser på lång sikt. De menar att en ökning av räntan på 1 % leder 

till en minskning av bostadspriserna med 0,4 %. Vidare forskning tyder också på att det 

finns ett samband mellan dessa. I en rapport från Wong m.fl. (2003, s. 300) undersöks 

räntans påverkan på huspriser ur ett privatekonomiskt perspektiv. Resultatet från den 

undersökta tidsperioden visade på att räntan korrelerade positivt med bostadspriserna, 

vilket talar emot Adams och Füss resultat. Dock nämner de ytterligare att en tidigare 

observerad tidsperiod visade på ett negativt samband mellan räntan och prisutvecklingen 

på bostäder, varför detta samt Adams och Füss (2010) studie används som grund för till 

nedanstående hypotes. 

 

H5: Reporäntan har ett negativt samband med pris/m2. 

 

Nedan återfinns alla hypoteser som har testas genom regressionsanalysen. 

 

 

 

 

   

  

Figur 3.3 
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4. Praktisk metod 

I kommande kapitel beskrivs det praktiska tillvägagångssättet som genomsyrar studien. 

Inledningsvis diskuteras studiens urval där bland annat tidsperioden 1996-2015 

motiveras och finanskrisen 2007-2008 och dess inverkan på bostadsmarknaden 

förklaras. Därefter diskuteras exempelvis hur datan är insamlad och vilka svagheter 

studien anses ha. I slutet av kapitlet redogörs förutsättningarna för den senare 

regressionen som genomförts och hur de hänger ihop med studiens variabler, för att på 

så sätt lägga en grund inför det presenterade resultatet. 

 

4.1 Övergripande tillvägagångssätt 
Studien grundar sig i en kvantitativ undersökningsmetod där teorier används 

genomgående som grundpelare. Utifrån EMH, utbud-och efterfrågeteorin samt tidigare 

forskning har variablerna valts ut och hypoteser formulerats. Dessa hypoteser har sedan 

testas genom statistiska metoder med hjälp av Minitab för att på så sätt undersöka om det 

fanns något samband mellan dessa eller inte. Utifrån dessa tester erhöll vi ett resultat som 

var mätbart (numeriskt) och som kunde kvantifieras. Vidare presenterades resultatet i 

empiriavsnittet för att visa om hypoteserna om variablerna gick att säkerställa eller inte 

med en 95 %-ig säkerhetsnivå. I analysavsnittet har det erhållna resultatet från 

regressionen analyserats grundligt för att försöka komma underfund med vilka faktorer 

som möjligtvis påverkar prisutvecklingen på bostadsrätter. Utifrån empirin samt denna 

analys har slutsatser dragits för att på så sätt knyta ihop säcken. Det har även givits tips 

om fortsatt forskning på bostadsprisutveckling som kan vara av intresse. 

 

4.2 Urval 
Ett metodval som gjorts i undersökningen är att fokusera på prisutvecklingen de senaste 

två decennierna, från 1996 till och med 2015. Detta beror till största del på att 

datamaterialet inte sträckte sig längre bak i tiden. Med tiden kom vi även till insikt att den 

valda tidsperioden är lämplig att hinna analysera under denna 10-veckors kurs. Skälet till 

att varför år 2016 inte inkluderas i tidsperioden är på grund av att datan inte fanns 

komplett för hela året. En viktig fördel med den valda undersökningsperioden är att den 

sträcker sig över både hög-och lågkonjunkturer, där bland annat finanskrisen 2007-2008 

inkluderas. Att den valda tidsperioden inkluderar både tider när ekonomin är stabil 

respektive ostabil kan vara till fördel då effekterna på prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden kan observeras i samband med detta. 

 

Finanskrisen 2007-2008 var enligt Gieve och Provost (2011, s. 62) den globalt största 

krisen på flera årtionden. En av orsakerna till krisen var enligt Poole (2010, s. 424) att 

privatpersoners skuldsättning ökade samtidigt som huspriserna rasade. Effekten av detta 

ledde till att privatpersoner stod med stora lån som de inte hade möjlighet att amortera på. 

Detta medförde bland annat att bankkedjan Lehman Brothers gick i konkurs, vilket i sin 

tur orsakade ett antal följder för privatpersoner och företag i USA. Effekten av 

finanskrisen på Sverige under dessa år menar Riksbanken (2011, s. 13) var betydligt 

mildare än i många andra länder. En orsak till detta ansågs vara på grund av 

bostadsprisernas stabilitet under dessa år. Endast en marginell nedgång i bostadspriserna 

skedde under krisen som kort därefter följdes upp av en progressiv utveckling. Detta gav 

upphov till att den allmänna efterfrågan i Sverige kunde hållas över ytan. Efter skapande 

av grafiska tabeller över prisutvecklingen i Umeå (Se figur 5.2 i resultatet) syntes även 

här att prisnedgången på bostadsrätter var marginell under krisen. 
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Som tidigare nämnt påverkades andra länder i större utsträckning än Sverige av denna 

finanskris, vilket medför att effekten av denna marginella prisnedgång troligtvis inte 

kommer ha någon betydande påverkan på studiens resultat. 

 

Vidare berör studiens ämne både de samhällsvetenskapliga ämnena national- och 

företagsekonomi vilket funnits i åtanke under studiens gång. Genom att lägga fokus på 

vilka sökord som används i litteratursökningen anser vi att det har bidragit till att 

undersökningen hållit sig inom ramarna för företagsekonomi. Att arbetet även berör 

området nationalekonomi ser vi dock inte som en nackdel då dessa går hand i hand inom 

flera ekonomiska områden. Fortsättningsvis har vi som tidigare nämnt har vi brutit ner 

undersökningen på lokal nivå och granskat vad som påverkar prisutvecklingen på 

bostadsrätter i just Umeå. Detta i sin tur hänger ihop med en del av studiens syfte, att ge 

företag och privatpersoner underlag vid framtida eventuella bostadsrättsköp. 

 

4.3 Val av teorier 
Under studiens gång har endast två teorier appliceras för att på så sätt få en djupare inblick 

i dessa samt en bättre förståelse till hur de hänger ihop med ämnet. Med detta metodval 

var förhoppningen att det skulle stärka resultatet samt våra argument genom i 

undersökningen. Att inkludera fler teorier kan möjligtvis skapa svårigheter som leder till 

att kopplingarna med problemformuleringen blir diffusa och ytliga. Genom att först 

undersöka vad som sätter priset på en marknad är förhoppningen att denna vetskap ska 

hjälpa till att få en bättre förståelse kring prisutvecklingen på bostadsrätter i Umeå. Med 

detta som bakgrund har EMH samt Utbud- och Efterfrågeteorin utsetts. Dessa teorier 

ansågs tillräckliga till studien eftersom vi med hjälp av dessa både kunde förklara 

variablerna samt formulera hypoteserna. EMH förklarar marknadspriset på en tillgång 

utifrån åtgången av information om ett specifikt objekt (Byström, 2010). Här sågs en 

anknytning till vilken information som en potentiell bostadsrättsköpare har tillgång till. 

Eftersom en bostad är en tillgång och EMH behandlar hur tillgångar prissätts på 

marknaden, sågs här ett samband med bostadsmarknaden. Med ovanstående information 

i beaktning sågs sammanfattningsvis en tydlig anknytning mellan EMH och studiens 

problemformulering. 

 

Efter att studerat tidigare forskning inom samma område var utbud-och efterfrågan en 

återkommande teori. Som tidigare nämnt i rapporten menar Bartlett (2015, s. 1) att utbud 

och efterfrågan har en viss inverkan på bostadspriser. Vidare menar Raymond m.fl (1991) 

att denna teori även tenderar att styra bostadspriser på en marknad. Med detta som grund 

ansågs det föreligga ett samband med studiens problemformulering. 

 

Med tanke på att EMH behandlar hur tillgångar prissätts på marknaden och utbud och 

efterfrågeteorin handlar om var priset sätts ansågs studiens båda teorier sammantaget 

tillräckliga för att täcka studiens teoretiska förankring. 

 

4.4 Definition av variabler 
Disponibel inkomst mäta likt Riksbanken (2011) med medelvärdet per år. Valet av denna  

grundar sig i att den, till skillnad från inkomst, beaktar denna eventuella ökade kostnader. 

Den visar också hur mycket av den totala inkomsten som kan användas till konsumtion, 

och för att koppla detta till denna undersökning, hur mycket kapital som privatpersonerna 

möjligtvis skulle kunna lagt på en bostad. Ponera en person som får en ökad inkomst med 

3000 kr och samtidigt byter bostad där bostadskostnaden är 3000 kr högre. 
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Kostnadsökningen i detta fall tar i princip ut den ökade inkomsten. På grund av detta 

ansågs variabeln inkomst en aning missvisande då intresset till undersökningen mer ligger 

i att hur mycket en privatperson har möjlighet att spara till en bostad. Vidare är variabeln 

reporäntan som används i denna studie är baserad på Riksbankens siffror. Den ränta som 

används är decemberräntan som Riksbanken presenterat varje år mellan 1996 och 2015 

(Riksbanken 2016). Den första tanken var att använda bolåneräntan istället för reporäntan 

som en oberoende variabel. Anledningen till detta berodde på att den troligtvis påverkar 

möjligheten till bostadslån för privatpersoner. Det visade sig att historik inte fanns för 

hela undersökningens tidsperiod, varför reporäntan istället valdes. I en rapport som 

Riksbanken presenterade i februari 2012 nämner de att reporäntan (styrräntan) har en 

direkt påverkan på dagslåneräntan på interbankmarknaden. De fortsätter med att denna 

påverkan sprider sig tillslut till räntan som bland annat privatpersoner får hos banker. 

Sammanfattningsvis har reporäntan en indirekt påverkan på bolåneräntan för 

privatpersoner varför denna variabel ansågs fullt relevant att ersätta bolåneräntan i 

undersökningen (Riksbanken, 2012). 

 

Skuldsättning av disponibel inkomst är ett mått som mäter den totala 

genomsnittliga  skuldsättningen i Sverige dividerat med den disponibla inkomsten. Den 

största anledningen till varför den inte enbart grundar sig på Umeå beror på att det inte 

fanns sådan information tillgänglig. Ytterligare argument var att med tanke på att 

medelvärdet beaktar både de allra största städerna och de glesaste landsbygderna och vi 

ansåg därför att Umeå är en stad däremellan. Utifrån detta ansågs den vara applicerbar i 

vår studie. Effekten kan medföra att variabeln blir något missvisande vilket vi är väl 

medvetna om. 

 

Befolkningsökning mäter nettoökningen av befolkningen (per person) i Umeå, alltså 

utflyttningarna minus inflyttningar. Befolkningsökningen mäts till skillnad från 

befolkningstillväxt per person och inte med en procentsats. Detta kan vara viktigt att 

beakta under studiens gång. Avslutningsvis mäts antalet nybyggnationer av lägenheter i 

antal per styck. 

 

Studiens valda variabler förväntades kunna ge svar eller en vägledning om vad som 

påverkar prisutvecklingen på bostadsrätter. Det sågs ett samband mellan denna 

vägledning och vad privatpersoner har för preferenser och värderingar vid bostadsköp. 

För att säkerställa att studiens valda variabler har en potentiell påverkan på 

prisutvecklingen, har de motiverats utifrån tidigare fackgranskad vetenskaplig forskning 

inom liknande område. Vidare har variablerna sammankopplats till teorierna för att på så 

sätt öka trovärdigheten i dem. 

 

4.5 Datainsamlingsmetod 
Eftersom denna undersökning är av kvantitativ karaktär ligger fokus på insamling av data 

som kan kvantifieras (Collis och Hussey, 2014, s. 5). Det finns ett antal olika sätt att samla 

och analysera primär eller sekundär data på. Primärdata är data som hämtats från en 

originalkälla exempelvis intervjuer och enkäter, medans sekundärdata är data som är 

hämtat från en redan existerande källa som exempelvis publikationer eller databaser 

(Collis och Hussey, 2014, s. 59). Grunden i denna undersökning baserades på 

sekundärdata vilket inhämtades från Statistiska Centralbyrån. För att försäkra oss om att 

vi analyserade den mest relevanta datan, kontaktades SCB för vägledning. Vidare har data 

har även inhämtats från Mäklarstatistik och Ekonomifakta vilka båda dessa har ett 

samarbete med SCB, vilket betyder att statistiken från dessa sidor likaså ansågs trovärdig. 
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Datan består framförallt av statistik som är baserad på Umeå med några undantag. Det 

första är om disponibel inkomst som baseras på Västerbotten och skuldsättning av 

disponibel inkomst samt reporäntan som är baserad på hela landet. Valet av just 

Västerbotten grundar sig på att de inte fanns data på disponibel inkomst för enbart Umeå. 

Effekten av detta blir att denna variabel får tas med en nypa salt då den representerar hela 

länet Västerbotten istället för staden Umeå. Då Umeå representerar 46 % av hela 

Västerbottens befolkning anser vi att Västerbotten var ett acceptabelt substitut till Umeå 

i denna mätning (Regionfakta, 2015). Effekten av detta kan bidragit till att studiens 

resultat blivit någorlunda skevt, då denna variabel inte bara representerar Umeå, utan även 

mindre städer och samhällen runtom. På dessa ställen har mest sannolikt 

bostadsprisutvecklingen inte varit lika tilltagande som i Umeå. 

 

4.6 Studiens svagheter och begränsningar 
Följden av att begränsa sig till en viss tidsperiod kan göra att viktiga händelser exkluderas 

från undersökningen. I detta fall har finanskrisen som hägrade i bland annat Sverige i 

början på 90-talet uteslutits från datan i studien. Eftersom det tar flera år för en ekonomi 

att återhämta sig från en finanskris kan möjligen de första åren av den insamlande datan 

påverkats av krisen.  

 

En bidragande faktor till uppsvinget i ekonomin i Sverige innan finanskrisen utlöstes 

1990, var när Riksbanken efter riksbanksvalet 1985 slopade en kontroll av utlåning till 

affärsbanker. Detta förväntade sig inte ha några större makroekonomiska konsekvenser 

utan det sågs mest som en teknisk åtgärd. Följden blev dock större än väntat där detta steg 

hade en betydande påverkan på makroekonomisk nivå de närmaste tio åren (Jonung et al, 

2008, s. 17). Företag och privatpersoner lånade mer och mer vilket tillslut ledde till en 

överbelåning hos dem (Jonung et al, 2008, s. 18). I början på 90-talet fick räntan en 

oväntad uppgång som i sin tur gjorde att det blev dyrare att låna och vissa av låntagarna 

fick betydligt svårare att betala av dem. Detta medförde tillslut att den existerande 

bubblan sprack, vilket var starten på finanskrisen (Jonung et al, 2008, s. 27).  

 

Vidare till en annan svaghet gällande variablerna Enligt Neubauer m.fl (2012, s. 506) 

leder ett stort urval till att observationerna med större sannolikhet hamnar nära dess riktiga 

medelvärde, med andra ord att ju högre antal observationer desto bättre. Denna studie har 

en observation för varje år inom tidsspannet, dvs. 20 stycken observationer, vilket är 

relativt litet. I den insamlade datan för disponibel inkomst saknades statistik för 2014 och 

2015. Detta medför att disponibel inkomst endast har 18 stycken observationer. Detta 

medförde även att dessa två år exkluderades både från kontrollen av antagandena samt 

regressionsanalysen. Detta ses som en svaghet i denna studie då det kan göra att viktiga 

förändringar i variabelvärdena troligtvis utesluts. 

 

Andra intressanta faktorer som fanns i åtanke att användas som förklaringsvariabler var 

bland annat det nyligen införda amorteringskravet och efterfrågan. Eftersom 

amorteringskravet är nyligen infört hittades begränsat med information om dess effekter 

på bostadsmarknaden. När det gäller att använda efterfrågan som oberoende variabel, 

ansågs det komplicerat att mäta den. Detta gav upphov till att dessa variabler valdes att 

inte implementeras i denna studie. 
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4.7 Databearbetning 
I denna undersökning har regressionsanalyser utförs med syfte att granska samband 

mellan de oberoende och den beroende variabeln pris/m2. Enligt Saunders m.fl. (2016, s. 

547) kan regressionsanalys användas för att bedöma storleken och riktningen på 

sambandet mellan variabler. Syftet med regressionsanalys är att erhålla ett värde på hur 

mycket de oberoende variablerna förklarar den beroende variabeln. Detta värde brukar 

nämnas förklaringsgrad (R2) och mäts med en procentsats. När två eller fler oberoende 

variabler (förklarande variabler) används kallas beräkningen av förklaringsgraden för 

multipel regressionsanalys. Vidare är syftet med regressionsanalysen i denna 

undersökning är att erhålla en förklaringsgrad för de oberoende variablerna (disponibel 

inkomst, skuldsättnings av disponibel inkomst, reporänta, nybyggnationer och 

befolkningsökning) där förhoppningen är att denna ska visa om de dessa variabler har 

någon inverkan på pris/m2 eller inte. Ett annat mått på regressionen är den så kallade 

justerade förklaringsgraden. Den mäter samma sak som förklaringsgraden men med ett 

undantag, den tar även hänsyn till antalet oberoende variabler i modellen (Saunders et al, 

2016, s. 550). Den hjälper alltså till så att inte förklaringsgraden beräknas för högt vid 

applicering av ytterligare en variabel. Med tanke på att denna studie har ett antal 

oberoende variabler inkluderade, ansågs måttet justerad förklaringsgrad ge det mest 

rättvisande resultatet. 

 

Enligt Bryman (2011, s. 334) är signifikansnivå ett viktigt begrepp inom forskning. Den 

definieras som den nivå av risk man är villig att godkänna när man drar slutsatser om 

samband mellan variabler. Signifikansnivån som används i denna studie är 95 % och 

motiveras utifrån att både Bryman (2011, s. 334) och Saunders m.fl. (2016, s. 537) 

använder den. För att veta om exempelvis en modell är signifikant eller inte, kan p-värdet 

analyseras. Med koppling till denna undersökning har ett sådant värde erhållits och som 

använts vid bedömning om studiens oberoende variabler har någon signifikant påverkan 

på pris/m2 eller inte. Detta p-värde har erhållits från statistikprogrammet Minitab som 

används i undersökningen. Om detta värde är under 0,05 innebär det att resultatet med 95 

% säkerhet inte skett av en slump, och motsvarande om värdet är över 0,05, finns en chans 

att det skett slumpmässigt. Fördelen med regressionsanalysen är enligt Defries och Fulker 

(1985, s. 472) att den är enkel att applicera och tyda. Effekten av detta kan troligtvis leda 

till att modellen lättare förstås av läsaren, vilket kan stärka vårt delsyfte som är att ge ett 

underlag för framtida eventuella bostadsrättsköp för privatpersoner och företag. Defries 

and Fulker (1985) anser även att modellen är lätt att utvidga i form av att implementering 

av ytterligare faktorer i efterhand. En nackdel med regression är att alla variabler måste 

granskas innan de kan användas i regressionsmodellen (Kim et al, 2004, s. 1236). I denna 

studie innebar detta att ett antal antaganden har testats för varje variabel med syfte att 

kontrollera om det är lämpliga att implementera i regressionsanalysen. Vidare är det svårt 

att använda ett stort antal oberoende variabler i undersökningen då det kan bli svårt att se 

hur de enskilt påverkar den beroende variabeln. Detta fanns i åtanke under studiens gång 

varför endast fem stycken oberoende variabler valdes. Analysen går ut på att 

observationerna plottas i ett spridningsdiagram där sedan en så kallad regressionslinje 

skapas med hjälp av Minitab. Metoden för skapandet av regressionslinjen kallas minsta 

kvadratmetoden och innebär att linjen dras där avståndet från alla observationer 

(residualerna) är som minst (Byström och Byström, 2011, s. 232-233). 

 

En oberoende variabels (β-värde) koefficient beskriver om det finns något samband 

mellan denne och den beroende variabeln (Moore et al, 2011, s. 593). Är betavärdet för 

en specifik variabel signifikant innebär det att hypotesen till denna variabel ej behöver 
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förkastas, då den med 95 % säkerhet är sann. För att avgöra detta tas p-värdet i beaktning 

där ett värde under 0,05 visar på signifikans. Är en variabel signifikant betyder det att om 

denna ökar med 1, medför det en förändring av den beroende med koefficientens värde. 

Vice versa, om β-värdet för en oberoende variabel uppgår till 0 innebär det att denna 

variabel ej har någon påverkan på den beroende. 

 

För att testa om en regressionsmodell är statistiskt signifikant eller inte, kan ett f-test 

användas. Enligt Moore m.fl. (2011, s. 598) beskriver de att ett signifikant f-test talar om 

att minst en av de oberoende variablernas β-värde är skilt från 0. Nackdelen med f-test är 

att de inte går att utläsa vilken av de oberoende variablerna som påverkar den beroende. 

Detta test är förmodligen mest relevant vid studier med ett stort antal applicerade variabler 

i samma modell. Om det visar sig att ett sådant testet inte är signifikant har de enskilda 

variablerna troligtvis ingen påverkan på den beroende och blir därför inte relevant att 

använda i studien. I denna undersökning valdes ett sådant test att utföras för att granska 

om någon av de oberoende variablerna är skilda från noll, och på så sätt har en påverkan 

på pris/m2. 

 

Angående variabeln disponibel inkomst saknades data för åren 2014-2015 vilket bland 

annat gav upphov till ett utförande av två stycken regressioner. Anledningen bakom detta 

var dels att Minitab krävde samma antal observationer för varje variabel, men även på 

grund av den starka korrelationen (multikolinjäriteten) som uppstod mellan disponibel 

inkomst och skuldsättning av disponibel inkomst. Det gjorde det även intressant att 

analysera om dessa två regressioner skulle skilja sig åt. Den första regressionen 

genomfördes med skuldsättning av disponibel inkomst exkluderad på grund av 

multikolinjäriteten. Detta resulterade i att de variabler som testades i regression 1 var 

disponibel inkomst, befolkningsökning, reporäntan och nybyggnationer. Denna 

regression genomfördes på tidsperioden 18 år av ovan nämnda skäl. I regression 2 

exkluderades disponibel inkomst vilket gav upphov till att de resterande fyra variablerna 

(skuldsättning av disponibel inkomst, befolkningsökning, reporäntan och 

nybyggnationer) testades mot pris/m2 under alla 20 åren, Motivet till tidsperioden 

grundade sig i att alla de implementerade variablerna hade fullständig data för hela 

perioden. 

 

4.8 Test av regressionens antaganden 
För att slutsatser ska kunna dras av analysen finns det ett antal förutsättningar för multipel 

regression som måste vara uppfyllda. Effekten av att testa dessa antaganden leder till 

betydande fördelar enligt Osborne och Waters (2002, s. 5). De menar att det exempelvis 

kan det leda till en ökad reliabilitet för studien. 

 

4.8.1 Antagande om linjäritet 

Första antagandet är att relationen mellan den beroende och de oberoende variablerna är 

approximativt linjär (Saunders et al, 2016, s. 548). Alltså, hur förändringen i den 

oberoende variabeln är relaterat till förändringen i den beroende variabeln (pris/m2). 

Extrema värden (outliers) på vissa variabler kan påverka detta antagande, därför bör dessa 

identifieras och eventuellt elimineras från undersökningen. Detta antagande testades 

genom en granskning av dennes residualplott. Efter en konstruering av residualplottar i 

Minitab ansågs det inte förekomma några outliers, vilket medförde att antagandet om 

linjäritet ansågs vara approximativt uppfyllt för alla variabler (appendix 1.1-1.11). 
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4.8.2 Antagande om konstant varians 

Det andra antagandet är enligt Saunders m.fl. (2016) att variablerna har en konstant 

varians. Detta brukar även kallas för homoskedasticitet och testas även med hjälp av en 

residualplott. De menar även att liten del heteroskedasticitet spelar mindre roll för datan, 

men för mycket kan bidra till missvisande data (Osborne och Waters, 2002, s. 5). Hos 

variabeln befolkningsökning fanns tendens till hetrokedastisitet (appendix 1.8), vilket 

framgick av att spridningen av observationerna blev mindre och mindre desto högre 

värden på x (strutliknande utformning på residualerna). Vidare ansågs pris/m2 och 

skuldsättning av disponibel inkomst inte uppfylla detta antagande då dessa hade 

oregelbunden varians och residualerna ansågs vara för spridda (appendix 1.1-1.2 och 1.5-

1.6). Angående pris/m2 fanns en tendens till mönster där spridningen på observationerna 

varierade beroende på x-värdena. Skuldsättning av disponibel inkomst hade större 

spridning på högre x-värden än på låga, vilket gjorde att detta antagande inte ansågs vara 

uppfyllt. Trots detta går det att genomföra regressionsanalysen, men vi anser att det är 

viktigt att visa på medvetenhet kring detta. Sett till de resterande variablerna ansågs dessa 

approximativt uppfylla detta antagande (appendix 1.3-1.4 och 1.9-1.11). 

 

4.8.3 Antagande om multikolinjäritet 

Det tredje antagandet innebär att det inte bör existera multikolinjäritet bland variablerna. 

Detta innebär att dessa variabler inte bör korrelera med varandra då det kan bli svårt att 

bedöma de oberoende variablernas enskilda påverkan på pris/m2. För att testa detta 

antagande har en korrelationstabell upprättats mellan variablerna (Saunders et al, 2016, 

s. 549). Korrelation anger styrka, riktning samt om sambandet är linjärt eller icke-linjärt. 

Korrelationen kan anta värden mellan -1 och +1 (Collis och Hussey, 2014, s. 341). 

Variabler som uppnår korrelationen 1 medför att de förklarar precis samma sak som 

varandra och en implementering av dessa i samma modell blir därför onödiga och 

missvisande. Vice versa innebär en korrelation på 0 att variablerna förklarar helt olika 

saker och är så kallade perfekt oberoende från varandra (Saunders et al. 2016, s. 545). 

Enligt Yu m.fl. (2015, s. 126, 129) ses 0,7 som en varningssignal för multikolinjäritet och 

0,9 ses som ett starkt tecken på multikolinjäritet. För att ytterligare försäkra sig om att det 

inte existerar någon multikolinjäritet mellan de oberoende variablerna kan man analysera 

det så kallade VIF-värdet (Variance inflation factor). Detta värde är ett mått som används 

för att förklara multikolinjäritet mellan variabler (Saunders et al. 2016, s. 730). Ett värde 

över 10 eller under 0,1 indikerar på en befintlig multikolinjäritet, och sett till studien har 

inga värden utanför gränserna observerats (fortsatt diskussion i resultatavsnittet) 

(Saunders et al, 2016, s. 549). 

 

4.8.4 Antagande om normalfördelning 

Det sista antagandet enligt Saunders m.fl. (2016, s. 549) handlar om att alla variablerna 

är normalfördelade. Normalfördelningen visar hur observationerna (datan) är fördelade 

runt sitt medelvärde. Är en variabel normalfördelad hittas värdena nära medelvärdet och 

vice versa (Byström och Byström, 2011, s. 269). Moore m.fl. (2011, s. 46) beskriver några 

anledningar till varför normalfördelningen av variabler är viktigt att undersöka innan en 

regressionsanalys genomförs. Dels är det en bra förklaring på spridningen av verklig data 

men det kan även ge bra förutsägelser om olika typer av slumpmässiga utfall. Detta 

antagande testas genom analysering av histogram och normalfördelningsplottar (Moore 

et al, 2011, s. 53-59). Antagandet uppfylls inte hos pris/m2 och nybyggnationer eftersom 

fördelningen av observationerna ansågs skeva (appendix 1.1-1.2 och 1.10-1.11). 

Angående skuldsättning av disponibel inkomst och reporäntan bedömdes dessa 
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någorlunda uppfylla normalfördelningen då observationerna tenderade att anta värden 

nära dess medelvärde (appendix 1.5-1.6 och 1.9). De kvarstående variablerna 

(befolkningsökning och disponibel inkomst) betraktades uppfylla antagandet dels då 

histogrammen liknade en kulle, vilket tyder på normalfördelning, men även då de ofta 

förekom observationer nära medelvärdet (1.3-1.4 och 1.7-1.8). 

 

Trots att vissa variabler inte uppfyllde alla antaganden valdes de ändå att tas med i 

undersökningen. Som tidigare nämnt kan en regression som inte uppfyller alla antaganden 

leda till en försämrad reliabilitet för studien enligt Osborne och Waters (2002, s. 5). Detta 

var vi väl medvetna om vid utförandet av regressionen men vi valde att genomföra den 

trots det.  

 

Eftersom disponibel inkomst som tidigare nämnt saknade data för 2014-2015, har denna 

variabelns tidsperiod begränsats fram till 2013 (appendix 2.1). De resterande variablerna 

hade fullständig data varför dessa inte var i behov av någon justering. Alla variabler 

förutom reporäntan hade antaganden som inte uppfylldes. Av denna anledning 

logaritmerades dessa då en sådan tenderar att göra spridningen av en variabel mer jämn, 

och det kan bli lättare att se samband (Moore et al, 2011, s. 89). Dock enligt Changyong 

m.fl. (2014, s. 105-109) behöver faktiskt inte en logtransformation förbättra fördelningen 

av datan, utan det finns risk att den kan bli skevare än orginaldatan. Sammanfattningsvis 

bidrog loggtransformationen överlag till att variablerna bättre uppfyllde antagandena. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt har resultatet från undersökningen presenteras där det inledningsvis 

framställs en tabell som beskriver studiens deskriptiva data. Vidare har en 

korrelationstabell mellan de oberoende variablerna presenteras, följt av två stycken 

regressionsanalyser, en med variabeln disponibel inkomst exkluderad, och en med 

variabeln skuldsättning av disponibel inkomst exkluderad. Avslutningsvis har 

hypoteserna besvarats med hjälp av regressionsanalysen. Ett val som gjordes var att 

utföra diskussionen kring resultatet i efterföljande kapitel. 

 

5.1 Beskrivning av data genom deskriptiv statistik 
För att ge läsaren en tydligare bild av den insamlade datan, presenteras här den deskriptiva 

statistiken. Enligt Saunders m.fl. (2016, s. 527) möjliggör detta en beskrivning och en 

numerisk jämförelse mellan variablerna. Som tabell nedan (Figur 5.1) visar framgår 

studiens variabler, källan där datan hämtats, hur dessa mäts, medianen, medelvärdet, samt 

minimum och maximum värden. Tabellen visar bland annat att informationen om pris/m2 

på bostadsrätter i Umeå hämtats från Mäklarstatistik. 

 

Deskriptiv 

statistik          

Variabler Källa Mäts Median Medelvärde  Min Max 

Pris/m2 Mäklarstatistik kr/år 8865,0 9578,7 2786 23962 

Disponibel inkomst 

(DI) SCB tkr/år 126,5 130,9 98 174 

Skuldsättning av DI Ekonomifakta %/år 143,3 137,1 93,7 175,9 

Befolkningsökning SCB st/år 1023,5 972,0 366 1519 

Reporäntan Riksbanken % (dec) 2,4 2,3 -0,35 4,35 

Nybyggnationer SCB st/år 416,5 460,5 101 951 
 

Tabell 5.1 

Disponibel inkomst och skuldsättning av disponibel inkomst visar på en liknande 

utveckling där båda ungefär ökat nästan 80 % mellan 1996 till 2013. Det går även att 

utläsa från modellen att den sistnämnde har något högre medelvärde och median, (se 

appendix 2.1 för variabeldata). Både befolkningsökning och nybyggnationer är de 

variabler som inte haft en progressiv utveckling under den observerade tidsperioden. 

Exempelvis hade befolkningsökning sitt maxvärde år 2002, och nybyggnationer sitt 

maxvärde 2015 (dock med liknande värden 1997, 2004 och 2008) (appendix 2.2). 

Angående variabeln reporäntan har den haft en hyfsat konstant och degressiv utveckling 

under tidsperioden, med tydliga avvikelser 2007-2008 och 2015. 

 

Eftersom studiens problemformulering är att undersöka vilka faktorer som påverkar 

prisutvecklingen på bostadsrätter i Umeå, har en graf på denna utveckling konstruerats. 

Tanken bakom detta är det kan vara av intresse för läsaren att få se hur prisutvecklingen 

sett ut under den observerade tidsperioden. 
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Av figur 5.2 ovan framgår den genomsnittliga prisutvecklingen per kvadratmeter på 

bostadsrätter i Umeå under tidsperioden 1996-2015. Tabellen visar att det genomsnittliga 

priset ökat från 2786 kr 1996, till 23 962 kr 2015, vilket ger en procentuell ökning med 

drygt 860 % under observationsåren. Perioden där prisutvecklingen varit som mest 

tilltagande är mellan 2012-2015, där priset ökat med mer än 57 %. Sammanfattningsvis 

har genomsnittliga priset ökat varje år under den valda tidsperioden, med undantag för 

2007 där priset minskade med drygt 0,3 % (appendix 2.1).  

 

5.2 Korrelationsanalys 
Det fetmarkerade värdena som framgår av tabellen nedan är de som var statistiskt 

signifikanta på den 95 %-iga säkerhetsnivån. 

 

 Korrelationstabell       

 Variabler 1 2 3 4 5 6 

1 Pris/m2 1,00      

2 Disponibel inkomst (DI) 0,98 1,00     

3 Skuldsättning av DI 0,96 0,97 1,00    

4 Befolkningsökning 0,24 0,30 0,27 1,00   

5 Reporäntan -0,80 -0,82 -0,82 -0,49 1,00  

6 Nybyggnationer -0,16 -0,19 -0,14 0,18 0,20 1,00 
Tabell 5.3 

Med tanke på att den senare utförda regressionsanalysen tar hänsyn till alla variablers 

påverkan, har även pris/m2 implementerats i korrelationstabellen ovan. Detta för att på så 

sätt kunna visa om det finns något initialt samband mellan de enskilda variablerna. Enligt 

tabell 5.3 ovan har pris/m2 hög korrelation med tre av de oberoende variablerna, 

disponibel inkomst (0,98), skuldsättning av disponibel inkomst (0,96) och reporäntan (-

0,80).  Dessa tre variabler var även signifikanta på den 95 %-iga säkerhetsnivån, då alla 

erhöll p-värden under 0,05. Vidare till nybyggnationer erhöll den ett värde på -0,16 och 

befolkningsmängd ett värde på 0,24, vilka var relativt svaga korrelationer och som inte 

gick att statistiskt säkerställa. Detta innebar då att en förändring i en av dessa oberoende 
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variabler (ceteris paribus) påverkar den beroende med korrelationsvärdet. Exempelvis om 

disponibel inkomst ökar med 1 tkr, ökar pris/m2 med 0,98 kr. 

 

Vidare visade korrelationstabellen generellt sett en relativt låg korrelation mellan de 

oberoende variablerna. Det starkaste sambandet uppstod mellan disponibel inkomst och 

skuldsättning av disponibel inkomst som erhöll ett värde på 0,97. Denna korrelation 

visade sig även vara signifikant, vilket innebär att vi 95 % säkerhet kan hävda att det 

enligt modellen existerar ett samband. Utifrån modellen betyder detta att om disponibel 

inkomst ökar med 1 tkr, ökar motsvarande med 0,97 %. Med tanke på att Yu m.fl. (2015, 

s. 126, 129) ansåg ett korrelationsvärde på 0,9 som stark multikolinjäritet (och 0,7 som 

en varningssignal) har denna nivå används som en gräns för vad som är godtagbar 

korrelation i studien. Den erhållna korrelationen hamnar då utanför gränserna för vad som 

är godtagbar korrelation, varför dessa valdes att inte inkluderas i samma 

regressionsanalys. Istället utfördes två stycken skilda regressionsanalyser. Anledningen 

till detta grundar sig på att tidigare forskning använt både räntan (exempelvis Adams och 

Füss, 2010) och skuldsättning (exempelvis Barot och Yang 2002) som förklarande 

variabler för att undersöka bostadsprisutvecklingen. 

 

Korrelationen mellan disponibel inkomst och reporäntan uppgick till -0,82. Detta innebar 

enligt modellen att om reporäntan ökar med 1 %, minskar disponibel inkomst med 0,82 

tkr. Då detta korrelationsvärde inte översteg 0,9 bidrog detta till att variablerna ansågs 

användbara tillsammans i en av regressionsanalyserna. Utifrån tabellen visade det sig att 

även dessa var signifikanta med 95 % säkerhet. Sambandet mellan skuldsättning av 

disponibel inkomst och reporäntan uppgick till samma värde som ovan korrelation med 

ett värde på -0,82. Detta innebar enligt modellen att om reporäntan ökar med 1 % minskar 

motsvarande skuldsättning av disponibel inkomst med 0,82 %. Korrelationen var även 

denna signifikant. Det sista signifikanta värdet representerades av reporäntan och 

befolkningsökning där värdet uppgick till -0,49. Detta medförde enligt modellen att om 

befolkningen ökar med 1 st kommer räntan minska med -0,49 %. 

 

Av de resterande variablerna uppgick den starkaste korrelationen till 0,3 och den svagaste 

på -0,14. Med tanke på att ingen av dessa översteg 0,9 som valts som gräns, kunde dessa 

användas i regressionsanalysen. Dock var ingen av dessa signifikanta med 95 % säkerhet, 

vilket betydde att dessa värden möjligtvis uppkom genom slumpen. Avslutningsvis 

diskuteras multikolinjäriteten vidare i regressionsavsnitten med tanke på att VIF-värdena 

erhölls från regressionsanalyserna. 

 

5.3 Regressionsanalys 1   
I denna regression testades som tidigare nämnt alla oberoende variabler under de senaste 

20 åren förutom disponibel inkomst som valdes bort på grund av hög multikolinjäritet. 

Med återkoppling till studien erhöll regressionsmodellen ett p-värde på 0,00, vilket är 

signifikant på den 95 %-iga säkerhetsnivån. Detta resultat från f-testet innebar att minst 

en av de fyra oberoende variablerna är skilt från noll och har en viss påverkan på pris/m2. 

Eftersom regressionsmodellen var signifikant fortsatte vi med att studera de enskilda 

variablerna. Resultatet visade fortsättningsvis att de oberoende variablerna hade en 

förklaringsgrad på 89,23 %. Detta innebar att de oberoende variablerna som inkluderats i 

regressionsanalys 1  
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Regressionsanalys 1    

Variabler Koefficient P-värde VIF-värde 

Skuldsättning av DI (%) 135,6 0,003 3,89 

Befolkningsökning (st) -2,11 0,223 1,51 

Reporänta (%) -1735 0,04 4,72 

Nybyggnationer (st) 3,32 0,141 1,05 

Regressionsmodell - 0,00 - 

    

Förklaringsgrad 89,23%   

Justerad förklaringsgrad 86,35%   

Tabell 5.4 

förklarar pris/m2 till drygt 89 %. Som tidigare nämnt mäter justerad förklaringsgrad 

samma sak men med hänsyn till antalet oberoende variabler. Med tanke på att de har 

utförts en multipel regressionsanalys där flera variabler testas samtidigt, ansågs den 

justerade förklaringsgraden som det mest lämpade måttet för att förklara modellen. Det 

erhållna värdet på detta mått i regressionsanalysen var 86,35 %. För att få ett perspektiv 

på vad denna grad av förklaring innebär har ett exempel konstruerats. Ponera en ökning 

av det genomsnittliga priset per kvadratmeter med 1000 kr. Enligt modellen hade detta 

inneburit att den kan förklara denna prisutveckling till 86,35 %, där den resterande delen 

inte kan klargöras med hjälp av modellen. Den del som modellen inte lyckas förklara 

påverkas därför av externa faktorer som inte återfinns i regressionsmodellen.  

 

Vidare var variabeln skuldsättning av disponibel inkomst signifikant med ett p-värde på 

0,003l, och lika så reporäntan med ett p-värde på 0,040. Med hjälp av 

regressionsanalysen har även de så kallade VIF-värdena erhållits. Alla de oberoende 

variablernas värden befann sig mellan 1 och 5, med det högsta på 4,72 och det lägsta på 

1,05. Detta medförde att det bland dessa inte fanns några ytterligare tecken på 

multikolinjäritet. 

 

Vidare till variablernas (β-värden) koefficienter skulle en ökning av skuldsättning av 

disponibel inkomst med en procent medföra enligt modellen en ökning av det 

genomsnittliga priset per kvadratmeter med motsvarande cirka 136 kr. Fortsättningsvis 

leder enligt modellen en befolkningsökning med en person till att priset per kvadratmeter 

minskar med drygt 2 kr. Dessutom menar modellen att en ökning av variabeln reporänta 

med en procent, medför en minskning av det priset per kvadratmeter med drygt 1735 kr. 

Avslutningsvis leder en ökning av nybyggnationer med en lägenhet till en ökning av priset 

per kvadratmeter med drygt 3 kr. 
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5.4 Regressionsanalys 2 
 

Regressionsanalys 2    

Variabler Koefficient P-värde VIF-värde 

Disponibel inkomst (%) 177,3 0,00 3,22 

Befolkningsökning (st) -1,083 0,11 1,54 

Reporänta (%) -196 0,55 4,06 

Nybyggnationer (st) 1,031 0,284 1,16 

Regressionsmodell - 0,00 - 

    

Förklaringsgrad 97,43%   

Justerad förklaringsgrad 96,64%   

Tabell 5.5 

I denna regression har som tidigare nämnt alla variabler förutom skuldsättning av 

disponibel inkomst testats under en tidsperiod på 18 år. För att testa om 

regressionsmodellen är signifikant eller inte har även här ett f-test utförts. Testet visade 

på ett p-värde som uppgick till 0,00 vilket gav upphov till att modellen kunde med en 95 

%-ig säkerhet fastställas att den inte har skett av slumpen. I och med den signifikanta 

modellen innebar det att minst en av regressionen fyra oberoende variabler har en viss 

påverkan på pris/m2, alltså minst en av koefficienterna är skilt från noll.  

 

Den erhållna förklaringsgraden för alla fem variabler uppgick till 97,43 %. Med hänsyn 

till antalet inkluderade variabler uppgick den justerade förklaringsgraden till en aning 

lägre, 96,64 %. Till skillnad från regression 1 erhölls i regression 2 endast två stycken 

signifikanta p-värden, modellen i sig och variabeln disponibel inkomst. Den förstnämnda 

erhöll ett p-värde på 0,00, vilket innebar att det med 95 % säkerhet inte skett 

slumpmässigt. Den andre visade även den ett p-värde som uppgick till 0,00. Utifrån 

regressionsmodellen erhölls även här VIF-värden för de olika variablerna. Den variabel 

som erhöll det högsta VIF-värdet var reporänta med ett värde som uppgick till 4,06. Det 

lägsta värdet uppgick till 1,16 och tillhörde nybyggnationer och resterande variablerna 

erhöll värden däremellan. Detta innebar att ingen av variablerna behövdes exkluderas på 

grund av multikolinjäritet (Yu et al, 2015, s. 126, 129). 

 

I tabellen ovan finns de oberoende variablernas koefficienter sammanställda. Enligt 

modellen skulle en ökning av disponibel inkomst med en procent leda till en motsvarande 

ökning av det genomsnittliga priset per kvadratmeter med drygt 177 kr. Fortsättningsvis 

hade en befolkningsökning med en person bidragit till en minskning av priset per 

kvadratmeter med drygt 1 kr. Vidare hade en ökning av reporäntan med 1 % enligt 

modellen lett till en minskning av priset per kvadratmeter med 196 kr. Avslutningsvis 

hade en ökning av nybyggnationer med en lägenhet medfört en prisökning med drygt 1 

kr. 

 

5.5 Sammanställning regressioner 
Sammanfattningsvis utfördes två stycken regressioner där utfallet blev någorlunda lika. 

Regression 1 erhöll tre stycken signifikanta β-värden, skuldsättning av disponibel 

inkomst, reporänta och regressionsmodellen. Den andra regressionen erhöll motsvarande 

två stycken signifikanta, disponibel inkomst och regressionsmodellen. Vidare till 
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justerade förklaringsgraden uppgick den till 86,35 % i den första regressionen och 96,64 

% i den andra regressionen. Gällande VIF-måttet erhöll båda regressionerna värden inom 

intervallet 1 och 5, vilket innebar att bägge modellerna ansågs funktionella. 

 

Utifrån ovanstående information om regressionerna valdes en av dessa för att testa 

studiens hypoteser. Den valda var regression 2 eftersom den ansågs vara den mest lämplig 

med tanke på den hade högst justerat R2. Ytterligare argument till varför vi valde den 

andra regressionen grundar sig i att Olden och Jackson (2000, s. 503) använde just R2 

som ett kriterium vid val av modell. Detta betyder att de oberoende variablerna 

regressionen 2 lyckades förklara pris/m2 till nästan 100 %, där endast drygt 3 % kan 

förklaras av externa faktorer.  

 

De tidigare uppställda hypoteserna återfinns nedan. 

 

 H1: Nybyggnationer av lägenheter har ett negativt samband med pris/m2 

 H2: Disponibel inkomst har ett positivt samband med pris/m2 

 H3: Skuldsättning av disponibel inkomst har ett positivt samband med pris/m2 

 H4: Befolkningsökning har ett positivt samband med pris/m2 

 H5: Reporäntan har ett negativt samband med pris/m2 

 

P-värdet för nybyggnationer visade sig vara icke signifikant, vilket innebar att vi inte 

kunde hitta stöd för hypotes H1 på en 95 %-ig säkerhetsnivå. Vi kunde alltså inte bevisa 

ett samband, men det tyder inte att sambandet inte finns där utan bara att vi inte kunde 

hitta det (detta gäller även för resterande icke signifikanta hypoteserna). Eftersom den 

oberoende variabeln skuldsättning av disponibel inkomst inte är applicerad i regression 2 

kommer tillhörande hypotesen besvaras genom regression 1. Detta för att på så vis sätta 

även denna i perspektiv till tidigare forskning i analyskapitlet. Denna hypotes gav upphov 

till ett positivt samband enligt regression 1 som gick att statistiskt säkerställa på samma 

nivå, vilket innebar att vi kunde förkasta den tillhörande nollhypotesen. Vidare till 

variabeln disponibel inkomst visade det sig att hypotes H2 gick att statistiskt säkerställa 

på 0,05-nivån. Detta innebar att den tillhörande nollhypotesen kunde förkastas. 

Befolkningsökning och dess hypotes H4 uppvisade ett icke signifikant p-värde, vilket 

bidrog till att vi inte kunde hitta stöd för hypotes H4. Avslutningsvis erhöll variabeln 

reporänta ett icke signifikant p-värde, som gav upphov till att den tillhörande 

nollhypotesen kunde på den 95 %-iga säkerhetsnivån förkastas, då vi erhöll ett negativt 

samband. 
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6. Analys och diskussion  

I följande kapitel framställs en analys av undersökningens resultat. Med återkoppling till 

studiens syfte kommer en analys föras kring vilka faktorer som påverkar den stigande 

prisutvecklingen på bostadsrätter. Det kommer även utföras en jämförelse med dels den 

empiriska, men än den teoretiska grund som arbetet tar sin utgångspunkt från. Kapitlet 

har delats in i liknande avsnitt som resultatdelen för att på så sätt underlätta för läsaren.  

 

6.1 Deskriptiv data 
Det första som presenterades i resultatdelen var den deskriptiva datan för alla studiens 

variabler. En relevant faktor att diskutera är prisökningen i förhållande till privatpersoners 

disponibla inkomst. Mellan tidsperioden 1996-2013 (som tidigare nämnt i 

problembakgrunden) har det genomsnittliga priset per kvadratmeter på bostadsrätter i 

Umeå ökat med nästan åtta gånger, medans den disponibla inkomsten för privatpersoner 

knappt fördubblats. Då en sådan liten ökning av den disponibla inkomsten i förhållande 

till prisutvecklingen troligtvis inte är hållbart i längden, ses därför tendenser till 

bostadsbubbla. Även Lucas (2015) menar att detta tyder på att benägenhet finns till en 

bostadsbubbla och beskriver detta fenomen som en varningssignal för att 

bostadsmarknaden inte är hållbar. Effekten av denna stora skillnad leder till att 

privatpersoner tvingas ta större och större lån för att finansiera eventuella bostadsköp. 

Frågan är om denna utveckling kommer fortgå? Om differensen mellan prisutvecklingen 

på bostadsrätter och privatpersoners disponibla inkomst fortsätter att växa anse vi detta 

troligtvis kan leda till en ohållbar bostadsmarknad. 

 

När det gäller variabeln skuldsättning av disponibel inkomst följer den ungefär samma 

utveckling som variabeln disponibel inkomst, vilket vi tror varit en bidragande faktor till 

varför korrelationseffekten mellan dessa blev så pass stark. Vi anser att denna likhet beror 

på, som tidigare nämnt, att disponibel inkomst är inkluderad i variabeln skuldsättning av 

disponibel inkomst. Angående befolkningsökning och nybyggnationer visade det sig att 

dessa var de mest volatila variablerna. En möjlig orsak tror vi kan vara att om 

befolkningen i Umeå ökar så ökar även efterfrågan på bostäder, vilket i sin tur kan leda 

till ökat tryck på nybyggnationer. I och med denna tanke antogs dessa ha en hygglig 

korrelation men efter korrelationstestet mellan de oberoende variablerna visade värdet 

0,18, vilket anses som relativt svagt enligt Yu m.fl. (2015, s. 126, 129). Vidare till 

reporäntan har den överlag haft en negativ utveckling med några undantag, bland annat 

mellan 2007 och 2008 där räntan sänktes från 4 % till 2 %. En möjlig anledning till denna 

minskning kan ha varit att Riksbanken velat stimulera ekonomin under denna finanskris 

då en sänkt sådan mest sannolikt leder till ökad konsumtion. 

 

6.2 Korrelationstabell 
Korrelationstabellen visade att pris/m2 korrelerade starkt med disponibel inkomst, 

skuldsättning av disponibel inkomst och reporäntan. Att dessa variabler har en stark 

korrelation med priset verkar rimligt då först och främst en högre disponibel inkomst gör 

att man har mer kapital att röra sig med. Detta i sin tur kan sannolikt skjuta upp 

bostadspriserna. Gällande skuldsättning av disponibel inkomst ansågs denna korrelation 

mindre sannolik då en högre skuldsättning hos individer mest troligt bör minska 

efterfrågan (pris/m2) då högre räntor leder till minskad disponibel inkomst. Detta ansågs 

delvis beror på att variabeln skuldsättning av disponibel inkomst är en kvot av disponibel 

inkomst. 
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Ovan nämnda korrelationsvärden påvisade ett starkare samband enskilt med pris/m2 än i 

regressionsanalysen. Med tanke på att korrelationstabellen enbart visar hur de oberoende 

variablerna enskilt påverkar pris/m2 och regressionen hur de oberoende variablerna 

sammantaget påverkar den pris/m2, kommer inga slutsatser att dras från undersökningens 

korrelationstabell. Studiens slutsatser kommer grundas på regressionsanalys 2. 

 

Det starkaste sambandet mellan de oberoende variablerna som kunde utläsas ur 

korrelationstabellen var mellan disponibel inkomst och skuldsättning av disponibel 

inkomst. Exempelvis om en privatperson har en disponibel inkomst på 100 tkr per år och 

skulder på 150 tkr blir skuldsättningen av den disponibla inkomsten 150 %. 

Fortsättningsvis innebär detta att om en av variablerna varierar, speglar det av sig på den 

andra, vilket också var motivet till varför de ej implementerades i samma 

regressionsanalys. I och med denna multikolinjäritet fick det följd att reporäntan erhöll 

en korrelation på -0,82 mot båda variablerna. Vi tror att detta bidrog till att varför 

regressionerna blev någorlunda lika. Angående disponibel inkomst känns denna 

korrelation rimlig då en ökning av reporäntan mest troligt leder till minskad disponibel 

inkomst i form av de högre räntekostnader som blir, vilket minskar konsumtions- och 

sparmöjligheterna. Motsvarande låter den andra korrelationen även tänkbar då en ökad 

reporänta leder till en att det blir dyrare att låna som i sin tur troligtvis minskar 

skuldsättningen av disponibel inkomst. Detta då en ökad reporänta tenderar att göra det 

dyrare att låna vilket i sin tur leder till att färre har möjlighet att ta lån. 

 

Effekten av att inkludera båda variablerna disponibel inkomst och skuldsättning av 

disponibel inkomst i samma modell hade troligtvis bidragit till en skevhet i resultatet. 

Skevheten hade mest troligt grundat sig i en för hög justerad förklaringsgrad, alltså 

regressionen hade erhållit ett högre värde än vad den egentligen förklarar. Baserat på 

ovanstående anser vi att dessa två variabler används bäst i två skilda modeller. Effekten 

av detta leder troligtvis till en ökad reliabilitet och trovärdighet  (Osborne och Waters 

2002, s. 5). 

 

Gällande korrelationen mellan reporäntan och befolkningsökning var vi lite mer 

tveksamma. Enligt tabellen ger en befolkningsökning med en person till följd att 

reporäntan minskar med 0,49 %. Detta anses utifrån undersökningens insamlade data 

relativt orimligt varför det togs hänsyn till vidare i rapporten. 

 

De resterande variablerna erhöll värden inom gränserna, dock var ingen av dessa 

signifikanta inom säkerhetsnivån, vilket fanns i åtanke. Hade variablerna haft värden på 

0, hade de som tidigare sagt varit perfekt oberoende från varandra (Saunders et al, 2016, 

s. 545). Detta borde innebära en strävan efter så låga korrelationsvärden som möjligt för 

att få en trovärdig justerad förklaringsgrad. 

 

6.3 Regression 1 
Denna regression erhöll en justerad förklaringsgrad på 86,35 %. Detta värde betraktades 

som hyfsat bra när alla de oberoende variablerna förutom disponibel inkomst (modellen) 

lyckades förklara större delen av den prisutveckling som varit på bostadsrätter i Umeå. 

Dock fanns det på studiens 95 %-iga säkerhetsnivå som tidigare nämnt två stycken 

variabler som inte var statistiskt signifikanta. Dessa två värden var för statistiskt osäkra 

för att vi skulle våga dra några slutsatser utifrån dem. Däremot erhöll variabeln 

skuldsättning av disponibel inkomst och reporäntan ett p-värde inom 0,05-nivån, och var 
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därför statistiskt signifikanta. Slutsatsen vi kan dra av dessa  p-värden blir att 

skuldsättning av disponibel inkomst och reporäntan är variabler som enligt regression 1 

som mest troligt påverkar pris/m2. 

 

6.4 Regression 2 
Den erhållna förklaringsgraden för den andra regressionen var 96,64 % och bedömdes 

vara väldigt bra då, dessa fyra variabler kunde enligt modellen förklara nästan hela den 

genomsnittliga prisutvecklingen på bostadsrätter i Umeå. Dock måste det finnas i åtanke 

att även om prisutvecklingen per kvadratmeter kan förklaras till en viss grad enligt 

modellen, så behöver det inte stämma överens med verkligheten, då det finns betydligt 

fler faktorer som spelar in i priset på en bostadsrätt.  

 

De hypoteser som vi inte hittade stöd för att statistiskt säkerställa på den 95 %-iga 

säkerhetsnivån i regression 2 var H1, H4 och H5, alltså variablerna nybyggnationer, 

befolkningsökning och reporäntan. Den vi hittade stöd för i denna regression var hypotes 

H2, disponibel inkomst. För att återkoppla till problemformuleringen innebar detta att 

denna variabel på 95 % säkerhetsnivå har en påverkan på prisutvecklingen på 

bostadsrätter i Umeå. 

 

6.4.1 Hypotes 1 

Hypotesen H1 talade emot tidigare forskning där Raymond m.fl. (1991, s. 628) hävdar att 

det möjligen fanns ett samband mellan utbudet och prisutvecklingen på bostäder. 

Anledningen att vårt resultat talar emot Raymond m.fl. (1991) är att deras undersökning 

ägde rum i Hong kong vilket troligtvis medför bland annat demografiska och geografiska 

skillnader. Demografiska skillnader anser vi kan grunda sig i inkomstklyftor samt 

befolkningsmängd. Den talar även emot Bartlett (2015, s. 1) som menade att ett 

utbudsunderskott på bostäder troligtvis leder till ökade bostadspriser. Anledningen att 

varför vårt resultat skiljer sig från det Bartlett presenterade kan möjligtvis förklaras av att 

den utgår från bostadsmarknaden i USA till skillnad från vår. Detta betyder i deras fall 

att ett minskat utbud av bostäder skulle leda till en ökning av bostadspriserna, till skillnad 

från vår undersökning där detta inte kunde styrkas. 

 

6.4.2 Hypotes 2 

Att hypotesen H2 som representerar variabeln disponibel inkomst kunde statistiskt 

säkerställas talar emot Ying och Su-xian (2008, s. 2372-2373), som presenterade ett 

motsatt resultat. Motivet till detta kan förmodligen vara de de geografiska skillnader som 

finns mellan deras studie och vår. Ying och Su-xian grundar sin studie på Shanghais 

bostadsmarknad till skillnad från denna som grundar sig på Umeås. Vidare är Shanghai 

som stad betydligt större än Umeå, vilket gör att många faktorer mest sannolikt skiljer sig 

mellan dessa städer. En möjlig faktor skulle kunna vara att bostadsutbudet är större där 

än i Umeå. En annan faktor skulle sannolikt kunna vara skillnaden i befolkningsmängden. 

Gällande själva utförandet av studien genomfördes som tidigare nämnt 

regressionsanalyser i denna undersökning. Motsvarande genomfördes ett så kallat 

Grangers kausalitetstest i Ying och Su-xians studie som handlar mer om att jämföra olika 

tidsserier än att finna samband mellan variabler. Då olika statistiska test mest sannolikt 

resulterar i varierande resultat kan detta vara ytterligare en orsak till varför deras studie 

och vår erhöll olika resultat. Vidare talar undersökningens resultat för det som 

Riksbanken (2011, s. 71) presenterade i en rapport från 2011. De presenterade ett resultat 

som visade att prisökningen på bostäder kan med stor sannolikhet förklaras av ökad 
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disponibel inkomst. Detta innebär att om den disponibla inkomsten hos privatpersoner 

ökar tenderar det att skjuta på bostadsprisutvecklingen. I deras undersökning tittar de på 

prisutvecklingen i hela Sverige medan vi endast har undersökt prisutvecklingen i Umeå. 

Dock studerar båda undersökningarna bostadsmarknaden inom Sverige, vilket kan vara 

en bidragande faktor till varför båda studierna erhöll liknande resultat. En annan sannolik 

orsak kan vara att både vi och Riksbanken (2011, s. 67-71) utförde liknande statistiska 

analyser där båda gick ut på att testa samband mellan olika variabler. 

 

6.4.3 Hypotes 3 

Som tidigare nämnt i avsnitt 5.2 har hypotes H3, alltså variabeln skuldsättning av 

disponibel inkomst besvarats genom regression 1. Barot och Yang (2002, s. 208-210) som 

studerade vad som påverkar bostadspriserna kunde likaså fastställa ett samband mellan 

skuldsättning och bostadspriserna, vilket talar i linje med vår undersökning. I vår studie 

är prisutvecklingen baserad på Umeå medan variabeln skuldsättning av disponibel 

inkomst är grundad på Sverige, vilket kan varit en av de orsaker som medfört de liknande 

utfallen. Deras undersökning baseras på tidsperioden 1970-1998 och vår på 1996-2015. 

Eftersom båda tidsperioderna inkluderar både upp- och nedgångar i ekonomin, såsom 

finanskrisen på 1990-talet och finanskrisen på 2000-talet, kan detta givit upphov till 

likheterna. Då finanskrisen som inkluderas i vår observerade tidsperiod endast hade en 

oväsentlig påverkan på prisutvecklingen på bostadsrätter, är en tes att 90-talets finanskris 

troligtvis också hade en marginell påverkan på prisutvecklingen. Detta grundas på att den 

ökade skuldsättningen hos privatpersoner var bidragande faktor till båda dessa 

finanskriser. Som tidigare nämnt menar (Jonung et al, 2008, s. 17) att finanskrisen på 90-

talet dels uppstod på grund av den ökade skuldsättningen och Poole (2010, s. 424) menar 

motsvarande att finanskrisen på 2000-talet uppstod på grund av en för hög skuldsättning. 

Dessa två likheter kan vara bakomliggande faktorer för de liknande resultaten, vilket 

innebär att om skuldsättningen av disponibel inkomst ökar, har det benägenhet att skjuta 

på bostadspriserna.  

 

6.4.4 Hypotes 4 

Gällande hypotesen H4 talade resultatet mot tidigare forskning där bland annat Choi och 

Jung (2016, s. 1) påvisade ett statistiskt samband mellan befolkningstillväxt och 

bostadspriser. De största skillnaderna mellan vår och Choi och Jungs undersökning tror 

vi grundar sig i den undersökta tidsperioden och den geografiska omfattningen. Deras 

studie analyserar tidsperioden 1976-2013 vilket sträcker sig ungefär 20 år längre än vår, 

och frågan är om dessa år hade någon betydande effekt på utfallet av deras undersökning. 

Vidare grundar sig deras undersökning på 23 länder medan vår utgår ifrån endast en stad. 

Detta kan möjligtvis göra att deras resultat blir mindre volatilt över tid då fler ekonomier 

är medräknade i studien. Fortsättningsvis påvisade Allen och Rogoff (2011, s. 192) i en 

rapport från Riksbanken ett samband mellan befolkningsökning och bostadspriset. 

Undersökningen var till skillnad från vår studie baserad på 18 länder och de analyserade 

tidsperioden 1971-2003. Allen och Rogoff anser att finanskrisen hade större effekter på 

andra länder än Sverige vilket troligtvis medförde att deras resultat påverkades i större 

utsträckning. Effekten av att resultatet från hypotes H4 talar emot tidigare forskning, blir 

att vi ifrågasätter denna variabels trovärdighet och pålitlighet. 

 

6.4.5 Hypotes 5 

Vidare till den sista icke signifikanta hypotesen H5 (reporäntan) erhölls ett resultat som 

gick i linje med det Adams och Füss (2010, s. 45) presenterade. Dock var vårt p-värde för 
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högt och vi kunde därför inte statistiskt säkerställa ett samband. En faktor till varför vår 

studie inte erhöll ett signifikant p-värde kan bero på att den grundar sig på den svenska 

bostadsmarknaden till skillnad från deras, som grundades på den internationella 

bostadsmarknaden. De kom fram till att reporäntan hade ett negativt samband med 

huspriser och att en ökning av räntan med 1 % leder till en minskning av bostadspriserna 

med 0,4 %. Ett samband mellan dessa variabler kunde inte statistiskt fastslås i vår studie. 

Det är svårt att yttra sig om vad som bidrar till de olika resultaten, men en hypotes vi har 

är att de 15 studerade länderna i Adams Füss studie möjligtvis har olikheter med den 

svenska bostadsmarknaden.  

 

6.5 Sammanfattande regressionsdiskussion 
Sett till båda regressionsanalysena uppstod en skillnad i den justerade förklaringsgraden, 

där regression 2 erhöll ett värde på 10,29 procentenheter större än regression 1, vilket kan 

bero på ett antal olika faktorer. Den skillnad vi såg i modellen grundade sig i att variabeln 

disponibel inkomst ersatte skuldsättning av disponibel inkomst. Detta borde då betyda att 

den förstnämnda har en större påverkan på priset per kvadratmeter. Andra faktorer skulle 

möjligtvis kunna vara att samspelet mellan variablerna i regression 2 fungerade bättre 

vilket bidrog till en högre justerad förklaringsgrad (R2). En annan omständighet kan 

grunda sig i att den kortare tidsperioden regression 2 hade. De sista två åren kan möjligtvis 

ha skilt sig från mönster under tidigare år vilket bidrog till att förklaringsgraden i den 

första regressionen blev något sämre. 

 

Om en mindre säkerhetsnivå hade accepterats för ovan hypoteser skulle detta förmodligen 

bidragit till en ökad reliabilitet för studien då chansen att resultatet ska ha skett av en 

slump minskas. Oftast används en mindre säkerhetsnivå i studier där utfallet är av största 

vikt. Hade nivån istället valts till 99 % hade fortfarande H2 (disponibel inkomst) varit 

signifikant, men medfört en mer trovärdig modell med samma justerade förklaringsgrad. 

Detta innebär vi med större säkerhet kunde förutsäga det genomsnittliga priset per 

kvadratmeter för bostadsrätter i Umeå. 

 

De icke signifikanta hypoteserna i studien visar på att variablerna (nybyggnationer, 

befolkningsökning och reporäntan) inte kan förklara Umeås prisutveckling på 

bostadsmarknaden de senaste 20 åren på den 95 %-iga säkerhetsnivån. Dessa tre 

hypoteser talar emot tidigare forskning, vilket kan innebära att prisutvecklingen i Umeå 

kanske påverkas av andra faktorer än internationellt sett. Dessa tre icke signifikanta 

värden kan ha sin grund i att storleken på undersökningens urval är relativt litet som 

tidigare nämnt. Att endast 20 stycken observationer (med undantag för disponibel 

inkomst som har 18 stycken) används i studien kan medfört att vi fick den största delen 

icke signifikanta hypoteser (Neubauer et al, 2012, s. 506). Hade ett större urval används 

skulle det sannolikt medfört fler signifikanta hypoteser (variabler). 

 

6.6 Teori 
Med hjälp av undersökningarnas båda teorier samt den empiriska forskningen,  har vi 

härrört hypoteser ur variablerna som sedan testats genom empirisk observation. Både 

EMH och Utbud och efterfrågan ansågs lämpliga till att besvara problemformuleringen 

då vår studie handlar om vilka faktorer som påverkar prisutvecklingen på bostadsrätter i 

Umeå. 
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Den mest lämpade teorin ansågs vara Utbud och efterfrågan dels då delar av alla variabler, 

beroende som oberoende, härrördes utifrån den men även då den är grunden i nästan all 

prissättning. Då förändringar i alla variabler mest sannolikt ger utslag på utbud och 

efterfrågemodellen, talar detta för delar av resultatet. En del hänger ihop med reporäntan 

som påvisade ett negativt statistiskt signifikant samband i regressionen. Detta kopplas 

ihop med denna teori eftersom en ränteökning tenderar att minska efterfrågan. då färre 

människor har möjlighet att betala sina lånekostnader. Vidare talar teorin mot resultatet 

om skuldsättning av disponibel inkomst som påvisade ett positivt statistiskt signifikant 

värde. Alltså, enligt resultatet tenderar pris/m2 att öka om skuldsättningen ökar men enligt 

Utbud- och efterfrågeteorin tenderar en ökad skuldsättning att minska efterfrågan 

(pris/m2) då högre räntekostnader minskar den disponibla inkomsten. 

 

Vidare till EMH lämpar den sig, som tidigare nämnt i tredje kapitlet, oftast sig 

börsmarknaden där alla aktier tenderar att se likadana ut. På bostadsmarknaden däremot 

skiljer sig bostäderna i betydligt större utsträckning. Trots detta ansågs den som tidigare 

beskrivit applicerbar på bostadsmarknaden då teorin handlar om hur tillgångar prissätts 

på marknader.  I och med att den beroende variabeln samt en del av de resterande 

variablerna är utvunnen ur denna teori, är förhoppningen att EMH ska bidragit med ett 

mer trovärdigt och pålitligt resultat.  
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7. Slutsatser 

 

Utifrån regressionsanalys 2 visade det sig att vi enligt modellen kunde finna stöd för 

hypotes H2. Alltså, den oberoende variabeln disponibel inkomst har enligt modellen på 

en 95 %-ig säkerhetsnivå, ett signifikant samband med det genomsnittliga priset per 

kvadratmeter på bostadsrätter i Umeå. Det erhållna resultatet beträffande denna variabel 

talar både för och emot tidigare funnen forskning på området. Först och främst går det 

emot det resultatet som Ying och Su-xian (2008) presenterade, där de visade på det 

motsatta. Vidare går resultatet i linje med Riksbankens (2011) undersökning där de 

presenterade ett resultat som visade på att den disponibla inkomsten kan förklara 

prisökningen på bostäder. 

 

Fortsättningsvis medför detta att disponibel inkomst enligt modellen är en viktig faktor 

att ta hänsyn till vid framtida bostadsrättsköp. Om du i framtiden funderar på att förvärva 

en bostadsrätt bör du som privatperson eller företag undersöka hur den disponibla 

inkomstens utveckling ser ut i samhället, då detta enligt vår modell har ett starkt positivt 

samband med pris/m2. Detta bidrar till att om den disponibla inkomsten är hög tenderar 

pris/m2 likaså att anta ett högt värde, vice versa. Sett till hela observationsperioden har 

den disponibla inkomsten haft en tillväxt varje år, vilket enligt denna historik mest 

sannolikt innebär att den även kommer fortskrida. Om den disponibla inkomsten ökar i 

framtiden betyder detta enligt vår modell att även pris/m2 kommer göra det. Med detta 

vill vi säga att om du funderar på att anskaffa en bostad skulle vi rekommendera att 

genomföra det nu, då modellen samt historiken tyder på att prisutvecklingen kommer 

fortgå i framtiden. Men var medvetna om att bara för att modellen visar detta samband 

behöver det inte betyda att det fungerar likadant i det verkliga samhället. 

 

Som tidigare nämnt menar BBC att bostadsbristen leder till att företag har svårt att hitta 

bostäder till sina nyrekryterade vilket leder till problem för samhället. Vidare menar 

Ögren att det likaså råder bostadsbrist i Umeå, denna brist kan leda till en minskad 

befolkningsökning då det helt enkelt inte finns bostäder till alla. Detta medför troligtvis 

negativa konsekvenser för samhället i form av en minskad tillväxt och välfärd. Det kan 

bland annat bero på att företag har bristfällig kunskap inom området. Det vi har 

åstadkomma med denna undersökning är att dels förmedla kunskap inom området till 

företag, men även påvisat vilka faktorer som påverkar prisutvecklingen på bostadsrätter. 

Detta kan i sin tur förhoppningsvis råda bot på bostadsbristen, vilket gynnar samhället 

som helhet. 

 

Problemformulering 
Vilka är det bidragande faktorerna till prisutvecklingen på bostadsrätter i Umeå? 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad den rådande prisutvecklingen på 

bostadsrätter i Umeå beror på. Vidare är avsikten att analysera vilka faktorer som 

påverkar denna stigande prisutveckling för att kunna ge läsaren en ökad förståelse 

kring ämnet samt möjligtvis ge ett underlag vid eventuella privat- eller 

företagsekonomiska bostadsrättsköp. 
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Då läsaren bland annat fått en inblick i problemets bakgrund, hur tidigare forskning berört 

ämnet, samt resultatet som genererats utifrån studiens teorier, är förhoppningen att denna 

studie ska, (utöver underlaget för framtida bostadsrättsköp) förmedla kunskap till läsaren 

som kan vara till nytta i samhället. 
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8. Tips på fortsatt forskning  

Att denna undersökning ej inkluderar år 2016 kan ses som en svaghet. Anledningen till 

begränsningen är som tidigare benämnt på grund av att vi inte fann tillgänglig data för 

detta år. Ett tips på fortsatta studier blir därför att undersöka samma ämne men att även 

inkludera år 2016 i studien, då en intressant faktor att titta på kan vara huruvida det införda 

amorteringskravet påverkat prisutvecklingen. Ett par frågeställningar som kan vara 

intressant att ta ställning till i fortsatta studier kan vara: Vad kan amorteringskravet ha för 

effekter på bostadsmarknaden? Har detta amorteringskrav gjort att den disponibla 

inkomsten minskat och i sin tur gett utslag på bostadspriserna? 

  

Med tanke på att vi i denna undersökning inte erhöll ett signifikant samband mellan 

reporäntan och pris/m2 är variabeln intressant att implementera i ytterligare studie med 

tanke på den negativa räntan som infördes 2015. Denna minusränta gav mest troligt större 

effekt på 2016 än på 2015 med tanke på att det tar ett tag innan en ränteförändring ger 

utslag på ekonomin.  

 

För att få erhålla ett resultat som bättre skulle kunna generaliseras till hela Sverige är ett 

råd att inkludera och jämföra fler städer i undersökningen. Då vi anser att Umeå är en 

medelstor stad i landet är ett tips att applicera data från en mindre och en större stad än 

Umeå för att på så sätt få en bra storleksmässig skillnad. Vidare bör även städerna vara 

spridda i landet för att på så sätt analysera om den geografiska spridningen har någon 

betydelse på prisutvecklingen på bostäder. Ett annat tips är att använda ett större urval än 

denna undersökning, då ett större sådant tenderar att öka sannolikheten till ett trovärdigt 

resultat. Istället för att använda 20 år som tidsperiod skulle förmodligen ett urval på 30 år 

eller fler medföra att mer pålitligt resultat. Det skulle även kunna medföra att 

regressionsanalysen påvisade fler signifikanta hypoteser.  

  

Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att testa andra oberoende variabler mot pris/m2. 

Undersökningens implementerade variabler behöver nödvändigtvis inte vara de mest 

påverkande faktorerna, då det med stor sannolikhet finns ett flertal andra faktorer som 

likaså har en inverkan. Andra faktorer eller omständigheter som möjligtvis påverkar 

bostadspriserna skulle kunna vara effekten av en mäklare, läget på bostadsrätten, 

bostadsrättens ålder eller vilken bostadsrättsförening den ingår i. Motivet till varför vi ej 

inkluderat dessa i denna studie grundar sig dels på vi inte funnit stöd i forskningen men 

även då vissa av dessa ansågs komplicerade att mäta och analysera. 
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9. Sanningskriterier 

För att bedöma om en undersökning är sanningsenlig brukar ett antal kriterier att 

granskas. Enligt Bryman (2011, s. 49) är de viktigaste måtten validitet, reliabilitet och 

replikation. Reliabiliteten och validiteten i studier som baseras på sekundärdata beror till 

största del på varifrån datan är inhämtad (exempelvis vilken statistikdatabas) och vilken 

datainsamlingsmetod denna organisation (SCB i detta fall) använt. I vårt fall anses SCB 

som en tillförlitlig källa som använt genomtänkta och väl grundade procedurer för 

datainsamling och databearbetning (Saunders et al, 2016, s. 338). 

 

Validitet är ett mått som bedömer om slutsatserna som genererats hänger ihop med 

studiens ändamål (Bryman, 2011, s. 50). Sett till denna studie mäter detta mått huruvida 

slutsatsen förhåller sig till vilka faktorer som påverkar prisutvecklingen på bostadsrätter 

i Umeå. Detta mått brukar delas in i fyra kategorier intern validitet, extern validitet, 

ekologisk validitet och mätningsvaliditet. Den förstnämnda innebär om ett förhållande 

mellan två eller fler variabler går att lita på eller inte. För att stärka den interna validiteten 

i denna studie har både en korrelationstabell samt två stycken regressionsanalyser 

konstruerats på en 95 %-ig säkerhetsnivå. Detta utfördes genom Minitab som anses 

trovärdigt då den bland annat används vid statistikkurser på Umeå universitet. Den 

externa validiteten handlar fortsättningsvis om i vilken utsträckning studien kan 

generaliseras eller inte. Med tanke på att Umeå är en universitetsstad där en stor del av 

befolkningen är studenter, kan det medföra en försvagad extern validitet. Detta skulle 

kunna grunda sig i att en stor del av studenterna troligtvis inte har någon stadig inkomst 

vilket i sin tur kan leda till att variabeln disponibel inkomst blir missvisande. Vidare 

beskriver ekologisk validitet till vilken grad resultatet kan tillämpas i människors vardag. 

Med tanke på att en del av studiens syfte är att ge privatpersoner och företag ett underlag 

inför framtida eventuella bostadsrättsköp är förhoppningen att detta kriterium ska 

uppfyllas till så hög grad som möjligt. 

 

Den sista kategorin i kriteriet kallas för mätvaliditet och grundar sig i hur väl en faktor 

mäter det den är avsedd att göra, om rätt variabler mäts och om den utförts på ett 

tillförlitligt sätt. För att stärka detta kriterium i studien har noggrannhet och försiktighet 

beaktats vid datainsamlingen (Bryman, 2011, s. 50). Som resultatet visade erhöll tre 

stycken av studiens hypoteser icke signifikanta värden, vilket kan bero på att vi använde 

ett relativt litet urval. Ett litet sådant anses ofta vara en svaghet vilket vi är medvetna 

om.  För att avskriva de icke signifikanta värdena krävs troligtvis ett större urval.  

 

Då syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar prisutvecklingen på 

bostadsrätter i Umeå, lämpar sig mest sannolikt variabeldata som baseras Umeå sig bäst. 

Med tanke på att datan för variabeln disponibel inkomst grundas på siffror för 

Västerbotten och skuldsättning av disponibel inkomst och reporäntan på hela landet, är 

vi medvetna om att detta kan medfört en försvagad mätvaliditet. Men vi tror trots detta 

att det inte har någon betydande inverkan på studien i sin helhet. 

 

Eftersom studiens variabler är baserade på tidigare empirisk och teoretisk forskning anses 

dessa vara fullt funktionella variabler att undersöka. Då huvuddelen av datan är inhämtad 

(som tidigare nämnt) från SCB anser vi även att datan har mäts på ett pålitligt sätt.  

 

Vidare menar Saunders m.fl. (2016, s. 202) är reliabilitet är ett mått som avser replikation 

och tillförlitlighet. Detta mått är enligt Bryman (2011, s. 49) oftast användbart vid 
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kvantitativa studier och berör frågor om studiens pålitlighet. Om en studie går att upprepa 

och erhålla samma resultat igen, anses den ha en stark reliabilitet. Vidare handlar kriteriet 

om hur stabilt resultatet är över tid (Bryman, 2011, s. 160). Enligt Heale och Twycross 

(2016, s. 66) är reliabiliteten ett mått som mäter hur konstant en undersökning är, med 

andra ord, till vilken grad resultatet i en rapport skulle kunna återskapas vid en ytterligare 

mätning. Med återkoppling till denna studie skulle det innebära hur likt detta resultat en 

likadan studie i framtiden skulle få. Om samma resultat skulle erhållas tyder detta 

troligtvis på att undersökningens reliabilitet är stark. Med tanke på att undersökningen, 

som tidigare nämnt, grundar sig på sekundärdata (från den tillförlitliga statistikdatabasen 

SCB) och datan appliceras i ett statistikprogram, anser vi studiens reliabilitet är hyggligt 

stark. 

 

Som tidigare nämnt i problembakgrunden infördes ett amorteringskrav sommaren 2016,  

vars effekt troligtvis har påverkat bostadspriset. Idag har amorteringskravet varit i bruk i 

drygt ett halvår varför det finns begränsad information om vilka effekter det faktiskt har 

haft. Några möjliga effekter detta krav gett är en minskad skuldsättning hos 

privatpersoner med huslån. Denna amortering kommer troligtvis att minska den 

disponibla inkomsten hos privatpersoner. Kopplat till vår studie visade sig variabeln 

disponibel inkomst har ett statistiskt signifikant samband med pris/m2 vilket då skulle leda 

till minskade bostadspriser om ett amorteringskrav visar sig påverka den disponibla 

inkomsten negativt. 

 

Som tidigare nämnt skriver Osborne och Waters (2002, s. 5) att de valda variablerna bör 

uppfylla antagandena innan de testas i en regression för bästa möjliga resultat. Om inte 

alla variabler uppfyller detta leder det till en försämrad reliabilitet. Detta var delvis fallet 

i vår studie, där en del variabler inte lyckades uppfylla antagandena. Följden av detta 

innebar troligtvis att undersökningen fick något försämrad reliabilitet. Det vi genomfört 

för att försöka stärka studiens reliabilitet är bland annat en logaritmering av de flesta 

variablerna innan regressionsanalyserna. Dessutom har variablerna justerats i 

regressionen på grund av multikolinjäritet, exempelvis har variabeln disponibel inkomst 

exkluderats från regression 1 då denna hade en för hög korrelation med de andra 

variablerna. För att vidare undvika bearbetningsfel av datamaterialet har vi bland annat 

vid införandet i Excel granskat alla siffror minst två gånger. Förhoppningen med detta är 

att det ska bidra med en ökad reliabilitet och trovärdighet till studien. 
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11. Appendix 

11.1 Variabelplottar 
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11.2 Variabeldata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

År Pris/m2 (kr) Disponibel inkomst (VB) (Tkr) Skuldsättning av DI (%) 

1996 2786 98 93,7 

1997 2941 99 98,8 

1998 3155 101 102,3 

1999 3311 105 105,9 

2000 3768 105 109,7 

2001 4408 112 109,8 

2002 4835 118 113,0 

2003 5879 122 120,1 

2004 6539 125 130,3 

2005 8352 128 139,9 

2006 9378 132 146,7 

2007 10293 143 150,0 

2008 10260 147 153,4 

2009 11244 155 158,6 

2010 12475 158 165,8 

2011 13393 165 165,0 

2012 15250 170 164,6 

2013 18029 174 167,4 

2014 21316  170,2 

2015 23962  175,9 
Appendix 2.1 
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Befolkningsökning (st) Reporäntan (%) Nybyggnationer i Umeå (st) 

1150 4,10 712 

664 4,35 825 

366 3,40 349 

453 3,25 176 

542 4,00 101 

494 3,75 295 

1519 3,75 481 

1392 2,75 195 

1473 2,00 827 

1368 1,50 618 

477 3,00 481 

536 4,00 543 

957 2,00 817 

1347 0,25 166 

1398 1,25 311 

992 1,75 208 

829 1,00 321 

1055 0,75 366 

1264 0,00 467 

1164 -0,35 951 

Appendix 2.2 


