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Sammanfattning	
För att ge en förklaring till den kraftiga prisuppgång som råder på bostadsrätter i Sverige så 

genomförs en empirisk studie av bostadsmarknaden. Studiens syfte är att genom 

regressionsanalyser undersöka hur stor del av prisökningen på bostadsrätter i Sverige som kan 

förklaras av den disponibla inkomsten. Resultaten från flera av modellerna tyder på att 

inkomsten har en stor påverkan på prisuppgången men att även andra faktorer spelar in. 

Resultaten i denna studien är signifikanta och överensstämmer med den ekonomiska teorin som 

presenteras i denna studien.	Avslutningsvis så demonstreras modellerna träffsäkerhet genom att 

med hjälp av data förutspå priserna för olika regioner och modellen visar sig ge ett signifikant 

resultat utifrån marknadens verkliga priser.    
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1. Inledning	
Prisutvecklingen på bostadsmarknaden är ett återkommande diskussionsämne, inte minst i stundade 

tider då priserna ständigt når nya rekordnivåer. För att bromsa in ökningen av bostadspriser så 

kommer nya lagförslag från regeringen som ska göra det både svårare och dyrare att låna pengar. 

Priserna för en bostadsrätt har de senaste 12 månaderna ökat med i genomsnitt 8 procent sett över 

hela landet. Den största ökningen i landet har Värmlands Län haft med en prisökning på 30 procent, 

tätt följt av Blekinge och Jämtland med 29 procent vardera. Bostadspriserna i storstäderna fortsätter 

att stiga även om prisökningstakten avtagit i framförallt Stor-Stockholm där priserna de senaste 12 

månaderna stigit med endast 5 procent vilket är den lägsta prisökningstakten sedan 2011(Svensk 

Mäklarstatistik). 

En faktor som påverkar prisutvecklingen på bostäder är räntan. Sedan finanskrisen 2007-2008 har 

reporäntan i Sverige sänkts kontinuerligt och den 29e oktober 2014 så sänktes reporäntan för första 

gången till 0 procent. Sedan dess har den fortsatt att sänkas till dagens nivå på -0,5 procent vilket är 

den lägsta reporäntan sedan införandet 1994. Reporäntan påverkar bolåneräntan som bankerna lånar 

ut pengar till sina kunder för. Den 15e september 2008, när investmentbanken Lehman Brothers 

ansökte om hjälp för att undvika konkurs, var startskottet på finanskrisen vilket skulle leda till 

kraftiga räntesänkningar. Den 15e september 2008 låg den rörliga bolåneräntan hos Swedbank på 

5,95 procent. Den 5e december, dagen efter att Riksbanken sänkt reporäntan med 1,75 procent till 

2 procent så sänkte Swedbank sin rörliga bolåneränta till 3,73 procent. Sedan dess har 

bolåneräntorna fortsatt att sjunka till dess lägsta notering på 1,55 procent hösten 2009 (Swedbank, 

Historiska bostadsräntor 2008-2016). 

Idag kan vi se den första uppåtgående trenden i bolåneräntor sedan december 2011 med nivåer kring 

2 procent (2017-05-23).
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Bolåneräntan är en av många faktorer som påverkar bostadspriset och efterfrågan, 

befolkningstillväxten är en annan. Den senaste tidens befolkningstillväxt i Sverige påverkar 

naturligtvis efterfrågan på bostäder. Under 2015 så ökade befolkningen med 1,1% (The World Bank) 

och i början av 2017 så hade befolkningen ökat till över 10 miljoner invånare i Sverige. Detta bidrar 

till ökad efterfrågan på bostäder som i sin tur leder till stigande bostadspriser på kort sikt 

(Riksgäldskontoret, Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning). Lokalt där hyresrätter är svårt att 

få tag på så tvingas befolkningen att istället köpa en bostad vilket även det bidrar till en ökad 

efterfrågan.  

Ytterligare en faktor som påverkar bostadspriserna är den disponibla inkomsten. Den disponibla 

inkomsten1 i Sverige har ökat över tid och tidigare studier menar att inkomsten är en bidragande 

orsak till dagens stigande bostadspriser. Claussen (2011) visar dock att den haft olika stor påverkan 

under olika perioder. Under tidsperioden 1996-2010 ökade den svenska reella disponibla inkomsten 

i genomsnitt med 2,3% per år och då visade sig omkring 70% av den totala ökningen av 

bostadspriser på nästan 140% bero på ökning av reell disponibel inkomst. Detta kan jämföras med 

perioderna innan 1987-1990 och 1990-1996 då den disponibla inkomsten endast stod för en liten 

del av förklaringen och då istället bolåneräntan var den större förklaringen (Claussen, 2011).  

Syftet med denna studie är att analysera om nettoinkomsten har påverkat de senaste årens 

prisuppgångar på bostadsrätter i Sverige.  

Det finns ett flertal tidigare studier av prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Alexandra Leonhard 

(Boverket, 2013) visar i en rapport att stigande priser på småhus till största delen kan förklaras av 

ökade inkomster. Sten Hansen (2013) skriver i sin rapport att bostadspriserna ökat på grund av 

minskade kostnader för bolån då räntorna gått ned. Flera av de tidigare studierna som är gjorda inom 

detta området undersöker huruvida marknaden befinner sig i en så kallad bostadsbubbla eller ej. I 

denna studie kommer istället fokus att ligga på att undersöka hur priserna för bostadsrätter utvecklas 

jämfört med inkomsten i Sverige men även att kontrollera för andra bidragande faktorer utifrån 

ekonomisk teori och tidigare studier. Därmed kan vi genom statistiska metoder mer djupgående 

studera hur stor påverkan individernas inkomster har på prissättningen av bostadsrätter. Målet med 

denna studie är att genom statistiska metoder och analysering av tidigare studier lägga huvudfokus 

på inkomstens betydelse för bostadspriserna försöka uppskatta sambandet mellan bostadspriser och 

nettoinkomst och redovisa den genomsnittliga effekten av inkomster på priset för bostadsrätter i 

																																																								
1	Disponibel	inkomst	är	den	total	inkomsten	som	är	kvar	efter	skatter	och	avdrag.		
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Sverige. 

Studien baseras på paneldata2 på kommunnivå under tidsperioden 2005-2015. Data som används är 

hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB). För att skattningarna i denna studie ska bli mer 

tillförlitliga och att förändringar i bostadspriser kan sammankopplas med förändring av disponibel  

inkomst så kommer det att kontrolleras för övriga tänkbara faktorer som är framtagna utifrån 

ekonomisk teori.  

I den första delen av denna studien presenteras nationalekonomiska teorier där teorin om utbud och 

efterfrågan utgör en central del av denna studie samt behandla de mest angränsande studierna jag 

funnit inom området. Därefter presenteras de datakällor som jag utgått från och även mitt statistiska 

metodval. I den sista delen av studien så presenteras resultaten samt en avslutande diskussion.  

																																																								
2	Data	insamlad	över	en	tidsperiod.	
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2. Tidigare	studier	och	bakomliggande	teori	
Denna studie kommer till största dela att baseras på tidigare studier som har genomförts gällande 

den svenska bostadsmarknaden och jag har funnit två studier som jag valt att inrikta mig mer mot 

då dessa studier anses vara från väldigt tillförlitliga källor. Det ska dock tilläggas att inspiration 

även hämtas från studier genomförda på utländska marknader. Den första studien är framtagen 

gemensamt av Sveriges riksbank, Finansinspektionen och Riksgälden (Drivkrafter bakom 

hushållens skuldsättning, 2015) och den andra är utgiven av Riksbanken (Claussen, En 

makroekonomisk analys av bostadspriserna i Sverige, 2011)  

I studien ”Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning” så undersöks olika faktorer som sedan 1990-

talet orsakat en högre skuldsättningsgrad för svenska hushåll. De skriver att priset på 

bostadsmarknaden till stor del kan förklaras av hushållens inkomster samt bolåneräntan. De menar 

att det är dessa faktorer som har varit de främsta förklaringarna till prisutvecklingen under perioden 

1996-2010. De skriver även att hushållens förväntningar på framtiden gällande dessa faktorer har 

en stor påverkan. De menar även att fler hushåll i Sverige väljer att äga sin bostad istället för att 

hyra vilket enligt deras beräkningar kan förklara en fjärdedel av hushållens skuldsättning och att en 

stigande efterfrågan på bostäder bidrar till högre bostadspriser och högre skuldsättning. De finner 

att inkomsten har influerat prisläget på bostadsmarknaden än mer de senaste perioderna och under 

perioden 1996-2010 har inkomsten påverkat bostadspriserna mer än vad bolåneräntan har gjort. De 

påpekar att om brukarkostnaden för bostaden blir lägre så ökar hushållens möjlighet till att köpa en 

dyrare bostad vilket även driver upp efterfrågan och priserna och att den viktigaste faktorn för 

brukarkostnaden är bolåneräntan. De visar även att sambandet mellan inkomstnivå och nivån på 

bostadspriser är starkt i Sveriges kommuner. Vidare pekar författarna på den starka 

befolkningstillväxten och urbaniseringen i storstadsområdena som en faktor som påverkat 

efterfrågan på bostäder.  

Claussen (2011) kan däremot inte finna något samband mellan demografiska faktorer och 

prisutveckling på småhus i Sverige sedan 1986. Claussen påpekar att bostadspriserna och 

byggpriserna korrelerar med varandra och därför inkluderas inte byggpriserna i deras modell då 

dessa förväntas bero på efterfrågan på bostäder samt att konkurrensen inom byggsektorn är liten.  
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Den övergripande teoretiska utgångspunkten som kommer att användas är teorin om utbud och 

efterfrågan då Claussen i sin studie framhäver att den största delen av prisökningen beror på ökad 

efterfrågan på bostäder relativt annan konsumtion. Den ökade efterfrågan beror enligt dem till 

största del av inkomsten och bolåneräntan.  

Denna teori är vanlig att använda i marknadsundersökningar och beskriver en marknad med perfekt 

konkurrens. Då perfekt konkurrens råder på en marknad så kan man enligt denna teorin bestämma 

priset utifrån utbudet och efterfrågan. Problemet som kan uppstå på bostadsmarknaden jämfört med 

marknader för mer vardaglig konsumtion är att utbudet inte har möjlighet att anpassa sig till 

efterfrågan på samma sätt utan är mer trögrörligt. Detta kan i sin tur bidra till att priserna växer 

snabbare på kort sikt än det långsiktiga jämviktspriset (Shiller, 2006).  

Denna teorin bygger till största del på priset på varan och givet ett pris så efterfrågas ett antal enheter 

av varan till detta pris. I normala fall så ökar efterfrågan på en vara när priset på varan sjunker och 

tvärtom, dessa varor kallas för ”ordinära varor” men det finns undantag där efterfrågan minskar i 

samband med att priserna minskar. Dessa varor och tjänster kallas ”giffen varor”. Efterfrågan på en 

vara påverkas också av andra faktorer där den kanske viktigaste faktorn är inkomsten. Ökad inkomst 

gör att efterfrågan på en ”normal vara” ökar.  

I figuren till höger så illustreras en marknad där 

det råder perfekt konkurrens där vi har priset på y-

axeln och kvantiteten på x-axeln. Efterfrågakurvan 

beskriver sambandet mellan pris och efterfrågan 

och har ett negativt samband. Med detta menas att 

ett högre pris för en specifik bostad enligt denna 

teorin borde medföra en lägre efterfrågan på den 

specifika bostaden. Utbudskurvan beskriver 

sambandet mellan priset och den utbjudna 

kvantiteten och har ett positivt samband då ett högre pris medför att fler är villiga att sälja och på så 

sätt så erbjuds fler bostäder till försäljning alternativt att fler bostäder byggs. Skulle 

bostadsmarknaden vara en perfekt fungerande marknad så skulle det alltså vara lika stor efterfrågan 

på bostäder som det finns utbjuden kvantitet och av den anledningen så skulle alltså bostäderna 

säljas för jämviktspriset som råder på marknaden och det skulle inte råda någon budgivning.  

 

Figur	1	-	Utbud	och	Efterfrågekurvan. 
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Utifrån ekonomisk teori så förklaras nedan hur utbuds- och efterfrågafunktionerna för denna studien 

är uppbyggd och de teoretiska bakgrunderna till varför den är formulerad på just det viset.  

Som beskrivet ovan så stiger priserna för de flesta varorna då inkomsterna ökar då de är av 

typen ”normal vara”. Bostadspriserna antas inte vara ett undantag utan förväntas korrelera med 

inkomsten. En ökad inkomst ger en högre köpkraft vilket tillåter fler hushåll att vara med och bjuda 

på en bostad vilket på kort sikt kan få priserna att stiga i snabbare takt än inkomsten. På lång sikt är 

det rimligt att anta att huspriserna ökar i samma takt som BNP per capita (Shiller, 2006).  En 

variabel som enligt tidigare studier visat sig ha en negativ påverkan på bostadspriserna är 

bolåneräntan. Skälet är att en lägre ränta ger en lägre boendekostnad vilket på både kort och lång 

sikt bidrar till stigande bostadspriser. Claussen (2011) påpekar dock att penningpolitiska åtgärder 

som ränteförändringar är dyra för samhället och visar att en räntehöjning med en procentenhet 

minskar priset med mellan 2 - 5 procentenheter. Bostadspriserna förväntas även påverkas av 

befolkningstillväxten i kommunen då en ökad befolkning ger en ökad efterfrågan. På kort sikt, då 

utbudet är konstant, bidrar detta till att priserna på bostäder stiger för att sedan avta på längre sikt 

då den ökade efterfrågan väntas besvaras genom ett större utbud, det vill säga ökad produktion av 

bostäder. 

 När befolkningen ökar så krävs det som sagt ovan att utbudet av bostäder ökar för att möta upp den 

ökade efterfrågan. Då denna studie omfattar 11 år så är det rimligt att anta att utbudet av bostäder 

inte är konstant.  	

En hög arbetslöshet väntas inte påverka bostadspriserna på kort sikt då de flesta antas ha en bostad 

då de blir arbetslösa och även antas ha råd att bo kvar under en kortare period genom ekonomiskt 

stöd. På längre sikt antas arbetslösheten ha en negativ påverkan på bostadspriserna då fler personer 

blir beroende av att sälja sina bostäder och har heller inte förmågan att medverka i en budgivning 

för en ny bostad. Här väntas ett skifte i efterfrågan från bostadsrätter till hyresrätter och på så sätt 

så väntas priserna för bostadsrätter att sjunka. 	
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Denna studiens efterfrågefunktions byggs därför upp enligt följande:  

𝑄" = 𝑓 𝑃, 𝑅, 𝐼

= −	𝛽,𝑃𝑟𝑖𝑠01 − 𝛽2𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01 + 𝛽=𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡01 −	𝛽@𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡01
+ 𝛽E𝐼𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔01 

Där P=Pris, R=Bolåneränta och I=Inkomst. Ett högre pris medför enligt ekonomisk teori en lägre 

efterfrågan. Likaså medför en högre ränta samt en högre arbetslöshet att efterfrågan går ned då en 

högre ränta innebär en högre kostnad för bostaden och en högre arbetslöshet innebär minskade 

inkomster. Hushållens förändringar av preferenser och efterfrågan på konsumtion av bostäder har 

visat sig ha en största påverkan på priserna av bostadsrätter de senaste åren. Därav så består 

efterfrågefunktionen av betydligt fler variabler än utbudsfunktionen som ser ut enligt följande:  

𝑄H = 𝑓 𝑃, 𝑅 = 𝛽I𝑃𝑟𝑖𝑠01 − 𝛽J𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01 

I utbudsfunktionen så ger ett högre pris motsatt effekt då ett högre pris medför att fler hushåll vill 

sälja då priset för deras bostad gått upp. Räntan har däremot även i utbudsfunktionen en negativ 

effekt då en högre ränta gör det dyrare att bygga nya bostäder då byggbolagen som eventuellt 

behöver låna pengar då får dyrare produktionskostnader.  

Det kortsiktiga jämviktspriset för bostadsrätter i denna studie är alltså där utbudet = efterfrågan:  

−	𝛽,𝑃𝑟𝑖𝑠01 − 𝛽2𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01 + 𝛽=𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡01 −	𝛽@𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡01 + 𝛽E𝐼𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔01
= 𝛽I𝑃𝑟𝑖𝑠01 − 𝛽J𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01
→ −	𝛽,𝑃𝑟𝑖𝑠01 − 𝛽2𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01 + 𝛽=𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡01 −	𝛽@𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡01
+ 𝛽E𝐼𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔01 − 𝛽I𝑃𝑟𝑖𝑠01 + 𝛽J𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01 = 0 

→ 𝑃 = −
𝛽2

𝛽, + 𝛽I
𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01 +

𝛽=
𝛽, + 𝛽I

𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡01 −
𝛽@

𝛽, + 𝛽I
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡01

+
𝛽E

𝛽, + 𝛽I
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔01 +

𝛽J
𝛽, + 𝛽I

𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01 
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I denna studie så skattas en prisfunktion i enlighet med ekvationen ovan. Resultaten i denna studien 

kommer att vara baserade på denna utbud- och efterfrågefunktionen men skattningarna kommer att 

vara i reducerad form. Bråktalen (− MN
MOPMQ

, MR
MOPMQ

, 𝑜𝑠𝑣) i ekvationen ovan är alltså de estimat som 

skattas. Reducerad form används eftersom att väldigt många kommuners data används i studien. 

Detta orsakar problem med kolinjäritet mellan kommunerna och med anledning av det så exkluderas 

kommunspecifika variabler och skattningar görs då på en reducerad modell. I reducerad form så 

används enbart de oberoende variablerna med hög korrelation med den beroende variabeln, pris för 

bostadsrätter och inte de oberoende variablerna som har hög korrelation med andra oberoende 

variabler.  
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3. Data	
I den här empiriska studien av nettoinkomstens effekt på priserna för bostadsrätter så utgår jag från 

paneldata på kommunnivå för samtliga Sveriges kommuner under tidsperioden 2005 - 2015. Data 

rörande nettoinkomsten hämtas från Kommun- och Landstingsdatabasen (Kolada) och likaså data 

rörande priserna för bostadsrätter. För att till så stor del som möjligt undvika att vi har utelämnade 

variabler vilket skulle leda till snedvridna parameterestimat samt för att öka den statistiska 

trovärdigheten i denna studien så adderas kontrollvariabler till undersökningen. De kontrollvariabler 

som lagts till är bolåneränta, inflyttningsnetto, dummies för storstäderna, övriga Sverige, 

Invånare/antal bostäder samt arbetslöshet.  

Variabler samt motivering 

Bostadspriserna ses som en endogen variabel, det vill säga att de beror på variablerna i modellen. 

Inkomsten samt kontrollvariablerna som används antas vara exogena variabler och därav bero på 

faktorer utanför modellen. För att kontrollera för inflation så divideras samtliga monetära variabler 

med konsumentprisindex (KPI) så att alla priser mäts i 1980 års penningvärde. Bostadspriserna 

definieras som det genomsnittliga priset för överlåtna bostadsrätter kombinerat med de tidigare 

framräknade areorna per kommun för att erhålla kvadratmeterpriser för bostadsrätter per kommun. 

Disponibel inkomst är hämtad från Kolada3 och beskriver mediannettoinkomsten i kr/invånare från 

20 år och uppåt. Nettoinkomsten är den totala inkomsten minus eventuella avdrag, skatter och 

avgifter. Anledningen till att medianvärdet används framför medelvärdet är för att undvika 

missvisande resultat som lätt kan uppkomma vid just mått på inkomster då stora skillnader kan 

förekomma från mått som är väldigt mycket högre respektive lägre än det normala för kommunen, 

så kallade outliers. Inkomsten ses som en exogen variabel som inte förklaras av variabler inom 

modellen utan av utomstående variabler mer relaterade till arbetsplatsen och prestationer. I modellen 

är inkomstvariabeln potentiellt endogen. Ett sätt att hantera detta är att skatta modellen med 2sls4, 

vilket i sig inte är oproblematiskt. Ett är att det inte är helt enkelt att hitta valida exkluderande 

instrument. Vi lämnar dock detta potentiella endogenitetsproblem för mer ekonometriskt 

avancerade studier som fokuserar på att på ett korrekt sätt hantera detta potentiella 

endogenitetsproblem. Variabeln mäts i kronor/år i 1980 års penningvärde. Variabeln är definierad 

																																																								
3	Kommun-	och	landstingsdatabasen.		
4	”Two	stage	less	squared”,	alternativ	modell	som	används	när	den	beroende	variabeln	är	
korrelerad	med	den	oberoende	variabeln.		
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som disponibel mediannettoinkomst för personer 20 år och äldre, mätt på individnivå. 

Data rörande bolåneräntan hämtas från SCB5 och innehåller den genomsnittliga bolåneräntan efter 

skatteavdrag. Denna variabeln förväntas påverka priset på bostadsrätter negativt då en högre 

räntenivå enligt ekonomisk teori skulle medföra lägre bostadspriser. Den ses även den som exogen 

då den väntas bero på reporäntan till största del men även av regelverk och bankernas skuldkvoter 

som inte tas med i modellen. Bolåneräntan har visat sig ha stor betydelse för bostadspriserna men 

har under de senaste perioderna, då räntan varit så pass låg, visat sig ha en mindre betydelse. 

Variabeln väntas även ha en viss påverkan på utbudet och på så sätt bidra till ett lägre utbud vid 

högre ränta vilket väntas ge stigande priser. Variabeln är definierad enligt den genomsnittliga räntan 

för ett år för ett rörligt6 bostadslån.  

Data rörande nettomigrationen är hämtat från Kolada och beskriver antalet personer som flyttar in 

minus de som flyttar ut. Den här variabeln är intressant med tanke på att den till stor del beskriver 

den ökade efterfrågan på bostäder i kommunen. Är nettomigrationen positiv, med andra ord att det 

flyttar in fler personer än vad det är som flyttar ut så antas det ha en positiv effekt på bostadspriserna 

då efterfrågan väntas öka givet att antalet bostäder är konstant. Variabeln definieras som antal 

inflyttade (inrikes och immigranter) minus antal utflyttade (inrikes och emigranter). 

För att kontrollera för effekten av att bostadsrätten ligger i en av de tre större städerna i Sverige 

(Stockholm, Göteborg och Malmö) skapas tre stycken dummy variabler för dessa städer där övriga 

Sverige fungerar som referenskategori. Dessa variabler är tänkta att kontrollera för en större 

efterfrågan på bostäder i dessa städer än i övriga Sverige och därav att priserna är högre än övriga 

Sverige. Variablerna definieras utifrån SCB:s indelning av kommuner till dessa regioner.  

Antalet bostäder hämtas för åren 2005 - 2015 från SCB. Denna variabel antas spela en viktig roll i 

prissättningen av bostadsrätter i och med att det är ett mått på utbudet. En kommun med få bostäder 

per invånare förväntas därav få ett högre pris jämfört med en kommun med fler bostäder/invånare. 

Denna variabel är definierad som det totala antalet bostäder som finns på marknaden utom 

specialbostäder.  

I ett samhälle där arbetslösheten är hög är det rimligt att anta att också priserna för bostäder är lägre 

då sannolikheten att bli av med sitt arbete torde vara högre i kommuner med hög arbetslöshet. 

Möjligheten att byta bostad blir betydligt svårare då det blir svårare att få lån utan en fast inkomst 

																																																								
5	Statistiska	Centralbyrån.	
6	Obundet	lån	som	oftast	har	en	bindningstid	på	3	månader.		



	 12	

och då är det i första hand hyresrätterna som blir av intresse för invånarna och inte bostadsrätter. 

Arbetslösheten i denna studie är definierad som antal öppet arbetslösa och personer i program med 

aktivitetsstöd i åldern 18–64 år dividerat med antal invånare 18–64 år. 

För data rörande bostadspriserna så saknades värden för 18 kommuner för vissa år. De kommuner 

som enbart saknade värden för ett till tre år har tilldelats värden för dessa år efter medelvärdet av de 

närmaste åren. Exempelvis så saknade Arjeplog värde för året 2012, då skattades ett värde utifrån 

värdena för 2011 och 2013. De kommuner som har fått skattade värden med denna metoden är; 

Arjeplog, Berg, Essunga, Högsby, Nordmaling, Norsjö, Ockelbo, Vansbro samt Åsele.  De 

kommuner som har tagits bort från denna studie på grund av brist på data är; Bjurholm, Dorotea, 

Nordanstig, Pajala, Ragunda, Storfors, Tranemo, Ydre samt Överkalix. Dessa kommuner bedöms 

dock vara av samma karaktär som kommuner som är med i studien och på det sättet inte påverka 

resultatet.  

Vid analys av datamaterialet upptäcks så kallade outliers rörande bostadspriserna där priset är lägre 

än 3kr/kvadratmeter eller saknas. För att undvika att dessa observationer ger ett snedvridet estimat 

vid regressionerna tas de observationerna bort. Det totala antalet observationer i datamaterialet är 

2545 stycken.  

En deskriptiv statistik (Figur 4) över den insamlade data finns att avläsa under avsnittet tabeller. Vid 

avläsning syns nu tydligt att det inte finns några extremvärden som inte verkar vara trovärdiga utan 

data ser ut att stämma överens med det som antas. Det går dock att se att data kommer behöva 

modifieras lite för att ge en mer rättvis bild, mer om detta under avsnittet modell och metod. En graf 

för inkomsten (figur 1) samt för priserna (figur 2) finns att se i avsnittet tabeller och figurer. Vid en 

snabb titt på dessa grafer så går det tydligt att utläsa att de två variablerna har en stark korrelation 

med varandra och alltså rör sig i samma riktning med nästan identiska linjer.  
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4. Modell	och	Metod	
Utifrån den deskriptiva statistiken som presenterades i förra avsnittet är det tydligt att 

nettoinkomsten är skevt fördelad, det syns tydligt att medianen ligger närmare den lägsta 

observationen än den högsta. Detta är förståeligt då det råder stora skillnader mellan de största 

städerna och de minsta städerna i de flesta variablerna.  

Bostadspriserna modifieras som beskrivet i avsnittet ovan genom att priserna görs om så att de ges 

i 1980 års penningvärde. Alla bostadspriser har då dividerats med KPI för motsvarande år och på så 

sätt har det reella bostadspriset beräknats för att undvika att en trend tas med i beräkningarna. 

Likaså görs även nettoinkomsten om vilket gör att vi nu definierar nettoinkomsten efter 1980s 

penningvärde och på sätt tar bort inflationens påverkan från både priser och inkomsterna. Som vi 

nu kan se (Tabell 2) så har det genomsnittliga kvadratmeterpriset under perioden 2005–2015 

minskat från 7 508kr till 2 462kr och likaså har årsnettoinkomsten minskat från 189 960kr till 62 

508kr. 

Migrationsnettot kan även den ge en missvisande bild då ett migrationsnetto på +20 personer kan 

vara väldigt mycket för en liten stad men samtidigt väldigt lite för en stor stad. För att kontrollera 

för detta så har migrationsnettot dividerats med antalet invånare i respektive kommun.  

Variabeln antalet invånare per bostad är definierad som antalet invånare i kommunen per bostad. 

Här har dock inte specialbostäder tagits med i beräkningarna för antalet bostäder vilket på så sätt 

kan gen en aning missvisande bild. Genom att tittat på Tabell 2 så kan vi se att det genomsnittliga 

antalet invånare per bostad i Sverige under denna tidsperiod är lite drygt 6 personer vilket anses 

vara högt då det genomsnittliga hushållet i Sverige består av 2,2 personer men detta förklaras då av 

att specialbostäder inte är med i beräkningarna. 
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Datasetet som används är en så kallad obalanserad panel7 på grund av att de observationer som hade 

ett bostadspris på mindre än 3kr/kvm är borttagna. Bostadsmarknaderna i dessa kommuner där 

priserna ligger nära noll fungerar annorlunda jämtemot övriga Sverige och i en del kommuner så 

görs inga försäljningar under vissa år. Antalet observationer som togs bort var 546 stycken och detta 

väntas inte ge ett felaktigt estimat utan antas bidra till ett bättre och mer sanningsenligt resultat. Det 

totala antalet observationer som finns i datasetet är nu 2 545 (3 091).  

Vid studier rörande paneldata så är det främst två estimatorer som används. Random effects 

modellen är en vanligt förekommande modell att tillämpa då observationerna anses vara slumpvist 

utvalda. Denna modell är vanlig vid medicinska studier och liknande där det ej är möjligt att testa 

för hela populationen utan en slumpvist utvald grupp ur populationen testas.  

Fixed effect modellen kontrollerar för variabler som varierar mellan kommuner men inte över tid 

och variabler som varierar över tid men inte mellan kommuner. Denna typ av modell är mer vanlig 

vid studier som görs på statistik inhämtad från en hel population, till exempel samtliga kommuner, 

län och länder. Denna modell är också mer anpassad för att få ett mer exakt resultat för den aktuella 

populationen som studien genomförs på till skillnad från random effects modellen som väntas ge ett 

mer generaliserat resultat.  

I denna studie så utgås det från att det är fixed effects modellen som ska appliceras då studien 

genomförs på insamlad statistik för samtliga svenska kommuner. För att säkerställa att fixed effetcts 

är den korrekta modellen så genomförs ett så kallat Haussman-test8. Testet ger ett p-värde som är 

mindre än 0,001 vilket visar att fixed effects modellen bör användas framför random effects vilket 

även är det som antogs från början.  

För att genomföra denna studie så kommer ett flertal regressioner i reducerad form att genomföras 

för att hitta den modell som bäst beskriver data och ger det bästa estimatet. Det kommer även att 

göras jämförelser mellan de tre största städerna i Sverige (Stockholm, Göteborg och Malmö) och 

övriga Sverige för att se hur det skiljer sig åt. Det kommer även att genomföras test för att se hur 

denna modell kan beskriva dagens bostadspriser sett till priset i kronor per kvadratmeter. Detta testet 

är tänkt att styrka resultatet i denna studie ytterligare då ett resultat i närheten av de verkliga 

kvadratmeterpriserna skulle betyda att modellen väl beskriver den datagenererande processen.  

																																																								
7	Det	saknas	observationer	för	vissa	grupper	vid	enstaka	tidpunkter.		
8	Ett	statistiskt	test	i	programmet	Stata	som	visar	vilken	modell	som	ska	användas.		
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4.1	Utgångsmodellen		

Utgångspunkten för analysen är följande modell:   

 

Utgångsmodellen visar min frågeställning från en annan synvinkel, nämligen hur mycket inkomsten 

påverkar bostadspriserna. Β1 är koefficienten för variabeln inkomst i den specifika kommunen i för 

tidpunkt t. 𝛼t är det kommunspecifika interceptet och εit är feltermen för den specifika kommunen 

vid den specifika tidpunkten. Då studien syftar till att ta reda på hur mycket av bostadspriset som 

beror på inkomst så kommer en så kallad log-log modell att användas där en procentenhets 

förändring av inkomsten är förknippad med en β1% förändring av bostadspriset.  

Den interna validiteten i denna modellen väntas vara väldigt låg då modellen väntas lida av ett bias 

i utelämnade variabler. Delar av dessa variabler som saknas fångas upp av modellens fixed effects 

men de variabler som enligt tidigare studier har visat sig påverka bostadspriserna kommer att läggas 

till som kontrollvariabler till denna studiens basmodell. 

Gällande denna studiens interna validitet så görs ett viktigt antagande att feltermen och variabeln 

inkomsten, alltså den oberoende variabeln inte korrelerar med varandra. Detta kan förklaras 

matematiskt av denna formel:  

𝐸 𝑢01 𝑋01 = 𝑥 = 0 

Detta antagande betyder att vår oberoende variabel, inkomst, är okorrelerad med feltermen, ui. För 

att försäkra oss om att detta antagande håller så lägger vi därför till de kontrollvariablerna som finns 

beskrivna på sidorna 10 till 11 i denna studie.  

I denna studie så kommer en fixed effects modell att användas vilket betyder att antagandet behöver 

utökas och att vi tar hänsyn till både kommun- och tidspecifika effekter, tiden representeras här av 

𝛾t och den specifika kommunen av 𝛼i:   

 

I denna studie då en multipel regression kommer att göras där det kommer att skapas dummy 

variabler är även ett annat antagande aktuellt vilket är den om att perfekt multikollinearitet inte får 

förekomma vilket innebär att en variablerna anses vara perfekt multikollinjära om en av variablerna 

ln(Bostadsprisi ) = β1 ln(Inkomsti )+α i + ε it

E(uit Xit ,γ t ,α i ) = 0
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är en perfekt linjär funktion av de andra variablerna.  

Då variablerna förväntas påverka sig själva över tid samt antas vara heteroskedastiska så kommer 

klustrade standardfel att användas i regressionerna. 

4.2	Modell	1		

 

Det enda som skiljer denna modellen från modellen ovan är att det nu lagts till ett intercept för varje 

tidpunkt, i övrigt är modellerna lika. β1 är koefficienten för variabeln inkomst i den specifika 

kommunen i för tidpunkt t. 𝛼i är det kommunspecifika interceptet, 𝛾i det tidsspecifika interceptet och 

εit är feltermen för den specifika kommunen vid den specifika tidpunkten. 𝛾t fångar upp olika 

tidsspecifika effekter då som förändringar i reglerna gällande bolån och kreditinstitut. Särskilt 

intressant är år 2010 då det så kallade lånetaket9 infördes.  

4.3	Modell	2		

Den andra modellen för denna studie är den som kan motiveras bäst utifrån ekonomisk teori. Då det 

är prisökningen procentuellt sätt som är av intresse i denna studie så kommer den beroende variabeln, 

Bostadspris, att vara logaritmerad vilket ger en så kallad log-log modell.   

 ln 𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠01 = 𝛽, ln 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡01 + 𝛽2𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡012 + 𝛽= ln 𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01 +

𝛽@ ln 𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜01 + 𝛽E ln 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑠𝑡ä𝑑𝑒𝑟01 + 𝛽I ln 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡01 + 𝛼0 + 𝛾1 + 𝜀01	 

Inkomsterna är i denna studie den oberoende variabeln och är den som är av intresse. Utifrån   min 

frågeställning och en tydligare bild av resultatet så är inkomsten precis som priserna i logaritmerad 

form. Enligt ekonomisk teori så påverkar inkomsten efterfrågan positivt vilket medför att 

efterfrågakurvan förskjuts utåt men även att en inkomstökning har en avtagande effekt då det vid 

högre inkomstnivåer inte handlar så mycket om inkomst utan mer om utbudet. Detta motiverar till 

varför variabeln Inkomst, i denna studie även finns i kvadrerad form. Bolåneräntan har enligt tidigare 

studier visat sig vara en av de största orsakerna till både förändringar i efterfrågan och förändringar 

i utbudet vilket gör den till en viktig variabel för denna studie. Migrationsnettot antas påverka 

efterfrågan positivt enligt tidigare studier inom bostadsmarknaden men den väntas inte vara 

avtagande. Antalet bostäder väntas ha en negativ effekt på efterfrågan då ett högre antal bostäder 

																																																								
9	Lånetakte innebar att en bostad enbart fick vara belånad till 85%.	

ln(Bostadsprisit ) = β1 ln(Inkomstit )+α i + γ t + ε it
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väntas bidra till en lägre efterfrågan. Arbetslösheten är mätt i procent och har enligt tidigare 

forskning visat sig påverka efterfrågan negativt. 

4.4	Modell	3		
I denna modellen så kommer inte fixed effects att användas utan istället så kommer extra 

kontrollvariabler att läggas till samt att det kommer att genomföras test10 för att kontrollera om det 

saknas förklarande variabler i modellen. Den första modellen utan fixed effects som görs kommer 

att vara följande:  

ln 𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠01
= 𝛽, ln 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡01 + 𝛽2𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡012 + 𝛽= ln 𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01
+ 𝛽@ ln 𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜01 + 𝛽E ln 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑠𝑡ä𝑑𝑒𝑟01 + 𝛽I ln 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡01
+ 𝛾1 + 𝜀01 

Denna modellen innehåller samma variabler som Modell 2 men här används alltså inte fixed effects 

modellen. Anledningen till detta är för att i senare modeller kunna analysera effekten av storstäderna 

då detta inte är möjligt då fixed effects används. När fixed effects används i modellen så tas 

storstadsvariablerna bort på grund av multikollinearitet vilket gör att det inte går att uppskatta en 

effekt av dessa områden. Denna modellen gör detta möjligt.  

4.5	Modell	4		

I den här modellen så kommer fjolårets priser att användas som en förklarande variabel. Detta 

motiveras genom att bostadsmarknaden anses vara en trögrörlig marknad och reagerar inte på 

makroekonomiska förändringar på en gång och inte heller hinner utbudet anpassa sig på kort sikt 

vilket gör marknaden trögrörlig (Boverket, 2013). Detta gör att modell 4 ser ut enligt följande:  

ln 𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠01
= 𝛽, ln 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡01 + 𝛽2𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡012 + 𝛽= ln 𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠01a,
+ 𝛽@ ln 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡01 + 𝛽E ln 𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01 + 𝛽I ln 𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜01
+ 𝛽J ln 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑠𝑡ä𝑑𝑒𝑟01 + 𝛽b𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑚01 + 𝛽e𝐺ö𝑡𝑒𝑏𝑜𝑟𝑔01 + 𝛽,g𝑀𝑎𝑙𝑚ö01
+ 𝛾1 + 𝜀01 

																																																								
10	Kommandot	ovtest	används	i	Stata	för	att	kontrollera	om	det	saknas	förklarande	variabler	
i	modellen.		
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4.6	Alternativ	Modell	

För att kontrollera känsligheten i vår modell så genomför vi ännu en regression där vi byter ut några 

av kontrollvariablerna till variabler som väntas ge en likvärdig effekt. Ett liknande resultat i den 

alternativa modellen skulle styrka resultatet från basmodellen.  

ln 𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠01
= 𝛽, ln 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡01 + 𝛽2 ln(𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡01) + 𝛽= ln 𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01
+ 𝛽@ ln 𝑁𝑦𝑏𝑦𝑔𝑔𝑡01 + 𝛽E ln 𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑01 + 𝛽I𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑚01

+ 𝛽J𝐺ö𝑡𝑒𝑏𝑜𝑟𝑔01 + 𝛽b𝑀𝑎𝑙𝑚ö01 + 𝛾1 + 𝜀01 

I denna modellen så byts antalet bostäder till variabeln personer/bostad och inflyttningsnettot byts 

ut till antalet nybyggda bostäder. Antalet nybyggda bostäder passar bra in i denna modellen då detta 

ses som ett mått på ökad efterfrågan i kommunen vilket inflyttningsnettot kan vara en förklarande 

faktor till. Variabeln personer/bostad är ett alternativmått till antalet bostäder där nu även 

befolkningen tas med i beräkningarna.   
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5. Resultat		
I det här avsnittet presenteras resultaten från de regressionerna som har gjorts följt av en diskussion 

i nästa avsnitt rörande resultatet jämfört med andra studier. 

Resultatet i utgångsmodellen (Tabell 3, Kolumn 1) ger en klar bild att antagandet som gjorts rörande 

inkomstens effekt på bostadspriserna verkar stämma överens med förväntningarna. Resultaten visar 

på att koefficienten för den logaritmerade disponibla inkomsten är positiv och har värdet 4,1 och 

indikerar på ett skift utåt av efterfrågakurvan (sida 8). Detta indikerar att disponibel inkomst och 

bostadspriserna rör sig åt samma håll, det vill säga att en högre disponibel inkomst ger ett högre 

bostadspris. Resultatet från denna modell indikerar att en procentenhets ökning av den disponibla 

inkomsten leder till att bostadspriserna ökar med 4,1 procentenheter. Detta resultat är statistiskt 

signifikant på en procents nivå då p-värdet11 är mindre än 0,01. I den här modellen så är R2 = 

0,664012. Det här resultatet tillåter mig att gå vidare till nästa modell där ett intercept för varje år 

skapas genom att lägga till dummy variabler för varje år.  

I modell 1 (Tabell 3, Kolumn 2) där tidsdummies lagts till i modellerna kan man utifrån resultatet 

se att koefficienten för inkomstvariabeln är positiv och att antagandet om att disponibel inkomst har 

en positiv effekt på priserna står sig. Koefficienten för variabeln disponibel inkomst har däremot 

minskat betydligt och är nu 0,99 vilket innebär att en ökning av inkomsten med en procentenhet 

ökar priserna på bostadsmarknaden med 0,99 procentenheter. Detta resultat är däremot inte 

signifikant då dess p-värde överstiger 0,05. Värdet på R-squared för denna modellen steg jämfört 

med förra modellen då värdet för R2 = 0,6930  

Då dessa resultat inte är statistiskt signifikanta så bör dessa modeller kompletteras med 

kontrollvariabler då dessa modellerna väntas lida av uteblivna variabler. 

																																																								
11	P-värdet	innebär	sannolikheten	för	att	ett	resultat	skulle	bero	på	tillfälligheter,	ett	lågt	p-
värde	är	därför	att	föredra	i	statistiska	analyser.		
12	Förklarar	hur	bra	de	oberoende	variablerna	beskriver	resultatet	för	modellen.		
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Resultatet från Modell 2 (Tabell 3, Kolumn 3) är mer likt den första regressionen vad gäller den 

disponibla inkomstens påverkan på bostadspriserna. Antagandet stärks i och med att 

kontrollvariabler läggs till och resultatet från den tredje regressionen visar en inkomstökning med 

en procentenhet ökar priset för bostadsrätter med 3,785 procentenheter med en statistisk 

signifikansnivå på en procent då p-värdet är mindre än 0,01. Den andra variabeln i ordningen 

uppifrån är inkomsten i kvadrat. Precis som förväntat så är den negativ, det vill säga att för varje 

procent som lönen ökar så sjunker inkomstens effekt på bostadspriserna. Denna variabel är precis 

som den logaritmerade disponibla inkomsten signifikant på nivån en procent. Den tredje variabeln 

uppifrån är arbetslösheten, resultatet visar att arbetslöshet har en negativ effekt på bostadspriserna 

vilket skulle medföra ett skift inåt för efterfrågakurvan vilket stämmer överens med den ekonomiska 

teori som är presenterad på sidan 8, däremot så är detta resultatet ej statistiskt signifikant. Antalet 

bostäder påverkar priserna negativt och att tolka av resultatet så innebär en ökning av antalet 

bostäder med en procentenhet att priset för bostäder i genomsnitt går ned med 0,208%. Detta är 

dock inte statistiskt signifikant då dess p-värde är 0,214. När det gäller nästa variabel som är 

bolåneräntan så går det att utläsa en negativ koefficient för denna variabel vilket även det stämmer 

överens med den ekonomiska teorin gällande bostadspriserna. En högre ränta innebär alltså enligt 

de här resultaten att bostadspriserna sjunker och medför ett skifte inåt i efterfrågakurvan och 

utbudskurvan som båda påverkas negativt av en höjning av räntan. Koefficienten i detta fallet är -

1,242, detta innebär alltså att en procentenhets ökning av bolåneräntan medför ett prisfall på 1,24% 

för bostäder. Denna variabel är statistiskt signifikant på nivån en procent. Den sista variabeln är 

nettomigrationen som både visar fel tecken enligt ekonomisk teori och ej är statistisk signifikant. 

Denna variabel kommenteras mer i diskussionen i det nästa avsnittet. Vad gäller de olika intercepten 

för tiden så är alla år statistiskt signifikanta förutom 2009 och 2010 som är statistiskt insignifikant. 

R2 för denna modellen är även det bra då dess värde är 0,742. 

Modell 3 (Tabell 3, Kolumn 4) är den första modellen utan fixed effects och innehåller samma 

variabler som modell 2 gjorde. Det går nu att avläsa ett resultat som till stor utsträckning skiljer sig 

åt från den tidigare modellen men variabeln som är mest intressant i denna studien, inkomsten, får 

i princip samma resultat. Värdet som går att avläsa för inkomstvariabeln är 3,791 och är statistiskt 

signifikant på fem procent nivån. Den andra inkomstvariabeln, inkomst i kvadrat, är inte signifikant 

i denna modellen. I denna modellen så är arbetslösheten en mer betydande variabel då värdet för 

dess koefficient är -0,815. Denna variabel är statistiskt signifikant på nivån en procent. Antalet 

bostäder får i denna modell en positiv koefficient vilket inte överensstämmer med ekonomisk teori, 

denna variabel är trots detta bedömd som signifikant. En ökning av antalet bostäder med en 
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procentenhet skulle enligt resultatet för denna modellen innebära att priserna går upp med 0,33% 

vilket säger emot teorin angående utbud och efterfrågan. Här är det möjligt att detta kan bero på att 

byggandet av bostäder inte sker i takt med den ökade efterfrågan utan att det går för sakta i 

nybyggnationen och på så sätt att resultatet då är korrekt. Variabeln för bolåneräntan får en positiv 

koefficient vilket inte heller det överensstämmer med ekonomisk teori då denna koefficient menar 

att priserna går upp då räntan för bolånen går upp. Denna variabel är inte signifikant då dess p-värde 

överstiger 0,05 och detta gör att resultatet för denna variabel inte är signifikant. Nettomigrationen 

får i denna variabel en positiv koefficient, 0,081, och är statistiskt signifikant. Detta kan jämföras 

med modell 2 där den varken uppfyllde antagandet enligt ekonomisk teori eller var signifikant. De 

specifika årsintercepten i denna modellen skiljer sig väldigt mycket från modell 2 där alla åren utom 

2009 hade positiva koefficienter. I denna modellen så har alla årtalen negativa koefficienter förutom 

2010, 2011 och 2012. I denna modellen är även 2006, 2009, 2011, 2012, 2013 och 2014 

insignifikanta. R2 för denna modellen är 0,655. Anledningen till att detta värde har minskat trots att 

det är samma uppställning av variablerna är för att denna modell inte använder sig av fixed effects 

modellen. 

Testet rörande om det saknas förklarande variabler i denna modell har genomförts. Resultatet säger 

att vi inte kan förkasta nollhypotesen och att det inte saknas förklarande variabler för denna 

modellen då p-värdet för detta testet är mindre än 0,01. 

Modell 4 (Tabell 3, Kolumn 5) även den utan fixed effects. I den här modellen så har ytterligare en 

variabel, fjolårets pris, lagts till som har använts i tidigare forskning. Inkomstvariabelns koefficient 

har i denna modellen minskat från 3,791 till 0,66 vilket är en stor förändring i resultatet, trots detta 

så bedöms denna variabel som signifikant. I denna modellen så är den kvadrerade inkomstvariabeln 

signifikant att jämföra med Modell 3 där den alltså var insignifikant. Koefficienten är här av så liten 

betydelse att den inte är av ekonomisk betydelse. Vad gäller fjolårets priser så är det i denna studien 

den variabeln som väntas påverka priset mest då dess koefficient är 0,912. Detta resultatet är 

statistiskt signifikant. Arbetslösheten går ner en aning från -0,815 till -0,510 och är statistiskt 

signifikant. Antalet bostäder får även den korrigeras nedåt i jämförelse med Modell 3. I denna 

modell är koefficienten 0,0237 att jämföra med 0,332. Signifikansnivån är även här på en procent 

nivån. Bolånevariabeln får i denna modellen en negativ koefficient vilket stämmer överens med 

ekonomisk teori men däremot är den insignifikant. Nettomigrationens koefficient ändras en aning 

även den då dess resultat i denna modellen är 0,004 men döms ut då den är insignifikant. Den stora 

skillnaden mellan de här två senaste modellerna förutom att fjolårets priser lagts till som 

kontrollvariabel är att denna modellen innehåller dummy variabler för storstadsregionerna 
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Stockholm, Göteborg och Malmö. Alla dessa områdens resultat är insignifikanta för modellen och 

har väldigt låga koefficienter.  

Även för denna modellen så genomförs ett test rörande om det saknas förklarande variabler för 

modellen men även denna test visar precis som för föregående modell att det inte saknas förklarande 

variabler.  

För att testa styrkan i detta resultat rörande bostadspriserna så genomförs en regression med 

alternativa specifikationer, Modell 5 (Tabell 3, Kolumn 6). Även i denna modell så visar resultatet 

en signifikant positiv koefficient för inkomstvariabeln. Variabeln har här koefficienten 3,01 vilket 

är en aning mindre än resultatet för Modell 2 och Modell 3. De övriga variablerna är inte av intresse 

att diskutera för denna modellen då denna modell enbart är tänkt att fungera som en kontroll för att 

inkomstvariabeln inte ändrar sig i större drag genom att variabler byts ut mot likvärdiga variabler. 

Storstadsvariablerna går det dock att säga ett par ord om. Resultat för dessa variabler tolkas så att 

givet att alla andra variabler hålls konstanta så betyder det att om bostaden ligger i Stockholm, 

Göteborg eller Malmö så är bostaden 0,6%, 0,75% respektive 0,67% dyrare än övriga Sverige. R2 

för denna modellen är 0,6803. Att värdet ökar är förståeligt då denna modellen kontrollerar för 

storstäderna.  R2 för denna modellen är 0,5299.  

5.1	Analys	av	Resultatet	

Denna studies syfte är att ta reda på hur mycket priserna för bostadsrätter ökar när inkomsterna ökar 

procentuellt sett. När resultaten från de sex olika regressionerna analyseras så kan modell1 uteslutas 

då inkomstvariabeln inte är signifikanta på nivån 5%.  

När de fem återstående modellernas resultat analyseras så kan man se att koefficienten för 

inkomstvariabeln är positiv i alla modellerna vilket stämmer överens med tidigare antaganden som 

gjorts i denna studie som är grundade efter ekonomisk teori. Tittar vi på den teoretiska 

efterfrågefunktionen (sida 8) så ser vi att en ökad inkomst bidrar till ett skifte utåt i efterfrågakurvan. 

I Modell 1 så är resultatet något högre än Modell 2 och 3 som är identiska med undantag för fixed 

effects som används i Modell 2, resultat rörande inkomstvariabeln för dessa modeller är 3,785 

respektive 3,791. Då detta är ett mått i procent så innebär det alltså en skillnad på nästan 0,06% 

vilket ses som väldigt litet i detta sammanhanget. Utgångsmodellen och Modell 2 är båda 

signifikanta på nivån en procent medan Modell 3 är signifikant på nivån 5%. Detta har troligtvis att 

göra med att fixed effects inte är applicerad i den modellen och på så sätt blir regressionen mer 

beroende av kontrollvariabler. Modell 4 får ett resultat som sticker ut från övriga med ett 
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koefficientvärde 0,66. I denna modellen har till skillnad från övriga modeller fjolårets priser använts 

som en förklarande variabel vilket visar sig ha en stor påverkan på resultatet. Denna modell döms 

av detta ut då det verkar som att fjolårets priser förklarar i stort sett hela priset och att det inte är de 

övriga variablerna som bestämmer priset längre. 

Vad gäller effekten av att använda inkomsten i kvadrat som förklarande variabel så kan det 

konstateras att den är väldigt liten men att en modell utan denna variabeln medför stora förändringar 

och bidrar till att inkomsten är insignifikant vilket strider mot ekonomisk teori och tidigare studier. 

Då 4 av 5 regressioner ger resultatet att en inkomstökning ökar priserna för bostadsrätter med 3–4 

gånger inkomsten så ses detta i denna studie som ett tecken på att så är fallet. En annan teori som 

styrker detta är skuldkvoten som bankerna använder sig av vid utlåning. Riksbanken skrev 2016 att 

de svenska skulderna ökat från 324 procent av disponibel inkomst 2010 till 343 procent 2016. Detta 

styrker resultatet för denna studie då resultatet i denna studie pekar på bostadspriser mellan 300 och 

400 procent av disponibel inkomst.  

När priserna predikteras enligt Modell 2 för hela Sverige så fås resultatet att det genomsnittliga 

kvadratmeterpriset (År 1980s penningvärde) under perioden 2005–2015 ska vara 2 595 kronor. 

Detta kan jämföras med det verkliga priset som under samma period var 2 462 kronor.  

För Stockholmsområdet så redovisar samma test ett resultat som stämmer väldigt bra överens med 

det faktiska priset för denna perioden. Resultatet visar 12 887 kronor per kvadratmeter jämfört med 

det faktiska priset som var 12 896. Alltså enbart en skillnad på 9 kronor som inte uppfattas av denna 

modellen.  

Resultaten för Göteborg och Malmö visar likaså dom på en bra noggrannhet då det endast skiljer 7 

kronor för båda orterna jämfört med det faktiska priset för denna period.  

För att analysera de olika regionernas påverkan på bostadspriset så används den alternativa modellen 

som visar att om alla variabler hålls konstanta så är en bostad som ligger i Stockholm 0,6% dyrare 

enbart för att den ligger i Stockholm. För Göteborg så är samma resultat 0,75% och Malmö 0,67%. 

Dessa resultat är då mest kopplade till det geografiska läget för orten och en anledning till att 

Stockholm har det lägsta värdet i denna studien kan bero på att priserna i Stockholm är så pass 

mycket högre än Göteborg och Malmö att det är andra variabler som påverkar priserna uppe i 

Stockholm. En annan anledning kan vara klimatet eller att många som arbetar i Köpenhamn har valt 

att bosätta sig i Malmö vilket potentiellt skulle kunna bidra till högre bostadspriser i Malmö.  
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I tabell 3 under Modell 2 så kan det ses att 2009 samt 2010 inte är signifikanta i denna modellen.  

men inte minst bostadsmarknaden som var orsaken till den finanskrisen som inleddes 2008 i USA. 

Detta påverkade inte Sverige i en större omfattning men fick regeringen att agera och 2010 så 

infördes bolånetaket. Att 2009 inte är signifikant beror troligtvis på den oron som fanns på 

marknaden under finanskrisen vilket enligt denna modell medförde att de variablerna som finns i 

denna modell inte kan förklara priserna på en signifikant nivå. År 2010 så lever fortfarande oron 

kvar från finanskrisen och dessutom så infördes bolånetaket vilket medför att resultatet för detta året 

inte är statistiskt signifikant.  

I tabell 3 och tabell 4 så kan det även ses att år 2015 inte är med i regressionerna på grund av 

multikollinearitet. Detta blir i detta fallet inte ett problem då statistikprogrammet Stata tar hand om 

detta och utesluter denna variabeln utan att estimaten påverkas. Detta har dock undersökts med 

anledning av att få ett resultat för 2015 utan framgång. För att ta reda på vart problemet ligger så 

har olika tester genomförts i form av korrelationsmatriser, regressioner med den oberoende 

variabeln som beroende variabel, ett så kallat VIF test som står för Variance Inflation Factor.  

Det som kan konstateras är att om variabeln för bolån utesluts så får programmet fram resultat för 

samtliga åren. Resultatet som fås då för inkomstvariabeln är 2,79 och detta är då signifikant. 

Däremot så ändrar detta övriga variabler då antalet bostäder, migrationsnettot, arbetslösheten samt 

samtliga år är insignifikanta. Av detta så konstateras att detta inte är ett bra alternativ då resultatet 

inte stämmer överens med den ekonomiska teori som de teoretiska modellerna (sida 8) bygger på 

samt att tidigare studier har visat att bolåneräntan har en effekt på bostadspriserna. Därav så 

accepteras det att det finns en viss korrelation i modellen vilket medför att 2015 inte tas med i 

resultatet.  

Regressionerna (Tabell 8) som gjordes för de olika storstadsområdena visar alla signifikanta resultat 

vilket ger en god möjlighet att analysera även dessa resultat.  

För Stor-Stockholm så kan det avläsas att en procentenhets ökning av den disponibla inkomsten 

skulle innebära en ökning av priset för bostadsrätter med 4,72 procentenheter. Den kvadrerade 

inkomsten visar en negativ koefficient vilket även det stämmer överens med ekonomisk teori och 

det antagandet som gjordes tidigare i studien. Antalet bostäder visar sig ha en positiv effekt på priset 

vilket inte stämmer överens med ekonomisk teori. Effekten beräknas enligt modellen vara att en 

procentenhets ökning av antalet bostäder skulle innebära en ökning av priset med 0,47 

procentenheter. Bolåneräntan visar rätt tecken utifrån ekonomisk teori och en ökning av 

bolåneräntan med 1 procentenhet skulle då innebära en prissänkning med 0,11 procentenheter. 
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Arbetslösheten och migrationsnettot visar inte signifikanta resultat för Stor-Stockholm.  

I Göteborg visar sig inkomsten ha en större effekt på bostadspriserna än i Stockholm då en 

procentenhets ökning av inkomsten innebär en prisökning av bostadsrätter med 6,08 procentenheter 

i Göteborgsområdet. Till skillnad från Stockholm så har inte antalet bostäder en signifikant påverkan 

på bostadspriset i Göteborg medan migrationsnettot har det till skillnad från Stockholmsområdet om 

än väldigt liten med en positiv procentuell förändring för bostadspriset på 0,05 procent. Resultatet 

för bolåneräntan visar sig ha samma effekt i Göteborg som i Stockholm, 0,11 procent.  

Vad gäller resultatet i Malmö så visar sig inkomsten betyda mindre för utvecklingen av 

bostadspriserna i Malmö än i Stockholm och Göteborg. En ökning av inkomsten med en 

procentenhet skulle i Malmö innebära en prisökning med 3,59 procent. I Malmö så visar sig 

arbetslösheten ha en signifikant påverkan på bostadspriset då en högre arbetslöshet med en procent 

innebär en prissänkning med 0,18 procent. Varken bolån, migrationsnetto eller antalet bostäder visar 

sig vara signifikant för bostadspriset i Malmö.  

Gemensamt för Storstäderna är att inkomsten visar sig ha en stor påverkan på bostadspriserna. I 

Göteborg visar sig inkomsten ha en högre påverkan på bostadspriserna än övriga Sverige där 

inkomsten påverkar bostäderna med 4,77%. Stockholm ligger på en snarlik nivå som övriga Sverige 

medan Malmö ligger något under. 

Tabell 6 visar deskriptiv statistik för dessa områden. Genom att analysera den deskriptiva statistiken 

så kan det ses att samtliga storstadsområden alla har ett högre pris för bostadsrätter, högre inkomst, 

lägre arbetslöshet, fler antal bostäder och en större inflyttning procentuellt sett till befolkningen i 

området. Detta överensstämmer alltså med den ekonomiska teorin som lades fram tidigare i studien. 

Inkomsten är högst i Stockholm och likaså arbetslösheten. I Malmö där arbetslösheten visade sig ha 

en signifikant påverkan på priset så är också arbetslösheten störst, 1.2 procent högre än Stockholm 

och nästan en procent högre än Göteborg. Detta kan vara förklaringen till att arbetslösheten påverkar 

priserna i Malmö medan de inte gör de i Stockholm och Göteborg. Antalet bostäder som inte hade 

en signifikant påverkan på priset i Göteborg kan motiveras enligt statistiken för antalet 

bostäder/invånare då det i Göteborgs kommuner bor över 4 personer fler per bostad än i Stockholm. 

I och med att antalet Invånare i förhållande till bostäder är så pass mycket lägre i Stockholm än i 

Göteborg så signalerar detta att en ökning av befolkningen i Göteborg får en mer betydande effekt 

än vad motsvarande skulle få i Stockholm. Detta förklarar varför migrationsnettot är signifikant i 

Göteborg trots att migrationen relativt befolkningen är densamma i de tre storstadsområdena.  



	 26	

6. Diskussion	
I detta avsnitt så kommer denna studiens resultat att jämföras med liknande studier för att bilda en 

uppfattning av hur denna studie står sig jämte andra.  

Då tidigare Haussman test i denna studien visat att fixed effects modellen bör appliceras för den 

data som är insamlad för denna studie så börjar vi med att titta på de resultaten som jag fick fram 

där. Modell två som är den mest fullständiga modellen av dem och ger ett signifikant resultat både 

vad gäller inkomstvariabeln men även modellen som helhet. Denna modellen visar att inkomsten 

har en positiv påverkan på bostadspriset vilket både bekräftar samt bestrider tidigare studier inom 

detta området. Claussen (2011) fick resultat som visade att inkomsten är en betydande faktor för 

den positiva utvecklingen av bostadspriserna och visade att den senaste tidens utveckling av 

bostadspriserna till största del beror på en stigande inkomst i samhället. Gemensamt för de flesta 

tidigare studier är att de utgår från att teorin Utbud & Efterfrågan som förklarande teori bakom 

prissättningen på bostadsmarknaden. Denna teoris grundsten är just inkomsten vilken förväntas öka 

efterfrågan. Några studier som bekräftar detta är Adam and Füss 2010, Claussen 2011, Beltratti och 

Morana 2009, Riksbanken 2015, Glindro, Subhanij, Szeto och Zhu 2011 och det är bara några av 

de studier som pekar på att utbud och efterfrågan styr priset vilket stärker mitt resultat i denna studie.  

Vilken av dessa modeller beskriver då bäst bakgrunden till bostadspriset? För att bestämma det så 

utgår jag från Modell 2 som är en modell som tillämpar fixed effects modellen precis som Haussman 

testet visade. Denna modellen är statistiskt signifikant i sin helhet då konstanten i denna modell är 

statistiskt signifikant. Detta kan jämföras med Modell 3 som ej är statistiskt signifikant på den 

punkten. De modeller som är signifikanta är Modell 1, Modell 2, Modell 4 och den alternativa 

modellen. Modell 1 innehåller enbart den beroende variabeln Pris/kvm och den oberoende variabeln 

inkomst. Denna modell förväntas lida av utelämnade variabler och döms därav ut. Modell 2 visar 

trovärdiga resultat och bedöms därav som trovärdig och behålls tills vidare. I Modell 4 så är fjolårets 

priser inkluderade som förklarande variabel och denna variabel visar sig förklara den större delen 

av bostadspriset i denna modellen vilket gör det hela en aning missvisande. Att fjolårets priser har 

betydelse för dagens priser är förståeligt men dessa fjolårspriser beror även de på variabler som inte 

förklaras i denna variabeln och därav så beslutas att denna variabel inte ska tas med som en 

förklarande variabel då frågeställningen för denna studie är just hur mycket inkomsten påverkar 

bostadspriserna. Då denna modell även skiljer sig åt med hjälp av storstads-dummiesarna så gjordes 

en regression med samma förutsättningar förutom att fjolårets priser togs bort, detta visade dock 
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insignifikanta resultat (Detta redovisas ej i tabellen) för inkomstvariabeln och även denna modell 

förkastas. Kvar är nu den sista modellen som är den modellen som sticker ut mest från de övriga 

modellerna och är en alternativ modell som är tänkt att stärka trovärdigheten i resultatet från Modell 

2. Den alternativa modellen redovisar resultatet 3,01 för inkomstvariabeln vilket är en rätt väsentlig 

skillnad från Modell 2. För att bedöma vilken av dessa modeller som bäst förklarar bostadspriserna 

så undersöks den variabeln som enligt tidigare studier är den variabeln efter inkomst som betytt 

mest för bostadspriserna, nämligen bolåneräntan. Bolåneräntan visar signifikanta resultat i Modell 

2 och dess negativa koefficient stämmer även överens med ekonomisk teori som menar att en lägre 

ränta ger billigare boendekostnader och på så sätt har hushållen råd med större och dyrare lån vilket 

då skulle bidra till ökade bostadspriser.  

Ett annat argument som stärker mina resultat i denna studien är den genomsnittliga skuldkvoten som 

befolkningen i Sverige har. Som nämnt tidigare i resultatdelen så var den genomsnittliga 

skuldkvoten omkring 350% av disponibel inkomst i Sverige och då resultaten i denna studie pekar 

åt samma håll så ses resultatet vara bekräftat och tillförlitligt.  

Av detta så dras slutsatsen att det är Modell 2 som bäst förklarar bostadspriserna i Sverige. Modellen 

ser efter resultatet i stata ut enligt följande:  

ln 𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠01
= −30,29 + 3,785 ln 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡01 − 2,54𝑒 − 10𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡012

− 1,242ln 𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎01 − 0,00313 ln 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜01
− 0,189 ln 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝐵𝑜𝑠𝑡ä𝑑𝑒𝑟01 − 0,112 ln 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡01 + 𝛼0 + 𝛾1 + 𝜀01 
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I tabell 1 så demonstreras modellens resultat jämfört med det verkliga priset för slumpvist utvalda 

orter. 

Som visat i tabell 1 så har modellen visat bra resultat vad gäller många kommuner men den visar 

sig lida av utelämnade variabler då den får ganska dålig träffsäkerhet vad gäller Sverige som helhet, 

även Umeå visar modellen dålig träffsäkerhet för. Varför träffsäkerheten för Umeå är sämre än 

övriga städer kan bero av många anledningar. Dels så är Umeå en av Sveriges största studentstäder 

med totalt 30 957 (2015) stycken studenter. Detta i proportion till befolkningen i Umeå som 2015 

var 120 777 så innebär det att drygt 25% av Umeås befolkning studerar. Nu är det eventuellt inte så 

att alla dessa studenter lever och bor i Umeå utan vissa studerar på distans och därmed bor på annan 

ort men det ger en bra generell bild över hur det ser ut i Umeå. Jämför vi detta med Stockholm som 

är Sveriges största stad med 2 231 439 invånare i Storstockholm 2015 där ungefär 80 tusen studenter 

utbildas på de lärosäten som finns i Stockholm (Boverket, Läget i länet 2015, s.21) så innebär det 

att enbart 3,6% av Stockholms befolkning studerar. Detta påverkar självklart prisläget och att det är 

olika faktorer som påverkar priserna i Umeå jämfört med Stockholm känns rimligt. Stockholm är 

även den staden dit flest färdigutbildade söker sig för att börja sin arbetskarriär då SCB 

(Befolkningens Utbildning 2015) redovisade statistik 2015 att 7 av de 10 kommunerna med högst 

andel högutbildade människor finns i Stockholms län. Detta påverkar löneläget i Stockholm vilket 

i sin tur drar med sig bostadspriserna uppåt.  

 

En viktig slutsats som kan dras av denna studie och som även bekräftas i Claussens studie 2011 är 

att det är inkomsten som påverkar bostadspriserna till största del följt av bolåneräntan.  

Dessa resultat visar även signifikanta resultat med Case och Shillers studie 2004. I deras fall där de 

undersökte den amerikanska bostadsmarknaden. Resultatet som gick att se i deras studie gällande 

bostadsprisernas förhållande till inkomsten för de olika staterna var väldigt varierande över de olika 

staterna men en gemensam nämnare för nästan alla staterna är att det är inkomsten som visat sig 

påverka priserna mest. Ett annat intressant resultat från den marknaden i USA är att bolåneräntan 

visade insignifikanta resultat. Jämförs det med studien som är presenterad i denna studien så går det 

att se att bolåneräntan var insignifikant för samtliga modeller där fixed effects inte användes men 

att den är högst signifikant i den modellen (Modell 2) som bedöms vara den modell som bäst 

förklarar priserna för bostadsrätter i Sverige.  
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En nackdel med denna studien är att data rörande hushållens finansiella förmögenheter inte finns 

med då data enbart kunde finnas för åren 2004–2007. Data rörande detta skulle troligen förändra 

resultaten någorlunda och ge ett mer exakt resultat för exempelvis Umeå och Sverige som helhet. 

Förmögenheten väntas dock inte påverka så pass mycket att slutsatsen rörande att det är inkomsten 

som har störst påverkan på bostadspriserna ska förkastas.  

De förklarande variablerna i denna studie motiveras utifrån ekonomisk teori och tidigare studier. De 

tidigare studierna som använts i denna studien är gjorda på både den svenska bostadsmarknaden och 

andra länders bostadsmarknader. Detta gör att modellen i sig är en modell som skulle kunna tänkas 

användas för att förklara bostadspriser på data för ett annat område. Däremot så går det inte att 

använda dessa resultat för att bestämma bostadspriser på andra områden än det området studien är 

genomförd på. Detta då andra länder/områden kan ha väldigt stora skillnader i variablernas värden 

jämtemot Sverige. Den externa validiteten i denna modellen bedöms därav vara dålig och detta 

resultat ska alltså endast användas för att referera till de svenska priserna för bostadsrätter. 

Avslutningsvis så bedömer jag denna studie vara av den kvaliteten att det går att använda denna 

som ett mått på inkomstens påverkan på priserna för bostadsrätter då den även stärks av ekonomisk 

teori samt tidigare genomförda studier.  

Frågeställningen, ”Hur mycket ökar priset för bostadsrätter när nettoinkomsten ökar?” anses vara 

besvarad för Sverige som helhet med resultatet att bostadspriserna ökar 3,79 gånger så mycket som 

inkomsten (Modell 2). Samtliga signifikanta modeller indikerade resultat i spannet 3–4 procent.  
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8. Tabeller	och	Figurer	
Tabell	1	-	Simulerade	bostadspriser	utifrån	Modell	2	

Ort Verkligt Pris Modellens Pris Skillnad 

Sverige 2462 2087 375 

Stockholm 12 896 12 887 9 

Hässleholm 1172 1171 1 

Umeå 3750 3970 -220 

Uppsala 6374 6374 0 

Alingsås 3668 3666 2 
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Tabell	2	-	Deskriptiv	statistik,	Modifierade	Variabler	
 (1) (2) (3) (4) (5) 
VARIABLER N mean sd min max 
      
Arbetslöshet 2 545 6.127 2.309 1.061 17.20 
Real Bolåneränta 2 545 3.354 0.911 1.952 5.202 
Migrationsnetto 2 545 0.00454 0.00629 -0.0161 0.0378 
Storstads Dummy 2 545 0.380 0.812 0 3 
Pris/Kvm 2 545 2 462 2 316 301.1 18 131 
Mediannettoinkomst/År 2 545 62 509 7 276 48 081 106 071 
Invånare/Bostad 2 545 6.191 3.238 1.850 36.92 
      
Antal Kommuner 263 263 263 263 263 

 	
Figur	2	-	Nettoinkomstens	utveckling	över	tid	i	1980s	penningvärde.	
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Figur	3	-	Pris	för	bostadsrätter	över	tid	i	1980s	penningvärde.	
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Tabell	3	–	Regressionsresultat	med	Fixed	Effect	
 (1) (2) (3) 
VARIABLER Utg.Modell Modell 1 Modell 2 
    
Log(Inkomst) 4.101*** 0.992 3.785*** 
 (0.131) (0.566) (1.057) 
Inkomst2   -2.54e-10*** 
   (5.44e-11) 
Log(Arbetslöshet)   -0.112 
   (0.0616) 
Log(Ant.Bostäder)   -0.189 
   (0.152) 
Log(Bolåneränta)   -1.242*** 
   (0.331) 
Log(Migrationsnetto)   -0.00313 
   (0.00614) 
2006.year  0.109*** 0.239*** 
  (0.0271) (0.0677) 
2007.year  0.247*** 0.539*** 
  (0.0561) (0.169) 
2008.year  0.283*** 0.719*** 
  (0.0615) (0.217) 
2009.year  0.336*** -0.0167 
  (0.0710) (0.0301) 
2010.year  0.422*** 0.0601 
  (0.0735) (0.0306) 
2011.year  0.473*** 0.573*** 
  (0.0791) (0.166) 
2012.year  0.463*** 0.523*** 
  (0.0902) (0.168) 
2013.year  0.501*** 0.326*** 
  (0.0998) (0.115) 
2014.year  0.617*** 0.213*** 
  (0.115) (0.0761) 
2015o.year   - 
    
2015.year  0.779***  
  (0.133)  
Constant -37.86*** -3.949 -30.29** 
 (1.442) (6.170) (11.75) 
    
Observations 2,545 2,545 1,971 
R-squared 0.664 0.693 0.742 
Number of kommunnr 263 263 259 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05,  
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Tabell	4	-	Regressionsressultat	Utan	Fixed	Effect	
 (1) (2) (3) 
VARIABLER Modell 3 Modell 4 Alternativ Modell 
    
Log(Inkomst) 3.791** 0.660*** 3.010*** 
 (1.667) (0.209) (0.634) 
Inkomst2 -7.94e-11 -0**  
 (1.55e-10) (0)  
Fjolårets Pris  0.912***  
  (0.00941)  
Log(Arbetslöshet) -0.815*** -0.0510** -0.578*** 
 (0.128) (0.0203) (0.147) 
Log(Ant.Bostäder) 0.332*** 0.0237***  
 (0.0250) (0.00406)  
Log(Bolåneränta) 0.104 -0.0201 -0.0756 
 (0.267) (0.0406) (0.201) 
Log(Migrationsnetto) 0.0808*** 0.00432  
 (0.0186) (0.00558)  
1.Stockholm  -0.00191 0.597*** 
  (0.00996) (0.125) 
2.Göteborg  0.00977 0.754*** 
  (0.0117) (0.139) 
3.Malmö  -0.0138* 0.666*** 
  (0.00833) (0.115) 
2007.year -0.374*** 0.0135 -0.202*** 
 (0.128) (0.0306) (0.0636) 
2008.year -0.552*** -0.160*** -0.341*** 
 (0.163) (0.0280) (0.0956) 
2009.year -0.0693 -0.118*** -0.108*** 
 (0.0464) (0.0153) (0.0279) 
2010.year 0.233*** -0.0493*** 0.103*** 
 (0.0541) (0.0155) (0.0369) 
2011.year 0.0675 -0.117*** 0.0806 
 (0.154) (0.0259) (0.0876) 
2012.year 0.0137 -0.146*** 0.0200 
 (0.148) (0.0235) (0.0927) 
2013.year -0.0301 -0.124*** -0.0221 
 (0.108) (0.0173) (0.0725) 
2014.year -0.0667 -0.0424** -0.0316 
 (0.0715) (0.0186) (0.0464) 
2015o.year - - - 
    
2006.year -0.0683   
 (0.0700)   
Log(Inv/Bostad)   -0.501*** 
   (0.0997) 
Log(Nybyggt)   0.186 
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Fortsättning	av	Tabell	4	

	 	 	 (0.246)	
Constant	 -35.06	 -6.366***	 -23.96***	
	 (18.04)	 (2.260)	 (7.322)	
	 	 	 	
Observations	 1,971	 1,780	 2,350	
R-squared	 0.655	 0.961	 0.550	

Robust	standard	errors	in	parentheses	
***	p<0.01,	**	p<0.05,	

	
Tabell	5	-	Regressionsresultat	för	storstadsområdena	och	Övriga	

Sverige	
 (1) (2) (3) (4) 
VARIABLER Stockholm Göteborg Malmö Övriga Sverige 
     
Log(Inkomst) 4.724*** 6.078*** 3.595*** 4.769*** 
 (0.440) (0.967) (0.536) (0.598) 
Inkomst2 -2.14e-10*** -3.45e-10*** -1.39e-10** -0 
 (0) (1.06e-10) (6.50e-11) (8.16e-11) 
Log(Arbetslöshet) -0.0255 -0.0219 -0.178*** 0.0159 
 (0.0323) (0.0570) (0.0541) (0.0255) 
Log(Ant.Bostäder) 0.465** 0.106 -0.236 -0.259** 
 (0.206) (0.131) (0.209) (0.117) 
Log(Bolåneränta) -0.110*** -0.111** -0.0808 -0.0867*** 
 (0.0350) (0.0546) (0.0479) (0.0273) 
Log(Migrationsnetto) -0.000868 0.0517*** -0.0130 -0.00759 
 (0.0103) (0.0139) (0.0133) (0.00615) 
Constant -47.17*** -58.10*** -28.80*** -43.05*** 
 (4.606) (10.30) (6.231) (6.471) 
     
Observations 270 126 125 1,450 
R-squared 0.827 0.874 0.777 0.733 
Antalet Kommuner 26 13 12 208 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05,  
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Tabell	6	-	Deskriptiv	statistik	för	storstäderna	samt	övriga	Sverige	

Genomsnittliga	värden;	Standardavvikelser	inom	parentes.	
	

	

 Övriga Sverige Stockholm Göteborg Malmö 
Pris/Kvm 
Bostadsrätter 

1665.65 6307.95 4716.71 3657.27 

 (1388.5) (2916.0) (2144.0) (1614.9) 
     
Inkomst/År 60405.59 72370.47 68516.01 66242.68 
 (5087.7) (9211.7) (6654.2) (8415.3) 
     
Arbetslöshet % 6.64 3.96 4.22 5.16 
 (2.171) (1.823) (1.372) (1.936) 
     
Invånare/Bostad 5.98 5.34 9.57 7.56 
 (2.527) (3.134) (7.250) (3.456) 
     
Antalet Bostäder 7095.67 27019.79 20520.60 16037.22 
 (10345.2) (75044.4) (53900.0) (33477.4) 
     
Migrationsnetto/B
efolkning 

0.00 0.01 0.01 0.01 

 (0.00596) (0.00665) (0.00478) (0.00569) 
Observationer 1984 286 143 132 


