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Abstrakt 

Huruvida den svenska bostadsmarknaden är övervärderad har varit ett omtalat ämne under de 

senaste åren. Denna uppsats ämnar undersöka om de svenska bostadspriserna kan förklaras av 

makroekonomiska variabler, eller om mycket av variansen i priserna går oförklarad. Fokus 

läggs på den disponibla inkomstens roll i bestämmandet av bostadspriserna. Datamaterial 

samlas in från Statistiska centralbyråns statistikdatabas, och omfattar alla Sveriges 290 

kommuner under perioden 2011–2015. Det totala antalet observationer uppgår till 1 450. 

Datamaterialet analyseras med hjälp av multipel linjär regression med minsta kvadratmetoden 

(OLS). Resultatet visar att en ökning i den disponibla inkomsten på en procent ger en dubbelt 

så stor ökning i fastighetspriserna, allt annat lika, samt att de faktorer som visas ligga till grund 

för variansen i bostadspriserna är utbudet av bostäder, disponibel inkomst, befolkningstillväxt, 

kommunalskattesats, arbetslöshetsnivå och befolkningstäthet, samt indikatorvariabler för åren 

2012 – 2015. 
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1. Introduktion  

I detta avsnitt presenteras en kort bakgrund till ämnesområdet samt studiens syfte och 

frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har det, under de senaste åren, uppstått debatter i olika media huruvida den svenska 

bostadsmarknaden är övervärderad samt om Sverige befinner sig i en så kallad 

”bostadsbubbla”. Den bostadsbubbla som växte fram 2006 i USA visade sig ha stora 

konsekvenser på ekonomin, då den ledde till finanskrisen 2007–2008. Case och Shiller (2003) 

definierar en ”bubbla” som en situation när allmänhetens förväntningar om framtida 

prisökningar leder till att priserna tillfälligt ökar. Författarna menar att husägare, under en 

bostadsbubbla, tänker att en bostad som i normala fall skulle vara alldeles för dyr för dem nu är 

ett acceptabelt köp, eftersom de kommer att bli kompenserade med fortsatta värdeökningar.  

 

Stefanie Linhardt (2017) skriver, i sin artikel, “Is Sweden’s stellar economy creating a housing 

bubble?” att hastigt stigande huspriser och höga hushållsskulder inte bara är ett problem för 

bankerna, utan även för allmänheten. Enligt henne har befolkningen ökat med ca 1,5 miljoner 

invånare sedan 1980-talet, men bostadsutbudet har enbart ökat med 780 000 bostäder. Hon 

menar att anledningen till den låga utbudsökningen är Sveriges lagar gällande planering och 

bygge.  

 

I artikeln ”The housing bubble in Sweden is so severe there is a shortage of toilets” skriver Jim 

Edwards (2016) att Sverige, utan tvekan, befinner sig i en bostadsbubbla. Detta, med 

motiveringen att Sverige, under fjärde kvartalet av 2014, hade en ökning av bostadspriser med 

11 % tillsammans med en inflationsnivå på endast 0,9 %. Han menar att detta, kombinerat med 

negativ ränta, leder till att svenskar tar lån för att bland annat investera i aktier och obligationer. 

Enligt Edwards blir detta ett problem om ekonomin hamnar i kris, då dessa låntagare tvingas 

likvidera sina tillgångar och hamnar därför i en ond ekonomisk spiral. Detta skulle göra att 

trycket för hyresrätter ökar ytterligare än vad det redan gör. Han menar även att hyrorna för de 

svenska hyresrätterna inte bestäms av den fria marknaden, vilket gör att incitamentet för 

nybyggnationer är lågt. Edwards jämför den svenska bostadsbristen med antalet invånare och 

skämtar om att konkurrensen om toaletter är stor. 
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Figur 1 visar fastighetsprisindex, i Sverige, på fritidshus och hyreshus samt småhus för 

permanentboende, med index 1981=100. Där kan ses en tydlig stigande trend sedan slutet av 

90-talets finanskris. Under finanskrisen 2007–2008 påvisas att fastighetspriserna stabiliseras, 

men från 2012 ses att de åter ökar. År 2015 var indexet för konsumentpriserna uppe i 280. 

Samma år var indexet för småhus, fritidshus och hyreshus uppe i 656, 785 respektive 842. Detta 

visar att prisindexet för fastigheter har ökat nästan 3 gånger så mycket som 

konsumentprisindexet sedan 1981. 

 

I sin landsrapport om Sverige skriver Europeiska Kommissionen (2017) att Sveriges 

bostadsmarknad har undgått korrigering, till skillnad från de flesta andra europeiska länder. 

Korrigering är ett sätt för staten att sätta en gräns på priser. Kommissionen menar att Sveriges 

ekonomi är obalanserad på grund av hög privat skuldsättning tillsammans med övervärderade 

bostäder. De menar att hushållens höga skuldsättning gör ekonomin extra sårbar för 

makroekonomiska chocker. Detta skulle kunna leda till ökat behov av skuldsanering, vilket kan 

ha skadliga effekter på investerings-, konsumtions- och kreditflöden. Vidare menar de att det 

har observerats att svenska bostäder är övervärderade, vilket ger en risk för oredig korrigering. 

En sådan korrigering skulle kunna ge negativa verkningar för övriga nordiska länder. 

 

 

 

 

Figur 1: Fastighetsprisindex, index 1981=100 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om svenska bostadspriser kan förklaras av 

makroekonomiska variabler, eller om mycket av variansen i priserna går oförklarad. Fokus 

läggs på den disponibla inkomstens roll i bestämmandet av bostadspriserna.   

 

Frågeställningen som uppsatsen ämnar besvara är: 

• I vilken utsträckning påverkas de observerade kommunala bostadspriserna i Sverige av 

hushållens disponibla inkomster? 

 

För att kunna få ett så rättvist resultat som möjligt kommer fler variabler än bara disponibel 

inkomst att inkluderas i regressionsmodellen. Detta för att minimera den del av feltermen som 

beror på uteblivna variabler. Dessa övriga variabler väljs ut i enlighet med ekonomisk intuition 

med avseende på utbuds- och efterfrågeeffekter och motiveras i avsnitt 2, samt definieras i 

avsnitt 4. 
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2. Teori  

I detta avsnitt motiveras de faktorer som antas påverka bostadspriserna med hjälp av 

ekonomisk intuition. 

 

Priserna för normala varor i en marknad med perfekt konkurrens kan illustreras med hjälp av 

den klassiska utbuds- och efterfrågemodellen. En fråga som då kan ställas är om bostäder bör 

räknas som normala varor? Det kan argumenteras att de också, eller till och med istället, ska 

räknas som nödvändiga varor, eftersom tak över huvudet är något som de flesta anser 

nödvändigt. Nödvändiga varor har en mer oelastisk efterfrågekurva än normala varor, vilket 

betyder att en liten förändring i utbud har en stor påverkan på priset. Utöver detta är bostäder 

en vara som tar lång tid att producera. Detta gör att utbudet av bostäder istället kan ses som en 

stock: en given mängd på kort sikt. Utbudet antas ha en negativ påverkan på priserna, då en 

ökning i utbudet leder till att marknaden vandrar nedåt längs efterfrågekurvan till en 

jämviktspunkt med lägre prisnivå. 

 

Det finns även faktorer som påverkar både utbudet, men även efterfrågan på bostäder. En sådan 

faktor som påverkar fastighetspriserna är befolkningstillväxten. Om befolkningstillväxten är 

negativ innebär det att platsen i fråga förlorar invånare. Ett lägre invånarantal leder till ett lägre 

efterfrågetryck på bostäder, vilket i sin tur leder till lägre bostadspriser (Chrigström, 2010). 

Positiv befolkningstillväxt förväntas därför leda till att priserna ökar.  

 

Även befolkningstätheten är en prisbestämmande faktor på både utbuds- och efterfrågesidan. 

En ökad befolkningstäthet ger godare affärsmöjligheter för företag, eftersom populationen på 

en sådan plats innehåller större variation i allt från invånarnas ålder till deras smak. Detta gör 

att företagen kan nischa sig mer, samtidigt som invånarna får ett ökat utbud av olika varor och 

tjänster. Dessa faktorer gör platser med högre befolkningstäthet mer attraktiva för både 

konsumenter och företag, vilket ger ett ökat efterfrågetryck på bostäder i området (Öner, 2015). 

En ökad befolkningstäthet leder därför till stigande bostadspriser. Det bör även leda till ett ökat 

utbud. 
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Från endast efterfrågesidan finns även ett antal faktorer som förväntas ha en effekt på 

bostadspriserna. En av dessa faktorer är hushållens disponibla inkomst. I och med att den 

disponibla inkomsten ökar, så ökar även individernas köpkraft. Detta betyder att hushållen har 

mer pengar att kunna spendera på en bostad och ett potentiellt ökat reservationspris. Utöver 

detta leder även en ökad disponibel inkomst till större lånemöjligheter från finansiella institut, 

då beloppet en individ kan låna starkt beror av den disponibla inkomsten (McQuinn och 

O’Reilly, 2008). En ökning i den disponibla inkomsten ökar efterfrågetrycket på bostäder och 

förväntas därför leda till att priserna ökar.  

 

Case et al. (2005) menar att fastighetsmarknaden kan jämföras med aktiemarknaden i den 

aspekten att när priserna stiger, så stiger även konsumenternas vilja att konsumera. De menar 

att det blir en förmögenhetseffekt från husprisökningar, som liknar de förmögenhetseffekter 

som ses på aktiemarknaden. Denna effekt gör att folk vill konsumera mer. Att undersöka 

huruvida den förmögenhetseffekt som Case et al. nämner, i sin tur, påverkar bostadspriserna 

skulle vara intressant. Dock är variabeln förmögenhet svår att mäta i Sverige sedan avskaffandet 

av förmögenhetsskatten 2007. Det är även möjligt att förmögenhet och bostadspriser skulle 

uppvisa simultan kausalitet gentemot varandra. Detta skulle innebära att det blir svårt att avgöra 

huruvida det är förmögenheten som påverkar huspriserna, eller tvärtom. Hushållens disponibla 

inkomst kan, däremot, tänkas fungera som en approximation till förmögenhet.  

 

Arbetslöshetsnivån i kommunen är en annan påverkande faktor från efterfrågesidan. Enligt 

arbetskraftens rörlighetsteori (Björklund et al., 2013) är det regionala arbetsmarknadsläget 

betydande för den regionala rörligheten. Län med höga arbetslöshetsantal uppvisar större 

utflyttningar till andra län. Län med höga vakansantal uppvisar istället större inflyttningar. En 

högre arbetslöshetsnivå leder därför till att efterfrågetrycket sjunker, i och med att folk flyttar 

ut, vilket leder till att priserna sjunker.  

 

En annan efterfrågefaktor i bestämmandet av bostadspriserna är nivån på bolåneräntan. 

Eftersom de flesta bostadsköp idag är finansierade med hjälp av banklån, så bör en lägre 

bolåneränta leda till både fler, och även större lån (Konjunkturinstitutet, 2015). Detta innebär 

att hushållen, i större utsträckning, kan anskaffa ökad köpkraft. Av denna anledning förväntas 
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en ökning i bolåneräntan leda till en lägre efterfrågan på bostäder, vilket även innebär att 

priserna sjunker.  

 

Kommunalskattesatsen är ännu en påverkande faktor från efterfrågesidan i bestämmandet av 

fastighetspriserna. Intuitionen till detta är att om det finns två kommuner och, allt annat lika, 

den ena har högre skattesats bör folk hellre välja att bo i kommunen med lägre skattesats. Detta, 

för att folk strävar efter att kunna konsumera och om skattesatsen är lägre, så får folk högre 

disponibel inkomst och ökad köpkraft med minsta möjliga ansträngning. Tänk nu att det finns 

två stycken hus som är likadana och kostar lika mycket att köpa och sedan är lika dyra i drift, 

men det ena huset ligger i en kommun med högre skattesats, allt annat lika. Detta hus kommer 

vara ”dyrare” att bo i. Detta beror på att en större del av hushållets inkomst måste gå till skatt 

och att de därför har mindre pengar kvar att kunna konsumera för. De som bor i kommunen 

med lägre skattesats kommer därför att vara ”rikare” än de som bor i den andra kommunen. 

Detta gör att den potentiella köparen antagligen kommer att välja huset i kommunen med lägre 

skattesats. Det som krävs för att de två hypotetiska husen ska vara likvärdiga varandra är att 

huset som ligger i kommunen med högre skattesats är billigare, antingen att köpa eller i drift. 

Av denna anledning förväntas en ökning i kommunalskattesatsen leda till ett lägre 

efterfrågetryck på bostäder, vilket innebär att priserna sjunker.  
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tre stycken forskningsartiklar inom området. 

 

McQuinn och O’Reilly (2008) undersöker, i sin artikel ”Assessing the role of income and 

interest rates in determining house prices”, huruvida fastighetsmarknaden är övervärderad. 

Likt denna uppsats undersöker de vilken påverkan som den disponibla inkomsten har på 

bostadspriserna, tillsammans med andra faktorer, såsom lånebelopp och ränta. Författarna 

förklarar att mycket av den existerande litteraturen i ämnet kan delas in i två breda 

tillvägagångssätt. Det första kallar de för det ekonometriska tillvägagångssättet, i vilket 

regressioner görs med huspriser som beroende variabel. Vidare förklarar de att ett av problemen 

med det ekonometriska tillvägagångssättet är att de variabler som, på förhand, tros vara 

betydande i att bestämma huspriser ofta visas icke-signifikanta, eller med fel tecken. Författarna 

menar att det andra tillvägagångssättet är mer finansbaserat. Det karaktäriseras av 

underliggande arbitrage, där kostnader och fördelar jämförs mellan att köpa och att hyra sin 

bostad. De förklarar att om det nuvarande hyrespriset avviker från den långsiktiga jämvikten är 

det ett tecken på över- eller undervärdering. Enligt McQuinn och O’Reilly är ett av problemen 

med detta tillvägagångssätt att många av modellerna som baseras på det inte lyckas modellera 

underliggande faktorer från efterfrågesidan, såsom inkomst eller demografi. Dessa faktorer 

ingår snarare indirekt, genom att påverka tillväxten av hyresinkomst eller att förändra 

diskonteringsfaktorer.  

 

I artikeln föreslår författarna en intuitiv teoretisk modell av husmarknaden som fångar 

kreditens, inkomstens och räntornas roller i att bestämma huspriser. Denna uppsats inkluderar 

inte lånebelopp som en bestämmande faktor till huspriser. Istället används endast den faktiska 

inkomstnivån. McQuinn och O’Reilly påstår att beloppet som individen kan låna från 

finansiella institut är en stor drivkraft i efterfrågan på bostäder, eftersom de flesta bostadsköp 

är finansierade av lån. De menar även att detta lånebelopp bestäms av disponibel inkomst och 

räntenivåer. Författarna applicerar sin modell på den irländska fastighetsmarknaden, med 

datamaterial från 1995–2005, och finner empiriskt stöd för samintegration mellan faktiska 

huspriser och prisnivån som förutspås med hjälp av individens genomsnittliga lånebelopp. 
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Slutligen menar de att de låga räntenivåerna som upplevts i eurozonen har varit en betydande 

stimulus för den irländska husprisökningen. 

 

I artikeln “Fundamental drivers of house price change” jämför Paz och White (2012) 

interaktionen mellan huspriser och makroekonomi. Precis som denna uppsats undersöker de 

inkomstens påverkan på bostadspriserna samt vilken påverkan som migrationen har. Deras 

variabel migration är synonym till variabeln befolkningstillväxt som används i denna uppsats. 

Författarna undersöker fastighetsmarknaderna i Storbritannien och Spanien, som båda har 

upplevt stor volatilitet i fastighetspriser. Författarna förklarar att huspriser förändras, inte helt 

oväntat, till följd av ojämvikt mellan utbud och efterfrågan. De menar att dessa ojämvikter 

tenderar att variera från plats till plats, och att man därför kan förvänta sig olika nivåer av 

prisförändringar mellan olika länder, samt inom länderna. Paz och White menar att hastiga 

och/eller ihållande prisökningar inte nödvändigtvis måste betyda att fastigheter blir 

övervärderade om förändringen är till följd av en tidigare ojämvikt som har fått priserna att 

sjunka under sina sanna värden. Vidare förklarar de att stigande huspriser har lett till ökad 

utlåning från den finansiella sektorn, vilket, i sin tur, leder till ökad efterfrågan och en ytterligare 

ökning av huspriser. För att kunna analysera hur huspriser reagerar i en given marknad väljer 

författarna därför att inkludera låneskuld i sin modell. De finner empiriskt stöd för att inkomst 

och migration påverkar huspriserna positivt, och att övriga variabler som påverkar är inflation, 

räntenivå och lån. Hur mycket de båda marknaderna påverkas av dessa variabler skiljer sig dock 

åt. 

 

I artikeln “House prices, non-fundamental components and interstate spillovers” undersöker 

Costello et al. (2011), likt denna uppsats, vilken påverkan som hushållens inkomster har på 

bostadspriserna. De lägger fokus på förväntningar om framtida inkomster, vilket skiljer sig från 

denna uppsats. Författarna påstår att faktiska huspriser sällan reflekterar underliggande 

fundamenta och vill undersöka detta genom att dela upp de australiensiska huspriserna i 

fundamentala och icke-fundamentala komponenter. Författarna definierar fundamentala 

komponenter som relevanta riktmärken, såsom inkomster och beläggningskostnader, och icke-

fundamentala komponenter som abstrakta faktorer som är svåra att mäta i faktiska siffror, såsom 

förväntningar om framtida prisökningar. Sedan använder de sig av dessa uppdelningar för att 

undersöka i vilken utsträckning som chocker till de icke-fundamentala komponenterna tenderar 
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att ‘läcka över’ mellan regioner. Författarna konstruerar en tidsseriemodell som visar vad de 

aggregerade huspriserna borde vara, givet förväntningar om framtida reala disponibla 

inkomster. De finner empiriskt stöd för att icke-fundamentala komponenter tenderar att läcka 

över mellan delstater. Utöver detta finner de även bevis för perioder då huspriserna avviker 

ihållande från dess fundamentala värde, både i Australien som helhet, men även i delstaterna 

för sig. Resultaten från Costello et al. kan ge utrymme för spekulation och fri tolkning av det 

resultat som senare presenteras i denna uppsats. 

 

Den gemensamma nämnaren mellan de ovan nämnda artiklarna och denna uppsats är viljan att 

undersöka vilken effekt inkomst, ränta och nettomigration/befolkningstillväxt har på 

bostadspriserna, där fokus läggs på inkomstens påverkan. Alla tre artiklar antar att priserna 

grundar i icke-linjära efterfrågefunktioner och använder därför elasticiteter i sina modeller, 

vilket även kommer att göras här. 
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4. Datamaterial 

I detta avsnitt beskrivs det datamaterial som kommer att användas i analysen. 

 

Det datamaterial som analyseras i denna studie kommer från Statistiska centralbyråns (SCB) 

statistikdatabas. Datamaterialet omfattar alla Sveriges 290 kommuner under perioden 2011–

2015. Det totala antalet observationer uppgår till 1 450.  

 

Fastighetspris (“P”) 

Fastighetspriset definieras som medelvärdet av samtliga fastigheters köpeskilling i kommunen 

under året, mätt i tusental kronor. De fastigheter som avses är permanentbostäder av typen 

”småhus för permanentboende”. Variabeln divideras med konsumentprisindex (KPI) för 

motsvarande år för att kontrollera för inflation.  

 

Antal sålda bostäder (“S”) 

Antalet sålda bostäder definieras som antal försålda bostäder av typen “småhus för 

permanentboende” per kommun och år. 

 

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (“Y”) 

Disponibel inkomst definieras som medianen av hushållets skattepliktiga och skattefria 

inkomster, inklusive kapitalvinster och kapitalförluster, minus skatt och övriga negativa 

transfereringar, mätt i tusental kronor. Medianvärdet har valts istället för medelvärdet, då 

inkomster är något som ofta karaktäriseras av sned fördelning med många låga värden och få 

höga värden. Medianen påverkas inte av sådana extremvärden. Den disponibla inkomsten är på 

förhand dividerad med ”den konsumtionsvikt som gäller för hushållet”. Orsaken är att bättre 

kunna göra jämförelser mellan hushåll med olika sammansättningar. Den konsumtions-

enhetsskala som har använts kan hittas i Appendix. Därefter divideras även denna variabel med 

KPI för motsvarande år.  
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Befolkningstillväxt (“ΔN”) 

Befolkningstillväxt definieras enligt följande: 

𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑 + 𝐹𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡

𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑
 

Flyttningsöverskott definieras, i sin tur, som differensen mellan antal in- och utflyttningar, 

inrikes såväl som utrikes.  

 

Kommunalskattesats (“T”) 

Kommunalskattesatsen avser den totala kommunalskatten, i procent, inklusive landstingsskatt. 

Kyrkoskatt är ej inräknad. 

 

Real bolåneränta (“r”) 

Bolåneräntan definieras som ett årligt genomsnitt som har räknats ut med hjälp av månadsdata. 

Räntenivån avser såväl utestående avtal, som nya och omförhandlade avtal. För att uppnå real 

bolåneränta subtraheras inflationsnivån från räntenivån. 

 

Arbetslöshet (“U”) 

Avser andelen öppet arbetslösa, i procent, av befolkningen i åldrarna 20 – 64 år.  

 

Befolkningstäthet (“B”) 

Befolkningstäthet definieras som antal invånare per kvadratkilometer. 
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Som komplement till variablerna från datamaterialet tilläggs även indikatorvariabler för de 

aktuella årtalen, förutom det första. Dessa döps till t2, t3, t4 samt t5, och representerar år 2012, 

2013, 2014 respektive 2015. 

 

 

  

      

Variabel Obs. Medelv. Standardavv. Min Max 

P 1450 5,1452 4,0545 0,8294 32,494 

S 1450 183,0531 182,993 10 1470 

Y 1450 0,6919 0,077 0,5542 1,2832 

ΔN 1450 1,0048 0,0068 0,9792 1,0378 

T 1450 32,4569 1,1131 28,89 34,7 

r 1450 2,4008 0,6628 1,3191 3,076 

U 1450 6,4017 1,6075 2,5 12,6 

B 1450 143,5188 508,0732 0,2 5307,6 

Tabell 1: Deskriptiv statistik för alla variabler inkluderade i datamaterialet 
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras de antaganden och tillvägagångssätt som kommer att leda analysen. 

 

I enlighet med alla tre tidigare studier förmodas den efterfrågefunktion som ligger till grund för 

marknadspriset inte ha ett linjärt samband, utan istället ett multiplikativt. Intuitionen till detta 

är att om priset på en bostad är lågt till att börja med, så skulle köparen gå med på att betala en 

viss extra summa, X, för en liten förbättring (exempelvis en procentenhets minskning i 

kommunalskatt eller arbetslöshet), men när priset blir högre och högre så krävs det fler och/eller 

större förbättringar för att köparen ska vilja betala samma extra summa, X. Tillslut nås 

reservationspriset, som ingen storlek eller mängd på förbättringar kan göra köparen villig att 

överstiga. 

 

För att komma runt det icke-linjära sambandet väljs att logaritmera alla variabler som inte är 

indikatorvariabler. Detta gör att ett potentiellt multiplikativt samband omvandlas till ett linjärt 

samband, vilket är vad som behövs för att kunna göra en funktionell linjär regression. Att 

logaritmera variablerna gör även att de blir elasticiteter och att resultaten därför tolkas i procent. 

 

5.1 Den empiriska modellen 

Prissättningsfunktionen som ligger till grund för studien kan definieras 

𝑃 =  𝑆(𝛥𝑁, 𝐵)  +  𝐷(𝑌, 𝛥𝑁, 𝑇, 𝑟, 𝑈, 𝐵)     (5.1) 

och beskriver att bostadspriset (P) beror av utbudet (S) och efterfrågan (D). Utbudet är, i sin 

tur, en funktion av befolkningstillväxt (ΔN) och befolkningstäthet (B). Efterfrågan är en 

funktion av disponibel inkomst (Y), befolkningstillväxt, kommunalskattesats (T), bolåneränta 

(r), arbetslöshetsnivå (U) och befolkningstäthet.  

 

Den empiriska modell som väntas förklara variansen bland observationerna, härledd från de 

teoretiska faktorerna och prissättningsfunktionen i ekvation 5.1, ser ut som följer: 
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ln(𝑃) = 𝛽0 − 𝛽1 ∗ ln(𝑆) + 𝛽2 ∗ ln(𝑌) + 𝛽3 ∗ ln(𝛥𝑁) − 𝛽4 ∗ ln(𝑇) − 𝛽5 ∗ ln(𝑟) 

−𝛽6 ∗ ln (𝑈) + 𝛽7 ∗ ln(𝐵) + 𝑢                (5.2) 

 

5.2 Förväntat resultat 

Eftersom de flesta variabler har valts ut enligt intuition och inte för att återskapa någon specifik 

tidigare studies resultat, så förväntas inte alla variabler vara signifikanta på 5-procentig 

signifikansnivå. Exempelvis så förväntas inte variabeln kommunalskatt vara lika betydande för 

bostadspriserna som inkomst, då den sistnämnda är en variabel som har undersökts i ett flertal 

tidigare studier och funnits signifikant, medan kommunalskatt inte har varit en lika populär 

faktor att undersöka. Det är alltså mycket möjligt att den inte har någon effekt alls. Av samma, 

ovan nämnda, anledning förväntas några variabler bli uteblivna på grund av kollinjäritet. Dock 

förväntas de variabler som inte visas uteblivna eller icke-signifikanta ha en påverkan på priserna 

som följer intuitionen. Det förväntas även finnas lite oförklarad varians kvar efter regressionen. 

En av anledningarna till denna förväntning är att Costello et al. (2011) kom fram till att det 

finns abstrakta variabler som också påverkar bostadspriserna, och vår modell inkluderar inga 

sådana variabler.  

 

5.3 Antaganden för regressionsanalysen 

Antaganden för multipel regressionsanalys med minsta kvadratmetoden (Stock och Watson, 

2015): 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖, 𝑖 =  1, … , 𝑛          (5.3) 

där feltermen är normalfördelad med väntevärde noll, observationerna är oberoende och 

kommer från samma fördelning, extremvärden är osannolika och det inte finns någon perfekt 

multikollinjäritet. 

 

Då datamaterialet är sammanställt på förhand av SCB, och möjlighet inte har funnits att påverka 

hur denna datainsamling har gått till, så får vi notera att antagandet om oberoende sampel från 

samma fördelning kanske inte är uppfyllt. Huruvida antagandet är tillfredsställt eller inte kan vi 
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inte heller veta med säkerhet. Om regressionsantagandena för minsta kvadratmetoden inte är 

uppfyllda kan det leda till förvrängda resultat. Detta är en risk som vi helt enkelt får acceptera. 

 

Eftersom datamaterialet som analyseras innehåller så många observationer, så kan Centrala 

Gränsvärdessatsen (CGS) användas. CGS säger att fördelningen av Ȳ väl kan approximeras 

med en normalfördelningskurva när n är stort, även om inte Y1,…, Yn själva är normalfördelade. 

Antalet observationer i denna uppsats är n=1450, vilket är mer än tillräckligt för att CGS ska 

vara tillämplig. För denna studie innebär detta att feltermen u i vår modell inte nödvändigtvis 

behöver vara normalfördelad, eftersom parameterestimaten kommer att vara approximativt 

normalfördelade oavsett. 

 

5.4 Tillvägagångssätt för analys 

De aktuella variablerna ställs upp i punktdiagram för att upptäcka eventuella extremvärden som 

skulle kunna leda till skeva resultat. Sedan görs en korrelationsmatris för att undersöka hur 

variablerna korrelerar med varandra, efter vilket det beslutas huruvida någon åtgärd måste 

vidtas vid starka korrelationer. Om vi skulle välja att inkludera flera stycken starkt korrelerade 

variabler i samma modell kan det leda till missvisande resultat. Det testas även för 

variansinflationsfaktor (VIF), vilket är ett test som mäter hur mycket variansen av en estimerad 

regressionskoefficient ökas på grund av kollinjäritet. Detta görs för att kontrollera för 

antagandet om ingen perfekt multikollinjäritet.  

 

En linjär regression med minsta kvadratmetoden (OLS) utförs, där alla variabler inkluderas. 

Denna anses vara en lämplig modell, då det finns okända parametrar som önskas estimeras med 

målet att minimera feltermen bland de observerade värdena. Vi vill alltså estimera en funktion 

som kan förklara så mycket som möjligt av variansen bland observationerna. Även den 

frågeställning som denna studie ämnar besvara har formulerats på ett sådant sätt att en 

regression med minsta kvadratmetoden kan användas för att besvara den. Stock och Watson 

(2015) påstår att fördelen med OLS är att den är lätt att använda och har önskvärda teoretiska 

egenskaper, samt att OLS-estimatorn är ’opartisk’ och ’konsekvent’ när OLS-antagandena 

håller.  
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För att ta reda på om modellens felterm är normalfördelad med väntevärde noll, vilket var ett 

av antagandena för OLS, undersöks residualerna från regressionen med hjälp av 

endimensionellt kärndensitetsestimat, fördelningsdiagnostikdiagram samt histogram med 

normalfördelningskurva som referens. Dessa diagram kan även visa, förutom icke-normalitet, 

tecken på uteblivna variabler eller andra felkällor genom att visa upp mönster bland 

residualerna. Efter detta utförs ett Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test för heteroskedasticitet 

för att undersöka huruvida robusta standardavvikelser bör inkluderas i modellen, eftersom 

heteroskedasticitet kan leda till att OLS-estimatorn blir ineffektiv när den sanna variansen 

underestimeras. Även ett Ramsey RESET test för uteblivna variabler utförs för att undersöka 

om modellen saknar förklarande variabler med prediktivt innehåll för bostadspriserna.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som erhållits från analysen av datamaterialet. 

 

6.1 Initial bearbetning 

Korrelationsmatrisen i Tabell 2 visar att de enda variablerna med relativt stark positiv 

korrelation är fastighetspris och disponibel inkomst, med ett värde på r=0,8334. Detta värde är 

mycket högt, men ingen åtgärd tas, då disponibel inkomst är den variabel som är av intresse 

och det därför gärna ses att den är inkluderad i modellen. 

 

 

I Tabell 3 återfinns resultatet från VIF-testet, där VIF-värden på 10 eller mindre tyder på 

avsaknad av multikollinjäritet. I tabellen kan ses att variablerna uppnår VIF-värde 3,59 som 

högst, vilket indikerar att variablerna inte är multikollinjära. 

Variabel VIF 1/VIF   

ln(Y) 3,59 0,278891 

ln(B) 2,77 0,360840 

t5 2,28 0,438978 

ln(T) 2,01 0,496492 

ln(U) 2,00 0,499247 

t4 1,98 0,504979 

t3 1,77 0,563417 

ln(S) 1,70 0,587535 

t2 1,65 0,605148 

ln(ΔN) 1,43 0,698644 

Medelvärde 2,12   

 

 
P S Y ΔN T r U B 

P 1,0000 
       

S 0,5214 1,0000 
      

Y 0,8334 0,3643 1,0000 
     

ΔN 0,3412 0,2050 0,3453 1,0000 
    

T -0,5967 -0,3608 -0,4954 -0,1654 1,0000 
   

r -0,0097 -0,0143 0,0207 0,0825 0,0474 1,0000 
  

U -0,4192 -0,0631 -0,5959 -0,1193 0,2484 -0,1746 1,0000 
 

B 0,6349 0,3690 0,3712 0,2316 -0,3903 0,0013 -0,0659 1,0000 

Tabell 2: Korrelationsmatris för alla variabler inkluderade i datamaterialet 

Tabell 3: VIF-test för alla variabler  
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6.2 Regressionsanalys med minsta kvadratmetoden 

I Tabell 4 kan ses att logaritmen av variabeln real bolåneränta är utebliven på grund av 

kollinjäritet. Resterande regressorer är statistiskt signifikanta på 1-procentig signifikansnivå.  I 

tabellen kan även ses att koefficienterna för de logaritmerade variablerna antal sålda bostäder, 

disponibel inkomst, befolkningstillväxt och befolkningstäthet har positiva tecken. 

Variabelkoefficienterna för logaritmen av kommunalskatt och arbetslöshet visar negativa 

tecken. F-statistikan för denna modell är F=790,5 och det justerade förklaringsgraden är 0,8449, 

eller 84,49 %. För att undersöka hur väl denna modell förklarar variansen i fastighetspriserna 

undersöks modellen vidare, med start hos residualerna. 

 

 ln(P) Koefficient  Standardavv. P 

ln(S) 0,17574 0,01074 0,000 *** 

ln(Y) 2,03571 0,13048 0,000 *** 

ln(ΔN) 4,22726 1,24887 0,001 *** 

ln(T) -0,78556 0,28693 0,006 *** 

ln(r) 0 (omitted)  
ln(U) -0,38071 0,03828 0,000 *** 

ln(B) 0,17382 0,00699 0,000 *** 

t2 -0,06421 0,02260 0,005 *** 

t3 -0,09569 0,02342 0,000 *** 

t4 -0,10668 0,02474 0,000 *** 

t5 -0,11634 0,02653 0,000 *** 

constant 4,210444  0,99578 0,000 *** 

Observationer 1450  
F-värde modell 790,50 0,000 *** 

Förklaringsgrad 0,8460   

Justerad förklaringsgrad 0,8449   

 

 

 

I Figur 2 ses residualerna från regressionen. Uppe till vänster ses ett histogram av residualerna 

med en normalfördelningskurva som referens. Där märks att residualerna verkar vara relativt 

normalfördelade. De uppvisar en lätt vågig form i kurvans högra ”svans”, vilket speglas i 

kärndensitetsestimatet uppe till höger. I det standardiserade normalsannolikhetsdiagrammet 

visas residualerna ligga nästan exakt ovanpå linjen, vilket indikerar normalitet i mitten av 

kurvan. I kvantil-normal-diagrammet, däremot, kan ses att residualerna delvis avviker från de 

yttre delarna av linjen, vilket indikerar att det finns icke-normalitet ute i båda ”svansarna” på 

Tabell 4: Multipel linjär regression med minsta kvadratmetoden, där logaritmen av fastighetspris är 
den beroende variabeln och logaritmerna av alla övriga variabler från datamaterialet, samt 
indikatorvariabler för alla inkluderade årtal är förklarande variabler.  



22 

kurvan, vilket speglar det som ses i histogrammet och i kärndensitetsestimatet. Ingenstans i 

diagrammen kan urskiljas några tydliga mönster. 

 

 

 

 

I Tabell 5 kan ses resultatet från Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-testet för heteroskedasticitet, 

där ett högre p-värde betyder högre sannolikhet för homoskedasticitet. Resultatet från testet 

visar ett högt χ2-värde, på χ2=55,85, vilket också har genererat ett väldigt lågt p-värde på 

p<0,001. Detta innebär att vi kan förkasta nollhypotesen om homoskedasticitet och notera att 

det finns heteroskedasticitet i modellen. Genom att inkludera robusta standardavvikelser i 

modellen kan vi kontrollera för detta. 

 

 

Figur 2: Residualerna från regressionen med minsta kvadratmetoden uppställda i histogram, 
kärndensitetsestimat, standardiserat normalsannolikhetsdiagram och kvantil-normal-diagram för att undersöka 
normalitet 
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  chi2 P 

fitted values of ln(P) 55,85 0,000 *** 

 

 

I Tabell 6 har robusta standardavvikelser inkluderats i modellen och det kan noteras att 

modellens F-värde har sjunkit från 790,5 till 665,33. Även p-värdena för logaritmerna av 

variablerna befolkningstillväxt och kommunalskatt samt tidsindikatorvariabeln för år 2012 har 

ändrats från 0,001; 0,006 respektive 0,005 till 0,003; 0,001 respektive 0,004. Alla koefficienter 

är dock fortfarande signifikanta på 1-procents signifikansnivå. Det kan även ses att den enda 

förklaringsgraden nu ligger på 0,8460 eller 84,60 %. 

 

 ln(P) Koefficient 

Robusta 

standardavv. P 

ln(S) 0,17574 0,01437 0,000 *** 

ln(Y) 2,03571 0,16491 0,000 *** 

ln(ΔN) 4,22726 1,40048 0,003 *** 

ln(T) -0,78556 0,24073 0,001 *** 

ln(r) 0 (omitted)  
ln(U) -0,38071 0,04896 0,000 *** 

ln(B) 0,17382 0,00699 0,000 *** 

t2 -0,06421 0,02239 0,004 *** 

t3 -0,09569 0,02375 0,000 *** 

t4 -0,10668 0,02477 0,000 *** 

t5 -0,11634 0,02668 0,000 *** 

constant 4,210444  0,84867 0,000 *** 

Observationer 1450  
F-värde modell 665,33 0,000 *** 

Förklaringsgrad 0,8460   

 

 

 

I Tabell 7 återfinns resultatet från Ramsey RESET-testet för uteblivna variabler. Där kan ses ett 

högt F-värde på F=54,78, vilket har genererat ett lågt p-värde på p<0,001. Detta indikerar att 

det finns åtminstone en variabel som inte har inkluderats i modellen, men som har prediktivt 

innehåll för vår beroende variabel. Denna variabel skulle alltså kunna hjälpa till att förklara den 

observerade variansen bland observationerna.  

Tabell 5: Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test för heteroskedasticitet 

Tabell 6: Multipel linjär regression med minsta kvadratmetoden med robusta standardavvikelser, där 
logaritmen av fastighetspris är den beroende variabeln och logaritmerna av alla övriga variabler från 
datamaterialet, samt indikatorvariabler för alla inkluderade årtal är förklarande variabler.  
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6.3 Sammanfattning 

Tabell 6 ger oss koefficienterna för vår empiriska modell, som visas nedan. 

 

ln(𝑃) = 4,210 + 0,176 ∗ ln(𝑆) + 2,036 ∗ ln(𝑌) + 4,227 ∗ ln(𝛥𝑁) − 0,786 ∗ ln(𝑇) −

0,381 ∗ ln(𝑈) + 0,174 ∗ ln(𝐵) − 0,064 ∗ 𝑡2 − 0,096 ∗ 𝑡3 − 0,107 ∗ 𝑡4 − 0,116 ∗ 𝑡5 + �̂�  

                                 (6.1) 

med en robust felterm �̂�. 

 

Sammanfattningsvis kan några saker noteras. När alla variabler inkluderas i modellen visas den 

reala bolåneräntan utebliven på grund av kollinjäritet. Detta kommer att tolkas av avsnitt 7. Alla 

övriga koefficienter för de ursprungliga variablerna i datamaterialet uppvisar tecken som 

stämmer överens med intuitionen från avsnitt 2, förutom den för antal sålda bostäder, som visas 

positiv. Detta kommer att diskuteras i avsnitt 7. Eftersom testet i Tabell 5 visar att modellen 

från Tabell 4 lider av heteroskedasticitet, så väljs att inkludera robusta standardavvikelser i 

modellen, vilket är vad som ses i Tabell 6. Detta påverkar dock inte koefficienternas värden. 

Testet i Tabell 7 visar att modell 6.1 antagligen saknar variabler som skulle kunna hjälpa till att 

förklara delar av den varians som nu faller på feltermen �̂�. Detta innebär att modell 6.1 inte är 

optimal, utan att den kan förbättras, vilket också kommer att diskuteras i avsnitt 7. 

  

  F P 

fitted values of ln(P) 54,78 0,000 *** 

Tabell 7: Ramsey RESET test för uteblivna variabler 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt tolkas och diskuteras resultaten från analysen samt eventuella felkällor. 

 

Korrelationsmatrisen i Tabell 2 visade att de enda variablerna som korrelerade relativt starkt 

med varandra var fastighetspris och disponibel inkomst. Alla andra variabler hade r-värden 

mellan -0,5967 och +0,6349, och de flesta variablerna hade r-värden som låg nära 0. Det kan 

diskuteras för hur högt absolutvärde som måste uppnås för att det ska räknas som ”hög” 

korrelation, men jag anser inte att korrelationsvärden som ligger mellan -0,7 och +0,7 bör ses 

som problematiska. De relativt låga absolutvärden som observerades bland variablerna i 

datamaterialet är ett gott utfall, eftersom variabler som korrelerar med varandra ofta ”innehåller 

samma information”, vilket gör att det är onödigt att inkludera flera korrelerande variabler i 

samma regressionsmodell.  De problem som kan uppstå när flera starkt korrelerande variabler 

inkluderas i samma modell är att åtminstone en av dem ofta visas icke-signifikant, att modellens 

F-värde blir lägre än vad det annars hade blivit, samt att koefficienternas absolutvärden ofta blir 

lägre. Detta är saker som kan leda till missvisande resultat. 

 

VIF-testet i Tabell 3 visade låga VIF-värden. Detta tyder på att variablerna inte är 

multikollinjära, vilket gör att antagandet om ingen perfekt multikollinjäritet i OLS kan ses som 

uppfyllt. Residualerna från Figur 2 antydde att det första OLS-antagandet om normalfördelad 

felterm med väntevärde noll mer eller mindre är uppfyllt, eftersom de visade en relativt 

symmetrisk fördelning kring väntevärdet som var noll. Detta indikerar att modellen är ganska 

bra för att förklara variansen som vi ser i fastighetspriserna. Huruvida OLS-antagandet om 

oberoende och identiskt fördelade sampel är uppfyllt kan vi, som tidigare nämnt inte bekräfta. 

Ramsey-testet för uteblivna variabler i Tabell 7 visade att modellen antagligen saknar 

förklarande variabler med prediktivt innehåll för fastighetspriserna. Här finns utrymme för 

förbättring av modellen, då dessa variabler skulle behöva läggas till för att modellen ska bli 

komplett. 

 

I Tabellerna 4 och 6 kunde ses att real bolåneränta blivit utebliven av statistikprogrammet på 

grund av kollinjäritet. Detta innebär att några eller alla av de övriga variablerna som 

inkluderades i regressionen innehåller total prediktiv information om variabeln real 
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bolåneränta, vilket kan förklaras som att om en ny regression skulle utföras, med den reala 

bolåneräntan som beroende variabel och alla andra som förklarande variabler, så skulle 

förklaringsgraden uppgå till 1. På grund av detta skulle det vara överflödigt att ha kvar den reala 

bolåneräntan i modellen när disponibel inkomst, antal sålda bostäder, befolkningstillväxt, 

befolkningstäthet, arbetslöshet, kommunalskattesats och alla indikatorvariabler också är 

inkluderade. De koefficienter som visas i modell 6.1 betyder att för varje procent som den 

förklarande variabeln Xi ökar, så påverkas fastighetspriset procentuellt med regressorns 

koefficient. Åt vilket håll som priset påverkas bestäms av huruvida det är ett plus eller minus 

framför koefficienten. Exempelvis ökar fastighetspriset med 0,176 procent för varje procent 

som antal sålda bostäder ökar. Indikatorvariablerna, som bara kan anta värdena 0 eller 1, 

påverkar fastighetspriset procentuellt med koefficienten om de är 1, men påverkar inte alls om 

de är 0. Exempelvis ser vi att om året är 2012, så ligger de observerade fastighetspriserna 0,064 

procent lägre än de gör för alla andra år. 

 

Alla variabelkoefficienter, förutom den för antal sålda bostäder, uppvisar förväntade tecken i 

modell 6.1. En anledning till att variabeln inte uppvisar det förväntade tecknet skulle kunna 

vara att utbudet av småhus, i sin tur, beror på åtminstone en annan faktor som inte är inkluderad 

i modellen. Denna faktor skulle, i så fall, vara vad som bestämmer hur många hus som byggs i 

de olika kommunerna. Detta skulle innebära att kommuner med högre efterfrågetryck, där 

priserna hade varit högre av andra anledningar, får fler småhus byggda, medan kommuner med 

lägre efterfrågetryck får färre småhus. Om detta stämmer är det inte underligt att resultaten 

indikerar att ett högre utbud av bostäder leder till ökade priser, trots att det motsägs av teorin. 

Det som är viktigt att komma ihåg är att variabeln antal sålda bostäder från datamaterialet inte 

omfattar alla kommunens försålda fastigheter, utan endast småhus för permanentboende. 

 

De resultat som har framkommit stämmer överens med den tidigare forskningen. Vi kan se att 

hushållens disponibla inkomst påverkar fastighetspriserna positivt, precis som både McQuinn 

och O’Reilly (2008) fann att de gjorde i Irland, och Paz och White (2012) fann att de gjorde i 

Spanien och i Storbritannien. Även befolkningstillväxten visas påverka priserna positivt, vilket 

stämmer överens med Paz och Whites resultat av nettomigrationens påverkan på 

bostadspriserna. Costello et al. (2011) fann att en stor del av de priser som syns på 

fastighetsmarknaden påverkas av icke-fundamenta, vilket de definierar som abstrakta faktorer 



27 

som kan vara svåra att mäta, såsom förväntningar om framtiden. Detta skulle möjligen kunna 

vara exempel på den eller de variabler som fattas från vår modell innan den kan förklara all 

varians bland de observerade bostadspriserna, då modell 6.1 endast kunde förklara 84,6 % av 

all varians. Det skulle även kunna vara så att dessa kvarvarande 15,4 % av variansen bland 

bostadspriserna inte går att förklara alls, utan att det handlar om felvärdering av bostäderna. Det 

bör även noteras att resultaten bör tolkas med försiktighet, eftersom vi inte vet säkert om alla 

OLS-antaganden har blivit uppfyllda. 
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8. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kan dras från studiens resultat. 

 

Resultatet från modell 6.1 gör att vi kan besvara vår frågeställning. För varje procent som den 

disponibla inkomsten ökar så ökar fastighetspriserna med 2,036 procent. Detta är mer än 

dubbelt så mycket, vilket innebär att varje ökning i den disponibla inkomsten ger en dubbelt så 

stor ökning i fastighetspriserna, allt annat lika. Utöver detta visar resultatet att de variabler som 

är av signifikans för att förklara variansen hos logaritmen av fastighetspriserna är logaritmen 

av variablerna antal sålda bostäder, disponibel inkomst, befolkningstillväxt, kommunal-

skattesats, arbetslöshetsnivå och befolkningstäthet, samt indikatorvariablerna för år 2012, 2013, 

2014 och 2015. 

 

Resultatet ger en fingervisning som tyder på att det inte finns någon bostadsbubbla. Detta skulle 

innebära att Edwards (2016) antagligen hade fel när han sa att Sverige definitivt befinner sig i 

en bostadsbubbla. Även faktumet att bostadspriserna inte ökar i samma takt över hela landet 

tyder på att det snarare handlar om ett för starkt efterfrågetryck än felvärderingar. Dock kan 

möjligheten till en bostadsbubbla inte uteslutas helt och hållet, eftersom modell 6.1 inte kunde 

förklara 100 % av variansen bland de observerade priserna. Det som måste göras för att priserna 

inte ska fortsätta öka i samma takt som de har gjort är att utbudet måste ökas, speciellt i 

storstadsområden och dylikt, där efterfrågetrycket är extra högt. Om efterfrågetrycket lättas så 

skulle det även bli enklare att utföra undersökningar på bostadsmarknaden, då resultaten 

kommer att vara mer realistiska och stämma bättre överens med hur ekonomin är i jämvikt, 

vilket den inte är nu.  
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8.1 Förslag till vidare studier 

Vidare studier inom området uppmanas, då det visar sig att modellen inte är den optimala för 

att förklara all varians i bostadspriserna. Förslaget är att en ny studie görs över en längre 

tidsperiod, där möjlighet finns att samla in fler observationer, samt inkludera fler förklarande 

variabler i modellen. Exempel på variabler som skulle kunna inkluderas i en sådan modell är, 

bland annat, det totala utbudet av bostäder, inte bara det för en viss bostadstyp, samt individers 

förväntningar om framtida priser och inkomster. Trots att förväntningar kan vara svåra att mäta 

tror jag att det är möjligt, och att inkluderandet av dem skulle hjälpa modellen att bättre förklara 

den observerade variansen i bostadspriserna, samt kanske även göra att modellen kan användas 

för att prediktera framtida priser.   
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10. Appendix 
 

Konsumtionsenhetsskala (SCB) 

Ensamboende                  1,00 
Sammanboende par                   1,51 
Ytterligare vuxen                    0,60 
Första barnet 0–19 år                    0,52 
Andra och påföljande barn 0–19 år          0,42 

Exempel: Ett sammanboende par med två barn har en disponibel inkomst på 490 000 kronor. 
Hushållet har en total konsumtionsvikt på 1,51 + 0,52 + 0,42 = 2,45.  

Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet blir då 490 000 kronor / 2,45 
konsumtionsenheter = 200 000 kronor per konsumtionsenhet. 

Det innebär att hushållet har samma ekonomiska standard som en ensamboende person med en 
disponibel inkomst på 200 000 kronor. 

 


