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Abstract 

This thesis studies the efficiency on the Swedish housing market with the Efficient Market 

Hypothesis as its theoretical base. The theory states that a market is weak form efficient if the 

price today can’t be explained by historic prices or returns. A house price index with quarterly 

data for the years 1986-2014 is used in an autoregressive model to test the efficiency on the 

Swedish housing market. The result indicates that the market isn’t efficient which is in line with 

the findings from other studies. The study also performs an estimation of the Swedish housing 

prices based on historic housing prices. This models estimations turned out to be close to the 

real house prices. 
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1. Inledning 
 

Bostadsmarknadens betydelse blev uppenbar 2008 när världen skakades av finanskrisen 

(Finocchiaro et al., 2011). Subprime-lånen, som idag är ett välkänt begrepp, anses ha varit en 

bidragande faktor till att krisen utbröt. Amerikanska banker erbjöd sina kunder lån utan att deras 

betalningsförmåga bedömdes, vilket möjliggjorde att kreditsvaga kunder nu fick låna pengar. 

Bankerna tog kundernas tillgångar som säkerhet, där framför allt bostäder pantsattes. 

Bostadspriserna fortsatte att öka, vilket innebar att kunderna kunde ta allt högre lån med 

bostaden som säkerhet och för att finansiera detta erbjöd finansiella institut 

investeringsmöjligheter genom att slå ihop lånetillgångar till investeringsprodukter. Dessa 

tillgångar gav inledningsvis en hög ränta men produkterna blev allt mer riskfyllda när en allt 

större del av låneportföljerna utgjordes av subprimelån. Under 2007 började många låntagare 

få svårt att betala sina räntor vilket slutade med att bankerna beslagtog husen för att betala 

tillbaka lånen. Det fick till följd att bostadspriserna rasade, hushållens konsumtion minskade 

och slutligen med att ett flertal banker gick i konkurs. Den amerikanska ekonomin är en viktig 

kugge i världsekonomin och när den stannade upp påverkade det i sin tur de övriga 

ekonomierna, vilket skapade en kedjereaktion som orsakade en global finanskris. (Taylor, 

2009) 

 

Spanien, Irland, Danmark och Nederländerna är fyra europeiska länder vars bostadsmarknader 

drabbades av stora nedgångar efter finanskrisen, ett prisfall på över 25 procent i dessa länder. 

Internationella Valutafonden (IMF) skriver i sin rapport ”Multi country report” (2015) att dessa 

länder fortfarande lider av effekterna från de stora prisfallen på bostäder. Ekonomierna 

påverkas av bland annat; hushållens lägre konsumtion och investeringar, mindre investeringar 

från företagen, hårdare låneregler från banker och eventuellt en mindre rörlig arbetskraft. Detta 

bevisar att bostadsmarknadens status är en viktig faktor för ett lands ekonomi, även på lång sikt. 

IMF diskuterar i rapporten ”Nordic Regional Report” (2013) sin syn på bostadsmarknaderna i 

Sverige, Norge, Danmark och Finland. Efter bank och fastighetskrisen i början av 90-talet 

ökade bostadspriserna med över 120 procent i de fyra nordiska länderna mellan 1995-2007. 

Enligt IMFs beräkningar är år 2013 de norska bostadspriserna övervärderade med 40 procent, 

de danska med 10 procent, de finska med 12 procent och de svenska med 22 procent. Även i 

dessa länder anser IMF att det finns en risk för minskad konsumtion och investeringar vid ett 

prisfall på bostadsmarknaden. Eftersom att den privata konsumtionen är en stor del av ett lands 
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BNP kan den få en stor påverkan på ett lands ekonomiska tillväxt, exempelvis står hushållens 

konsumtion för 47 % av den svenska Bruttonationalprodukten.  

De svenska bostadspriserna steg kraftigt på 80-talet fram till finanskrisen i början av 90-talet. 

Priserna låg sedan relativt stilla fram till 1995 innan de återigen började att öka, se Figur 1 

nedan. Exempelvis så har indexet för småhus ökat från 180 år 1995 till ca 550 år 2013. Den 

kraftiga prisökningen har bland annat fått Riksbanken och Finansinspektionen att uttrycka sin 

oro för den svenska bostadsmarknaden, vilket uttrycks i bland annat Finansinspektionens 

bolånerapport (2014) och Riksbankens PM 6 (2014).  

Figur 1. Svenskt fastighetsprisindex 

 

 

De ökande bostadspriserna har lett till en allt högre skuldsättningsgrad för svenska hushåll. 

Enligt Riksbankens rapport ”Från ax till limpa” (2014) består ca 80 procent av hushållens 

skulder av bolån, vilket gör att hushållens ekonomiska ställning kraftigt kan påverkas av 

fallande priser på bostadsmarknaden. De svenska hushållens skuldsättning har sett en kraftig 

ökning de senaste åren, ca 41 procent på 10 år, se Figur 2. Skuldkvoten, som definieras som 

andelen skulder dividerat på årlig disponibel inkomst, ligger idag på 174 procent i Sverige. 

Enligt Riksbankens undersökning (2014) visar tidigare studier att ekonomiska kriser ofta har 

föregåtts av en hög skuldsättning och stigande bostadspriser. Detta är någonting som 

Riksbanken och Finansinspektionen ser som en potentiell risk mot den svenska ekonomins 

stabilitet (Riksbanken, 2014). 
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Figur 2. De svenska hushållens skuldkvot 

 

Källa: Riksbanken 

  

Ett bostadsköp är en av de största, om inte den största, finansiella investeringen en individ 

vanligen gör under sin livstid. Ofta görs denna investering genom att individen belånar sig för 

att bekosta en bostad. Enligt livscykelteorin så är detta ett logiskt beslut då individen bör sprida 

ut sin konsumtion under livsperioden, så ett bostadsköp bekostas av förväntad framtida inkomst 

(Ando & Modigliani, 1963). Att investera i en bostad innebär många risker för investeraren, 

allt från ränterisk till att bostaden tappar i värde. Därför är det viktigt att bostadsmarknaden 

fungerar på ett bra och effektivt sätt, så att individer kan känna sig trygga med sitt 

investeringsbeslut. Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en ekonomisk teori, som 

utvecklades av nobelprisvinnaren Eugene Fama (1970), som säger att finansiella tillgångar 

prissätts genom att investerare tar hänsyn till all tillgänglig information och att denna 

information fullt reflekteras av priset. Om EMH stämmer, så innebär detta att den svenska 

bostadsmarknaden inte är övervärderad eftersom investerarna tar hänsyn till all information 

som påverkar bostadspriserna och att marknaden därmed är effektiv. Den kraftiga 

prisuppgången på bostäder kan i så fall förklaras av fundamentala värden och makrofaktorer 

som drivit på priserna. Tidigare studier har dock visat att bostadsmarknaderna är mindre 

effektiva än de finansiella marknaderna. Detta beror på faktorer som finns på 

bostadsmarknaderna, som en svårare matchning av köpare och säljare, kapitalreglering, trögare 

priser, skatter och flyttkostnader med mera (Gau, 1987).  
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om den svenska bostadsmarknaden är effektiv. Om 

marknaden är effektiv, så kommer dagens priser inte att kunna förklaras av historiska priser.  

Om en marknad är effektiv, så innebär det att bostadsköpare inte behöver känna en osäkerhet 

och att de kan lita på att bostaden är korrekt prissatt enligt den information vi känner till idag. 

En ineffektiv marknad kan leda till att investerare börjar spekulera på bostadsmarknaden i ett 

rent vinstintresse, genom att nyttja modeller som baseras på historisk avkastning. Effektiviteten 

på bostadsmarknaden kommer att undersökas genom att en autoregressionsmodell estimeras 

för åtta svenska regioner. Tidigare empiriska studier har använt sig av en AR(4) eller 

Autoregressiv modell med fyra laggar för att utföra en analys av effektiviteten på den svenska 

bostadsmarknaden, bland annat Pollakowski and Ray’s (1997). Vidare kommer uppsatsen även 

att försöka prediktera framtida priser med en ARIMA eller Autoregressive Integrated Moving 

Average-Modell, för att se hur en eventuell ineffektivitet kan utnyttjas. Hypotesen är att 

bostadsmarknaden är ineffektiv vilket stöds av ett flertal undersökningar, bland annat Gau 

(1987) och Keogh och D’Arcy (1999). 

 

2. Tidigare forskning 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH), som togs fram av Eugene Fama på 60-talet, innebär 

att; på en effektiv marknad reflekterar priset på en tillgång all tillgänglig information som kan 

påverka den tillgången, annars anses marknaden vara ineffektiv. När en marknad är effektiv 

kan en investerare inte prestera bättre än marknaden annat än av slumpen. Fama (1970) 

presenterade tre tillräckliga villkor för kapitalmarknadseffektivitet: (1) det ska inte finnas några 

kostnader relaterade till att handla med tillgången, (2) all tillgänglig information finns 

kostnadsfritt att tillgå för alla som handlar på marknaden, och (3) alla marknadsaktörer är 

överens om vilka effekter nuvarande information har på priset på direkt, medel och lång sikt 

för varje enskild tillgång. Fama poängterar att denna optimala marknad inte representerar de 

verkliga marknaderna men att marknaden trots det kan vara effektiv eftersom de tre villkoren 

är tillräckliga, men inte nödvändiga, för en effektiv marknad. Exempelvis så existerar 

transaktionskostnader på marknaden men om aktörerna tar full hänsyn till all information som 

finns tillgänglig så kommer priset på tillgången fortfarande vara korrekt. Ett annat exempel är 

att alla inte kommer få tillgång till all information samtidigt. Fama menar att så länge som ett 

”tillräckligt stort antal” investerare har tillgång till informationen så räcker det för att 
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marknaden ska vara effektiv. Fama delade in marknadseffektivitet i tre olika delar; svag, semi-

stark och stark effektivitet: 

 Svag effektivitet - Framtida priser på en tillgång ska inte gå att estimera med hjälp av 

historiska priser. Det ska inte gå att skapa handelsstrategier som genererar en högre 

avkastning än marknaden. 

 Semi-stark effektivitet - Priser ska justeras snabbt och korrekt när ny information blir 

tillgänglig på marknaden. Aktörer på marknaden ska inte kunna generera en 

överavkastning mot marknaden genom att använda sig av den nya informationen. Det 

innebär att framtida prisförändringar endast kommer att bero på information som inte 

finns tillgänglig än. 

 Stark effektivitet - All tillgänglig information både publik och privat reflekteras av 

priset. Det ska finnas lagstadgade barriärer som hindrar insiders från att dra nytta av 

information som blir känd för dem innan informationen når ut på marknaden.  

 

Fama (1970) byggde sin teori om EMH på tidigare empiriska studier där random walk-studierna 

var de viktigaste för teorins utformning. Random walk teorin menar att en tillgångs pris i 

tidpunkten t+1 är helt oberoende av priset i tidpunkten t och därför kan antingen öka, minska 

eller vara densamma som i tidpunkten t. Samuleson (1965) undersökte optionspriser på 

spannmål för att se om dessa följde en random walk. Samuelson fann att priserna inte kunde 

anses följa en brownsk rörelse där priserna är helt oberoende och identiskt fördelade variabler. 

Istället menade han att priset idag reflekterar all tillgänglig information som finns att tillgå om 

framtiden och att historiska priser därför inte ska kunna påverka dagens pris. Fama (1965) 

utvecklade sin teori genom att även han undersökte random walks på aktiemarknaden. Han fann 

tydliga bevis för att aktiemarknaden följde en random walk och motbevisade tidigare teorier 

som gav stöd till att historiska priser kunde användas för att estimera framtida priser. 

Förändringarna av aktiepriserna tycktes heller inte vara normalfördelade utan var istället 

paretofördelade, vilket innebär att aktiepriserna tenderade att fluktuera kraftigt under vissa 

perioder. 

Mellan åren 1960-1969 undersöktes Initial-Public-Offerings (IPO’s) för marknadseffektivitet 

av Ibbotson (1975). En IPO innebär att ett bolag släpper aktier till handel på aktiemarknaden, 

priset sätt då inledningsvis av bolaget och inte av marknaden. Han kunde se att det fanns starka 

bevis för att den initiala marknaden var ineffektiv och att det gick att generera en överavkastning 
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genom att köpa aktier vid IPO’s. Det gick inte att bevisa att IPO’s genererade en positiv 

avkastning oftare än vad de genererade en negativ. Resultatet visade dock en snedfördelning 

där de positiva avkastningarna var betydligt större än om avkastningen var negativ. Vidare 

undersökte Ibbotson hur aktierna presterade på eftermarknaden, från första handelsdagen och 

sex månader framöver. Här visade resultatet att marknaden var effektiv och att IPO-aktierna 

inte genererade en överavkastning jämfört med marknaden, vilket tyder på att aktier vid IPO’s 

var undervärderade under perioden. 

Basu (1977) undersökte semi-stark effektivitet på aktiemarknaden där han jämförde 

avkastningen på aktier med låga PE-tal och aktier med samma risk men med högre PE-tal. 

Resultaten tyder på att marknaden var semi-starkt ineffektiv för aktier med låga PE-tal, det 

tycktes finnas en tids-lagg från när information blev tillgänglig och innan detta reflekterades av 

priset på tillgångarna. Investerare kunde därför utnyttja detta genom att köpa aktier med lägre 

PE-tal eftersom dessa genererade en bättre riskjusterad avkastning över tid. 

Charest (1978) studerade avkastningen på aktier som genomför aktiesplittar på New York 

börsen. Resultatet visade att marknaden var effektiv men att den kunde anses vara ineffektiv 

under vissa perioder givet olika mätmetoder. Charest menar att en anledning, till att stora 

avvikelser förekommer, kan vara att mer oväntad information läcker ut i samband med 

splittarna. En aktiesplit kan signalera att ledningen har en tro på ett fortsatt högre pris på aktien 

och att en split därför är nödvändig för att underlätta fortsatt handel med aktien.  

Först ut att studera effektivitet på bostadsmarknaden var George Gau som släppte sin första 

artikel på området i början av 80-talet. Gau (1987) finner stöd för att bostadsmarknader kan 

vara effektiva, men han ser en risk att marknadsimperfektioner kan komma att påverka 

effektiviteten på marknaden. Dock fann han stöd i tidigare empiriska undersökningar som tyder 

på att dessa imperfektioner redan är inräknade i priserna och att marknaden därför är effektiv. 

Gau delar in imperfektionerna i två områden; inträdesbarriärer och informationsbrist. 

Inträdesbarriärerna består till stor del av kapitalanskaffningsregler som gör att vissa investerare 

inte har råd att ta sig in på marknaden. Detta påverkar främst effektiviteten på de dyrare 

marknaderna. Informationstillgången varierar, från marknad till marknad och kan därför vara 

ineffektiv i en region och effektiv i en annan samt att aktörer med skalfördelar kan generera en 

överavkastning. Gau ansåg att vidare undersökningar borde ske på olika marknader innan 

bostadsmarknaden kan bedömas vara effektiv eller inte. 
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Linneman (1984) undersöker semi-stark effektivitet på bostadsmarknaden i Philadelphia, hur 

väl priserna anpassar sig till ny tillgänglig information. Han använde CAPM (Capital Asset 

Pricing Model) och hedonistisk prissättningsmetodik för att värdera bostäder och se om priserna 

påverkas av ny information som bör påverka bostadspriser i området. En hedonistisk 

prissättningsmodell tar hänsyn till fundamentala faktorer som kan påverka bostadspriser, en väl 

specificerad modell bör därför ge ett korrekt pris. Linneman fann att det inte gick att generera 

en överavkastning genom att använda sig av ny information och marknaden kan därför anses 

vara semi-starkt effektiv, dock förklarades detta till stor del av höga transaktionskostnader som 

ökar kostnaden för bostadsköpare. 

Rayburn, Devaney och Evans (1987) undersökte bostadsmarknadspriser i Memphis för svag 

effektivitet under åren 1970-1984 och delade in staden i tio undermarknader. Sju av tio 

undermarknader visade tydliga tidsseriemönster som skulle kunna utnyttjas för att generera en 

överavkastning. Dock ansåg författarna att marknaden var svagt effektiv eftersom 

transaktionskostnaderna var så höga att de raderade ut eventuella övervinster. 

 

Case och Shiller (1989) undersökte svag effektivitet på marknaden för småhus i Atlanta, 

Chicago, Dallas och San Francisco/Oakland. De identifierade en stark autokorrelation i första 

tidslaggen men menade att det inte gick att motbevisa marknadseffektivitet på grund av brus 

och felaktig korrelation. Den felaktiga korrelationen skulle kunnat uppstå på grund av problem 

med bostadsindexet enligt Case och Shiller. Samma författare hittade i en liknande 

undersökning (1990)  samma tendenser till ineffektivitet bostadsmarknaden i amerikanska 

storstadsområden. De kom fram till att en ökning i bostadsprisindex oftast följdes av en ökning 

året därpå. Författarna ansåg att det fanns för mycket oklarheter i det data de använde på grund 

av olikheter i skattereglerna mellan de olika storstadsregionerna som kunde ge ett bias på 

resultatet. De fann också att det fanns ett vitt brus på bostadspriserna som skulle göra prognoser 

på framtida priser väldigt osäkra och valde därför att inte bekräfta eller förkasta noll-hypotesen 

om marknadseffektivitet.  

McIntosh och Henderson (1989) undersökte Dallas-Forth Worth kontorslokalmarknad för svag 

effektivitet. De använde en ARIMA modell för att testa om framtida priser gick att estimera 

med historiska priser samt testade datat för autokorrelation. De fann att marknaden var svagt 

effektiv, ingen signifikant autokorrelation hittades och ARIMA-modellen kunde inte förklara 

framtida försäljningspriser bättre än tidseriens medelvärdesprognoser.  
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Guntermann och Norbinn (1991) undersökte bostadsmarknaden i Lubbock, Texas, för svag 

marknadseffektivitet genom att se om det fanns en korrelation mellan de laggade 

bostadspriserna. De fann att marknaden kunde anses vara ineffektiv men att det fanns risk för 

felaktig korrelation likt det Case och Shiller (1989) diskuterade. Det tycktes dock inte gå att 

utnyttja ineffektiviteten på grund av transaktionskostnaderna. De ville även testa en 

DYMIMIC-teknik, som undersöker gemensamma rörelser mellan de olika sektorerna/områden 

som undersöks, genom att ta hänsyn till bostäders ökande värden. Modellen tar även hänsyn till 

att sektorer som får en överavkastning, som är att räkna som ett extremvärde, inte vägs lika 

tungt i modellen. Tekniken kommer därför att ge en mer korrekt korrelation mellan variablerna 

och resultatet visade på en starkare effektivitet än den första modellen. Resultatet visade att två 

laggar, eller två kvartal, tydde på en korrelation innan priset gick tillbaks mot jämviktspriset. 

Pollakowski and Ray (1997) undersökte bostadsmarknaden för svag effektivitet i amerikanska 

regioner samt om det fanns en effekt mellan dessa regioner. De använde en autoregressiv 

modell för att testa för om marknaden var svagt effektiv, resultaten visade att marknaden inte 

var effektiv. En vector-autoregressiv modell användes för att testa interberoendet mellan 

regionerna. Resultatet visade att även den marknaden var ineffektiv, en chock i en region 

påverkade därmed priserna i närliggande regioner. 

Keogh och D’Arcy (1999) kritiserar EMH och menar att den inte bör appliceras på 

fastighetsmarknaden. De ser på fastighetsmarknaden ur en institutionell synvinkel och menar 

då att definitionen av effektivitet förändras. Effektiviteten på marknaden bedöms olika 

beroende på vilken aktör som agerar på marknaden. En fastighets attribut kan vara värt olika 

mycket för olika aktörer och därmed vara effektivt eller ineffektivt prissatt beroende på 

aktörernas preferenser. Enligt EMH ska information vara gratis tillgänglig till alla 

marknadsaktörer för att marknaden ska kunna vara effektiv. Enligt Keogh och D’Arcy håller 

inte detta då sökkostnaden för information varierar starkt för olika aktörer. Tillgängligheten av 

information är ett annat problem som hindrar aktörer att bli fullt informerade. Mäklare och 

oberoende värderare är aktörer som innehar mycket information och som då kan vidareförmedla 

denna information till köpare, dock så finns det ingen garanti för att denna information har 

tolkats på rätt sätt. Detta kan skapa en illusion som får aktörerna att uppfatta sig som 

välinformerade utan att vara det. Författarna kommer fram till att definitionen av effektivitet är 

väldigt flexibel och att en marknad som är informationseffektiv inte nödvändigtvis är en 

effektiv marknad beroende på aktör. 
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Gu (2002) undersökte om variansen på ett amerikanskt husprisindex följer en random walk eller 

inte. Priserna följde inte en random walk utan Gu fann en negativ autokorrelation. Det innebär 

att om priset i en period gått upp så sjönk priset i nästa period. Datat visade på varierande 

resultat över tid i de olika delstaterna men för hela den amerikanska marknaden fanns en positiv 

autokorrelation som kan förklaras av den uppåtgående huspristrenden. 

J. Brox et al (2007) testade om bostadsmarknaden i Toronto med omnejd var effektiv genom 

att undersöka om det gick att göra övervinster genom att använda modeller baserade på 

historiska huspriser, hyror och fastighetsskatter. Staden delades in i flera mindre delar och det 

visade sig att alla utom ett område var ineffektiva marknader. 

En svensk undersökning av Hjalmarsson och Hjalmarsson (2009) undersökte semi-stark 

effektivitet på den svenska bostadsrättsmarknaden genom att se på hur en ökad hyra påverkade 

säljpriserna. De tog fram en diskonterad framtida hyra, vilket är en kostnad som en köpare tar 

på sig då denne köper en lägenhet i en bostadsrättsförening. Deras hypotes var att en ökad 

diskonterad hyra ska reflekteras av ett lägre säljpris. De fann ett visst stöd i detta men inte ett 

ett till ett förhållande som det skulle innebära om marknaden var effektiv.  

 

Englund (2011) analyserade ett flertal empiriska undersökningar och presenterade ett antal 

tendenser på bostadsmarknaden. Bostadspriser är, enligt Englund, förutsägbara och tenderar att 

följa en trend. Tillfälliga avvikelser kan förekomma men på längre sikt kommer priserna att 

återgå till trenden. Dessa tillfälliga avvikelser kan utnyttjas för att tjäna pengar på 

bostadsmarknaden och tyder på en informationsineffektivitet. Englund menar, att det finns en 

stark autokorrelation i hur bostadspriserna förändras och att en autoregressionskoefficient av 

första ordningen ofta tenderar att ligga kring 0,4, vilket är betydligt högre än för andra 

finansiella tillgångar.  

3. Teori 
 

Den effektiva marknadshypotesen är den mest erkända metoden för att mäta effektivitet på den 

finansiella marknaden och har sedan 80-talet applicerats på bostadsmarknaden. Det är denna 

teori som uppsatsen bygger på och här följer en närmare förklaring av EMH. 

Definitionen av en effektiv marknad är, att en tillgångs pris ska reflektera all tillgänglig 

information. Denna definition är svår att empiriskt bevisa, vilket innebär att det behövs en 

metod för att mäta om priset reflekterar all tillgänglig information. Fama använder förväntad 
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avkastning eller jämviktspriset som ett mått på om ett pris är effektivt. Detta för att svag 

effektivitet innebär att historisk avkastning, och/eller priser, inte ska kunna användas för att 

generera en överavkastning, vilket gör att måtten är relevanta.  Förväntad avkastning kan ställas 

upp enligt följande: 

  E(Pj,t+1ǀɸt) = [1+E(rj,t+1ǀɸt)]Pjt,                                    (1) 

 

där E är förväntat värde av (); Pj,t är priset på tillgång j i tidpunkten t; Pj,t+1 är priset på tillgång 

j i tidpunkten t+1, rj,t+1 är en periods procentuella avkastning ((Pj,t+1-Pj,t)/Pj,t); ɸt är den 

information som finns tillgänglig i tidpunkten t. (Fama, 1970) 

Definitionen av marknadseffektivitet sätter ingen vikt i förväntat värde men är en metod för att 

få fram empiriska mått. Villkoren för jämvikt på marknaden innebär att förväntad avkastning 

på en tillgång, baseras på all information som finns att tillgå idag. På en jämviktsmarknad ska 

handelsstrategier, som baserats på dagens information, inte gå att utnyttja för att göra en 

överavkastning annat än av slumpen. Detta stämmer överens med en effektiv marknad. Det ger: 

  Xj,t+1 = Pj,t+1 – E(Pj,t+1ǀɸt) (2) 

Så att 

 E(Xj,t+1ǀɸt)=0 (3) 

 

där Xj,t+1 är avkastningen utöver den förväntade avkastningen; Pj,t+1 är priset på tillgång j i 

tidpunkten t+1, E(Pj,t+1ǀɸt) är det förväntade priset på tillgång j i tidpunkten t+1 givet den 

information som finns att tillgå i tidpunkten t. Överavkastningen, Xj,t+1, kommer enligt EMH 

alltid att bli noll om inte ny information tillkommer (Fama, 1970). Tidigare studier som studerat 

svag marknadseffektivitet har valt att studera historisk avkastning eller historiska priser på 

bostadsmarknaden, bland annat Rayburn, Devaney och Evans (1987, Case och Shiller (1989), 

Pollakowski and Ray (1997), McIntosh och Henderson (1989) och Guntermann och Norbinn 

(1991).  

 

Random walk teorin är en av de viktigaste teorierna i den empiri som ligger till grund för den 

effektiva marknadshypotesen. Den säger att det bästa estimatet för priset i perioden t är priset i 

tidpunkten t-1 (Tsay, 2010, s.72). Modellen är, 

 Pj, t = Pj, t-1 + εt (4a) 
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där Pj, t är priset på tillgång j i tidpunkten t, Pj, t-1 är priset på tillgång j i tidpunkten t-1 och εt är 

slumptermen. Priset kommer med andra ord endast att förändras av slumpen där residualerna 

kommer att vara normalfördelade så priset har en lika stor chans att öka som att minska. Om en 

tillgång förväntas ha en tillväxt så kan detta modelleras in så att random walk modellen 

innehåller en drift rate eller trend som priset slumpartat kommer att variera kring. Detta är en 

modell som bättre stämmer in på finansiell tillgångsdata där det finns en förväntad tillväxt eller 

trend (Tsay, 2010, s. 73). Modellen blir då 

 Pj, t = Pj, t-1 + a + εt (4b) 

där skillnaden mot tidigare är att ”a” representerar trenden, om a >(<) 0 så kommer trenden att 

vara positiv (negativ) och där a= Pj, t - Pj, t-1. (Fama, 1970) 

 

Undersökningens data är ett tidseriedata och här förklaras relevant teori som beskriver och 

förklarar hur tidseriedata kan användas och analyseras. Finansiella tidsserier används för att 

analysera tillgångars värde över tid och visar en tillgångs pris eller avkastning över x-antal 

tidsperioder och ett viktigt antagande är stationäritet. Strikt stationäritet är ett stakt antagande 

som inte brukar tillämpas, det som istället används är svag stationäritet (Tsay, 2010, s. 30).  En 

tidsserie anses vara svagt stationär om den förväntade avkastningen (E(rt))=μ, vilken är 

konstant, slumptermerna är ett Gaussiskt vitt brus och om autokorrelationen är mindre än ett. 

Att serien är ett Gaussiskt vitt brus innebär att avkastningsserien innehåller oberoende och 

identiskt fördelade slumpvariabler med ett ändligt medelvärde och varians.  Att 

autokorrelationen är mindre än ett innebär att serien i och med det kommer återgå mot 

medelvärdet (μ) efter att en chock har uppkommit i tidsserien. Därför kommer den förväntade 

avkastningen att vara μ. (Greene, 2010)  

Figur 3. Stationär tidsserie 

 

 

Enligt Greene (2010) är dock de flesta ekonomiska variabler icke-stationära, de kommer 
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därmed inte att återgå till μ efter en chock i priset. Det kan ses i random walk modellerna där 

dagens pris beror på priset i den förra tidsperioden + en chock, där blir Pj, t-1 en enhetsrot som 

gör att priset inte återgår till μ. Därmed blir det svårt att prediktera framtida finansiella 

tillgångspriser eftersom att de inte tenderar till att återgå mot ett medelvärde. Att Pj, t-1 är en 

enhetsrot innebär att tidsserien inte har ett fast medelvärde och att det därför inte är möjligt att, 

baserat på dagens pris, göra korrekta estimeringar av framtida priser.   

Figur 4. Icke-stationär tidsserie 

 

 

Tidsseriedata går att undersöka för att se om det finns strukturer i datat som är återkommande. 

Återkommande rörelser i tidsserien kan då utnyttjas för att prediktera priser och avkastning av 

en finansiell tillgång. (Tsay, 2010, s. 30) 

För att förklara varför en marknad är effektiv eller ineffektiv så måste de beslutstagande 

individerna diskuteras ur ett teoretiskt perspektiv. Ur ekonomins spelteori har ett antal teorier 

byggts upp som beskriver den ekonomiska, logiska och beräknande organismen eller individen. 

Dessa teorier ligger till grund för att förklara hur individer tar beslut. (Muth, 1961) 

Ett investeringsbeslut bygger bland annat på förväntningar om framtida inkomster vilket 

påverkar nuvärdet av finansiella tillgångar. Nuvärdet på en tillgång definieras i ett 

investeringssamanhang som det diskonterade värdet av framtida förväntade intäkter. 

Exempelvis så prissätts en aktie genom att dess framtida förväntade utdelningar diskonteras och 

summeras till ett nuvärde. Hyresfastigheter kan prissättas enligt samma princip men då är det 

förväntad framtida hyresintäkt som diskonteras. I det här fallet definieras diskonteringsräntan 

som den ränta du skulle få på dina pengar om du sparade pengarna på en bank. En lägre ränta 

skulle innebära ett högre nuvärde på en tillgång och vice versa. Det innebär att när en 
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marknadsaktör tar ett investeringsbeslut så är investeringen finansiellt rationell endast om 

nuvärdet av investeringen är högre än kostnaden. (Giavazzi, et al, 2010, s. 116) 

Nuvärdet beror till stor del på de förväntningar som vi har om framtiden. Inom ekonomin så 

sker en uppbyggnad av förväntningar då det existerar en osäkerhet om framtida utfall (Lewis 

och Mizen, 2000). Osäkerheten ligger i att förändringar mellan två tidsperioder är okända för 

agenterna i nuet. En skillnad kan vara framtida priser jämfört med nuvärdet av en produkt eller 

vara. En agent som har statiska förväntningar tror att, givet dagens information, kommer priser 

att vara statiska, så att Pt = Pt+1. Statiska förväntningar är ett specialfall eftersom att minsta 

förändring av priset kommer att leda till förväntningsfel. En agent som lär sig av förväntningsfel 

och använder dessa för att modellera framtida förväntningar har adaptiva förväntningar. Det 

kan skrivas som: 

 Et-1 Pt = Et-2 Pt-1 + φ(Pt-1 - Et-1 Pt-1) (5) 

där Et-1 Pt är det förväntade priset i den här perioden, Et-2 Pt-1 är det förväntade priset i den förra 

perioden, (Pt-1 - Et-1 Pt-1) är den förra periodens estimeringsfel och φ är en vikt mellan 0 och 1 

som anger hur mycket det historiska estimeringsfelet vägs in i dagens estimering. Eftersom att 

φ<1 så kommer effekten av estimeringsfelen att dö ut så när antalet observationer är stort och 

de adaptiva förväntningarna kommer då endast att bero på historiska värden av priset. Den sista 

förväntningsmodellen baseras på John Muth (1961) teori om rationella förväntningar som 

innebär att agenter tar hänsyn till all tillgänglig information när de bygger sina förväntningar 

om framtiden. Estimeringsfel kommer att ske men modellen tillåter inte systematiska fel så de 

fel som uppstår kommer att vara normalfördelade med ett medelvärde på noll och kommer 

därmed inte att påverka estimeringen. Modellen kan skrivas som 

 Et (Pt + 1) = Et (Pt) + Et (Ɛ t + 1) där Ɛ~N(0,σ) (6) 

Matematiskt innebär detta att givet att all tillgänglig information är inräknad i dagens pris så 

kommer den bästa estimeringen av det framtida priset att vara dagens pris, givet att Ɛ är 

normalfördelad med ett medelvärde på noll och en standardavvikelse (σ). Chocker kan inträffa 

men dessa är oförutsägbara och kommer att vara noll i genomsnitt. Rationella förväntningar 

kan delas in i två kategorier; stark form och svag form. I den starka formen förväntas agenten 

ha tillgång till rätt modell, all tillgänglig information och ha full kunskap i hur denna 

information ska tolkas. Vid svag form tas hänsyn till att det existerar en sökkostnad som 

begränsar tillgängligheten på information. (Lewis och Mizen, 2000) 
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En teori som bygger vidare på förväntningsteorin är rationella val teorin som är en 

mikroekonomisk princip som utgår från att alla individer är rationella och tar logiska och noga 

genomtänkta beslut. Individernas beslutsfattande är egoistiskt för att nå största möjliga fördel, 

nytta, välmående, njutning etc. Givet den information som finns att tillgå kommer individen att 

maximera sin nytta. Enlig EMH ska all information vara gratis och tillgänglig för alla på 

marknaden, i verkligheten kan det dock krävas en ansträngning eller kostnad för att få tillgång 

till informationen. En rationell aktör kommer att söka efter information så länge som 

marginalkostnaden är lägre än marginalnyttan. Sökkostnaden är den kostnad som en aktör får 

av att söka efter information och delas upp i två delar, extern och intern kostnad. De externa 

sökkostnaderna är de resurser, i form av monetära kostnader och alternativkostnaden som kunde 

spenderats på andra aktiviteter, som spenderas under sökprocessen. Den interna sökkostnaden 

är den kognitiva energin som läggs ned i sökprocessen och för att bearbeta den insamlade 

informationen.(Smith et al. 1999).   

 

4. Data 

Undersökningen data, vilket är insamlat från Statistiska centralbyrån, är ett fastighetsprisindex 

med kvartalsdata mellan kvartal ett år 1986 till kvartal fyra år 2014 vilket ger totalt 116 

observationer för respektive region. Data finns för regionerna Stockholms län, Östra 

Mellansverige, Småland med öarna, Sydsverige, Västsverige, Norra Mellansverige, Mellersta 

Norrland samt Övre Norrland.  

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

Region Medelvärde Standard avvikelse Min Max 

Stockholms län 410,75 222,50 117 878 

Östra Mellansverige 279,66 123.85 108 532 

Småland med öarna 267,52 114.61 105 478 

Sydsverige 350,07 179.22 108 642 

Västsverige 330,69 166.52 115 654 

Norra Mellansverige 233.47 86.499 109 406 

Mellersta Norrland 205.48 65.90 111 346 

Övre Norrland 228.07 79.69    108 418 
Indexdata 

Som väntat är den största ökningen av bostadspriserna i regionerna Stockholm, Sydsverige och 

Västsverige. Norra Sverige har den lägsta ökningen av bostadspriserna under perioden. 
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5. Metod 

 
Uppsatsen avser att studera svag marknadseffektivitet vilket innebär att vi kommer att testa för 

om historiska priser påverkar dagens priser. För att studera detta kommer en AR(4)-modell att 

tillämpas vilket stöds av tidigare empirisk forskning, se till exempel Pollakowski and Ray 

(1997).  

Finansiella tillgångar, som aktier, handlas frekvent på marknaden vilket gör att prisutvecklingen 

blir lätt att följa. På bostadsmarknaden är priserna tröga på grund av en längre säljprocess och 

en mindre omsättning. Bostäder har inte heller en konstant prisutvärdering som gör att det finns 

ett aktuellt pris att observera, när bostaden köps försvinner den från marknaden och omvärderas 

inte kontinuerligt. För att få ett bra data på bostadspriserna används därför ofta ett 

fastighetsprisindex för ett område eller region för att få ett bra mått (Guntermann och Norbinn, 

1991). Med stöd av tidigare studier är nollhypotesen för uppsatsen att bostadsmarknaden är 

ineffektiv (Keogh och D’Arcy, 1999). 

Estimeringen av effektiviteten görs med en AR(4) modell, här följer därför en närmare 

förklaring till hur AR-modeller tillämpas. En autoregressiv modell av första ordningen kan även 

skrivas som AR(1). En sådan modell kan användas då det förväntas vara en stark 

autokorrelation mellan, exempelvis, priset i tidpunkten t och priset i tidpunkten t-1. Modellen 

ser ut enligt följande 

 rt = ∅0 + ∅1rt-1 + at (7) 

där rt är avkastningen (priset) i tidpunkten t, ∅0 är en konstant, ∅1 är vikten av avkastningslaggen 

rt-1’s korrelation och at är ett vitt brus. Modellen innebär att givet rt-1 så  

 

    E(rt ǀrt-1) = ∅0 + ∅1rt-1 (8a) 

   Var(rt ǀrt-1) = Var(at) = σ2
a (8b) 

 

Det ger att, givet rt-1, så är nuvarande avkastning centrerat runt ∅0 + ∅1rt-1, med en 

standardavvikelse σa. En strikt tolkning av modellen skulle innebära att rt-i där i > 1 inte skulle 

vara korrelerad med rt. Att endast en tidslagg av rt-i skulle förklara priset i tidpunkten t är inte 

alltid trolig, därför kan en mer generell AR(p) modell användas.  

 rt = ∅0 + ∅1rt-1 +···+ ∅prt-p + at (9) 
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där p är antalet laggar och at är ett vitt brus. Modellen säger att de p senaste variablerna rt-i (i= 

1,…, p) tillsammans förklarar den förväntade avkastningen (priset) rt, givet historisk data. 

(Tsay, 2010, s 37-49) 

Tidigare forskning, av bland annat Pollakowski and Ray (1997), stödjer användandet av fyra 

laggar för att kontrollera för effektivitet på bostadsmarknaden. Denna undersökning kommer 

därför använda en AR(4)-modell. En autoregressiv modell med fyra tidslaggar, och ser ut enligt 

följande: 

 ∆Pit = β0i + β1i ∆Pi, t-1 + β2i ∆Pi, t-2 + β3i ∆Pi, t-3 + β4i ∆Pi, t-4 (10) 

Där ∆Pit är den prisförändringen mellan två perioder, β0i är konstanten för tillgång i, β1i-β4i är 

parametrarna för laggarna 1-4 och där ∆Pi, t-p är prisförändringarna i tidslaggarna 1-4. 

 

För att få en väl fungerande modell så har författaren anpassat undersökningens data. 

Bostadspriser tenderar till att vara trögare än aktiepriser vilket ökar risken för att de första 

laggarna får en alltför stark autokorrelation om indexet inte anpassas, detta kan ses i Figur 3 

nedan. Det finns en ökande trend i indexet vilket gör att tidserien är icke-stationär. Ett villkor 

för att en AR-modell ska fungera är att det undersökta datat är stationärt, annars kommer 

modellen ge felaktiga resultat (Asteriou & Hall, 2007, s. 277). Fastighetsprisindexet har därför 

logaritmerats och differentierats vilket ger ∆ln(rt) mellan kvartalen, där 100∆ln(rt)≈procentuell 

förändring. Efter differentieringen utfördes ett Dicky fuller test för konstatera att datat är 

stationärt. 

För att en autoregressiv modell ska kunna prediktera framtida priser krävs det att det finns en 

signifikant autokorrelation i undersökningens data. För att testa detta genomförs ett partiellt 

autokorrelationstest (PACF) för respektive region, datat oberveras även i ett korrelogram i för 

respektive region. Först så undersöktes den indexerade husprisserien som förväntat visade 

tydliga tecken på autokorrelation, se Figur 5. Detta är varför det partiella autokorrelationstestet 

utförs på nytt för den nya logaritmerade och differentierade variabeln, se Figur 6. 

Autokorrelationen har nu fått ett nytt mönster där den första till fjärde laggen visade sig kunna 

ha signifikant autokorrelation, se Figur 6. Autokorrelationen varierar för de olika regionerna, 

dock har alla åtta minst en signifikant lagg bland de fyra första. I Figur 5 och 6 visas PACF för 

Stockholms län för att ge en bild av hur datat anpassats genom att logaritmeras och diversifieras. 
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Med hänsyn till dessa resultat och med stöd av tidigare forskning berättigar det användandet av 

en AR(4). 

Figur 5. PAFC för Fastighetsprisindex.              Figur 6. PACF för Procentuell avkastning. 

 

 

 

Ett imtest är ett statistiskt test som genomförs i Stata för att kontrollera kvartalsdatat för 

hetroskedasticitet, skevhet och toppighet.  Heteroskedasticitet innebär att variansen i datat inte 

är konstant. Skevhet beskriver hur variablerna är fördelade runt medelvärdet, under 

normalfördelning är skevheten noll och därmed symmetrisk. En osymmetrisk fördelning, 

positiv eller negativ, innebär istället att det är vanligare med extrema, positiva eller negativa, 

värden. Detta innebär att svansen på fördelningen blir längre åt vänster om det är en negativ 

osymmetri eller åt höger om det är en positiv osymmetri. Toppighet beskriver hur variablerna 

är fördelade kring medelvärdet, positiv överskottstoppighet innebär att extrema värden är mer 

vanliga än under normalfördelning vilket leder till tjockare svansar. En negativ 

överskottstoppighet innebär att fler värden är samlade nära medelvärdet än under 

normalfördelning. (Tsay, 2010, s. 9-10) 

 

Uppsatsens hypotes är att den svenska bostadsmarknaden är ineffektiv. För att investerare ska 

kunna utnyttja detta skapar vi en modell som kan estimera framtida avkastning baserat på 

historisk avkastning. Metoden som kommer att användas för att estimera en modell är en Box-

Jenkins ARIMA metoden. Vi har tidigare använt en AR(4) där den första differensen togs av 

det logaritmerade husprisindexet, det motsvarar att använda en ARIMA (4,1,0). Givet att 

marknaden är ineffektiv så ska vi försöka göra en så bra estimering som möjligt, därför 
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används en ARIMA som anpassas beroende på hur datat ser ut för den region som ska 

undersökas. 

En Box-Jenkins ARIMA eller Autoregressive Integrated Moving Averege modell av formen 

(p,d,q) skattas, där p är den autoregressiva processen, d antalet differentieringar och q är det 

glidande medelvärdet. För att specificera modellen krävs en noggrann undersökning av 

uppsatsens data. ARIMA modellen kräver att datat är stationärt, vi tittar därför på det 

logaritmerade men inte differentierade index-datat (Tsay, 2010). Ett Dicky-Fuller test utfördes 

för att testa för stationäritet och att datat därmed inte har en enhetsrot. Testet visar att datat 

inte är stationärt, därför integreras det genom att ta första differensen och d sätts därför till ett. 

För att undersöka svag effektivitet på bostadsmarknaden estimerades tidigare en AR(4) för 

varje region, nu kommer AR-delen att estimeras för respektive region så ARIMA modellen 

kommer att skilja sig åt mellan de olika regionerna. Ett PACF utfördes på nytt för respektive 

region men nu valdes AR (P) utifrån respektive regions bästa passning. MA-delen estimeras 

genom att vi genomför ett autokorrelationsfunktiontest för respektive region, även här väljs 

MA (q) efter bästa passning för respektive region. För att se vilken modell som är bäst testas 

modellen mot Akaike’s informationskriterium och Bayesianskt informationskriterium där ett 

lägre värde indikerar en bättre modell (Tsay, 2010). Modellen som estimeras för respektive 

region kan ses i Tabell 2 nedan.  

                                                                             Tabell 2. ARIMA 

Region 

ARIMA 

(p,d,q) 

Stockholm (1,1,0) 

Östra (4,1,3) 

Småland (4,1,2) 

Syd (4,1,1) 

Väst (1,1,1) 

Norrmellan (1,1,0) 

Mellerstanorr (1,1,1) 

Övre (2,1,2) 

6. Resultat 
 

Imtestet visade att fem av regionerna hade en signifikant hetroskedasticitet på 5 procents 

signifikansnivå, se tabell 3. För att hantera det i modellen används robusta standardavvikelser 

för respektive region. Testet visar även på en signifikant positiv skevhet i vissa regioner, det 

kommer dock inte att åtgärdas. Resultatet för regressionerna finns i Tabell 4. 
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Tabell 3. Imtest 

Region Heteroskedasticitet Skevhet Toppighet 

Stockholms län 0,043 (**) 0,117 0,347 

Östra 

Mellansverige 0,045(**) 0,008(***) 0,41 

Småland med 

öarna 0,077(*) 0,166 0,199 

Sydsverige 0(***) 0,024(**) 0,381 

Västsverige 0(***) 0,097(*) 0,832 

Norra 

Mellansverige 0,249 0,079(*) 0,187 

Mellersta Norrland 0,018(**) 0,131 0,33 

Övre Norrland 0,351 0,036(**) 0,43 
Signifikansnivå: (*) 10 %, (**) 5 %, (***) 1 %. 

För att underlätta tolkningen av resultatet kommer den första tidslaggen för respektive region 

att skrivas som L1, den andra som L2, den tredje som L3 och den fjärde som L4. 

Tabell 4. Regressionsresultat 

Variabel L1 L2 L3 L4 R-squ F 

Stockholms län 0,53 -0,12111 0,191992 0,11458 0,3769 19,95 

p-värde 0  0,349 0,028 0,221  0 

 ***  **   *** 

Östra Mellansverige 0,123459 0,176363 0,045451 0,374883 0,2915 6,69 

p-värde 0,176 0,058 0,63 0,001   0 

    *   ***   *** 

Småland med öarna 0,01551 0,008747 0,166934 0,303549 0,1322 2,89 

p-värde 0,866 0,915 0,075 0,016  0,0044 

   * **  *** 

Sydsverige 0,2575 0,13854 0,034212 0,292527 0,2977 12,36 

p-värde 0,01 0,18 0,754 0,044   0 

  ***     **   *** 

Västsverige 0,162309 0,101644 0,104278 0,332673 0,2615 7,67 

p-värde 0,133 0,25 0,299 0,018  0 

    **  *** 

Norra Mellansverige -0,20377 0,079583 0,276334 0,40502 0,2239 4,99 

p-värde 0,009 0,259 0,009 0,001   0 

  ***   *** ***   *** 

Mellersta Norrland -0,11389 0,010703 0,105662 0,285683 0,0867 2,12 

p-värde 0,305 0,916 0,373 0,012  0 

    **  *** 

Övre Norrland -0,14414 0,138793 0,185115 0,252568 0,1218 3,28 

p-värde 0,131 0,157 0,038 0,014   0,0077 

      ** **   *** 

Signifikansnivå: (*) 10 %, (**) 5 %, (***) 1 %. 
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Resultatet visar att den svenska bostadsmarknaden inte är effektiv då alla regioner hade minst 

en koefficient som var signifikant på en 5 % signifikansnivå. Fyra av de åtta regionerna hade 

endast en signifikant laggvariabel på 5 % signifikansnivå; Sydsverige visade på signifikans med 

L1 och L4, Övre Norrland i L3 och L4, Stockholm i L1 och L3. Norra Mellansverige var den 

enda regionen med tre signifikanta laggar på 5 % nivå, nämligen L1, L3 och L4. L4 var 

signifikant på 5 procents nivå i alla regioner utom Stockholms Län. Den av de signifikanta 

laggvariablerna som fick högst förklaringsgrad blev L1 för regionen Stockholms län medan L1 

för regionen Norra Mellansverige var den signifikanta variablerna med lägst förklaringsgrad.  

L1 var signifikant för två av regionerna; L2 var inte signifikant på 5 procents nivå för någon av 

regionerna, dock på 10 procents signifikansnivå i en; L3 var signifikant för en av regionerna 

och L4 var signifikant för sju av regionerna där Stockholms län var det enda undantaget. Det 

visar att L4 är den viktigaste tidslaggen i studien för att estimera framtida avkastning. De flesta 

variablerna hade en positiv autokorrelation vilket kan förklaras av att fastighetsprisindexet har 

en positiv trend som innebär att det finns fler positiva än negativa prisförändringar.   

Tabell 5. Deskriptiv statistik 

Region Medelvärde Standard avvikelse Min Max 

Stockholms län 1,815 3,091 -9,871 7,808 

Östra Mellansverige 1,421 2,263 -6,383 7,947 

Småland med öarna 1,355 2,388 -5,233 8,621 

Sydsverige 1,582 2,519 -5,652 8,173 

Västsverige 1,555 2,575 -6,965 8,531 

Norra Mellansverige 1,002 2,848 -6,061 9,74 

Mellersta Norrland 1,183 2,593 -8,696 8,091 

Övre Norrland 1,22 2,721 -7,471 8,333 
Procentuell prisförändring 

I den deskriptiva statistiken i Tabell 5 kan vi se att den procentuella skillnaden mellan kvartalen 

ligger mellan 1-1,8 procent för de olika regionerna. Stockholms län är den enda regionen med 

en standardavvikelse på över 3 procent. Det visar den ökande trenden i bostadspriserna, dock 

går det även att urskilja att några kvartal har drabbats av stora prisfall. Prisfallen skedde framför 

allt mellan 1991-1995 under fastighetskrisen samt 2011-2012 vid oroligheterna under 

greklandskrisen, se Figur 7. I övrigt har det varit en stark och positiv utveckling av 

bostadspriserna. 
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Figur 7. Svenskt fastighetsprisindex årlig procentuell förändring

 

I Figur 8 nedan kan vi se resultatet för en prediktion med ARIMA för Stockholms län. Den blå 

linjen visar de verkliga logaritmerade värdena av indexet. Den röda linjen togs fram genom att 

vi tog bort de tio sista observationerna och estimerade sedan dessa tio kvartal med en ARIMA 

(1,1,0). Den gröna linjen är också en ARIMA (1,1,0) men den estimerar tio kvartal in i 

framtiden, från observationerna 117-126 vilket motsvarar år 2015 kv1 till 2017 kv2. 

Figur 8. Prediktioner för Stockholms läns region med ARIMA 
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De logaritmerade värdena är angivna i Tabell 6 nedan för att ge en tydligare bild av estimaten. 

 

Tabell 6. ARIMA-estimering Stockholms län 

                     

Verkligt värde 6,611 6,601 6,608 6,627 6,637 6,655 6,698 6,721 6,758 6,778 

Estimerat 6,596 6,597 6,606 6,615 6,625 6,635 6,647 6,66 6,673 6,687 

Framtidsprognos 6,798 6,821 6,844 6,865 6,885 6,905 6,925 6,945 6,964 6,984 
Verkligt värde: Verkligt värde av de tio sista logaritmerade observationerna. Estimerat: Estimerat värde av de tio 
sista observationerna. Framtidsprognos: Prediktion av de tio kommande kvartalen. 

 

7. Analys och Diskussion 
 

7.1 Diskussion  

Studien har undersökt effektiviteten på den svenska bostadsmarknaden med hypotesen att den 

kommer att vara ineffektiv. Resultatet bekräftar att bostadsmarknaden inte är svagt effektiv, 

vilket innebär att vi inte kan förkasta undersökningens hypotes. Varje region hade minst en 

signifikant laggvariabel som skulle kunna användas för att prediktera framtida rörelser på 

bostadsmarknaden. Från resultatet går det att urskilja att den fjärde tidslaggen tycks vara den 

mest signifikanta för prediktioner av framtida priser. Detta är intressant då den fjärde tidslaggen 

representerar avkastningen ett år tillbaks i tiden. Det kan betyda att det finns en säsongseffekt 

som kan påverka prisbildningen. Enligt EMH ska detta inte vara möjligt då all tillgänglig 

information ska reflekteras av dagens priser. Detta visar att den svenska bostadsmarknaden, likt 

de amerikanska, inte är svagt effektiv. Anledningen till varför marknaden inte är effektiv är 

svårt att svara på, vi kan endast konstatera att så är fallet enligt undersökningens resultat. 

Tidigare studier har haft väldigt kortfattade diskussioner om sina resultat, därför väljer 

författaren i denna studie att utveckla diskussionen till att beskriva tendenser på den svenska 

bostadsmarknaden och eventuella teoretiska förklaringar till detta. 

När vi undersökte hur väl en investerare skulle kunna utnyttja ineffektiviteten, genom att 

försöka prediktera framtida priser med en ARIMA (1,1,0) för Stockholms län, kan vi konstatera 

att modellen ser ut att fungera relativt väl. Modellens estimering av de tio sista observationerna 

stämde bra överens med verkligheten på tio kvartals sikt. Modellen överestimerade priserna 

inledningsvis men låg strax under det verkliga priset vid kv4 2014. Det innebär att en 

investerare skulle ha fått en högre avkastning, på tio kvartals sikt, än vad modellen räknat med. 

Vi kan konstatera att modellen förutsåg ökande priser under perioden vilket stämde väl överens 
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med verklighetens utfall. Vidare har vi utfört en estimering för tio kvartal framåt i tiden till 

2017 kv2. Modellen estimerar en fortsatt ökning av bostadspriserna i regionen Stockholms län. 

Vi väljer att inte redovisa estimeringar för alla regioner, uppsatsen fokuserar på att undersöka 

effektivitet och inte prediktioner, men vi kan konstatera att modellen tycks fungera väl på kort 

sikt.  

Tidigare studier av bland annat Rayburn, Devaney och Evans (1987) och Guntermann och 

Norbinn (1991) visade att en bostadsmarknad kunde vara ineffektiv men att detta inte gick att 

utnyttja på grund av höga transaktionskostnader. På de finansiella marknaderna skulle det vara 

möjligt att utnyttja svag marknadsineffektivitet då det är en hög omsättning och låga 

transaktionskostnader. En ineffektiv bostadsmarknad talar om när det är bäst att gå in på 

marknaden men trögheten på marknaden gör det svårt att köpa och sälja i ett rent 

spekulationssyfte. Den eventuella vinst som genereras kommer att beskattas och sedan betala 

för de kostnader som en bostadsförsäljning innebär. Att spekulera på bostadsmarknaden skulle 

med andra ord vara tidsödande utan att bli särskilt lönsamt för en investerare, givet att 

investeraren inte lyckas göra abnorma vinster på sin försäljning. Vi kan bara konstatera att vår 

ARIMA modell tycks kunna ge en investerare en bra indikation på bostadspriser tio kvartal in 

i framtiden. 

De svenska bostadspriserna har haft en positivt stigande trend sedan 1995 då bank och 

fastighetskrisen ebbade ut, se Figur 1. Priserna har minskat vid endast ett fåtal kvartal under 

den perioden, vilket framför allt skedde vid finanskrisen och Greklandskrisen. Enligt EMH 

innebär detta att marknaden har försetts med ny marknadsdrivande information under nästan 

20 års tid vilket kan förklara de ökande priserna. Vad är det då för information som driver 

priserna? Den låga räntan har ofta nämnts som en drivande faktor men sett till de senaste 20 

åren har den inte varit märkvärt låg. Reporäntan låg i början av 2000-talet på 3-4 procent, 

minskade sedan till ca 2 procent men ökade igen vid finanskrisen till ca 3-4 procent och har 

först nu, de senaste åren, gått ner till under 1 procent och nu senast ner till en negativ ränta 

(Riksbanken, 2015). Den låga ränta vi har idag kan med andra ord vara en anledning till de 

stigande bostadspriserna men ränteläget som varit kan inte förklara den kraftiga uppgången de 

senaste 20 åren. Om investerare ser den låga räntan som en starkt påverkande faktor, så kan det 

enligt EMH motivera de höga bostadspriserna då räntan gör det billigt att ta lån. Vidare 

diskuteras hur utbud och efterfrågan driver på bostadspriserna i Sverige. Enligt IMF (2013) är 

en viss del av uppgången motiverad av befolkningsökningen, men trots den ökade efterfrågan 

räknar de med att svenska bostäder är övervärderade med ca 20 procent. De största 
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prisökningarna har skett i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket faller sig 

logiskt då det är ett lågt bostadsbyggande samtidigt som det är en hög inflyttning. Enligt EMH 

motiveras den 20 procentiga övervärderingen av att individernas upplevda nytta av att äga en 

bostad överstiger värdet av IMFs beräkningar, givet att marknaden är effektiv. En annan faktor 

som diskuteras är att de svenska hushållens förmögenhet är rekordstor. Detta innebär att de har 

mer pengar att konsumera och detta skulle därmed berättiga en uppgång av bostadspriserna. 

Den stora förmögenhetsökningen beror dock till stor del av prisökningen på just bostäder samt 

en stark utveckling på aktiemarknaden de senaste sex åren. Det skulle innebära att de ökade 

bostadspriserna möjliggjort att de svenska hushållen kunnat öka belåningen på sina bostäder 

för att på så sätt bekosta sin konsumtion. Detta stöds av riksbankens forskning om risker på den 

svenska bostadsmarknaden (2014). Bostadspriserna kan därmed vara korrekta och reflektera all 

tillgänglig information som finns idag. Risken för bostadsmarknaden är, att ny information 

snabbt kan ändra marknadsläget och tvinga ner priserna på bostäder och aktier från dagens höga 

nivåer. 

 

Som en följd av de ökande bostadspriserna i Sverige har skuldkvoten drivits upp till rekordhöga 

174 procent. Det är den genomsnittliga skuldkvoten för hushållen. Om vi bara ser till individer 

med bolån, är skuldkvoten istället 340 procent (Riksbanken, hur skuldsatta är hushållen). Som 

vi tidigare diskuterat så innebär en hög skuldkvot en risk för ekonomin då ekonomiska kriser 

ofta föregåtts av just historiskt höga skuldkvoter (PM amortering). En högre skuldkvot ger en 

större hävstång så de negativa effekterna av högre räntor blir extra påtagliga för hushåll med 

höga skuldkvoter. I bra tider med låga räntor och ökande bostadspriser är en hög skuldkvot inte 

ett problem som alla hushållen märker av och ekonomin gynnas av att hushållen lånar för att 

bekosta sin konsumtion. Det är först när räntorna ökar, och ekonomin börjar att svikta, som vi 

kommer kunna se effekterna av dess höga skuldkvoter. Problemet är att när hushållen kommer 

uppleva problemet med den höga skuldsättningen så kommer det vara försent att göra någonting 

åt saken. Det är här som diskussionen om amorteringskrav och avskaffat ränteavdrag kommer 

in i bilden. Det gäller att de institutioner med makt att påverka hushållen, som 

Finansinspektionen, får mandat att göra någonting åt den allt allvarligare situationen. Att hålla 

igång hushållens konsumtion med konstgjord andning i form av höga ränteavdrag och inga 

amorteringskrav ökar då fallhöjden på den framtida konsumtionen. Författaren tror, att en jämn 

konsumtion är att eftersträva istället för en hög tillväxt på kort sikt. Enligt EMH, så ska alla 

marknadsaktörer vara överens om vilka effekter information kommer att ha på priset på lång 
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sikt. I nuläget ser det dock ut som att dem som är bäst lämpade att tolka informationen, som 

exempelvis Finansinspektionen, IMF och Riksbanken, har tolkat den som att bostadsmarknaden 

är övervärderad. Detta är information som hushållen borde ta åt sig men trots det ser vi allt 

ökande priser. Detta är ett skeende som talar emot EMH och effektivitet på bostadsmarknaden.  

För en rationell investerare innebär en ineffektiv bostadsmarknad en investeringsmöjlighet. En 

rationell individ kommer att ta sina beslut genom att väga in all tillgänglig information för att 

nå största möjliga nytta. Att en marknad är ineffektiv, innebär att rationella individer ser en 

möjlighet att utnyttja detta för att få ett så bra utfall som möjligt. Här blir det en konflikt mellan 

EMH och rationalitetsteori. Enligt EMH skulle all tillgänglig information redan reflekteras av 

priset och en ineffektiv marknad skulle då inte kunna uppstå. Den rationella investeraren 

utnyttjar istället andra investerares oförmåga att se att marknaden inte är effektiv. Att utgå från 

att all information reflekteras av priset på en tillgång är ett naivt synsätt, det är en felaktighet 

som författaren anser att forskarna som stödjer EMH har. Extra tydligt blir detta på 

bostadsmarknaden där mäklare och oberoende värderare har ett informationsövertag likt det 

som Keogh och D’Arcy (1999) diskuterar. Detta informationsövertag tvingar investerare att 

behöva lita på att mäklarens information stämmer och därmed satt ett marknadsriktigt pris. Att 

all information på marknaden finns att tillgå, utan kostnad, är ett av de tre tillräckliga villkoren 

som Fama presenterade men som i praktiken inte ser ut att fungera. Informationsövertaget som 

mäklaren innehar och bostadsköparnas svårigheter att tolka all information på rätt sätt, kan 

skapa en ineffektivitet på marknaden. Trenden med ökande bostadspriser kan vara en förklaring 

till varför uppsatsens resultat visar på att marknaden är ineffektiv. För den rationella 

investeraren är en uppåtgående trend en bra möjlighet till att få en bra avkastning. I EMH hade 

trenden förklarats av att ny information drivit priserna uppåt men för en rationell investerare 

kan det vara trenden i sig som gör bostadsmarknaden till en lockande investeringsmöjlighet 

vilket leder till en ökad efterfrågan. Trenden är en billig och lättillgänglig information som 

investeraren kan utnyttja medan sökkostnaden att omvärdera bostadsmarknaden skulle vara 

betydligt högre. Detta kan då, med teorin som stöd, innebära att rationella investerare litar på 

att trenden håller i sig, givet att ingen ny lättåtkomlig och uppenbart prisdämpande information 

läcker ut. Givet att investerarna på marknaden börjar nyttja trenden som information, istället 

för att värdera marknaden, skapar det en risk för att marknaden kommer att vara övervärderad 

när trenden bryts. 

 

Enligt förväntningsteorin, är dagens pris den bästa estimeringen av framtida priser. Chocker 
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kan uppstå men kommer att vara positiva lika ofta som negativa och kommer därför ta ut 

varandra på lång sikt. Givet att vi har haft en positiv trend i nästan 20 år, borde inte då en 

rationell förväntning innebära att vi tar hänsyn till denna trend? I så fall skulle dagens pris plus 

den positiva trenden vara den bästa estimeringen för framtida förväntningar av priset om vi bara 

tar hänsyn till förväntningar. Vidare kan det diskuteras huruvida vi ska ta hänsyn till framtida 

information eller, med andra ord, våra förväntningar om framtida information som ännu inte 

finns tillgänglig. Fakta är den information som är säkerställd idag, som ex ränta, inkomst, BNP, 

utbud och efterfrågan etc. Framtida värden av dessa faktorer är bara spekulationer och 

förväntningar som kan revideras redan nästa dag. Positiva förväntningar kommer att leda till 

högre priser idag och vice versa men det är endast förväntningar och inget som är säkert. Risken 

är, att investerare skapar olika förväntningar och därför prissätter tillgångar på ett felaktigt sätt. 

Detta skapar, enligt EMH, en ineffektivitet på marknaden. Framtida räntebana är en sådan 

faktor som ger indicier på vad bolåneräntorna kommer att vara i framtiden: En låg räntebana 

innebär att det kommer att vara billigt att ha lån. I dagens lågränteläge finns det därför en risk 

att förväntningar om en låg framtida ränta får hushåll att ta lån som de inte kommer att ha råd 

med om räntan blir högre än förväntat.  

 

Rationella förväntningar, är enligt författaren, det mest logiska tillvägagångssättet att bygga 

sina förväntningar på. Dock måste vi lära oss av historien, där de adaptiva förväntningarna 

spelar in. På en marknad med en positiv trend måste vi komma ihåg de misstag som skett 

tidigare. Det finns, enligt författarens kunskap, ingen marknad som aldrig drabbats av prisfall. 

Investerare får inte stirra sig blinda på kortvariga trender utan måste lära sig ta hänsyn till fel 

som en själv och andra investerare gjort historiskt. Exempelvis så bör investerare väga in risken 

för ekonomiska kriser i sina förväntningar. USA, Nederländerna, Danmark, Spanien och Irland 

var exempel på länder där det rådde en situation på bostadsmarknaden som liknar den vi ser i 

Sverige idag och vars bostadsmarknader sedan kraschade. Låt oss anta att EMH stämmer, att 

all tillgänglig information reflekteras av priset idag, hur mycket av denna information är fakta 

och hur mycket är förväntningar? I det bästa läget baseras dagspriset på fakta, som vi vet om, 

och att förväntningar om framtiden endast har en liten påverkan. 

7.2 Slutsats 

Den effektiva marknadshypotesen är en teori som, enligt författaren, är alltför naiv som utgår 

från att priset ska reflektera all tillgänglig information och att denna information tolkas likadant 
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av alla investerare. Efter vad som nu diskuterats, så kan vi konstatera att beteendet på en 

marknad är komplext och att marknaden inte fungerar så smidigt som Fama önskat när han 

utvecklade teorin om EMH. Oförmågan att tolka och hantera information på rätt sätt gör att 

investerare bygger upp olika förväntningar om framtiden. Att all tillgänglig information 

kommer att reflekteras av ett pris blir då inte möjligt eftersom investerare kommer att värdera 

och prissätta tillgångar olika. Detta utgör, enligt författaren, ett hinder för att den svenska 

bostadsmarknaden ska kunna bli effektiv. 

 

Ett policyförslag, som författaren föreslår, är ökade kontroller av mäklare och bostadsvärderare. 

På bostadsmarknaden är information kostsam att söka efter själv vilket medför att investerare 

får förlita sig på information från mäklare och värderare. Om investerare vågar lita på att 

informationen är korrekt, så tror författaren att effektiviteten på bostadsmarknaden kommer att 

öka. Bostäderna kommer att vara rätt värderade och investerare kan vara säkra på att de betalar 

ett pris som i dagsläget motsvarar dess verkliga marknadsvärde. Vidare bör mäklare få ett större 

ansvar att förmedla all sorts information om bostaden till investerarna, både negativ som 

positiv. Allt för att göra bostadsmarknaden till en så effektiv marknad som möjligt. Dessa 

kontroller bör ske av en oberoende organisation i form av en inspektionsgrupp, likt hur 

Finansinspektionen kontrollerar finansiella institutioner.  

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Studiens resultat visar att den svenska bostadsmarknaden är ineffektiv. Ett intressant och 

aktuellt område för fortsatt forskning att undersöka för vilka konsekvenser en 

effektiv/ineffektiv bostadsmarknad har för matchningen på arbetsmarknaden. För att en bra 

matchning ska kunna uppstå så krävs det att arbetskraften är rörlig vilket borde underlättas av 

en effektiv bostadsmarknad.  

Ett annat alternativ vore att undersöka de faktorer som påverkar bostadspriserna för att se hur 

exempelvis amorteringskrav, bolåneräntor och en förändring av ränteavdraget skulle kunna 

påverka prisbildningen. 
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9. Appendix 

Tabell A. Bostadsprisindex Data  

År/kvart   

RIKS1 
Stockhol
ms län 

RIKS2 
Östra 
mellansveri
ge 

RIKS3 
Smålan
d med 
öarna 

RIKS4 
Sydsveri
ge 

RIKS5 
Västsveri
ge 

RIKS6 
Norra 
mellansveri
ge 

RIKS7 
Mellers
ta 
Norrlan
d 

RIKS8 
Övre 
Norrla
nd 

1986Q1  117 108 105 108 115 109 111 108 

1986Q2  118 110 106 111 118 111 116 113 

1986Q3  123 113 109 112 121 112 115 113 

1986Q4  131 115 112 115 124 112 117 116 

1987Q1  136 120 115 119 128 117 120 118 

1987Q2  142 123 117 122 132 118 122 123 

1987Q3  150 127 118 125 136 122 125 123 

1987Q4  158 132 126 128 140 122 125 126 

1988Q1  169 137 126 135 150 130 129 129 

1988Q2  182 140 131 141 157 132 132 135 

1988Q3  196 149 136 149 165 139 138 140 

1988Q4  197 151 138 155 174 144 139 142 

1989Q1  210 163 148 164 183 150 142 150 

1989Q2  222 168 154 174 193 155 150 157 

1989Q3  228 175 158 182 202 161 154 166 

1989Q4  227 176 163 186 198 164 156 168 

1990Q1  238 188 170 197 211 176 164 175 

1990Q2  249 190 174 201 213 175 167 176 

1990Q3  251 192 176 211 217 180 167 185 

1990Q4  249 192 174 208 211 179 171 180 

1991Q1  256 204 189 225 229 192 178 195 

1991Q2  256 203 192 226 225 187 177 192 

1991Q3  253 207 190 230 226 191 185 195 

1991Q4  246 204 190 230 222 191 181 192 

1992Q1  233 198 183 217 212 182 179 187 

1992Q2  233 192 184 214 207 181 175 186 

1992Q3  210 188 181 207 201 184 169 179 

1992Q4  194 176 172 196 187 168 165 174 

1993Q1  185 167 163 186 181 166 155 161 

1993Q2  181 167 166 184 180 165 154 164 

1993Q3  184 166 169 184 178 164 155 164 

1993Q4  184 167 169 187 179 165 153 166 

1994Q1  192 168 171 190 182 166 156 168 

1994Q2  203 173 174 193 187 168 161 170 

1994Q3  207 175 179 196 189 169 160 168 

1994Q4  203 170 175 194 186 168 155 169 

1995Q1  203 171 174 195 187 166 155 164 
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1995Q2  206 173 177 195 189 172 157 171 

1995Q3  202 170 179 199 188 168 151 166 

1995Q4  203 171 174 194 183 162 145 163 

1996Q1  201 170 174 196 185 167 150 159 

1996Q2  202 172 176 200 188 169 156 163 

1996Q3  205 175 182 201 191 167 153 169 

1996Q4  209 175 179 201 189 170 151 168 

1997Q1  214 177 182 207 192 168 152 165 

1997Q2  228 180 186 213 201 171 156 172 

1997Q3  237 184 188 217 206 174 159 173 

1997Q4  237 185 185 217 207 171 157 170 

1998Q1  246 190 197 225 208 177 159 176 

1998Q2  263 196 198 228 217 177 158 175 

1998Q3  270 199 206 239 223 182 163 182 

1998Q4  276 201 205 244 227 182 163 180 

1999Q1  281 204 207 250 226 181 164 180 

1999Q2  299 208 214 260 237 188 167 187 

1999Q3  311 217 217 267 241 188 170 191 

1999Q4  315 217 215 266 243 186 167 192 

2000Q1  333 224 222 273 247 186 169 190 

2000Q2  359 229 225 286 259 193 174 197 

2000Q3  378 237 230 301 265 198 174 197 

2000Q4  388 234 230 299 266 196 174 193 

2001Q1  400 241 235 308 274 198 176 199 

2001Q2  406 246 243 311 277 201 177 206 

2001Q3  405 256 248 320 281 207 181 206 

2001Q4  398 251 242 317 281 203 178 208 

2002Q1  404 258 248 322 282 206 179 212 

2002Q2  426 265 252 333 291 209 182 209 

2002Q3  435 279 260 345 304 214 190 217 

2002Q4  435 278 264 345 307 219 184 216 

2003Q1  430 280 264 351 314 216 191 212 

2003Q2  437 288 268 361 323 221 187 220 

2003Q3  435 294 283 376 333 228 197 221 

2003Q4  439 304 282 378 334 230 200 220 

2004Q1  448 306 285 389 345 235 200 226 

2004Q2  467 316 295 403 368 237 203 235 

2004Q3  473 318 303 420 376 249 209 241 

2004Q4  477 323 305 422 382 251 211 241 

2005Q1  481 328 305 427 384 248 213 241 

2005Q2  492 338 316 445 398 260 217 256 

2005Q3  507 351 329 464 417 269 235 266 

2005Q4  520 359 341 472 420 280 237 271 

2006Q1  543 361 343 493 444 273 233 270 

2006Q2  559 374 356 506 455 291 249 274 

2006Q3  571 382 365 530 472 301 246 284 
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2006Q4  580 385 360 533 475 298 256 291 

2007Q1  596 386 364 540 476 302 250 283 

2007Q2  639 406 384 560 500 309 269 295 

2007Q3  672 416 391 588 521 334 275 307 

2007Q4  671 421 400 585 525 326 267 307 

2008Q1  654 416 399 569 524 327 284 314 

2008Q2  666 422 400 581 529 335 286 308 

2008Q3  675 433 415 579 534 343 289 316 

2008Q4  649 420 401 558 514 331 277 308 

2009Q1  630 420 400 553 505 342 273 299 

2009Q2  655 434 409 574 533 345 285 314 

2009Q3  673 441 429 592 542 356 297 320 

2009Q4  688 447 432 608 551 352 303 326 

2010Q1  715 455 423 615 565 359 302 327 

2010Q2  734 459 446 620 582 361 309 341 

2010Q3  734 459 450 631 585 370 305 334 

2010Q4  736 465 454 632 581 369 309 340 

2011Q1  739 466 443 627 596 361 311 338 

2011Q2  749 463 442 627 596 370 316 347 

2011Q3  751 463 444 622 592 371 311 351 

2011Q4  720 452 434 598 569 362 305 332 

2012Q1  727 450 426 583 573 355 297 343 

2012Q2  733 452 434 586 577 370 298 353 

2012Q3  743 466 433 602 589 364 308 343 

2012Q4   736 464 434 600 586 372 312 359 
 


