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The housing market in Stockholm has since the financial crisis in 2008 been remarkable with rising 

prices and short sales periods. Today the housing market is everything but remarkable. The price 

trend has stopped, record numbers of objects are out for sales and housing developers choose to 

wait with new housing projects. Due to the changes in the housing market, the study aims to 

construct a new index based on time on market. The aim also includes investigating what effects 

macroeconomic factors have on time on market and if the time on market index can be used as an 

indicator to show the price development on the housing market.  

 

The method used in this study is based on both economic theories and econometric analysis. 

Through the application of regression analyzes, based on cross-sectional data and time series data, 

an index can be constructed. Results shows that time on market for both the house- and tenant-

owned market has a cyclical pattern. Furthermore, the results show that the housing market has 

previously been in a valley, with low time on market value, to then rise and finally turn downwards. 

Time on market correlates with the chosen macroeconomic factors being unemployment, omx30, 

mortgage rate and price development for housing. The results indicate that the macroeconomic 

factors have a certain lag in relation to the time on market index. Moreover, the result shows that 

the time on market index can only be used as an indicator for the tenant-owned market, as it 

changes six months before the price development on the housing market. 

  



 

Acknowledgement 

This master thesis is the final part of the Degree Programme in Civil Engineering and Urban 
Management. The study has been conducted during the spring semester 2019 within the 
Department of Real Estate and Construction Management at KTH, Royal Institute of Technology. 
 
First of all, we would like to express our sincerest appreciation and gratitude to our supervisor 
Mats Wilhelmsson for investing his valuable time supporting and guiding us throughout our thesis.  
We would also like to express our greatest gratitude for the help and unconditional support that we 
have received from our friends and loved ones throughout this year.  
 
 
Nizar Mabrouk & Lukian Soumi 
 
Stockholm, June 2019 
 
 
  



 

Sammanfattning 
 

 
Titel Time on Market - En studie om en ny indikator på bostadsmarknaden 

Författare Nizar Mabrouk & Lukian Soumi 

Institution Institutionen för fastigheter och byggande 

Examensarbete nummer TRITA-ABE-MBT-19183 

Handledare Mats Wilhelmsson 

Nyckelord Time on market, Bostadsmarknad, Makroekonomi, Index, Regression 

 
 
Bostadsmarknaden i Stockholm har sedan finanskrisen 2008 befunnit sig i en skönhetshistoria med 

stigande priser och korta försäljningstider. Idag befinner sig bostadsmarknaden i allt annat än en 

skönhetshistoria, prisutvecklingen har stannat av, rekordmånga objekt finns ute till försäljning och 

bostadsutvecklare väljer att avvakta med nya bostadsprojekt. Med anledning av utvecklingen på 

bostadsmarknaden syftar studien till att konstruera ett nytt index som baseras på time on market, 

försäljningstid. Vidare syftar studien till att utreda vilka effekter de utvalda makroekonomiska 

faktorer har på time on market och om time-on-market-index kan användas för att förklara 

husprisutvecklingen. Metoden i denna studie utgår från såväl ekonomiska teorier som 

ekonometriska analyser. Genom tillämpningen av regressionsanalyser, utifrån tvärsnittsdata och 

tidsseriedata, kan ett index konstrueras. Resultat visar att time on market för både småhus- och 

bostadsrättsmarknaden har ett cykliskt mönster. Vidare visar resultatet att bostadsmarknaden 

tidigare har befunnit sig i en dal, tid med låg time-on-market-värde, för att sedan stiga och slutligen 

vända nedåt. Time on market korrelerar med de utvalda faktorerna, arbetslöshet, omx30, 

bolåneränta för tre månader samt prisutveckling för bostäder. Studiens resultat indikerar att de 

makroekonomiska faktorerna har en viss eftersläpning i förhållande till index. Vidare visar 

resultatet att time-on-market-index endast kan användas som indikator för bostadsrättsmarknaden, 

då indexet visar utslag sex månader innan husprisutvecklingen.   



 

 

Förord 
Med följande examensarbete avslutar vi våra studier på mastersprogrammet Fastigheter och 
byggande med inriktning mot fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 
Examensarbetet har genomförts under vårterminen 2019.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Mats Wilhelmsson på KTH som har ställt upp med sin 
värdefulla tid och bidragit med betydande synpunkter, samt väglett oss under utförandet av detta 
examensarbete. Vi vill även passa på att tacka våra nära och kära för deras ovärderliga stöd under 
studietiden.  
 
Nizar Mabrouk & Lukian Soumi 
 
Stockholm, juni 2019 
 
 
  



 

 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning 8	

1.1 Bakgrund 8	
1.2 Problemformulering 9	
1.3 Syfte och frågeställning 9	
1.4 Avgränsningar 10	

2. Teori 11	
2.1 Konjunkturcykel 11	
2.2 Fastighetscykeln 11	
2.3 Sambandet mellan fastighets- och konjunkturcykeln 12	
2.4 Time On Market 14	
2.5 Asymmetrisk information 16	
2.6 Vakanser på bostadsmarknaden 16	
2.7 Psykologiska faktorer som kan påverka time on market 17	
2.8 Hypotesformulering - Makroekonomiska faktorer 20	

3. Metod 22	
3.1 Val av metod och datainsamling 22	
3.2 Multipel regressionsanalys 22	
3.4 Index 23	

4. Datahantering 25	
4.1 Variabler 25	

4.1.2 Statistik beskrivning av variabler 29	
4.2 Statistiska tester 31	

5. Resultat 36	
5.1 Resultat från regression 36	

5.1.1 Resultat från regression- Småhus 36	
5.1.2 Resultat från regression- Bostadsrätt 37	

5.2 Index 38	
5.2.1 Index - Småhus 38	
5.2.2 Index- Bostadsrätter 40	
5.2.3 Index - Småhus och bostadsrätter 42	

5.3 Time-on-market-index och makroekonomiska faktorer 43	
5.3.1 Småhusindex och makroekonomiska faktorer 43	
5.3.2 Bostadsrättsindex och makroekonomiska faktorer 45	



 

5.3.3 Korrelation mellan husprisindex och makroekonomiska faktorer 47	
6. Analys 49	

6.1 Förhållandet mellan time on market och bostadsattribut 49	
6.2 Time-on-market-Index 50	

6.2.1 Småhus och bostadsrätter 50	
6.2.2 Jämförelse mellan småhus och bostadsrätter 52	

6.3 Time-on-market-index och makroekonomiska faktorer 53	
6.3.1 Småhus 53	
6.3.2 Bostadsrätter 54	

6.4 Husprisindex och makroekonomiska faktorer 55	
6.4.1 Småhus 55	
6.4.2 Bostadsrätter 55	

7. Slutsats 57	
8. Förslag till vidare studier 58	
Källförteckning 59	

 

  



 8 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Den svenska fastighetsmarknaden har sedan finanskrisen 2008 genomgått en positiv 

prisutveckling dock med undantag för nedgången under andra halvan av 2017, vilket har resulterat 

i ett ökat intresse för bostadsutveckling och därmed inneburit en ökad bostadsproduktion 

(Boverket [1], 2018). Prisutvecklingen kan förklaras av fundamenta; historiskt låga räntor, ökad 

efterfråga och ett begränsat utbud (Engsted, 2014). Den positiva trenden har sedan 2017 stannat 

av. Allt fler regleringar, amorteringskrav, bolånetak samt skuldkvotstak, har begränsat 

bostadsmarknadens prisutveckling samtidigt som den ständiga oron för ökade räntor har satt 

avtryck. Produktionstakten har, till följd av bland annat amorteringskrav, bolånetak och 

skuldkvotstak, minskat medan riskerna för felinvesteringar ökat. En konsekvens från de senaste 

årens bostadsbyggande och ökade regleringar är den avtagande, och i vissa fall negativa, 

prisutvecklingen (Finansinspektionen, 2018). Utbudet av bostäder inom vissa specifika segment 

har överstigit efterfrågan och därmed har ett överutbud skapats. För övriga bostadssegment är 

bostadsbehovet fortsatt stort enligt boverkets bostadsprognos; ett bostadsbehov om 93 000 

bostäder årligen under 2018–2020 (Boverket [2], 2018).  

 

I och med att bostadsbehovet är fortsatt stort krävs det att marknadsaktörerna tillgodoses med 

tillräcklig information kring fastighetsmarknadens olika cykler och hur dessa direkt kan påverka 

försäljningstakten. Omsättningen på bostadsrättsmarknaden ökade med 160 miljarder kronor 

mellan åren 2008 och 2017. Ökningen gör det ännu viktigare att bistå med aktuell och precis 

information till marknadens alla aktörer, såväl för bostadsutvecklare, privata köpare och säljare, 

som för olika myndigheter (SCB, 2018). En effektiv marknad där bostadsutvecklare kan möta den 

ökade efterfrågan, kan endast uppnås med tillräcklig information (Gau, 1987). För att 

bostadsbehovet ska kunna mötas krävs det att marknadsaktörerna kontinuerligt utvecklar bostäder, 

såväl under goda tider som dåliga. Att produktionstakten stannar av och ökar under perioder tyder 

på att bostadsmarknaden följer transaktionsantalet, när transaktionerna minskar avtar även 

produktionstakten. Den främsta anledningen till den minskade aktiviteten på bostadsmarknaden är 
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osäkerhet, byggherrarna avstår från att bibehålla produktionstakten då de inte kan säkerställa att 

bostäderna säljs.  

 

Ett index som beskriver bostadsmarknadens status skulle därmed öka säkerheten hos aktörer samt 

effektivisera marknaden. Time on market, en indikator på försäljningstiden, skulle innebära ökad 

information för såväl bostadsutvecklare som privata säljare. Denna indikator skulle spegla det 

makroekonomiska läget i ett tidigare skede än nuvarande mätverktyg på fastighetsmarknaden. Det 

kan i sin tur leda till att kommande konjunkturförändringar kan uppmärksammas tidigare genom 

utslag på time-on-market-index. 

1.2 Problemformulering 
Bostadssituationen som Sverige befinner sig i är komplex, trots bostadsbristen har 

bostadsutvecklare svårare att sälja nyproducerade bostäder (Boverket [3], 2018). Detta beror på en 

rad olika orsaker som exempelvis finansiell osäkerhet, begränsad konkurrens, komplicerade 

byggregler och långa plan- och bygglovsprocesser (Caldera & Johansson, 2013). Detta har 

inneburit att risken med nya bostadsprojekt ökat och att vikten av aktuell och precis information 

ökat. Att det byggs men inte säljs leder till att problemet växer, då det bildas ett överutbud med 

felaktiga produkter på marknaden. För att åstadkomma en effektiv marknad bör bostadsutvecklare, 

säljare och övriga aktörer tillgodoses med aktuell information kring marknadssituationen. Detta är 

ett krav för att bostadsutvecklare ska kunna möta den ökade efterfrågan. Bostadsutvecklare väljer, 

i dagsläget, att avstå från att initiera nya bostadsprojekt då osäkerheten kring framtiden är stor och 

därför är det högst aktuellt med ett time-on-market-index. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Denna studie syftar till att konstruera ett index baserat på time on market med målsättningen att 

beskriva fastighetsmarknadens situation. Studien syftar även till att undersöka vilka effekter 

makroekonomiska faktorer har på time on market samt om time-on-market-index kan förklara 

bostadsprisutvecklingen. För att uppnå studiens syfte och mål har följande frågeställningar 

formulerats:  

● Påverkas time on market, försäljningstiden, av olika bostadsattribut? 
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● Förekommer det ett samband mellan time-on-market-index och makroekonomiska faktorer 

som KPI, omx30, arbetslöshet, 3 månaders bolåneränta och prisutvecklingen för bostäder? 

● Kan prisutvecklingen för bostäder, småhus och bostadsrätter, förklaras med hjälp av time-

on-market-index och makroekonomiska faktorer? 

1.4 Avgränsningar 
Bostadsmarknaden varierar mellan landets olika städer, där Stockholm utgör den största 

delmarknaden för bostäder, sett till transaktionsstorlek. Det är även Stockholm som har påverkats 

mest av produktions- och prisnedgången. Studien har därför avgränsats till bostadsmarknaden som 

inkluderas inom Stockholmsläns område. 

 

Tidsperioden som valts i denna studie är mellan åren 2005–2019, då den erhållna data endast 

inkluderar transaktioner mellan den valda tidsperioden. Transaktionsdata som analyseras i den 

kvantitativa metoden omfattar endast marknaden för småhus och bostadsrätter då de utgör den 

största delen av bostadsmarknadens transaktioner.  

 

I teoriavsnittet förklaras olika psykologiska faktorer som har en inverkan på time on market. Dessa 

faktorer tas inte in i förklaringsmodellen. Det är däremot viktigt att ha dessa faktorer i åtanke då 

de psykologiska faktorerna kan förklara den relativt låga förklaringsgraden,𝑅2 för 

regressionsmodellerna.       
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2. Teori 

2.1 Konjunkturcykel  
I studier genomförda av Stock och Watson (1998) undersöktes vilka indikatorer som karakteriseras 

för hög- och lågkonjunktur. Resultatet från studien visade att makroekonomiska faktorer såsom 

arbetslöshet, disponibel inkomst, produktivitet, tillgångar etc. har en hög korrelation med 

konjunkturcykeln. En annan makroekonomisk faktor som lyftes fram i flera studier är BNP. Denna 

faktor anses inkludera flera makroekonomiska faktorer i ett, och den bedöms därför vara en 

ledande indikator för konjunkturcykeln (Burns & Mitchell, 1946), (Male, 2011), (Pagan, 1997) & 

(Hess & Iwata, 1997). 

 

Konjunkturcykeln kan enligt Fanning (2014) delas in i fyra olika faser; expansion, topp, 

kontraktion och återhämtning. Faktorer som produktion, arbetslöshet, inkomster etc. påverkar 

marknaden i såväl negativ som positiv riktning. Studier visar vidare att perioderna för de olika 

faserna kan variera över tid och att varaktigheten för perioderna snarare beror på expansion och 

kontraktion än konjunkturcykelns beteende (Filardo, 1994). En mer djupgående förklaring på 

fenomenet saknas då ekonomiska beteenden är oförutsägbara.  

 

En nations konjunktur kan därmed utläsas från ovannämnda faktorer. Vid låg arbetslöshet, hög 

produktivitet, stigande tillgångar, höga disponibla inkomster, stigande BNP tillväxt etc. kan ett 

land befinna sig i högkonjunktur. Omvända värden indikerar att landet istället befinner sig i en 

lågkonjunktur (Fanning, 2014). 

2.2 Fastighetscykeln 
I studien “Real Estate Cycles: Some Fundamentals” presenterar Wheaton att ett samband mellan 

fastighetscykeln och tidigare nämnda makroekonomiska faktorer; BNP, arbetslöshet, disponibel 

inkomst etc. (Wheaton, 1999). Konjunkturcykeln har likt fastighetsmarknaden en cyklisk rörelse 

(Fanning, 2007; Wheaton, 1999). Studien uppmärksammade fastighetsmarknadens oelastiska 

produktion, på kort sikt, vilket i samband med låg arbetslöshet och hög disponibel inkomst 

möjliggör en snabb prisökning. På lång sikt möts efterfrågan genom en hög produktion vilket sedan 
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leder till ett överutbud och resulterar i sjunkande priser (Semmler & Bernard, 2012; Wheaton, 

1999). 

 
 
   Figur 2.1. Fastighetscykelns olika faser (Mueller, 1999). 
 
I studier relaterade till fastighetscykeln, dess period samt förhållande till konjunkturcykeln 

förekommer det ofta delade meningar. Studierna framhäver dock tre olika teorier, där 

fastighetscykeln antingen eftersläpar konjunkturcykeln, rör sig konstant med konjunkturcykeln 

eller rör sig före konjunkturcykeln. Fanning (2007) argumenterade för att konjunkturcykeln följer 

fastighetscykeln med anledning av att aktiviteter på fastighetsmarknaden leder till ökad 

konsumtion vilket sedan spiller över till konjunkturcykeln. Att fastighetscykeln och 

konjunkturcykeln följer varandra styrks även av Mueller (2002), däremot menar han att 

fastighetscykeln är en direkt spegelbild av det ekonomiska tillståndet vilket innebär att 

fastighetscykeln efterföljer konjunkturcykeln.  

2.3 Sambandet mellan fastighets- och konjunkturcykeln 
Som tidigare nämnt följer fastighetsmarknaden en cykel där upp- och nedgångar kan förklaras av 

fundamentala faktorer. De fundamentala faktorerna påverkar såväl fastighetsmarknaden som 

övriga marknader och därav konjunkturen, vilket leder till att marknaderna samspelar. Som det 

illustreras i figur 2.2 leder en ekonomisk tillväxt till ökad efterfrågan på bostadsmarknaden. Ökat 
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intresse på bostadsmarknaden medför kortare försäljningstider och därmed ett lägre time-on-

market-värde. Å andra sidan leder en ekonomisk minskning till lägre efterfrågan och därmed högre 

värden på time on market. Time on market kommer att diskuteras mer djupgående i nästa avsnitt. 

Att marknaderna samspelar styrker tidigare forskning kring ämnet och innebär att fastighets- och 

finansmarknaden är sammankopplad, enligt figur 2.2 (Barras, 1994). 

 

      
Figur 2.2. Illustrerar hur fastighets- och finansmarknaden är sammankopplad (Barras, 1994). 

 

Tidigare studier och teorier indikerar på att fastighetsmarknaden och konjunkturcykeln, trots 

sammankopplingen, är osynkroniserade. Till följd av fastighetsmarknadens eftersläpning, figur 

2.3, nås effekterna från övriga marknader först senare på grund av illikviditet och materiella 

tillgångar. Geraci (1996) konstaterar att fastighetscykeln har en avgörande effekt på 

konjunkturcykeln, vilket påvisades strax efter andra världskriget då ekonomin stimulerades genom 

större kapitalinjektioner på fastighetsmarknaden.  
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Figur 2.3. Illustrerar fastighetsmarknadscykelns eftersläpning parallellt med konjunkturcykeln (Fanning, 2014). 

2.4 Time On Market 

En viktig faktor gällande försäljning av bostäder är time on market. Faktorn beskriver tiden mellan 

annonsering och försäljning av bostaden. Ett högt värde på time on market behöver inte innebära 

att bostaden är mindre attraktiv. Säljaren bör dock avgöra om det är värt att ta risken med att få en 

längre försäljningstid och chansen till ett högre försäljningspris, eller en kortare försäljningstid och 

försäkra sig om att priset inte går ner. Avvägningen mellan ett högt time on market och ett lågt 

time on market blir alltså en avgörande faktor för säljaren. Time on market och dess förhållande 

till försäljningspriset har studerats där forskare tagit hänsyn till olika perspektiv. Detta för att kunna 

avgöra hur sambandet ska beskrivas, om det nu existerar och isåfall om det är positivt eller negativt 

(Kalra & Chan, 1994). Sambandet mellan försäljningspris och time on market har visat sig vara 

svårt att avgöra då olika forskare kommit fram till olika slutsatser. Asabere, Huffman, & Mehdian 

(1993) menar att korrelationen är positiv medan exempelvis Cubbin (1974) menar att korrelationen 

är negativ.  

 

En aspekt som har studerats är relationen mellan time on market och skillnaden mellan 

försäljningspris och listpris. Relationen har visat sig vara negativ till följd av att bostadsmarknaden 

har präglats av en tid med hög grad av överprissättning, vilket har resulterat i längre 

försäljningstider. Karla & Chan (1994) konstaterar att time-on-market-värdet varit högt för 

bostäder som sålts till ett pris som varit lägre än listpriset. Resultatet från studien visar att det gäller 

samtliga bostadstyper oavsett prissegment. 
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Enligt (Knight, 2002) innebär en längre försäljningstid en ökad chans till fler bud och slutligen ett 

högre försäljningspris. Medan Hui och Yu (2012) menar att bostäder som varit uppe för försäljning 

under en längre period till slut riskerar att säljas till ett lägre pris. Att olika prissättningsstrategier 

existerar kan förklaras med att aktörernas förväntningar om framtiden förändras i samband med 

förändringar i den ekonomiska utvecklingen i landet. Även här är resultatet svårt att avgöra då 

olika studier kommit fram till olika slutsatser. 

 

Förhållandet mellan time on market och prissättningsstrategier är ytterligare en annan aspekt som 

säljare använder sig av. Enligt Li (2004) har bostäder som haft ett listpris som är högre än 

marknadspriset medfört ett högre värde på time on market och ju mer priset skiljer sig desto högre 

blir värdet på time on market. Enligt Asabere, Huffman & Mehdian (1993) har bostäder som haft 

ett listpris som är lägre än marknadspriset resulterat i en snabb försäljning vilket innebär att 

säljaren inte uppnått det optimala priset. 

  

Li (2004) menar att bostadens karakteristiska egenskaper som används när prissättningen av 

bostaden sker påverkar försäljningstiden. Ett exempel på detta är hur bostadens våningsplan 

påverkar time on market. Bostäder på ett högre våningsplan har ett lägre värde på time on market. 

På ett liknande sätt påverkar avståndet till stadskärnan time on market. Vidare menar Hurin (1998) 

att lägenheter med unika egenskaper erhåller högre time-on-market-värden. 

 

Enligt Hui & Yu (2012) påverkar arbetslösheten på marknaden time on market eftersom en 

marknad med stigande arbetslöshet innebär en större risk.  Denna risk, tillsammans med att säljare 

inte vill sänka priset på bostäderna, leder till ett högre time-on-market-värde. När arbetslösheten 

däremot minskar kommer även time on market att minska.  

 

Inflationen är en annan makroekonomisk faktor som enligt Leung, Leong & Chan (2002) 

korrelerar negativt med time on market. De menar att en högre inflation idag innebär lägre reala 

priser vilket leder till att attraktiviteten på bostadsmarknaden ökar då förhoppningar om en 

prisökning sker. Detta leder till att time on market får ett lägre värde. Detsamma gäller för 

låneräntan, lägre räntor leder till minskade utgifter för hushållen vilket kan öka efterfrågan på 
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bostäder och i sin tur minska värdet på time on market. Enligt Kalra & Chan (1994) är detta extra 

tydligt för billigare lägenheter eftersom köpare för dessa typer av bostäder är mer känsliga för 

ränteförändringar. 

2.5 Asymmetrisk information 
Asymmetrisk information innebär att en part har mer information kring en vara än den andra 

parten, vilket sker i situationer där exempelvis det finns en osäkerhet kring en varas kvalitet. Det 

kan i sin tur leda till att prissättningen blir felaktig (Lützkendorf & Speer, 2005).  

 

För bostadsmarknaden kan asymmetrisk information uppstå i samband med prisutvecklingen vid 

köp av nyproducerade bostäder. Köp av nyproducerade bostäder kännetecknas av förhandsavtal 

vilket innebär att köparen förbinder sig till köpet där priset på bostaden baseras på den aktuella 

marknadssituationen. Då prissättningen inte sker i samband med inflyttning innebär perioden efter 

signering av förhandsavtal en ökad risk, prisutvecklingen kan under denna tid vara såväl negativ 

som positiv och är därmed oförutsägbar. Bostadsutvecklaren besitter mer information kring 

marknaden och har mer erfarenhet inom området då byggföretag lägger stora utgifter på analyser 

av bostadsmarknaden och dess utveckling. Det uppstår alltså en situation där byggherren har mer 

information än köparen, vilket i sin tur leder till att priset blir annorlunda från det verkliga 

marknadsvärdet. Denna situation, där asymmetrisk information förekommer, kan leda till att time 

on market påverkas.  

2.6 Vakanser på bostadsmarknaden 

Tidigare avsnitt, 2.2 Fastighetscykeln, uppmärksammar bostadsmarknadens utveckling på såväl 

lång- som kort sikt. Rosen & Smith (1983) menar att utbudet ökar i samband med stigande 

bostadspriser eller hyrespriser och att utvecklingen sker långsamt. Vid fastighetscykelns olika 

faser hypersupply (hyperutbud) och recession (lågkonjunktur) har det specifika bostadsbehovet 

mättats och ett överskott på bostäder är ett faktum. För hyresmarknaden innebär dessa faser att 

vakansnivåer stiger. Vakansnivån på hyresmarknaden kan efterliknas med time on market på 

köpmarknaden. Därför kan en uppfattning om time on market skapas genom att studera teorin 
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kring vakanser i hyresmarknaden. Det finns dock flera olika typer av vakanser och nedan följer en 

kortare beskrivning av de olika vakanstyperna. 

 

Fysisk vakans 
Fysisk vakans innebär att en andel av den totala ytarean är vakant. Fysisk vakans benämns även 

som areavakans då den outhyrda ytan relateras till den totala ytan. I en bostad är dessa ytor 

uthyrbara och kan av fastighetsägaren säljas på den öppna marknaden då de är tomma 

(Wincott, 1997). 

 

Naturlig vakans 
Naturlig vakans är den vakansgrad som är godtagbar av en hyresvärd och uppstår i samband med 

ineffektivitet på fastighetsmarknaden (Sanderson, et al., 2006). Ineffektivitet i detta sammanhang 

syftar på tiden mellan utflyttning och inflyttning till en bostad eller lokal.  En naturlig vakans 

behöver inte vara negativ, utan möjliggör ökad rörlighet för hyresgäster. Fastighetsägare är villiga 

att ha en naturlig vakans för att på så sätt kunna diversifiera hyresavtalen samt vinstmaximera. 

Däremot är det viktigt att kunna avväga vakansgrad mot utgifter (Wincott, 1997).  

 
Strukturell vaknas  
Strukturell vakans uppstår när en lokal eller yta inte längre efterfrågas på marknaden. Olika orsaker 

kan leda till att strukturell vakans uppstår. Exempel på detta är när lokalens funktion eller 

användning inte längre efterfrågas eller om planlösningen anses ineffektiv för nya hyresgäster. 

Geografiska orsaker kan också leda till strukturell vakans, exempelvis kan ett område förlora sin 

attraktivitet i samband med exempelvis att en industriverksamhet flyttar dit. Konsekvensen blir 

därmed att ytan tappar sin attraktivitet (Wincott, 1997). 

2.7 Psykologiska faktorer som kan påverka time on market 

Personers val under osäkra förhållanden på bostadsmarknaden 
Beteendeekonomiska teorier delar in individer i tre olika kategorier beroende på deras beteende 

när de utsätts för osäkra förhållanden och behöver genomföra ett val. Dessa kategorier är 

riskaverta, riskneutrala och risksökande. Individerna genomför sina val där nivån av risk i 

förhållande till den potentiella vinsten är det som avgör vilken kategori en person tillhör. 
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Bostadsköp har sedan 2005 inneburit en låg risk bortsett från finanskrisen (2008–2009) som varit 

mindre säkra.  

 

John von Neumann och Oskar Morgenstern presenterade en ekvation som förklarar individers val 

vid osäkra förhållanden utifrån förväntad nytta (Frank, 2015). Ekvationen som de presenterade är: 

𝑭ö𝒓𝒗ä𝒏𝒕𝒂𝒅	𝒏𝒚𝒕𝒕𝒂 =,𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌𝒉𝒆𝒕𝒊	 × 𝑵𝒚𝒕𝒕𝒂𝒊

𝒌

𝒊6𝟏

 

För att bestämma den förväntade nyttan som i sin tur påverkar valet som personen gör behövs en 

nyttofunktion. Nytta i detta sammanhang är detsamma som förmögenhet. Studier visar på att 

funktionen oftast är avtagande vilket innebär att de flesta individerna är riskaverta (Frank, 2015). 

Detta innebär att när sannolikheten för prisnedgångar ökar minskar nyttan med ett bostadsköp 

vilket medför en lägre efterfrågan på bostäder och därmed högre värde på time on market. 

 

Anchoring  
Ett fenomen som uppkommer vid prissättningsprocessen för listpris av bostäder är “anchoring 

effect”. Detta fenomen är en typ av psykologisk bias som leder till att köpare gör en felaktig 

bedömning av bostadens värde, vilket leder till en ökad köpkraft. Ett resultat av anchoring är att 

bostadssäljaren kan sätta ett högre listpris än vad som antas vara rimligt utifrån 

marknadssituationen. I de fall köparen inte uppmärksammar listprisets förvridning leder det till att 

säljaren genom ”anchoring” möjliggör en försäljning till ett pris som överstiger det rimliga 

marknadspriset för bostaden (Bokhari & Geltner, 2011). 

 

Enligt en studie gjord av Bucchianeri & Minson (2013) leder ett högre listpris av en bostad till att 

köpare värderar bostaden högre till skillnad från om bostaden hade ett lägre listpris. Bucchianeri 

& Minson (2013) menar att olika listpriser föreslås om olika personer, med tillgång till samma 

information, värderar ett bostadsobjekt. Vidare uppmärksammar Bucchianeri & Minson (2013) att 

bostadsvärderingar genomförda i uppdrag av säljaren tenderar att vara högre än det genomsnittliga 

listpriset föreslaget av oberoende personer. 
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Överoptimism 
Överoptimism är en typ av psykologisk bias som uppkommer då köpare ser utfallet av ett 

bostadsköp som positivt. Köpare tar alltså inte hänsyn till eventuella negativa påföljder som kan 

förekomma. Överoptimism kan därför påverka time on market genom att psykologisk bias leder 

till ökad köpkraft. Enligt Farlow (2004) är denna typ av bland de viktigaste på 

fastighetsmarknaden. Enligt resultat från Case et al., (2003) är hushållen positiva till bostadsköp. 

Bostadsköpare tror att bostäder ökar med mer än 11 procent per år, vilket styrker att överoptimism 

existerar i fastighetsvärden. Enligt Farlow (2004) har media en viktig roll när det gäller 

bostadsbubblor.  

 

Överdrivet självförtroende 
En annan psykologisk bias, som leder till att köpkraften ökar och därmed påverkar time on market, 

är det överdrivna självförtroendet. Överdrivet självförtroende är på samma sätt som överoptimism 

en typ av psykologisk bias. Skillnaden mellan överoptimism och överdrivet självförtroende är att 

det sistnämnda innebär att personen i fråga underskattar risken (Farlow, 2004). Enligt Shiller 

(2005) är detta ett beteende som förekommer på fastighetsmarknaden. Det är vidare relaterat till 

de kognitiva processer då sannolikhetsbedömningar sker i det sista steget och ingen hänsyn tas till 

falska resonemang.  

 

Momentum effekt 
Momentum effekten är ytterligare en bias och innebär att fastighetsprisers rörelser används som 

bas till framtida förväntningar. Enligt en undersökning gjord av Case et al., (2003), angående 

prisökningar och deras relation till bostadsköp, svarade 80 procent att prishöjningar stimulerade 

undersökningsdeltagarna att genomföra ett bostadsköp. Anledningen till att momentum effekt 

existerar är att aktörer på fastighetsmarknaden ignorerar sannolikhetslagar och istället överreagerar 

på trender och marknadsföring som ibland kan vara vilseledande. Momentum effekt kan påverka 

likt tidigare psykologiska bias påverka time on market då köpkraften ökar. Ett tecken på 

“momentum effekt” är när flockbeteende går att bevittna på marknaden. Enligt Lux (1995) kan 

bubblor förklaras genom att undersöka momentum och flockbeteende samt deras inbördes 

koppling.  
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Flockbeteende 
Ett annat fenomen som kan påverka time on market är flockbeteenden. Flockbeteende kan 

förklaras som när ett stort antal människor agerar på samma vis under samma tidpunkt, exempelvis 

när det gäller att investera i ett bostadsprojekt. Investeringen är ofta inte noggrant kalkylerad och 

en avvägning mellan risk och avkastning sker oftast inte. Beslutet har istället baserats på vad andra 

personer har gjort eller gör. Detta kan exempelvis handla om när ett bostadsbolag bygger 

nyproducerade lägenheter. Lägenheterna är inte tillräckligt lönsamma för att säljas på exempelvis 

två månader däremot lyckas lägenheter säljas. Där kan köparna ha agerat efter vad andra gjort och 

tänkt att ifall alla andra köpt betyder det att det är lönsamt och därför bör även jag köpa 

(Bikchandami & Sharma, 2000).  

 

Flockbeteende kan alltså leda till en ökad köpkraft men som egentligen inte har någon 

fastighetsekonomisk grund. Det kan även ske i motsatt riktning där köpkraften istället minskar för 

att vissa väljer att avvakta vilket leder till att andra dras med flocken och även de väljer att avvakta. 

Enligt Shiller (2005) spelar flockbeteende en avgörande roll när det gäller beslutsfattande. Shiller 

(2005) menar att det är det sociala trycket som påverkar människor då de tänker att ”alla kan inte 

ha fel”. Flockbeteende är även en anledning till att fel pris sätts och till att bubblor skapas då 

flockbeteende leder till spekulationer som bidrar till felaktiga beslut (Shiller, 2005).  

2.8 Hypotesformulering - Makroekonomiska faktorer 
En viktig del i detta arbete är att undersöka hur time-on-market-index förhåller sig till 

makroekonomiska effekter. Genom att undersöka korrelationen mellan time on market och olika 

makroekonomiska faktorerna kan sedan en uppfattning om förhållandet skapas. Innan 

undersökningen sker skapas fem olika hypoteser, där valet av de inkluderade makroekonomiska 

faktorerna baseras på tidigare teoriavsnitt. Nedan följer fem hypoteser på hur respektive variabel 

förhåller sig till time-on-market-index. H0 beskriver det scenario som vi inte förväntar oss och HA 

beskriver det förväntade resultatet. 
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KPI  

H0 : 𝛽 = 0 
 HA:𝛽 ≠ 0 
omx30 

  H0 : 𝛽 = 0 
 HA: 𝛽 ≠ 0 
arbetslöshet 

  H0 , 𝛽 = 0 
 HA, 𝛽 ≠ 0 
hoxhousesto & hoxflatsto 

  H0 :𝛽 = 	0  
 HA: 𝛽 ≠ 0 
bolån3mån 

  H0 : 𝛽 = 0 
 HA: 𝛽 ≠ 0 

 
För variablerna som används vid korrelation mellan index och makroekonomiska faktorer kan viss 

eftersläpning förekomma vilket styrks av teorierna ovan. Förhållandet mellan de 

makroekonomiska faktorerna antas vara eftersläpande även i denna studie.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod och datainsamling 
Målet med denna studie är att skapa ett index som beskriver hur försäljningstiden förändras över 

tid, undersöka vilka effekter makroekonomiska faktorer har på time-on-market-index samt om 

time-on-market-index kan förklara bostadsprisutvecklingen. 

 

Med tanke på detta mål behöver metoden anpassas till denna studie för att kunna avgöra vilka 

faktorer som påverkar time on market samt hur stor effekt dessa faktorer har på time on market.  

Efter att ha studerat tidigare forskning kring time on market och påverkande faktorer har det 

konstaterats att regressionsanalys är den bästa lämpade metoden för detta syfte. Genom att använda 

sig av en regressionsanalys kan påverkande variabler identifieras och kvantifieras för att sedan 

användas vid skapandet av ett nytt index. 

 

Modellen som används syftar till att bestämma effekten av olika variablers påverkan på time on 

market och därefter konstruera ett index som tar hänsyn till dessa faktorer. Regressionsanalysen 

kommer att bestå av två separata regressioner där den ena regressionen består av data för småhus 

och den andra består av data för bostadsrätter. Särskiljningen mellan småhus och bostadsrätter görs 

eftersom fastighetsmarknaden består av ett flertal delmarknader där småhus och bostadsrätter är 

två separata marknader. Genom att göra denna särskiljning kommer resultatet visa om 

delmarknaderna skiljer sig åt, alltså om de ger samma resultat eller inte och om den ena marknaden 

är mer känslig för risker än den andra marknaden. 

3.2 Multipel regressionsanalys 
I denna studie används en metod med syfte att kunna utläsa samband mellan olika 

undersökningsvariabler och time on market baserats på en multipel regressionsanalys (Palmquist, 

1980). En multipel regression innebär att en ekvation som beskriver sambandet mellan en 

oberoende variabel och flera oberoende variabler skapas. Värdet på den beroende variabeln 

uppskattas genom att bestämma värden för de oberoende variablerna. Värdet som en oberoende 
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variabel sedan får visar hur den specifika variabeln påverkar den beroende variabeln. Det visar hur 

den beroende variabeln påverkas om det sker en ändring med 1 enhet på den oberoende variabeln.  

  

Ekvationen för den multipla regressionen för småhus i denna studie ser ut på följande vis: 

(1)	𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽>𝑋> + 𝛽5𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 	𝛽G𝑁𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 
+𝛽7𝑅𝑢𝑚𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦1+ 𝛽8𝑅𝑢𝑚𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦2	 + 𝛽9,P𝑇𝑖𝑑𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝛽10,R𝑂𝑟𝑡𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦R + 𝜀,  
 
För bostadsrätter ser regressionen ut på följande vis:  
(2) 	𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽5𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 	𝛽G𝑁𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 
+𝛽7𝑅𝑢𝑚𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦1+ 𝛽8𝑅𝑢𝑚𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦2	 + 𝛽9,P𝑇𝑖𝑑𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝛽10,R𝑂𝑟𝑡𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦R + 𝛽11𝑋11

+ 𝛽12𝑋12 + 𝛽13𝑋13 + 𝛽14𝐻𝑖𝑠𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝜀 
 
Variabelförklaring: 
𝑌= Värdet på den beroende variabeln, ln TOM i detta fall. 
𝛼 =Värde där regressionslinjen skär y-axeln 
𝛽= Regressionskoefficient för oberoende variabler, procentuell förändring i Y när X ändras med 
en enhet.  
𝑋1= Budgivning 
𝑋2= Boyta 
𝑋3= Tomtarea (gäller endast för småhus) 
𝑋4= Byggår 

𝑋11= Våningsplan 
𝑋12= Antal våningar för byggnad 
𝑋13= Månadsavgift 
𝐻𝑖𝑠𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 = 	𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦	𝑓ö𝑟	𝑜𝑚	ℎ𝑖𝑠𝑠	𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟  
𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 = 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙	𝑓ö𝑟	𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒	𝑚å𝑛𝑎𝑑 
𝑁𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦= Dummy variabel för att särskilja nyproduktion från icke nyproduktion 
𝑅𝑢𝑚𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦1= 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦	𝑓ö𝑟	ℎ𝑢𝑠	𝑚𝑒𝑑		3− 4	𝑟𝑢𝑚  
𝑅𝑢𝑚𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦2= 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦	𝑓ö𝑟	ℎ𝑢𝑠	𝑚𝑒𝑑	𝑓𝑙𝑒𝑟	ä𝑛	4	𝑟𝑢𝑚 
𝑇𝑖𝑑𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦P= Används för att skapa ett index baserat på time on market, månadsvis 
𝑂𝑟𝑡𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦R= Dummy för respektive ort 
𝜀= Värde för stokastisk felterm 

3.4 Index 
Studiens index bygger på en hedonisk TOM ekvation som baseras på tvärsnitt- och tidsseriedata. 

Den hedoniska time-on-market-ekvationen ges genom en regression, där time on market bestäms 

utifrån priset och de olika bostadsattributen. 
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Den hedoniska time-on-market-ekvationen beskrivs nedan: 

𝑌R,P = 𝛽0 + 𝑋R,P𝛽1 + 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦P𝛽2,P + 𝜖R,P     i=1,...,N och t=1,...,T 

 

Den beroende variabeln Y utgörs av time on market, β1 beskriver koefficienterna kopplade till 

olika oberoende variabler, bostädernas olika attribut. ε beskriver regressionens stokastiska felterm 

och den antas vara normalfördelad i denna studie. Variabeln tidsdummy är en dummyvariabel för 

varje period, månad, som antingen antar värdet ett eller noll. N beskriver antalet observationer och 

T beskriver antalet perioder.  

 

Då den beroende variabeln, time on market, har logaritmerats i samband med regressionen 

tillsammans med tidsdummy ges koefficienterna en procentuell tolkning. Koefficienterna 

beskriver därmed den procentuella förändringen i den beroende variabeln.  

 

Korrigering för säsongseffekt 
För att förbättra resultat på indexet bör olika typer av trender som kan uppstå i samband med 

skapandet av det hedoniska indexet tas hänsyn till. En trend som kan uppstå vid den typen av data 

som används i denna studie är säsongseffekt. Fastighetsmarknaden är känd för att bete sig på olika 

sätt beroende på säsong. Detta är något som visat sig stämma i denna studie då TOM uppfört sig 

på ett liknande sätt under samma årstider. 

  

Felaktiga resultat i regressionen kan uppstå som en konsekvens eftersom varje säsong kan bete sig 

på ett unikt sätt som regressionen inte tar hänsyn till. Enligt Wooldridge 2006 är index på 

bostadsmarknaden ofta säsongsrensade innan de publiceras. Därför kommer även en 

säsongsjustering att ske i denna studie. Perioden för säsongseffekten har delats in i månader, då 

fördelningen per årstider skapar en ojämn fördelning. Istället består metoden som används av en 

uppskattad regressionsmodell, där dummies för varje månad skapas som oberoende variabler och 

på så sätt sker en korrigering för säsongseffekter baserat på månaden. 
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4. Datahantering  
För att konstruera ett time-on-market-index har en empirisk analys genomförts med hjälp av 

tvärsnitts- och tidsseriedata. Den data som används inkluderar bostädernas olika attribut, 

transaktionspris, kontraktspris, försäljningstid etc. i Stockholms län. Data består av transaktioner 

från januari 2005 till och med februari 2019, antalet inkluderade observationer uppgick till 156,557 

för bostadsrätter och 56,198 för småhus. 

 

För att studien ska uppnå sitt syfte, att konstruera ett time-on-market-index, är det nödvändigt med 

att förändringarna sker månadsvis. Likt tidigare studier baseras time on market på tiden mellan 

annonsering och avtalssignering. Genom att förändringarna sker månadsvis i denna studie undviks 

tidsfördröjningar vid skapande av index.   

 

De variablerna som tas till hänsyn i denna studie presenteras i avsnittet nedan, 4.1 Variabler, och 

utgörs av såväl beroende som oberoende variabler.  

4.1 Variabler 
Beroende variabel 
Lntom_SA1 
Variabeln “lntom” är den beroende variabeln för denna regressionsmodell som baseras på varje 

observations försäljningstid. I denna studie används den naturliga logaritmen för att se hur varje 

oberoende variabel påverkas procentuellt. I de fall time on market har ett negativt värde 

korrigerades de till värdet noll. Denna korrigering görs då det inte anses vara rimligt att en bostad 

säljs innan den publiceras. Vidare korrigerades samtliga observation med time-on-market-värdet 

0. Till varje time-on-market-värde adderades 1 på grund av att den dagen då bostaden publiceras 

bör räknas som dag 1. Time-on-market-värde på över 730, 2 år, exkluderas från observationen då 

ett sådant högt värde bör indikera att bostaden inte är jämförbar med övriga observationer.  

 
Oberoende variabler 
Utgångspris 
Variabeln “utgångspris” utgörs av det pris som bostaden lades ut för. I denna studie har en övre 

och nedre gräns bestämts, för att tydliggöra “utgångspris” värdesintervall. Detta genomfördes 
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eftersom den erhållna data innehöll felrapporterade värden. Dessutom krävdes gränserna för att 

resultatet inte skulle påverkas av ett eller flera utmärkande värden.  

 

Den övre gränsen sattes till 10 000 000 kr för bostadsrätter och 28 000 000 kr för småhus, vilket 

resulterade i ett bortfall på 1% av alla observationer. Den nedre gränsen sattes till 595 000 kr för 

bostadsrätter och 1 450 000 kr för småhus, vilket resulterade i ett bortfall på 1% av alla 

observationer. Gränserna bestämdes efter att fördelningen av datasetet tagits fram och utmärkande 

observationer för en övre och nedre gräns kunde identifieras. Fördelningen genomfördes på 

liknande sätt för småhus såväl som bostadsrätter.  

 

Transaktionspris  
Transaktionspris-variabeln beskriver varje observations slutgiltiga pris. En övre och en nedre gräns 

för hur stort värdet på variabeln får vara antogs. Antagandet bygger på att den erhållna data 

innehöll felrapporterade värden och för att resultatet inte ska påverkas av en eller ett par 

utmärkande värden genomfördes detta antagande. 

 

Den övre gränsen sattes till 10 000 000 kr för bostadsrätter och 30 000 000 kr för småhus, vilket 

resulterade i ett bortfall på 1% av alla observationer. Den nedra gränsen sattes till 670 000 kr för 

bostadsrätter och 1 590 000 kr för småhus, vilket resulterade i ett bortfall på 1% av alla 

observationer.  Gränserna bestämdes efter att fördelningen av datasetet tagits fram och utmärkande 

observationer för en övre och nedre gräns kunde identifieras. Fördelningen genomfördes på 

liknande sätt för småhus såväl som bostadsrätter. 

 

Budgivning 
Denna variabel definieras som skillnaden mellan utgångspris och transaktionspris. Eftersom 

transaktionspris och utgångspris korrelerar med varandra är detta ett mått som beskriver 

attraktiviteten av bostaden bostadsmarknaden med dessa två variabler som bas.  
 
Boyta 
Denna variabel definierar varje observations boyta uppmätt i kvadratmeter. Den övre gränsen 

sattes till 136 kvm för bostadsrätter och 270 kvm för småhus, vilket resulterade i ett bortfall på 1% 
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av observationerna för respektive bostadstyp. Den nedre gränsen sattes till 20 kvm för bostadsrätter 

och 70 kvm för småhus, vilket resulterade i ett bortfall på 0,5% respektive 5% av alla 

observationer. Gränserna bestämdes efter att fördelningen av datasetet tagits fram och utmärkande 

observationer för en övre och nedre gräns kunde identifieras. Fördelningen genomfördes på 

liknande sätt för småhus såväl som bostadsrätter.  

 
Tomtarea 
Denna variabel definierar varje observations tomtarea mätt i kvadratmeter. Variabeln användes 

endast för småhus. Även här bestäms en övre och en nedre gräns för hur stort värdet på “tomtarea” 

får vara. Antagandet bygger på att den erhållna data innehöll felrapporterade värden och för att 

resultatet inte ska påverkas av en eller ett par utmärkande värden genomfördes detta antagande. 

 

Den övre gränsen sattes till 3000 kvadratmeter och den nedre gränsen sattes till 1 kvadratmeter. 

Detta gjordes utifrån vad som utmärkte sig med hjälp av funktionen tabulate i STATA.  

 

Byggår 
Denna variabel beskriver när observationsobjektet byggdes. För denna variabel sattes en övre 

gräns på 2019 och en nedre gräns till 1600-talet. Detta gäller för såväl bostadsrätter som småhus. 

Detta gjordes utifrån vad som utmärkte sig med hjälp av funktionen tabulate i STATA.  

 

Antal våningar på byggnad 
Denna variabel beskriver observationsobjektet våningsantal. Denna variabel används endast för 

bostadsrätter. En övre och en nedre gräns för hur stort värdet på variabeln får vara antogs. 

Antagandet bygger på att den erhållna data innehöll felrapporterade värden och för att resultatet 

inte ska påverkas av en eller ett par utmärkande värden genomfördes detta antagande.  

 

Den övre gränsen sattes till 35 våningar och den nedre gränsen sattes till 0 våningar. Detta gjordes 

utifrån vad som utmärkte sig med hjälp av funktionen tabulate i STATA.  

 

Våningsplan 
Denna variabel beskriver observationernas våningsnummer. Variabeln “våningsplan” används 

endast för bostadsrätter. En övre och en nedre gräns för hur stort värdet på variabeln får vara. En 
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övre och en nedre gräns för hur stort värdet på variabeln får vara antogs. Antagandet bygger på att 

den erhållna data innehöll felrapporterade värden och för att resultatet inte ska påverkas av en eller 

ett par utmärkande värden genomfördes detta antagande.  

 

Den övre gränsen sattes till våningsplan 35 och den nedre gränsen sattes till våningsplan -1. Detta 

gjordes utifrån vad som utmärkte sig med hjälp av funktionen tabulate i STATA.  

 

Månadsavgift 
Denna variabel beskriver vilken månadsavgift observationen har. Variabeln användes endast för 

bostadsrätter. Den övre gränsen till 12 000 kr och den nedre gränsen sattes till 100 kr. Detta gjordes 

på ett liknande sätt som ovan, med hjälp av funktionen tabulate i STATA för att filtrera bort 

utmärkande värden. 

 

Hissdummy 
Denna variabel beskriver om observationerna innehåller en hiss eller ej och utgörs av en dummy. 

Variabeln kan antingen vara 1 eller 0 beroende på om det existerar en hiss i observationen eller 

inte. Om det finns en hiss får variabeln siffran 1 i annat fall får den siffran 0. De observationer som 

saknade information kring detta fick siffran 0. Variabeln används endast för bostadsrätter. 

 

Rumsdummy1 
Variabeln beskriver observationer med fler än 3 rum och färre än 4. Då denna variabel är en 

dummyvariabel kan den endast anta värdet 1 eller 0 beroende på om den uppfyller villkoret. 

 

Rumsdummy2 
Variabeln beskriver observationer med fler än 5 rum och mer. Då denna variabel är en 

dummyvariabel kan den endast anta värdet 1 eller 0 beroende på om den uppfyller villkoret. 
 
Nyproduktionsdummy 
Denna variabel beskriver om observationerna utgörs av nyproduktion eller inte, definitionen av 

nyproduktion sattes till om transaktionen genomfördes 3 år innan byggåret och mindre än 1 år efter 

byggåret. Variabeln skapades som en dummy. Variabeln kan antingen vara 1 eller 0 beroende på 
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om observationen är en nyproduktion eller inte. Om det är en nyproduktion får variabeln siffran 1 

i annat fall får den siffran 0.  

 

Tidsdummy 
Denna variabel är utformad som en dummyvariabel för hela mätperioden, 2005–01 till 2019–02. 

Variabeln möjliggör konstruerandet av ett time-on-market-index, genom koefficienterna som 

erhålls vid regressionen  

 
Månadsdummy 
Variabeln är konstruerad som en dummyvariabel för varje månad, januari till december, för att 

kunna urskilja de olika månaderna under regressionen. Den används i samband med regression för 

såväl småhus som bostadsrätt. Det är med hjälp av månadsdummy som indexet säsongsjusteras för 

varje månad. Variabeln antar värdet 1 eller 0 beroende på om den uppfyller villkoret för varje 

respektive månad. 

 

Ortsdummy 
Denna variabel är utformad som en dummyvariabel för varje ort inom Stockholms län. Variabeln 

antar värdet 1 eller 0 beroende på om den uppfyller villkoret för varje ort. 

4.1.2 Statistik beskrivning av variabler 

En sammanställning av de antagna maximi-och minimivärden för de olika variablerna för småhus 

presenteras i tabell 4.1. 
 
Medelvärdet för budgivning uppgår till cirka 268 000 kr med en standardavvikelse på 482 000 kr. 

Enligt tabellen nedan har det typiska småhuset 135 kvm boyta med fler än 5 rum. Den typiska 

tomtstorleken uppgår till 782 kvm dock är standardavvikelsen hög. Flest småhus byggdes enligt 

datasetet under 1971 och endast 1,1 procent av observationerna är nyproduktion. Medelvärdet för 

time on market uppgick till 32 dagar. 
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Tabell 4.1. Statistisk beskrivning av variabler, småhus, under perioden 2005–01 till 2019–02 för Stockholms län. 
Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Budgivning 268,180 482,390 -760,000 7,000,000 

Boyta 135 34.5 70 270 

Tomtarea 782 589 16 3000 

Byggår 1971 23.9 1600 2019 

TOM 31.5 30.9 5 180 

Rumsdummy1 0.215 0.411 0 1 

Rumsdummy2 0.784 0.411 0 1 

Nyproduktionsdummy 0.011 0.106 0 1 
Småhus: antal observationer: 56,198 
 

En sammanställning av de antagna maximi- och minimivärden för de olika variablerna för 

bostadsrätter presenteras i tabell 4.2. 

 

Medelvärdet för variabeln budgivning uppgår till cirka 257 000 kr och har en standardavvikelse 

på 304 000 kr. Boytan uppgår till 63 kvm och den typiska bostadsrätten har mellan 1 och 2 rum. 

De flesta bostadsrätter byggdes under 1962 och endast 4,5 % av bostadsrätterna klassades som 

nyproducerade. Medelvärdet för bostadsrätternas våningsplan uppgick till 2,6 och den typiska 

byggnaden hade totalt 4 våningar. För den typiska bostadsrätten uppgick månadsavgiften till 3400 

kr och cirka 56 % av samtliga bostadsrätter hade hiss.   
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Tabell 4.2. Statistisk beskrivning av variabler, bostadsrätt, under perioden 2005–01 till 2019–02 för Stockholms län. 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Budgivning 257,442  304,371 -5,250,000 7,004,351 

Boyta 63.036 22.107 20 136 

Byggår 1962 33.214 1600 2020 

TOM 24.552 26.002 5 180 

Antal våningar på 
byggnad 

4.231 2.761 0 35 

Våningsplan 2.611 2.051 -1 35 

Månadsavgift 3394.057 1279.176 115 11585 

Hissdummy 0.562 0.496 0 1 

Rumsdummy1 0.407 0.491 0 1 

Rumsdummy2 0.022 0.147 0 1 

Nyproduktionsdummy 0.045 0.207 0 1 
Bostadsrätter: antal observationer: 156,557 

4.2 Statistiska tester 
För att uppnå ett resultat med hög tillförlitlighet genomförs olika statistiska tester. Studien består 

av såväl tvärsnittsdata som tidsseriedata vilket innebär att fler tester behöver göras, där 

tvärsnittsdata testas separat och likaså för tidsseriedata. I de fall studien saknar statistiska tester 

eller ifall resultatet från testerna inte är tillfredsställande kan studien inte anses vara tillförlitlig. 

För att säkerställa studiens tillförlitlighet har följande statistiska tester genomförts.  
 

Heteroskedasticitet  
För att utesluta att heteroskedasticitet förkommer genomförs, likt tidigare studier (Khin et al., 
2017), Breusch-Pagan-test. Det utvalda testet undersöker om variansen för feltermerna är 
densamma för de oberoende variablerna (Breusch-Pagan, 1979). I Breusch-Pagan test är 
nollhypotesen att residualernas varians är homogen, vilket medför att ett lågt p-värde innebär att 
nollhypotesen förkastas och den alternativa hypotesen måste accepteras.   

 



 32 

Tabell 4.3. Resultatet från Breusch-Pagan-testet för heteroskedasticitet. 

  Bostadsrätter Småhus 

chi2(1) 5709,63 1453,25 

Prob > chi2 0,0000 0,0000 

H0: Constant variance 
Variables: Fitted values of lntom_1SA 
 

Eftersom Breusch-Pagan test, se tabell 4.3, visade att heteroskedasticitet existerar behövdes en 

korrigering göras för att undvika detta problem. I detta fall användes funktionen robust, vilket 

innebär att värdet på feltermerna ökar. Konsekvensen är att t-värdet minskar vilket innebär en lägre 

signifikans och att chansen för att begå ett typ-1 fel minskar, alltså att förkasta en sann nollhypotes 

minskar.  

 

Resultatet från testet visar, utifrån t-värden, att modellen fortfarande är signifikant och problemet 

med heteroskedasticitet åtgärdats. 

 
Multikolinjäritet 
Multikolinjäritet innebär att de förklarande variablerna korrelerar högt med varandra. Gujarati 

(2009) menar att multikolinjäritet tyder på förekomsten av linjära samband mellan några eller alla 

oberoende variabler i en regressionsmodell. I denna studie användes “variance inflation factor”, 

VIF, för att testa resultatet för multikolinjäritet. Ett värde på VIF som är högre än fem innebär att 

multikolinjäritet existerar och bör undersökas vidare (Studenmund, 2011).  

 

Resultatet från VIF-testet visade värden som var lägre än fem för samtliga oberoende variabler, 

förutom rumsdummy 1 och rumsdummy 2 för småhus. Vidare uppgick VIF-värdet för flertalet av 

tidsdummy-variabler till ett värde högre än fem.  
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    Tabell 4.4. Resultatet från VIF-test för multikolinjäritet. 

VIF-test 

Variabler Bostadsrätter Småhus 

Medelvärde Tidsdummy 37,635 19,319 

Medelvärde Ortdummy 2,853 2,398 

Boyta 4,72 1,41 

Månadsavgift 3,57 - 

Rumsdummy 1 2,57 157,31 

Antal våningar 1,84 - 

Byggår  1,7 1,3 

Våningsplan 1,61 - 

Rumsdummy 2 1,56 157,98 

Budgivning 1,4 1,26 

Hissdummy 1,31 - 

Nyproduktionsdummy 1,21 1,06 

Tomtarea - 1,29 

 

 

Resultatet innebär att multikolinjäritet existerar mellan dessa variabler vilket var väntat i och med 

variabelns uppbyggnad. För variablerna rumsdummy 1 och rumsdummy 2 antas multikolinjäritet 

förekomma med anledning av observationsobjektens likheter. Vidare antas dessa variabler 

fortsätta korrelera med varandra på lång sikt vilket innebär att studiens resultat inte påverkas.  

 



 34 

Omitted variable bias 
Omitted variable bias innebär att modellen saknar variabler som är nödvändiga (Ramsey, 1969). 

Likt Griffith & Chun (2016) tillämpas omitted-variable-test, OVT, för att testa om modellen saknar 

nödvändiga variabler. Resultatet från testen visade att modellen saknar nödvändiga förklarande 

variabler, se tabell 4.5 nedan, vilket kan förklara det låga värdet på R2. 

 
Tabell 4.5. Resultat från test av uteblivande variabler, OVT. 

Småhus F(3,55993) = 324,17 

 Prob > F = 0,0000 

Bostadsrätter F(3,156349) = 578,28 

 Prob > F = 0,0000 
 
Autokorrelation 
Då studien omfattas av såväl tvärsnitts- som tidsseriedata kräver den sistnämnda datatypen att 

tester för autokorrelation genomförs. Durbin-Watson-testet används i flera studier vid prövning av 

autokorrelation (Boozer, et. al., 2016). Durbin-Watson-testet genererar en kvot som varierar 

mellan värdet noll och fyra, där ett värde mellan noll och två tyder på positiv autokorrelation och 

ett värde mellan två och fyra tyder på negativ autokorrelation. Önskvärt är värdet två som innebär 

att regressionen inte påverkats av autokorrelation (Durbin & Watson, 1950).  

 

I de fall Durbin-Watson-testet indikerar att autokorrelation förekommer tillämpas funktionen prais 

corc i det statiska programmet, STATA. Funktionen transformerar data genom corc och är 

nödvändig vid förekomsten av autokorrelation (Cochrane & Orcutt, 1949). 

 

Resultatet från Durbin-Watson-testet visade att det förekom positiv autokorrelation, kvoterna som 

erhölls uppgick till ett värde mellan noll och två. Vid förekomsten av positiv autokorrelation 

tillämpas funktionen prais corc vilket gjordes i denna studie. De värden som uppnås efter 

tillämpning av denna funktion är därmed korrigerade för autokorrelation. 
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Stationäritet 
Vid användning av tidsseriedata krävs det att den beroende variabeln är stationär. För prövning 

om tidsseriedata är stationär används Dicky-Fuller-testet likt Astil et. al (2017). Testet konstruerar 

två olika hypoteser, nollhypotes samt alternativ hypotes, där nollhypotesen innebär att variabeln 

innehåller en enhetsrot, unit root, och den alternativa hypotesen innebär att variabeln genererades 

genom en stationär process (Dickey & Fuller, 1979).  

 

Vid prövning av stationäritet m.h.a. Dicky-Fuller-testet erhålls ett högre absolutvärde för samtliga 

beroende variabler. I de fall absolutvärdet för det statistiska testet överstiger det kritiska värdet kan 

nollhypotesen förkastas. Detta innebär att de beroende variablerna är stationära, se tabell 4.6 

nedan. 
Tabell 4.6. Resultat från Dicky-Fuller-test 

Beroende variabel Värde från statistiskt test Kritiskt värde 1 % 

Småhustot -6,974 -3,487 

Småhussucc -7,115 -3,487 

Brtot -5,330 -3,487 

Brsucc -5,383 -3,487 
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5. Resultat 

5.1 Resultat från regression 
Resultatet från regressionen redovisas i tabellerna nedanför, där ortdummy och tidsdummy har 

valts att inte presenteras. Dessa är med i regressionen men inte i tabellen eftersom antalet är så 

pass stort och får inte plats. 

5.1.1 Resultat från regression- Småhus 
Enligt tabell 5.1 är alla oberoende variabler förutom byggår signifikanta. Flertalet ortdummy och 

tidsdummy var dock inte signifikanta. Koefficienterna visar hur en ökning på 1 procent i oberoende 

variabeln påverkar den procentuella ökningen på den beroende variabeln. Ett negativt tecken på 

koefficienten tyder på att variabeln har ett negativt samband med time on market alltså ökning i 

den variabeln leder till snabbare försäljning. Positivt tecken på koefficienten tyder däremot på att 

variabeln har ett positivt samband med time on market alltså ökning i den variabeln leder till längre 

försäljningstid. 
 
Tabell 5.1. Resultat från regression- Småhus 
Oberoende variabler Koefficient Standardavvikelse t-värde p> |	𝑡	| 

Budgivning -,0000004 0,000000006 -68,84 0,000 

Boarea 0,001546 0,0000923 16,74 0,000 

Tomtarea 0,000123 0,0000517 23,79 0,000 

Byggår -0,000112 0,0001276 -0,88 0,381 

Nyproduktionsdummy 0,220642 0,0260188 8,48 0,000 

Rumsdummy1 -0,188049 0,0819181 -2.30 0,022 

Rumsdummy2 -0,177522 0,0819421 -2,17 0,030 

Beroende variabel: Lntom1_SA 
Antal observationer: 56198 
R2=0,1629 
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5.1.2 Resultat från regression- Bostadsrätt 
Enligt tabell 5.2  är alla oberoende variabler signifikanta. Flertalet ortdummy och tidsdummy var 

dock inte signifikanta. Koefficienterna visar hur en ökning på 1 procent i oberoende variabeln 

påverkar den procentuella ökningen på den beroende variabeln. Ett negativt tecken på 

koefficienten tyder på att variabeln har ett negativt samband med time on market alltså ökning i 

den variabeln leder till snabbare försäljning. Positivt tecken på koefficienten tyder däremot på att 

variabeln har ett positivt samband med time on market alltså ökning i den variabeln leder till längre 

försäljningstid. 

 
Tabell 5.2. Resultat från regression- Bostadsrätt 
Oberoende variabler Koefficient Standardavvikelse t-värde p> |	𝑡	| 

Budgivning -0,000005 0,000000006 -93,76 0,000 

Våningsplan -0,001895 0,0009627 -1,97 0,049 

Antal våningar på 
byggnad 

-0,004415 0,0007633 -5,78 0,000 

Boarea 0,003791 0,0001529 24,79 0,000 

Byggår -0,000323 0,0000611 -5,29 0,000 

Månadsavgift -0,000016 0,0000023 6,77 0,000 

Hissdummy 0,025186 0,0035932 7,01 0,000 

Nyproduktionsdummy 0,286587 0,0082838 34,60 0,000 

Rumsdummy1 -0,013023 0,0050717 -2,57 0,010 

Rumsdummy2 -0,05135 0,0132006 -3,89 0,000 

Beroende variabel: Lntom1_SA 
Antal observationer: 156557 
R2=0,1384 
  



 38 

5.2 Index 
Figurerna nedan visar time-on-market-index för småhus och bostadsrätter. Indexet redovisas 

uppdelat mellan den totala marknaden och successionsmarknaden, där skillnaden mellan dessa kan 

ses som nyproduktionsmarknaden. Höga värden på indexet betyder att försäljningstiden är hög och 

tyder på en marknad med hög osäkerhet. Vid låga värden innebär det att försäljningen sker 

snabbare och därmed är även risken lägre på marknaden.  

5.2.1 Index - Småhus 
Småhus - Total 
I figur 5.1 nedan illustreras indexet för småhus, där både nyproduktionsmarknaden och 

successionsmarknaden återspeglas. Indexet har över mätperioden 200501–201902 en svagt 

stigande trend. All time high för mätperioden sker under oktober 2008 och all time low under 

november 2005.  

 
Figur 5.1. Index baserat på totala småhusmarknaden 

 
  



 39 

Småhus - Succession 
I figur 5.2 nedan illustreras indexet för småhus, där endast successionsmarknaden återspeglas. Likt 

figur 5.1 sträcker sig mätperioden mellan 200501–201902. Då indexet beskriver time on market 

för successionsmarknaden kan skillnaden mellan föregående figur illustrera marknaden för 

nyproduktion. All time high nås under juli 2017 och all time low under november 2005. Över lag 

är skillnaden mellan den totala marknaden för småhus och successionsmarknaden liten. 

Figur 5.2. Index baserat på successionsmarknad för småhus 
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5.2.2 Index- Bostadsrätter 
Bostadsrätter - Total 
Figur 5.3 illustrerar indexet för bostadsrätter, där såväl nyproduktionsmarknaden som 

successionsmarknaden inkluderas. Det högsta värdet för detta index nås, under oktober 2017 med 

däremot nås det lägsta under januari 2007. Indexet når även ett högt värde under december 2006.  

 
Figur 5.3. Index baserat på totala bostadsrättsmarknaden 
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Bostadsrätter - Succession  
I figur 5.4 nedan illustreras indexet för bostadsrätter, där endast successionsmarknaden 

återspeglas. Skillnaden mellan figur 5.3 och 5.4 beskriver time on market för nyproducerade 

bostadsrätter. Trendlinjen för indexet nedan har en lutning på 0,001, vilket är densamma för den 

totala bostadsrättsmarknaden. Bostadsrättsmarknaden för nyproduktion verkar inte ha någon större 

påverkan. Det högsta värdet nås under oktober 2017 medan det lägsta nås återigen under januari 

2007. Som figur 5.3 och 5.4 visar är skillnaderna små. 

 
Figur 5.4. Index baserat på successionsmarknad för bostadsrätter 
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5.2.3 Index - Småhus och bostadsrätter 
I figur 5.5 nedan illustreras indexet för småhus och indexet för bostadsrätter för att kunna se på 

skillnader och likheter. Som figur 5.5 visar rör sig kurvorna likartat speciellt runt september 2008 

och runt slutet på perioden. Figuren visar dessutom att time on market för bostadsrättsmarknaden 

har i den större delen av mätperioden lägre värden vilket innebär att försäljningen sker snabbare.  

 

En skillnad mellan graferna är att grafen för bostadsrätter har sitt lägsta värde under januari 2007, 

medan grafen för småhus har sitt lägsta värde i november 2005. Högsta värdet skiljer sig även åt 

då, det högsta värdet för bostadsrätter erhålls oktober 2017 och det högsta värdet för småhus erhålls 

oktober 2008. Som det illustreras i figuren är förändringen i trendlinjen liknande för såväl småhus 

som bostadsrätter. Däremot är trendlinjen för småhus förskjuten uppåt vilket tyder på att 

bostadsmarknaden för småhus har längre försäljningstid. 

 
Figur 5.5. Jämförelse mellan småhus-index och bostadsrätts-index 
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5.3 Time-on-market-index och makroekonomiska faktorer 
Nedan presenteras resultatet från regressionen i STATA. I tabellerna presenteras korrelationen 

mellan olika time-on-market-index och makroekonomiska faktorer. Detta resultat används sedan i 

analysen för att besvara den tredje frågeställningen. Det intressanta i detta fall är signifikansen på 

de olika variablerna. Ett t-värde större än ±1,96 innebär att koefficienten är statistiskt signifikant. 

Detta innebär att nollhypotesen kan förkastas. Vidare är tecknet på koefficienten intressant, visar 

på hur de olika makroekonomiska faktorerna förhåller sig till time-on-market-index. 

5.3.1 Småhusindex och makroekonomiska faktorer 
Totala marknaden för småhus 
Tabell 5.3 beskriver förhållandet mellan det index som baseras på den totala mängden småhus och 

olika makroekonomiska faktorer. Som det går att se i tabell 5.1 är omx30 signifikant med ett t-

värde som är mindre än -1,96 vilket innebär att vi kan förkasta nollhypotesen och därmed styrker 

att det förekommer ett samband mellan time-on-market-index och omx30. Omx30 är förskjuten 

en månad i denna regression. 

 

KPI är inte signifikant med ett t-värde som är lägre än -1,96 vilket innebär att vi inte kan förkasta 

nollhypotesen. KPI är förskjuten fem månader i denna regression. Hoxhousesto är signifikant med 

ett t-värde som är större än 1,96 vilket innebär att vi kan förkasta nollhypotesen och därmed styrka 

att korrelation mellan fastighetsprisutvecklingen och time-on-market-index förekommer. 

Hoxhousesto är förskjuten sex månader i denna regression.  

 

Arbetslöshet är inte signifikant med ett t-värde som är lägre än 1,96 vilket innebär att vi inte kan 

förkasta nollhypotesen och styrka att det finns ett samband mellan arbetslöshetsnivån och time-

on-market-index. Arbetslöshet är förskjuten sju månader i denna regression.  

 

Variabeln för bolåneräntan är signifikant med ett t-värde som är större än 1,96 vilket innebär att vi 

kan förkasta nollhypotesen och därmed styrka att time-on-market-index korrelerar med 

bolåneräntan. Bolån3mån är förskjuten tre månader i denna regression. 
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Tabell 5.3. Korrelation småhus-index och makroekonomiska faktorer (total marknad) 
Oberoende 
variabler 

Koefficient Standardavvikelse t p> |	𝑡	| 

Omx30 
L1. 

-2,286 1,794 -1,27 0,204 

KPI 
L5. 

-0,00013 0,01661 -0,01 0,994 

Arbetslöshet 
L7. 

0,00126 0,00137 0,92 0,361 

Hoxhousesto 
L6. 

0,00364 0,00070 5,18 0,000 

Bolåneränta3mån 
L3. 

0,00191 0,00054 3,50 0,001 

Beroende variabel: Småhustot 
Antal observationer: 162 
R2=0,2388 
 
Successionsmarknaden för småhus 
Tabell 5.4 nedan beskriver förhållandet mellan indexet som baseras på successionsmarknaden för 

småhus och olika makroekonomiska faktorer. När det gäller signifikans ger det samma resultat 

som tabell 5.3 däremot är r-squared lite högre.  
Tabell 5.4. Korrelation småhus-index och makroekonomiska faktorer (successionsmarknad) 
Oberoende 
variabler 

Koefficient Standardavvikelse t p> |	𝑡	| 

Omx30 
L1. 

-0,00156 0,00062 -2,51 0,013 

KPI 
L5. 

-0,00021 0,01619 0,01 0,990 

Arbetslöshet 
L7. 

0,00109 0,00132 0,83 0,410 

Hoxhousesto 
L6. 

0,00369 0,00068 5,39 0,000 

Bolåneränta3mån 
L3. 

0,00185 0,00053 3,48 0,001 

Beroende variabel: Småhussucc 
Antal observationer: 162 
R2=0,2546 
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5.3.2 Bostadsrättsindex och makroekonomiska faktorer 
Totala marknaden för bostadsrätter 
Tabell 5.5 nedan beskriver förhållandet mellan indexet som baseras på den totala mängden 

bostadsrätter och olika makroekonomiska faktorer. Som det går att se i tabell 4.3, är omx30 

signifikant med ett t-värde som är lägre än -1,96 vilket innebär att vi kan förkasta nollhypotesen 

och därmed styrker att det förekommer korrelationen mellan omx30 och time-on-market-index.  

Omx30 år förskjuten en månad i denna regression. 

 

KPI är inte signifikant med ett t-värde som är större än -1,96 vilket innebär att vi inte kan förkasta 

nollhypotesen. KPI är förskjuten 5 månader i denna regression.  

 

Hoxflatsto är signifikant med ett t-värde som är större än 1,96 vilket innebär att vi kan förkasta 

nollhypotesen och därmed styrka att korrelationen mellan fastighetsprisutvecklingen och time-on-

market-index förekommer. Hoxflatsto är förskjuten elva månader i denna regression.  

 

Variabeln för arbetslöshet är signifikant med ett t-värde lägre än -1,96 vilket innebär att 

nollhypotesen kan förkastas och det förekommer ett samband mellan arbetslöshet och time-on-

market-index.  

 

Variabeln för arbetslöshet är förskjuten sju månader i denna regression. Bolån3mån är inte 

signifikant med ett t-värde som är lägre än 1,96 vilket innebär att vi inte kan förkasta 

nollhypotesen.. Bolån3mån är förskjuten tre månader i denna regression.  
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Tabell 5.5. Korrelation bostadsrätt-index och makroekonomiska faktorer (total marknad) 
Oberoende 
variabler 

Koefficient Standardavvikelse t p> |	𝑡	| 

Omx30 
L1. 

-0,00178 0,00067 -2,64 0,009 

KPI 
L5. 

-0,00460 0,01637 -0,28 0,779 

Arbetslöshet 
L7. 

-0,00311 0,00156 -1,99 0,048 

Hoxflatsto 
L11. 

0,00185 0,00048 3,84 0,000 

Bolåneränta3mån 
L3. 

0,00006 0,00056 0,12 0,904 

Beroende variabel: BRtot 
Antal observationer: 158 
R2=0,1605 
 
 
Successionsmarknaden för bostadsrätter 
Tabell 5.6 nedan beskriver förhållandet mellan indexet som baseras på successionsmarknaden för 

bostadsrätter och olika makroekonomiska faktorer. När det gäller signifikans ger det samma 

resultat som resultatet för den totala marknaden. R-squared är dessutom lägre i detta resultat 

jämfört med tabell 5.3. 
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Tabell 5.6. Korrelation bostadsrätt-index och makroekonomiska faktorer (successionsmarknad) 

Oberoende 
variabler 

Koefficient Standardavvikelse t p> |	𝑡	| 

Omx30 
L1. 

-0,00157 0,00067 -2,33 0,021 

KPI 
L5. 

-0,00185 0,01641 -0,11 0,911 

Arbetslöshet 
L7. 

-0,00317 0,00156 -2,03 0,044 

Hoxflatsto 
L11. 

0,00172 0,00048 3,57 0,000 

Bolåneränta3mån 
L3. 

0,00000 0,00056 0,11 0,996 

Beroende variabel: BRsucc 
Antal observationer: 158 
R2=0,1545 

5.3.3 Korrelation mellan husprisindex och makroekonomiska faktorer 

Nedan presenteras resultaten från regressionerna gällande relationen mellan husprisindex och 

makroekonomiska faktorer. Ytterligare en variabel som lagts till i dessa regressioner, förutom de 

makroekonomiska faktorerna, är time-on-market-index för småhus och bostadsrätter. Anledningen 

till att detta har gjorts är för att kunna identifiera en möjlig relation mellan time-on-market-index 

och husprisindex för att kunna besvara den tredje frågeställningen. Med husprisindex menas HOX-

index för bostadsrätter samt småhus. 
 
Husprisindex för småhus 
Enligt tabellen nedan, tabell 5.7, är endast en variabel signifikant på 95% signifikansnivå vilket 

är, bolåneränta3mån. Koefficienten för denna variabel är negativ vilket innebär att när räntan ökar 

så minskar värdet på huspriser för småhus. Det kan tilläggas att 𝑅2 i detta fall är lågt. 
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Tabell 5.7. Korrelation husprisindex för småhus och makroekonomiska faktorer 

Oberoende variabler Koefficient Standardavvikelse t p> |	𝑡	| 

L6.Småhustot -2,2864 1,7938 -1,27 0,204 

L1.omx30 0,0000 0,0087 0,00 0,988 

L5.kpi -0,5260 0,3133 -1,68* 0,095 

L7.arbetslöshet -0,0034 0,0278 -0,12 0,902 

L3.bolåneränta3mån 0,0041 0,0005 3,50 0,001 
*signifikant med 90 % signifikansnivå. 
 
Beroende variabel: D.hoxhousesto (första differensen av hoxhousesto) 
Antal observationer: 163 
R2=0,0467 
 
Husprisindex för bostadsrätter 
Som det går att utläsa ur tabell 5.8 skiljer sig resultatet för bostadsrätter. Här är endast variabeln 

för time-on-market-index signifikant. Koefficienten för denna variabel är negativ vilket innebär 

att när värdet på time-on-market-index ökar så minskar värdet på bostadsrätter. Det kan tilläggas 

att 𝑅2 i detta fall är lågt men högre än föregående resultat. 

 
Tabell 5.8. Korrelation husprisindex för bostadsrätter och makroekonomiska faktorer 
Oberoende 
variabler 

Koefficient Standardavvikelse t p> |	𝑡	| 

L6.Brtot -12,4665 2,6089 -4,78 0,000 

L1.omx30 -0,0122 0,0134 -0,91 0,365 

L5.kpi 0,0388 0,4591 0,08 0,933 

L7.arbetslöshet 0,0166 0,0436 0,38 0,704 

L3.bolåneränta3m
ån 

-0,0176 0,0155 -1,13 0,259 

Beroende variabel: D.hoxflatsto (första differensen av hoxflatsto) 
Antal observationer: 163 
R2=0,1552 
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6. Analys 

6.1 Förhållandet mellan time on market och bostadsattribut 

Enligt resultatet ovan, avsnitt 5.1 Resultat från regression, påverkas time on market av bostadens 

olika attribut vilket även överensstämmer med gällande teorier (Li, 2004). Likt Karla och Chan 

(1994) är budgivning negativt korrelerad med time on market. Förhållandet mellan dessa två 

faktorer innebär att time on market ökar när skillnaden mellan listpris och transaktionspris 

minskar. Detta kan ha sin förklaring i att det har skett en överprissättning som har resulterat i att 

försäljningspriset blir lägre än listpriset. Förhållandet mellan budgivning och time on market gäller 

för såväl småhusmarknaden som för bostadsrättsmarknaden, dock påvisar koefficientens storlek 

att dess påverkan på time on market är svag.  

 

Koefficienten för variabeln boarea har en positiv korrelation till time on market, ju större bostad 

desto högre värde antar time on market. Oberoende om bostaden är ett småhus eller bostadsrätt 

påverkas time on market positivt när storleken ökar. För bostadsrätter påverkas time on market i 

större utsträckning vilket kan kännetecknas av att Stockholms bostadsmarknad utgörs av fler 

bostadsrätter än småhus. Förhållandet mellan time on market och boarean kan även styrkas då 

bostadsutvecklare, i större utsträckning, föredrar att bygga 1:or och 2:or istället för 3:or och 4:or 

när det gäller bostadsrätter vilket även återspeglas i tabell 4.2.  

 

Utvecklingen av bostäder kan även förklaras av psykologiska faktorer, antalet ensamhushåll är 

rekordhögt i Sverige jämfört med övriga EU och därför byggs det fler mindre bostäder. Frågan 

som uppstår är om det byggs mindre bostäder till följd av att bostadsutvecklare känner till det 

negativa förhållandet mellan time on market och storlek eller om bostadsköpare faktiskt efterfrågar 

mindre bostäder? 

 

För tomtarean är korrelationen med time on market positiv. Småhus med större tomtarea tenderar 

att, utifrån resultatet, ha ett högre time-on-market-värde. Resultatet kan förklaras av att större 

tomtarea leder till högre transaktionspris och därmed ökat time-on-market-värde. 
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Time on market för småhus och bostadsrätter påverkas i samma riktning av faktorn byggår. 

Resultatet visar att time on market för bostadsrätter påverkas av byggåret i större grad än småhus, 

cirka dubbelt så mycket. På bostadsmarknaden förekommer såväl äldre som nyproducerade objekt, 

där de äldre objekten oftast innebär större ytor medan de nyproducerade bostäderna oftast är mer 

yteffektiva till följd av byggkostnadsutvecklingen.  

 

För bostadsrätter visar resultatet att time on market ökar i de fall bostaden har tillgång till hiss. Då 

hiss förekommer i nyproducerade, äldre, renoverade och slita bostadsrätter kan resultat vara 

svårtolkat och något missvisande. Enligt tidigare studier (Li, 2004; Asabere et. al., 1993) bör 

attribut som ökar en bostads attraktivitet, t.ex. låg månadsavgift, förekomsten av hiss etc. leda till 

ett lägre time on market-värde. 

6.2 Time-on-market-Index 

6.2.1 Småhus och bostadsrätter 

Time-on-market-indexet för den totala småhusmarknaden i Stockholms län visar en stigande trend 

under mätperioden 200501–201902. Vidare visade resultatet att indexet för den totala 

småhusmarknaden och indexet för successionsmarknaden är mycket likt. Amplituden var dock 

något större för den totala mängden vilket tyder på att försäljningstiden för nyproducerade småhus 

är längre än för objekten på successionsmarknaden. Grafen för den totala marknaden når sitt högsta 

värde under oktober 2008 medan grafen för successionsmarknaden når sitt högsta värde i juli 2017. 

Detta kan innebära att marknaden för nyproducerade småhus har haft ett högre time-on-market-

värde vid oktober 2008 och ett lägre time-on-market-värde vid juli 2017 än för 

successionsmarknaden. Att time on market är högre för successionsmarknaden kan bero på att 

antalet nyproducerade småhus varit begränsad under 2017 vilket har gett utrymme för en positiv 

prisutveckling och långdragna försäljningstider.  

 

För bostadsrätter var indexen nästintill lika, vilket tyder på att delmarknaderna uppför sig på ett 

likartat sätt. Däremot kan likheten mellan indexen även förklaras med det begränsade antalet 

nyproducerade bostadsrätter som har sålts. Det högsta time-on-market-värdet uppnås för såväl 

småhus som bostadsrätter i grafen för respektive totala marknad. Det högsta och lägsta värdet för 
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bostadsrätter uppnås under samma period för nyproduktionsmarknaden och 

successionsmarknaden, januari 2007 samt oktober 2017. 

 

Bostadsrättsmarknaden kan enligt graferna ovan sägas ha en cyklisk trend, vilket innebär att 

marknaden kan antas följa utvecklingen. Den data som används i studien sträcker sig endast fram 

till februari där man kan se att grafen är sjunkande, och enligt grafens mönster kan time-on-market-

indexet antas fortsätta att sjunka de kommande perioderna. Vidare påminner time-on-market-

indexet för bostadsrätter om konjunkturcykelns rörelsemönster, se figur 2.1, och styrker sambandet 

som nämnts i teoriavsnittet.  

 

Förändringen på time-on-market-indexet kan förklaras av olika makroekonomiska faktorer, se 

vidare analys, men även av psykologiska faktorer på fastighetsmarknaden såsom flockbeteende, 

överoptimism etc. Köpare på bostadsmarknaden väljer att efterlikna varandra och inte särskilja sig 

på något sätt, ett objekt som har varit utannonserad en längre tid anses som riskfylld vilket ökar 

time on market ytterligare. Vidare tyder graferna, för såväl den totala marknaden som 

successionsmarknaden, på att time on market ökat i samband med införandet av amorteringskravet 

juni 2016. Detta styrker påståendet att köpare följer flockbeteende i osäkra tider, perioden innan 

införandet av amorteringskravet visar att ju närmare införandet desto högre time-on-market-värde.  

 

Enligt graferna ovan (figur 5.1–5.4), präglas mätperioden även av sjunkande time-on-market-

värden. Förklaringen kring detta kan ligga i flera olika faktorer bl.a. hög efterfrågan av bostäder, 

ökad disponibel inkomst, ökade tillgångar, etc. Vidare spelar även psykologiska faktorer en stor 

roll vid nedgångar av time on market. Vid hög aktivitet på marknaden är flockbeteendet högst 

aktuellt och aktörerna följer därmed varandra. Momentum effekten går även hand i hand med 

flockbeteendet, köpare motiveras av prisutveckling och väljer därför att agera snabbt. Detta kan 

även ske i form av en motreaktion då höga time-on-market-värden efterföljs av låga. Överdrivet 

självförtroende och överoptimism kan även förklara de låga time-on-market-värdena då köpare 

tenderar att se bostadsmarknaden som en lågriskmarknad med en ständig uppgång. På ett liknande 

sätt tror sig bostadsköpare kunna undkomma den risk som förekommer på marknaden “jag hinner 

sälja innan marknaden vänder” är ett välkänt uttryck och strider mot sannolikhetslära. Självklart 
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kan time on market minska på grund av fundamentala faktorer, är utbudet begränsat, efterfrågan 

hög och ränteläget rekordlågt, bör time on market rimligtvis minska.  

6.2.2 Jämförelse mellan småhus och bostadsrätter 

Genom att titta på jämförelsen mellan index för småhus och index för bostadsrätter kan det 

konstateras att bostadsrättsmarknaden är mer volatil. Där är amplituden högre vilket kan tyda på 

att bostadsrättsmarknaden är känsligare mot förändringar på marknaden. 

 

Lutningen för time-on-market-indexet är densamma för såväl bostadsrättsmarknaden och 

småhusmarknaden vilket innebär att de båda marknaderna påverkas på liknande sätt vid 

marknadsförändringar. Däremot är trendlinjen för småhus förskjuten uppåt vilket tyder på att 

bostadsmarknaden för småhus reagerar starkare vid marknadsändringar, vilket kan avläsas från de 

höga och låga time-on-market-värdena. Skillnaden kan förklaras med att småhusmarknaden i 

denna studie är mer kapitalkrävande än bostadsrättsmarknaden.  

 

Då time-on-market-indexet har en tydlig cyklisk trend kan bostadsmarknaden ses som förutsägbar 

och därmed kan minskad bostadsproduktion förutspås. Vid perioder med stigande försäljningstider 

kan bostadsutvecklare antas minska produktionstakten tills dess att marknaden vänder och time on 

market minskar. Enligt grafen, figur 5.5 jämförelse mellan bostadsrätter och småhus, kan 

bostadsrätter ses som en säkrare marknad då den genomsnittliga försäljningstiden är lägre. Att 

bostadsrättsmarknaden säljs snabbare kan därmed förklara utvecklingen som har präglat 

bostadsmarknaden i Stockholm, som till en större del består av bostadsrätter. Givetvis kan 

bostadsrättsutvecklingen förklaras av fler faktorer men en kortare försäljningstid innebär tryggare 

investeringar för bostadsutvecklare.  

 

Från indexen går det att avläsa att bostadsmarknaden för småhus och bostadsrätter är inne i en 

nedåtgående trend. Försäljningstiden för såväl småhus som bostadsrätter minskar vilket tyder på 

att marknaden återhämtar sig och ökade försäljningar kan väntas. Detta är högst aktuellt då 

bostadsutvecklare varit oroliga och många har antingen genomfört flera prisjusteringar eller valt 

att dra tillbaka kommande projekt.   
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6.3 Time-on-market-index och makroekonomiska faktorer 

6.3.1 Småhus  
Genom att titta på resultatet och jämföra detta med hypoteserna kan det konstateras att hypoteserna 

inte stämde överens med resultatet. KPI och arbetslöshet som förväntades påverka time on market 

kunde inte identifieras i detta fall.  En förklaring kring varför KPI inte hade någon direkt påverkan 

på time on market kan vara att löneutvecklingen generellt motsvarar minst inflationsutvecklingen 

vilket innebär att hushållens disponibla inkomst inte påverkas och därmed påverkas inte time on 

market av KPI. Det bör dock uppmärksammas att en hög inflation kan tyda på att marknaden 

befinner sig på toppen, högkonjunktur är ett faktum, och en nedgång väntas. Vid 

konjunkturnedgångar tenderar räntorna att öka, antalet godkända bolån minska och resulterar i 

lägre disponibel inkomst för hushållen. Givet utvecklingen på marknaden sjunker även 

attraktiviteten för köp av bostäder, en försiktighet bland bostadsköpare sprider sig vilket leder till 

att time on market ökar. Detta scenario kan avläsas från figurerna 5.1–5.4 och påminner en hel del 

om förändringen på konjunkturcykeln.  

 

Variabeln för arbetslöshet var inte heller signifikant vilket kan förklaras med att arbetslösheten 

inte har genomgått någon större förändring under mätperioden och därmed inte inneburit någon 

risk för småhusmarknaden. 

 

OMX30 var i detta fall signifikant vilket styrker hypotesen. Vidare hade den en negativ relation 

till indexet vilket innebär att en ökning på börsen ger ett lägre time-on-market-värde och därmed 

går det fortare att sälja bostäder. Detta har en fundamental förklaring, en positiv utveckling på 

börsen leder till att hushållens tillgångar ökar vilket ger ökade förutsättning för eventuella 

bostadsköp.  

 

I hypotesavsnittet antogs att korrelationen mellan fastighetsprisindex, hoxhousesto, och time-on-

market-index existerar vilket även styrks av resultatet. Korrelationen är positiv vilket innebär att 

försäljningstiden, time on market, ökar först sex månader efter en prisjustering. Detta kan bero på 

att marknadsaktörer, köpare, reagerar först senare mot prisökning. Till en början kan prisökningen 

ses som naturlig, medan den på lång sikt kan komma att påverka köparens beteende på marknaden. 
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Enligt teorier kring fastighetscykeln kan marknaden befinna sig i “seller’s market” eller “buyer’s 

market” vilket är till respektive aktörs fördel. Att time on market ökar i samband med en prisökning 

kan därmed bero på att köpare försöker pricka in rätt period på cykeln alternativt försäkra sig kring 

marknadsläget genom att vänta. Det senare alternativet påminner en hel del om “herd behavior” 

och leder i sin tur till att en försiktighet sprider sig på marknaden. 

 

Bolåneränta antogs i hypotesavsnittet korrelera med time-on-market-index. Korrelationen var i 

detta fall positiv vilket innebär att när bolåneräntan stiger leder det till att time on market stiger 

vilket innebär att risken på marknaden stiger. Att bolåneräntan påverkar risken på marknaden kan 

bero på att en högre ränta innebär större utgifter och därmed mindre betalningsvilja vilket minskar 

attraktionen på bostadsmarknaden och på så sätt även ökar risken.   

6.3.2 Bostadsrätter 
Likt småhusmarknaden påverkas även time on market för bostadsrättsmarknaden av börsen och 

köparnas tillgångar. Då korrelationen mellan time on market och börsen är negativ innebär det att 

time on market kommer att öka vid en sjunkande börs, vise versa. Detta kan rimligen förklaras av 

att hushållens tillgångar antingen ökar eller minskar beroende på hur börsen rör sig samt att time 

on market direkt påverkas av köparnas tillgångar. Vidare var KPI i detta fall inte heller signifikant 

vilket innebär att marknaderna uppför sig på liknande vis när det gäller inflation. En skillnad i 

detta resultat i jämförelse med resultatet för småhus är att arbetslöshet i detta fall hade en negativ 

korrelation med indexet. En negativ korrelation innebär att när arbetslösheten ökar minskar time 

on market. Detta kan tyckas vara orealistiskt då högre arbetslöshet borde innebära mindre köpkraft 

och därmed högre risk på marknaden. Att resultatet återspeglade sig på detta vis kan ha berott på 

olika orsaker bland annat att arbetslösheten är låg i Stockholms län i förhållande till övriga län. 

Resultatet kan på grund av detta bli felaktigt och därmed kan tecknet blivit negativt. . Inom ramen 

för detta arbete har denna korrelation inte studerats djupare för att kunna beskrivas på ett tydligt 

sätt.  

 

Till skillnad från resultatet för småhus, blev variabeln för bolåneräntan inte signifikant för 

bostadsrättsmarknaden. Förklaringen kring detta kan förklaras av “Stockholms effekten”, en 

marknad som särskiljer sig från den genomsnittliga marknaden. e flesta bostadsrätterna befinner 
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sig i Stockholm stad där arbetslösheten är låg tillsammans med att de flesta invånarna är 

höginkomsttagare innebär en ökning i räntan inte en alltför stor risk. Det är vidare viktigt att ta 

hänsyn till att räntan varit väldigt lågt på senare tid vilket även det kan ha lett till att variabeln blev 

insignifikant. Likt hoxhousesto blev även hoxflatsto signifikant där variabeln korrelerade positivt. 

Detta innebär att försäljningstiden, time on market, ökar först elva månader efter en prisjustering. 

Detta kan bero på att prisökningar medför större investeringar och därmed blir risken på 

marknaden större.  

6.4 Husprisindex och makroekonomiska faktorer 

6.4.1 Småhus 
Enligt resultatet från tabell 5.7 är det endast bolåneräntan som tycks ha en relation till husprisindex 

då endast variabeln för bolåneräntan visade sig vara signifikant. Koefficienten var positiv vilket 

innebär att när bolåneräntan stiger kommer även huspriserna att stiga. Det kan tyckas ologiskt då 

en högre ränta innebär lägre disponibla inkomster vilket i praktiken medför svagare köpkraft och 

därmed lägre attraktivitet på bostadsmarknaden vilket enligt kapitel 2, Teori, innebär högre värden 

på time on market. För att undersöka hur time on market påverkar prisutvecklingen gjordes en 

regression där prisutvecklingen och makroekonomiska faktorer inkluderades. Resultatet visade att 

husprisindex för småhus inte kan förklaras med time-on-market-index. Det går alltså bara att 

förklara time-on-market-index för småhus med hjälp av husprisindex enligt resultatet från tabell 

5.3. Resultatet innebär att time-on-market-index inte fungerar som en indikator för 

småhusmarknaden då variabeln är insignifikant. Det går däremot inte att säkerställa detta då 𝑅2för 

regressionen var lågt. Resultatet visar dock en skillnad mellan de olika delmarknaderna, småhus 

och bostadsrätter, där prisutvecklingen för bostadsrätter visat sig kunna förklaras av time-on-

market-index. Detta diskuteras mer djupgående i nästkommande avsnitt. 

6.4.2 Bostadsrätter  
Enligt resultatet från tabell 5.8 kan husprisutvecklingen för bostadsrätter endast förklaras av time-

on-market-index. Resterande variabler som beskriver makroekonomiska faktorer blev icke 

signifikanta och kan alltså inte förklara husprisutvecklingen för bostadsrätter. Koefficienten för 

time-on-market-index blev negativ vilket innebär att när värdet på time-on-market-index minskar 
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ökar priserna på bostadsrätter. Koefficienten är vidare förskjuten 6 månader vilket innebär att time-

on-market-index visar utslag 6 månader innan HOX-index, time-on-market-indexet kan därmed 

ses som en “leading indicator” för prisutvecklingen. Detta resultat skiljer sig från föregående 

resultat, 5.3.2 Bostadsrätt-index och makroekonomiska faktorer, då husprisindex kan förklaras av 

time-on-market-index.  

 

Resultaten visar således att såväl time-on-market-index för småhus kan förklaras av 

prisutvecklingen och vise versa. Detta speglas på ett liknande sätt i figur 2.3, där fastighetscykeln 

och konjunkturcykeln rör sig parallellt med viss eftersläpning. Time-on-market-indexet och 

prisutvecklingen bör, på ett liknande sätt, kunna återspeglas i en sådan figur. Ur detta uppstår 

frågan, “vad följer vad?”. Enligt teoriavsnittet är forskarna Fanning (2007), Mueller (2002) och 

Geraci (1996) oeniga om fastighetscykeln följer konjunkturcykeln. Efter denna studie skulle vi, 

likt tidigare forskare, styrka att det förekommer ett samband mellan time on market och 

prisutvecklingen. Beroende på hur modellen byggs upp kan olika slutsatser dras. Resultatet från 

avsnitt 5.3.3 Korrelation mellan husprisindex och makroekonomiska faktorer visar att time-on-

market-indexet leder prisutvecklingen för bostadsrätter. 
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7. Slutsats 
 
Avslutningsvis har studiens fyra olika frågeställningar besvarats. Enligt studiens resultat förväntas 

olika bostadsattribut ha en inverkan på försäljningstiden, time on market. För småhus har 

attributen, boarea, tomtarea, nyproduktion samt antal rum en direkt påverkan på time on market. 

När det gäller bostadsrätter har våningsplan, totalt antal våningar på byggnad, boarea, byggår, 

månadsavgiften, förekomsten av hiss, nyproduktion och antal rum ett direkt samband med time on 

market. Studiens olika modeller går dock att diskutera då värdet på 𝑅2är lågt vilket kan förklaras 

av att modellerna inte inkluderat förklarande variabler, såsom psykologiska faktorer. 

 

Ett index har konstruerats utifrån koefficienterna av tidsdummy-variabler i samband med 

regressionsanalys som beskriver fastighetsmarknadens situation för såväl småhus som 

bostadsrätter. Time-on-market-indexen som konstruerades korrelerar med makroekonomiska 

faktorer såsom börsen, arbetslöshet och bostadsprisutveckling men där faktorer som inflation och 

bolåneränta inte visat något samband med time-on-market-indexen. Att vissa faktorer korrelerade 

med indexen medan andra faktorer inte korrelerade kan bero på att faktorerna påverkar köparens 

och säljarens beteende på bostadsmarknaden i olika utsträckningar.  

 

Resultatet i avsnitt 5.3.3. visar en stark korrelation mellan fastighetsprisindex för bostadsrätter och 

time-on-market-index för bostadsrätter. Marknadsläget för bostadsrättsmarknaden i Stockholm 

kan således beskrivas med hjälp av time-on-market-index. Vidare kan det konstruerade indexet 

användas som en indikator för bostadsrättsmarknaden. Time-on-indexet visade utslag vid 

förändring av marknadsrisken relativt fort, time on market förändras 6 månader före 

prisutvecklingen. Därmed kan det konstateras att time-on-market-indexet är en effektiv indikator 

när det gäller att förutse prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden i Stockholm.  
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8. Förslag till vidare studier 
Denna studie syftade till att skapa ett index baserat på försäljningstiden för småhus och 

bostadsrätter . Vidare var studiens syfte att undersöka vilka effekter makroekonomiska faktorer 

har på time on market samt om time-on-market-index kan förklara bostadsprisutvecklingen.  

 

Avgränsningarna som har gjorts för att uppnå studiens syfte lägger grunden för förslag till vidare 

studier. Den geografiska avgränsningen till Stockholms län kan således hävas med mål att 

inkludera flera delområden av bostadsmarknaden. Att bostadsmarknaden i Stockholm utmärker 

sig från övriga landet är bekant, men kan försäljningstiden ha ett liknande mönster för övriga 

storstäder och hur ser försäljningstiden ut i småstäderna. Vidare avgränsades även denna studie i 

tid, 2005–2019, vilket möjliggör att kommande studier kan omfatta tidigare observationer men 

framförallt senare observationer. Hur förändras time on market efter februari 2019? Stämmer 

prognosen från analysen att time on market befinner sig i en avtagande period? 

 

På grund av att den svenska bostadsmarknaden särskiljer sig från övriga länder, med bland annat 

bostadsrätter, vore det intressant att genomföra en liknande studie på en utländsk marknad. Är 

förhållandet mellan time on market och utvalda makroekonomiska faktorer densamma eller 

särskiljer sig Sverige även på det här planet?  

 

En viktig aspekt i denna studie har varit att inkludera psykologiska faktorer som kan påverka 

bostadsmarknaden. Dessa faktorer har, till följd av svårigheten att mäta mjuka värden, uteslutits 

från den kvantitativa metoden. Det vore således intressant om framtida studier inkluderade de 

psykologiska faktorerna i regressionsmodellen för att se hur stor påverkan de har på time on 

market.  
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