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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de nationalekonomiska faktorerna bostadsbestånd, 

befolkningsmängd, disponibla inkomster, styrränta och hushållens skulder påverkar 

bostadspriserna på småhus. Detta har gjorts med hjälp av ekonomisk teori i kombination med 

matematiska modeller. Regressionen är utförd med data från 2000 fram till och med 2013. 

Resultatet som utgörs av en regressionsmodell visar med god signifikansnivå hur mycket de 

olika variablerna påverkar bostadspriserna. Modellerna överensstämmer med även med den 

ekonomiska teorin. Disponibla inkomsterna, hushållens skulder och befolkningsmängden har 

en positiv påverkan på bostadspriserna och bostadsbeståndet har en negativ. I de matematiska 

modellerna kunde inte styrräntan ge ett signifikant resultat. Resultatet i rapporten är relevant 

för samtliga institutioner som gör prognoser över bostadsmarknaden och fler liknande arbeten 

bör göras för att beslutsfattare ska få tydligare underlag för hur olika förändringar påverkar 

bostadspriserna. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine how the economic factors housing supply, population, 

disposable income, rates and household debt affects residential prices. This has been done by 

combining economics with mathematical models. The result is a regression model with a high 

level of significance that confirms the economic theory. For instance one can clearly conclude 

that the price of residential prices increases if the demand or disposable income increases. The 

regression is made based on data between the years 2000 until 2013. The result that consists of 

a regression model proves with a god level of significance how much the different factors affect 

the residential prices. The model also coordinates with the economic theory. The disposable 

income, household debts and population have an increasing impact on the residential prices 

while an increasing amount in the housing supply (while keeping everything else fix) shows a 

decreasing effect on the price. In the mathematical model, the rate didn’t show enough 

significance. The result in this report is particularly meaningful for all institutions that provides 

forecasts concerning the housing market. More studies like this should be made, so that decision 

makers can get a better understanding how different changes can affect the housing market.   
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2 Inledning 
2.1 Bakgrund 
Priserna på den svenska bostadsmarknaden har sedan 1995 stigit till rådande rekordnivåer. 

Orsakerna till detta har blivit en aktuell fråga. Enligt Hassler J. (2015) har det funnits naturliga 

orsaker till ökningen fram till för några år sedan. Exempelvis har ökande befolkning och ökad 

disponibel inkomst kunnat förklara stora delar av detta. På senare år har även reporäntan 

minskat till rekordlåga nivåer, vilket lett till att bolånekostnaderna blivit lägre. Sammantaget 

har detta gjort bostadsmarknaden till ett hett samtalsämne, där det bland annat skrivits om 

bostadsbubblor (Lucas, D., 2015). Vissa menar att det är en bostadskris som har skapats av 

politikerna i och med att det byggts för lite bostäder (Spängs, T., 2015). Samtidigt är det andra 

som menar att invandringen har agerat som drivkraft till prisutvecklingen. Ett exempel var i 

Spanien där befolkningen ökade från 40 till 44 miljoner mellan 2000 och 2006 vilket bidrog till 

en stark till utveckling i bostadspriserna (Anderson, R., 2015). 

Det har varnats om en bostadsbubbla i cirka tio år (SEB, 2016) varför det även uppstått skepsis 

till experternas varningar. Under våren 2015 skrevs det till exempel att priserna på vissa 

bostäder kan falla redan i höst samma år (Englund, C., et. al., 2015). Utfallet blev dock ökade 

bostadspriser.  

Vare sig det existerar en bostadsbubbla eller inte har det drivit myndigheter och politiker till att 

komma med förslag som antingen dämpar prisutvecklingen på bostadsmarknaden eller minskar 

riskerna vid en eventuell krasch. Bland annat har Finansinspektionen (2016) kommit med 

förslag gällande amorteringskrav som träder i kraft i år. Syftet med amorteringskrav är att få 

svenska folket (utifrån lagstiftning) att amortera mer, vilket gör att effekterna vid en krasch inte 

blir lika kännbara för hushållet. Ytterligare förslag som inte klubbats igenom, men som 

diskuterats är en successiv nedtrappning av ränteavdragen (Schulte, F., 2012).  

Många studier har gjorts för att med en modell prissätta bostäder av olika slag. I en studie av 

Alam, A., et. al. (2015) undersöks hur reporäntan påverkar prissättningen. En annan studie 

försöker undersöka vilka riskfaktorer som kan orsaka ett prisfall (Taube, R., 2014). Slutsatsen 

i den studien tyder på att det inte finns en bostadsbubbla. Snarare har prisökningen kunnat 

förklaras av naturliga ekonomiska skäl.  

2.2 Syfte 
Eftersom bostadsmarknaden är viktig för hela samhället samt att denna aktuella fråga påverkar 

i stort sätt hela befolkningen är det viktigt att ha klarhet i vad som påverkar marknaden. Denna 

studie kombinerar matematiska och ekonomiska modeller för att analysera bostadspriserna. 

Syftet med denna rapport är därför att undersöka hur olika nationalekonomiska faktorer 

påverkar bostadsmarknaden. Specifikt kommer följande faktorer undersökas: bostadsbestånd, 

befolkningsmängd, styrräntan, disponibel inkomst och hushållets skulder. Denna studie avser 

därefter att ta fram en matematisk modell för hur bostadspriserna påverkas samt komplettera 

detta med ekonomisk forskning. Resultatet av detta arbete kan andra studenter, forskare eller 

institutioner ta del av för vidare analys av bostadsmarknaden. 
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2.3 Avgränsningar 
Bostadspriserna i Sverige varierar väldigt mycket mellan olika områden. Bostäder i områden 

vid storstädernas centrala delar är oftast betydligt dyrare per kvadratmeter än bostäder på 

landsbygden. Även inom samma stad, kommun eller län finns det variationer mellan områden. 

I den matematiska modellen är data hämtad som genomsnittligt värde för varje variabel med 

hänsyn till avgränsningarna geografiskt och tidsmässigt. Det innebär att det generellt finns 

avvikelser inom varje län vilket denna studie inte tar hänsyn till. 

De data som bearbetats bygger på statistik mellan år 2000 och 2013, vilket främst beror på 

otillgängligheten av data innan och efter denna period inom några av de valda 

nationalekonomiska faktorerna. Den matematiska modellen avgränsas till att enbart behandla 

följande faktorer: bostadsbestånd, befolkningsmängd, styrränta, disponibel inkomst och 

hushållets skulder för att förklara bostadspriserna. Hushållens skulder har använts istället för 

belåningsgrad vilket vore ett bättre mätinstrument eftersom det specifikt mäter bostadslånen. 

Orsaken till valet av variabel är att det inte fanns statistik för belåningsgraden längre tillbaka 

än 2011.  

Utöver de ovan nämnda faktorerna finns det sannolikt fler faktorer som kan påverka 

bostadsmarknaden. Exempelvis psykologiska faktorer som oro för bubbla alternativt 

spekulationsköp. Dessa variabler har inte tagit hänsyn till i den matematiska modellen eftersom 

det saknas mätinstrument som ger siffror med bra validitet. Bostadspriserna kan skilja beroende 

på hustyp. Denna rapports modell bygger på köpeskilling för småhus. 

2.4 Problemformulering och frågeställning 
Frågeställningen som undersöks i detta arbete är följande: 

- Hur påverkas bostadspriserna av olika nationalekonomiska faktorer? 

Nationalekonomiska faktorer innebär i detta fall vilka faktorer som påverkar bostadspriserna 

och hur mycket vilket denna rapport besvarar med hjälp av matematiska modeller och 

nationalekonomiska resonemang där teori appliceras. Olika variablers påverkan på 

bostadspriserna kommer alltså undersökas utifrån både ett matematiskt statistiskt perspektiv 

samt nationalekonomiskt perspektiv. I den matematiska modellen används köpeskilling för 

småhus för att mäta bostadspriserna. 
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3 Teoretisk bakgrund 
3.1 Nationalekonomi 
3.1.1 Bostadsbestånd och befolkningsmängd 
Utbud och efterfrågan är bland de vanligaste begreppen i en nationalekonomi. Utbudet (S) 

påverkas specifikt på bostadsmarknaden av det bostadsbestånd (Q) som råder och efterfrågan 

(D) av befolkningen. Enligt nationalekonomisk teori där det råder fri konkurrens kommer 

priserna (P) att hamna på en marknadsjämvikt enligt Figur 1, det vill säga vid något prisläge 

kommer efterfrågan möta utbudet (Mankiw, N, G., s. 77-78). Om efterfrågan däremot ökar utan 

att utbudet ökar (i den takt som efterfrågan ökar), så kommer detta ge en förskjutning i x-led av 

efterfrågakurvan precis som Figur 2 illustrerar. Detta ger ett nytt läge för marknadsjämvikten, 

dock till följt av högre pris.  

 

Figur 1: Utbud och efterfråga i jämvikt.           

 

Figur 2: Nytt läge av marknadsjämvikten. 

En naturlig följd av detta om man vill hålla nere marknadspriset är att öka kvantiteten av 

bostäder (Q) i takt med att befolkningen ökar. Det vill säga låta kvantiteten bostäder följa med 

i tillväxten av befolkningen som skapar efterfrågan. Annars kommer detta att driva upp priserna 
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i och med att bostäder saknar substitut och betraktas som en nödvändig vara (Mankiw, N, G., 

s. 70).  

I Figur 3 nedan presenteras hur utvecklingen av antal bostäder och befolkningsmängden varit 

mellan 1990 och 2015.  

 

Figur 3: Utveckling av befolkning och bostäder (antal). 

I en artikel av Nils Landberg (2016) tas detta ämne upp där han diskuterar hur utbud och 

efterfråga påverkar bostadspriserna. Förutom ökad befolkning menar han att om allt fler flyttar 

från mindre till större städer ger detta ytterligare incitament för ökade priser på 

bostadsmarknden bland storstäderna samtidigt som allt fler lägger mer av sin inkomst på 

boende.  

Landbergs rapport undersöker kvalitativa faktorer där han försöker dra slutsatser om hur dessa 

kan påverka bostadspriserna. Om hushållet får högre boendekostnader innebär det att en lägre 

andel av inkomsten som kan läggas på andra varor och tjänster. De nationalekonomiska 

teorierna om nyttmaximering bygger på att en individ ska göra de val som skapar störst nytta. 

En förutsättning för detta är att individen antas agera rationellt (Hausman, D, M., 2012). I Figur 

4 illustreras detta där A, B och D utgör olika indifferenskurvor. Längs respektive linje upplever 

individen samma nytta trots olika kvantiter av X och Y. Förutsatt att individen agerar rationellt 

så kommer personen agera efter kurvan A eftersom alla dess punkter ger mer nytta än kurvorna 

B och D (Pindyck, S, R., s. 72). I förhållande till Landbergs rapport appliceras kvantitet Y som 

utgörs av boendekostnaden och kvanitet X vilket utgörs av övriga kostnader såsom lyxvaror. 

Givet att man befinner sig på kurva A kommer en högre boendekostnad innebära ökad kvanitet 

Y samtidigt som en lägre andel av den disponibla inkomsten går till kvanitet X.  
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Figur 4: Illustration av olika indifferenskurvor (Pindyck, S, R., s. 73). 

3.1.2 Reporänta 
Reporäntan, även kallad styrränta är den ränta som en bank kan låna eller placera pengar i 

riksbanken. Reporäntan är således ur ett nationalekonomiskt perspektiv en mycket viktigt faktor 

eftersom det är ett sätt att stimulera ekonomin. En högre ränta gör det i förlängningen mer 

kostsamt för både företag och personer att ”konsumera”, samtidigt som en lägre ränta har 

motsatt effekt och motiverar konsumtion, investeringar och belåningsbenägenheten. Således 

kan räntan eller snarare Riksbanken vilka bestämmer räntans nivå kan således indirekt påverka 

hur mycket som konsumeras i samhället (Riksbanken, 2011). 

Målet för penningpolitiken och det som bestämmer reporäntan är enligt riksbankslagen 

(1988:1385) att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken har valt att tolka detta som att 

inflationen ska vara låg och stabil och deras mål är att hålla den vid två procent per år 

(Riksbanken, 2016a). Om inflationen ligger under två procent och konjunkturen är låg kan 

därför Riksbanken sänka räntan för att stimulera ekonomin. Råder motsatt effekt på marknaden 

kan Riksbanken höja räntan för att kyla ner ekonomin. Nu ligger reporäntan på minus 0,5 

procent (Riksbanken, 2016b) vilket är historiskt rekord. I Figur 5 syns utveckling av reporäntan 

från juni 1994 fram till och med mars 2016. 

 

                 Figur 5: Reporäntans utveckling mellan 1994 och 2016. 
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Måttet som Riksbanken valt att använda sig för att mäta inflationen är konsumentprisindex 

(KPI). KPI är ett mått som Statistiska centralbyrån (SCB) tillhandahåller genom att varje månad 

köpa samma ”korg” bestående av varor och tjänster. Utifrån denna studeras hur prisnivån 

förändras. Denna korg kan ibland vara missvisande i och med att en höjning av till exempel 

moms påverkar priset. Därför finns det flera mätinstrument som tar hänsyn till denna typ av 

avvikelse. Exempelvis på två mått är KPIX och KPIF, varpå den förstnämnda bland annat 

exkluderar hushållens räntekostnader och den andra bortser från bostadsräntorna. Alltså 

påverkas inte KPIF av förändringar i bostadsräntorna. Likt KPI så beräknas och publiceras 

KPIX och KPIF av SCB, dock på uppdrag av Riksbanken (Riksbanken, 2016c). 

Diskussioner kring hur mycket reporäntan påverkar bostadspriser förs löpande. En studie 

genomförts av Alam, A., et. al. (2015) som med hjälp av regressionsanalys undersökt i vilken 

utsträckning som reporäntan påverkar bostadspriserna. Mer detaljerat undersöktes om räntan 

påverkar priset på bostäder av olika storlekar. Slutsatsen i studien stod sig mycket tydligt där 

man kunde konstatera att reporäntan har en klar påverkan på bostadspriserna. För vissa storlekar 

på bostäderna kunde däremot reporäntan ha en mindre påverkan jämfört med andra. Men 

faktum kvarstod att en lägre ränta bidrar till ett högre pris. 

Enligt Navarro et. al. (2012) är det tydligt att en ökad ränta har en negativ effekt på konsumtion 

och bostadspriserna. Kring 2008 steg reporäntan, vilket syns i Figur 5, samtidigt som 

fastighetspriserna hade en inbromsning av tillväxten enligt Carlgren, F. (2016a).   

3.1.3 Disponibla inkomster 
Disponibel inkomst är ett begrepp som används av bland annat banker vid kalkyler om till 

exempel privatpersoner vill ta lån. Den disponibla inkomsten utgör den summa pengar som 

finns tillgängliga att fritt användas för konsumtion eller investeringar. Det är samtliga 

skattepliktiga inkomster minus inkomstskatter. Skattepliktiga inkomster kan exempelvis vara 

arbetsinkomster, skattepliktiga vinster eller kapitalvinster (Carlgren, F., 2016b). 

Bankerna brukar normalt vid kalkylerna använda den disponibla inkomsten så att en viss 

summa pengar ska finnas över varje månad givet ett hushålls- eller en persons inkomst. Vid 

kalkylen tar banken hänsyn till höjd reporänta för att se att hushållen kan klara sig vid 

förändrade räntelägen. Ett begrepp som är relaterat till disponibel inkomst och som används av 

banker är skuldkvot. Skuldkvoten beräknas som en persons totala skulder dividerat med den 

disponibla inkomsten över hela året. En av bankerna som använder skuldkvot vid 

bolånekalkyler är handelsbanken. Enligt deras bedömningar ses en skuldkvot på mindre än 400 

% som låga och över 600 % som höga (Handelsbanken, 2016). Detta är dock en indikation och 

en persons förutsättningar att ta ett lån påverkas inte enbart av detta.  

3.1.4 Hushållens skulder 
Hushållens skulder har generellt sätt sedan nittiotalet ökat. Detta kan vara en förklaring till att 

den genomsnittliga skuldkvoten för nya bolån tagna på senare tid ökat från 387 procent till 406 

(Finansinspektionen, s. 3, 2016). Med andra ord lånar hushållen mer i förhållande till de 

disponibla inkomsterna, vilket enligt Finansinspektionen (s. 8, 2016) till stor del beror på att 

hushållens inkomster inte haft utvecklats i samma takt som bostadspriserna. Trots ökade 

skuldkvoter har belåningsgraden (andelen lån av bostadens köpeskilling) sjunkit senaste året. 

Enligt 2015 års siffror ligger den på ca 65 procent jämfört med 64 procent året innan, vilket 

dock är marginellt.  
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Det som överlag är av främsta intresse vid studier likt de Finansinspektionen tillhandahåller är 

att undersöka hur bra förändrade lägen på bostadsmarknaden kan hanteras av hushållen, det vill 

säga deras betalningsförmåga. Oavsett om det gäller stigande reporänta eller andra politiska 

åtgärder som gör det dyrare för hushållen. Finansinspektionens (s. 16-17, 2016) stresstester 

visar tydligt på att hushållen har goda marginaler. De goda marginalerna är ett resultat av att 

bankerna ställer krav då en kund vill ha ett bolån. Bland annat kalkylerar banken med en mycket 

högre ränta än den rådande för att se att hushållet klarar av förändrade räntelägen. Vidare ställer 

de krav på amortering om belåningsgraden är hög. Särskilt intressant är att de nya 

amorteringskraven som Finansinspektionens (2016) kräver av bankerna redan tillämpas i hög 

utsträckning enligt Lucas, D. (2016). Det kan vara en orsak till varför Finansinspektionens 

stresstester visar på att hushållen har goda marginaler.  

En undersökning av Ekdahl et. al. (2015) som bland annat grundar sig på intervjuer med olika 

aktörer på bostadsmarknaden undersöker vilka effekter ett amorteringskrav skulle kunna få på 

marknaden. Deras slutsats visar på att aktörerna är överens om att ett amorteringskrav skulle ge 

någon form av inbromsning vad gäller tillväxten. Detta trots att många redan tillämpar bra 

amorteringskultur.  

3.2 Regressionsanalys 
Inom statistik och området regressionsanalys är det under vissa förutsättningar aktuellt att 

undersöka hur en responsvariabel y påverkas av kovariat 𝑥1 … 𝑥𝑘 och residualen e. Den 

allmänna modellen för multipel linjär regression ges av ekvation (1) (Lang, H., 2015).  

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + 𝛽3𝑥𝑖3 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝑒𝑖    𝑖, = 1,2, … , 𝑛   (1) 

I denna ekvation är 𝑦𝑖 observationer av den beroende variabeln y vars värde beror på 

kovariaterna och residualen. 𝛽 är koefficienterna till kovariaterna och utifrån dessa kan 

slutsatser dras om hur responsvariabeln påverkas då kovariaten förändras. Den sista faktorn, e 

utgör felresidualen.  I matrisform kan följande definieras:  

 𝒀 = [

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

], 𝑿 = [

1 𝑥11 … 𝑥1𝑘

1 𝑥21 … 𝑥2𝑘

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 𝑥𝑖1 … 𝑥𝑛𝑘

], 𝜷 = [

𝛽0

𝛽1

⋮
𝛽𝑘

], e = [

𝑒1

𝑒2

⋮
𝑒𝑛

]  (2) 

Vilket ger en ekvivalent ekvation till (2):  

𝒀 = 𝑿𝜷 + 𝒆     (3) 

3.2.1 Antaganden 
Under ”nästan perfekta” förhållanden är ett antal antaganden uppfyllda för ekvationen (1). 

Dessa antaganden är: 

1. Responsvariabeln kan beskrivas som en linjär funktion utifrån de oberoende variablerna 

och en felresidual.  

 

2. Felresiduealen antas vara oberoende mellan observationerna så att:  

𝐸(𝜖𝑖) = 0 𝑜𝑐ℎ 𝐸(𝜖𝑖
2) = 𝜎2.    (4) 
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Där den förstnämnda termen innebär att residualen har väntevärdet noll, vilket innebär 

att regressionsmodellen i genomsnitt är korrekt. Den andra innebär att modellen är 

homoskedastisk, det vill säga variansen hos residualen är konstanta. 

 

3. Felresidualen är normalfördelad. 

 

4. Inget linjärt beroende mellan kovariaterna. 

Det är normalt att ett eller flera av dessa antaganden bryts då en regression körs. Målet är att 

minimera felet alternativt hantera de problem som kan uppstå genom att utföra olika typer av 

korrigeringar beroende på vilket antagande som behöver åtgärdas (Lang, H., 2015). Under 

avsnitten 3.2.5 till och med 2.2.7 förklaras innebörden av vissa termer/modeller som 

förekommer vid regressionsutförandet i denna rapport. 

3.2.2 Ordinary Least Squares (OLS) 
Målet i regressionsmodellen (1) är att bestämma betavärdena vilket kan göras med Ordinary 

Least Squares (OLS), på svenska minstakvadratmetoden vilket minimerar residualvärdet. 

Genom att minimera kvadratsumman av residualen, det vill säga avståndet från alla punkter 

(datan) till den anpassade modellen erhålls betavärden. Normalekvationen ger: 

   𝑿𝒕�̂� = 0   (5) 

där 

   �̂� = 𝒀 − 𝑿�̂�   (6) 

och insättning av (5) i (6) ger: 

𝑿𝒕(𝒀 − 𝑿�̂�) = 0 

𝑿𝒕𝒀 − 𝑿𝒕𝑿�̂� = 0 

𝑿𝒕𝑿�̂� = 𝑿𝒕𝒀 

�̂� = (𝑿𝒕𝑿)−𝟏𝑿𝒕𝒀.  (7) 

Slutligen får vi enligt ekvation (7) de skattade betavärden och vi har erhållit vår skattade 

regressionsmodell enligt (1) (Lang, H., 2015). 

3.2.3 Hypotesprövning och P-värdet 
Hypotesprövning är en metod där man inför en nollhypotes 𝐻0  och en mothypotes 𝐻𝐴 (Blom, 

G., et. al., 2005). Därefter gäller det att med statistiskt underlag och en bestämd signifikansnivå 

bestämma om nollhypotesen ska förkastas eller inte. Om den önskade signifikansnivån är α, så 

kommer sannolikheten att förkasta en sann nollhypotes vara 1-α, således ger ett högre värde på 

α en högre sannolikhet för ett mer korrekt svar. Nackdelen är att det ofta kan kräva stora 

mängder data, vilket kan vara svårtillgängligt. 

Vid hypotesprövning anger p-värdet den minsta signifikansnivån där nollhypotesen förkastas. 

Det vill säga om p-värdet är mindre än den önskade signifikansnivån för ett test så förkastas 

nollhypotesen. I vissa sammanhang brukar ”stjärnor” ange signifikansnivån. Detta gäller till 

exempel i programmet R som används i denna studie. Där tolkas p enligt: 
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 p < 10 % = enstjärnig signifikans 

 p < 5 %   = tvåstjärnig signifikans 

 p < 1 %   = trestjärnig signifikans. 

De vanligast förekommande konfidensgraderna är 90, 95 och 99 procent. En liknande metod är 

konfidensintervall vilket syftar till att utifrån vald signifikantnivå beräkna ett högsta och ett 

lägsta värde som de undersökta variablerna kan anta. Detta kan räknas ut genom följande formel 

(Lang, H., 2015): 

𝛽 = �̂�𝑗 ± √𝐹𝛼(1, 𝑛 − 𝑘 − 1) ∗ 𝑆𝐸(�̂�𝑗)  (8) 

I denna ekvation är 𝐹𝛼(1, 𝑛 − 𝑘 − 1) 𝛼-kvartil av en F(1, n-k-1)-fördelning, där n är antalet 

observationer och k antalet variabler (Lang, H., 2015). 

3.2.4 Förklaringsgrad R² 
Förklaringsgraden 𝑅2 är ett mått på hur bra anpassad modellen är i förhållande datapunkterna. 

Det vill säga avståndet mellan punkterna till regressionslinjen. Förklaringsgraden anger hur stor 

del av variationerna i den beroende variabeln som kan förklaras av variationer i de förklarande 

variablerna. 𝑅2 beräknas enligt: 

𝑅2 =
𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑛

𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛
=

∑(�̂�𝑖−�̅�)2

∑(𝑦𝑖−�̅�)2   (9) 

Ur ekvationen (9) framgår det att 𝑅2 ligger mellan noll och ett, där ett högt värde innebär bättre 

anpassad modell (Lang, H., 2015).  

3.2.5 Heteroskedasticitet 
Enligt sektion 3.2.1 antagande 2 antogs det att residualen har en konstant varians. Istället är 

variansen av residualen en funktion. Exempelvis kan det inträffa om en modell görs med hänsyn 

till geografisk avgränsning med olika hög säkerhet i data. Om variansen inte är konstant så 

kallas det för heteroskedasticitet vilket gör att en OLS kan bli ineffektiv. Detta kommer att 

påverka standardavvikelserna för betavärden, vilket medför att modellen inte alltid blir korrekt. 

Det finns skattningar som är effektivare men dessa är inte lika robusta som OLS varför OLS i 

praktiken används. Däremot beräknas standardavvikelsen och kovariansmatrisen annorlunda 

(Lang, H., 2015): 

𝑪𝒐�̂�(�̂�) = (𝑿𝒕𝑿)−𝟏𝒔𝟐, 𝒔𝟐 =
|�̂�|

2

𝒏−𝒌−𝟏
   (10) 

3.2.6 Multikollinaritet 
Vid utförandet av modellen enligt ekvation (1) kan två eller flera kovariat korrelera. Detta 

strider mot antagande 4 under sektion 3.2.1. Detta kallas för multikollinaritet och kan inträffa 

exempelvis om en modell tar med ålder, utbildningstid och arbetslivserfarenhet som 

förklaringsvariabler till lönenivåer. I det specifika fallet bör ålder vara en linjärkombination av 

utbildningstid och arbetslivserfarenhet. Multikollinaritet kan upptäckas genom att variansen för 

betavärden kan vara hög (Lang, H., 2015).  

3.2.7 Log-linjär regression 
Linjär regression vilket har beskrivits ovan innebär att responsvariabeln kan anta alla reella tal. 

I sammanhang där responsvariabeln av naturliga orsaker inte kan anta samtliga reella värden är 
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detta antagande missvisande. Exempelvis om responsvariabeln motsvarar sannolikheten att en 

person får ett arbete inom en viss period beroende på olika förklaringsvariabler så kommer 

responsvariabeln variera mellan 0 och 1. Ett sätt att hantera liknande problem är att använda 

responsvariabeln yi =
exp (βxi)

1+exp (βxi)
. Modellens syfte är alltid att återspegla verkligheten och 

beroende på vad som undersöks kan även responsvariabeln logaritmeras enligt: log (𝐘) = 𝐗𝛃 +

𝐞 (Lang, H., 2015). 

3.2.8 Akaike Information Criterion (Aic) 
Om en regressionsanalys görs och värden på koefficienterna beräknas i modell (1) kommer 

modellen att förklara olika mycket av variationen i verkligheten. Ett dilemma blir hur många 

variabler som bör tas med i modellen vilket kan testas med Aikaike Information Criterion, 

förkortat Aic. Aic definieras till 𝐴𝑖𝑐 =  𝑛 ln(|�̂�|2) + 2𝑘, där k är antalet kovariat och n är antalet 

observationer (Lang, H., 2015). Jämförs Aic för två modeller med olika antal kovariat föredras 

den modell vars Aic är minst. Generaliseras detta och Aic testas på två modeller och där r är 

skillnaden mellan initiala modellens antal kovariat och den andra modellens ges följande: 

 

𝐴𝑖𝑐∗ − 𝐴𝑖𝑐 = 𝑛 𝑙𝑛 (|�̂�∗̂|
2

) + 2(𝑘 − 𝑟) − 𝑛 𝑙𝑛(|�̂�|2) − 2𝑘 = 𝑛 𝑙𝑛 (
|�̂�∗̂|

2

|�̂�|2 ) − 2𝑟 =  −𝑛 𝑙𝑛 (
|�̂�|2

|�̂�∗̂|
2) − 2𝑟 =

−𝑛 𝑙𝑛(1 − 𝜂2) − 2𝑟     (11) 

 

Det innebär att Aikaike föredrar en mindre modell om och endast om följande är 

uppfyllt: 𝐴𝑖𝑐∗ − 𝐴𝑖𝑐 < 0 ⟺  −𝑛 ln(1 − 𝜂2) − 2𝑟 < 0 ⟺ 𝜂2 < 1 − 𝑒
−2𝑟

𝑛⁄ .  
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4 Metod 
Denna rapport utreder hur nationalekonomiska faktorer påverkar bostadspriserna med hjälp av 

en regressionsanalys. Varje datapunkt i modellen är värden för modellens variabler med hänsyn 

till år och område i Sverige. Variablerna i regressionsanalysen är valda utifrån 

nationalekonomisk teori beskriven ovan. Först har en initial modell gjorts varpå förklarande 

variabler som inte signifikant påverkar responsvariabeln reducerats från modellen. Som 

responsvariabel har vi använt köpeskilling för småhus och följande förklarande variabler ingår 

i den initiala modellen: bostadsbestånd, befolkningsmängd, disponibla inkomster, styrränta och 

hushållens skulder. 

4.1 Data 
Varje dataobjekt i regressionsanalysen innehåller värden för respektive variabel avgränsat efter 

geografisk plats och år. Data har använts från år 2000 till och med 2013 och de geografiska 

områdena är Sveriges län: 01 Stockholms län, 03 Uppsala län, 04 Södermanlands län, 05 

Östergötlands län, 06 Jönköpings län, 07 Kronobergs län, 08 Kalmar län, 09 Gotlands län, 10 Blekinge 

län, 12 Skåne län, 13 Hallands län, 14 Västra Götalands län, 17 Värmlands län, 18 Örebro län, 19 

Västmanlands län, 20 Dalarnas län, 21 Gävleborgs län, 22 Västernorrlands län, 23 Jämtlands län, 24 

Västerbottens län och 25 Norrbottens län. Det innebär att vår regressionsanalys baseras på 249 

objekt. Valet av år har gjorts utifrån premissen att få så många datapunkter som möjligt, dock 

fanns inte uppdaterad statistik för 2014 respektive innan 2000 för samtliga variabler varför 

rapporten avgränsats till valda år.  

4.2 Datainsamling 
All data är hämtad från SCB:s statistikdatabas (SCB, 2016a). Således har enbart offentlig 

statistik som tillhandahållits från statliga förvaltningsmyndigheter använts (SCB, 2016b). 

Noterbart är att data över kalkylerade bostadsbeståndet slutade uppdateras efter 2012 (SCB, 

2016c). Istället redovisas antalet lägenheter efter 2012 och framåt (SCB, 2016d). Skillnaden är 

att det sistnämnda kan filtreras på fler hustyper och inkluderar specialbostäder vilket enbart har 

en marginell påverkan på bostadsbeståndet. Således har data från nya redovisningen används 

för 2013. 

4.3 Modell 
Mot bakgrund av den teoretiska bakgrunden ställs först en modell för bostadspriserna upp. Den 

initiala modellen ser ut enligt följande och antas vara homoskedastisk: 

 

𝐾ö𝑝𝑒𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑠𝑚åℎ𝑢𝑠 =  𝛽0 + (𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑) ∗ 𝛽1 + (𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑) ∗ 𝛽2 +

(
𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑
) ∗ 𝛽3 + (𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑟) ∗ 𝛽4 + (𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎) ∗ 𝛽5 +

(𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) ∗ 𝛽6 +
(𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡)(𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) ∗ 𝛽7 + 𝑒 (12) 

 

I denna modell är 𝛽𝑖 konstanter och e är felresidualen. Variablerna Köpeskilling för småhus och 

disponibla inkomster är genomsnittliga värden i SEK och har innan användning i modellen 
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beräknats om med hänsyn till inflationen varpå år 2000 är referensår. Styrräntan vilket varierar 

flera gånger per år har beräknats till att vara den genomsnittliga under året. 

I modellen hade det varit önskvärt att använda belåningsgraden som förklaringsvariabel. Dock 

fanns inte den statistiken att tillgå för varje län eller längre bak i tiden än år 2011. 

Finansinspektionen kunde däremot enbart redovisa belåningsgraden mellan 2011 och 2015 med 

hänsyn till regionerna Storgöteborg, Stormalmö, Storstockholm, övriga landet och övriga 

storstäder (Berg, 2016). SCB redovisade däremot hushållens låneskulder i procent av justerad 

disponibel inkomst. Dessa data är utan hänsyn till regioner. Skillnaderna i belåningsgraden 

mellan de regioner som finansinspektionen redovisade var marginella vilket framgår i Figur 5. 

Således har vi i vår modell antagit att belåningsgraden är lika i hela landet samt använt SCBs 

siffror för hushållens låneskulder i procent av justerad disponibel inkomst som substitut för 

belåningsgrad. Dessutom har vi lagt in produkten mellan denna och disponibla inkomsterna i 

modellen eftersom det relevanta för köpkraften av bostad är lånets storlek och inte enbart 

förhållandet mellan det och disponibla inkomsten. 

 

 

Figur 6: Belåningsgraden fördelat på år och område. 

 

Koefficienterna beräknas med hjälp av minstakvadratmetoden i R. Variablerna bostadsbestånd 

och befolkningsmängd antas korrelera eftersom en bostadsbrist i ett område ofta innebär att det 

behöver byggas fler bostäder. I annat fall är det svårt för befolkningsmängden att öka. På samma 

sätt innebär ett överskott av bostäder i förhållande till befolkningsmängden att behovet av att 

bygga fler bostäder inte finns.  

Den initiala modellen prövas mot antagandet om att vara homoskedastisk och uppdateras 

därefter efter nytt antagande om så behövs. Med hjälp av AIC reduceras modellen därefter på 

förklaringsvariabler. Samtliga variabler i den slutgiltiga modellen ska dessutom ha en 
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signifikansnivå på minst 99 % säkerhet och ett konfidensintervall med samma säkerhet 

beräknas avslutningsvis. När en slutlig modell togs fram prövades den mot antagandena med 

hjälp av analys av residualen. Eventuella problem hanterades därefter med omformuleringar av 

modellen. Utöver en matematisk modell besvaras även frågeställningen parallellt utifrån en 

litteraturstudie med nationalekonomiska resonemang kring relevanta variabler. 
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5 Resultat 
Resultatet visar att den initiala modellen behövde reduceras med variabeln styrränta. Den 

slutgiltiga modellen innehåller således de övriga responsvariablerna varpå samtliga kunnat 

anges med **-signifikansnivå eller högre. Felresidualen är därtill normalfördelad. Vid 

modelluppsättningen antogs multicollinearity mellan bostadsbestånd och folkmängd. Detta 

bekräftas även när korrelationen mellan dessa variabler beräknats. Resultatet visar en 

korrelation på 0.9996402. 

5.1 Homoskedastisk modell 
I den initiala modellen beräknades koefficienterna med minsta kvadratmetoden i R varpå 

homoskedasticitet antas. Resultatet visas i Figur 7. 

 

 

           Figur 7: Koefficienternas värden i den initiala modellen. 

 

Resultatet visar att samtliga koefficienter har lågt p-värde med undantag av variabeln Styrränta. 

Denna initiala modell antogs vara homoskedastisk vilket prövas genom analys av residualen. 

Görs ett diagram över residualen och det uppskattade värdet i modellen syns ett 

heteroskedastiskt mönster varför spridningen av residualen inte är konstant. Resultatet syns i 

Figur 8. 
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             Figur 8: Residual vs Fitted.för initiala modellen. 

 

Likaså bekräftas resultatet av att modellen är heteroskedastisk när en Scale-Location graf 

plottas. Resultatet syns i Figur 9 nedan. 

 

 

         Figur 9: Scale - Location.för initiala modellen. 
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5.2 Heteroskedastisk modell 
Mot bakgrund av att den initiala modellen visade på heteroskedacitet beräknas en robust 

heteroskedastisk modell i R. Resultatet var relativt likt den initiala modellen och styrräntan 

visar fortfarande ett icke signifikant värde. Resultatet syns i Figur 10. 

 

 

Figur 10: Koefficienternas värden robust heteroskedastisk initial modell 

 

Med Aic beräknades 1 − 𝑒
−2𝑟

𝑛⁄ =  0.00678 vilket jämfördes med 𝜂2 för respektive koefficient 

varpå den variabel med lägst 𝜂2 reduceras om värdet är lägre än det jämförande värdet. För 

styrräntan var 𝜂𝑆𝑡𝑦𝑟𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎
2 =  0.0272 vilket var lägst samt under 0.00678 varför denna inte tas 

med i en uppdaterad modell. Den nya modellen beräknades således på samma sätt som initiala 

modellen men utan styrränta som variabel. Resultatet i modell två syns i Figur 11. 

 

Figur 11: Koefficienternas värde uppdaterad modell. 

 

Samtliga koefficienter i denna modell fick ett lågt p-värde och är signifikanta på antingen 99 % 

säkerhet eller mer. Med hjälp av Aic kan det konstateras att ingen koefficient bör tas bort från 

modellen. Dessutom är förklaringsgraden R2 på 0.87 vilket innebär att modellen förklarar ca 87 

% av variationen för dessa data. Modell två är därför vår slutgiltiga modell och kan formuleras 

enligt följande: 

 

𝐾ö𝑝𝑒𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 =  −2.4691 ∗ 106 − (𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑) ∗ 20.03185 + (𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑) ∗ 9.879373 −

(
𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑

𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑
) ∗ 2.929314 ∗ 106 + (𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑟) ∗ 40.069466 +

(𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) ∗ 1.921008 ∗ 106 −
(𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) ∗ (𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) ∗ 16.666468 + 𝑒 (13) 
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För samtliga koefficienter beräknades därefter för den slutgiltiga modellen med ett 

konfidensintervall på 99 % säkerhet varpå resultatet visar att med vald signifikansnivå är ingen 

variabel 0. Sammanställning för samtliga förklaringsvariabler syns i Figur 12. 

 

 

         Figur 12: Konfidensintervall slutgiltig modell. 

5.3 Felresidualen 
För den slutgiltiga modellen analyseras därefter ovanstående antagande med hjälp av 

felresidualen. Residualen är vid minsta kvadratmetoden normalfördelad med väntevärdet 0. I 

Figur 13 redovisas residualen som ett histogram samt en normalfördelning med samma 

väntevärde och standardavvikelse som i residualen. 

 

 

          Figur 13: Felresidualens verkliga fördelning vs perfekt normalfördelning. 

Resultatet visar att residualen är normalfördelad med väntevärdet -9.846092*10-12. 

Felresidualens normalfördelning bekräftas även i ett Normal Q-Q diagram. I Figur 14 redovisas 

detta varpå den standardiserade residualen följer en rak linje. 
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               Figur 14: Normal Q-Q diagram. 

 

Residualen är alltså normalfördelad med väntevärde 0. Baserat på den slutgiltiga modellen ovan 

analyseras även felresidualen för att få ut information om modellens korrekthet. I Figur 15 syns 

felresidualen och modellens värde. 

 

             Figur 15: Residuals vs fitted för slutgiltiga modellen. 

 

I diagrammet framgår det att den röda linjen är relativt rak varför antagandet om linjär modell 

enligt ovan var motiverat. Variansen på residualen ökar vilket tyder på heteroskedasticitet. 

Ökningen av variationen är inte lika uppenbar vid en scale-location graf men existerar 

fortfarande. Figur 16 nedan visar därför att antagandet om heteroskedasticitet är korrekt. 
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         Figur 16: Scale-location för slutgiltiga modellen. 

 

5.4 Logaritmisk modell 
Den slutgiltiga modellens residual indikerar alltså på heteroskedacitet. Dock förhåller sig den 

på så sätt att en log-linjär modell kan hantera heteroskedaciteten. Modellen prövades således 

med förändringen att köpeskilling logaritmerades vilket gav följande resultat: 

𝐿𝑜𝑔(𝐾ö𝑝𝑒𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔) =  11.7 − (𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑) ∗ 6.993 ∗ 10−6 + (𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑) ∗ 3.553 ∗

10−6 − (
𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑

𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑
) ∗ 6.551 + (𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑟) ∗ 3.840 ∗ 10−5 +

(𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) ∗ 3.130 − (𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) ∗
(𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) ∗ 2.192 ∗ 10−5 + 𝑒 (14) 

Samtliga koefficienter har i denna modell har signifikansnivå på 0,001 eller bättre. Utifrån 

denna modell genomfördes motsvarande tester av residualen som innan vilket visar att 

heteroskedaciteten är försvunnen varför residualen är slumpmässigt spriden och konstant. 

 
Figur 17: Residuals vs fitted för log-linjär modell. 
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Figur 18: Scale-location för log-linjär modell. 

 

Även i detta fall är residualen normalfördelad med väntevärde 0 vilket syns i Figur 19. 

 
Figur 19: Felresidualens fördelning vs normalfördelning i log-linjär modell. 
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6 Diskussion 
Denna rapports resultat gav matematisk modell som på många sätt bekräftar nationalekonomisk 

teori. Marknadspriset på en konkurrenskraftig marknad avgörs av utbud och efterfrågan. 

Variabler i modellen som ökar utbudet ger lägre pris, variabler som ökar efterfrågan ger högre 

pris och vice versa. 

6.1 Modellen 
Bostadsbeståndet representerar i modellerna utbudet och befolkningsmängden är en del av 

efterfrågan. Enligt nationalekonomin bör bostadsbeståndet ha negativ effekt på bostadspriset 

och befolkningsmängden ha en positiv effekt. I de matematiska modellerna är detta samband 

svårare att visa mot bakgrund av den starka korrelation som finns mellan dessa variabler varför 

befolkningsmängden i ett område begränsas av bostadsbeståndet. När efterfrågan mäts som 

befolkning i ett län tas det inte hänsyn till hur stort trycket är att flytta till eller ifrån respektive 

län. Denna faktor tar inte våra matematiska modeller i beaktande vilket vore ett bättre mått på 

efterfrågan. 

Eftersom bostadsbeståndet och befolkningsmängden hänger ihop på ett så tydligt sätt användes 

även kvoten mellan dessa variabler i de matematiska modellerna för att hantera 

multkolinjäriteten. Marknadspriset är där utbudet och efterfrågan möts vilket innebär kvoten 

däremellan bör vara relevant att undersöka. De matematiska modellerna vi kom fram till tar 

därför hänsyn till detta antagande. För att tolka de matematiska modellerna utifrån variablerna 

bostadsbestånd eller befolkningsmängd måste samtliga tre variabler, bostadsbestånd, 

folkmängd och bostadsbestånd/folkmängd, beräknas. Både logaritmiska och linjära modellen 

visar att om bostadsbeståndet ökar för fix folkmängd ger det ett negativt resultat på priset. Ökar 

folkmängden för fixt bostadsbestånd ger det positivt resultat på priset. Hur mycket det ökar 

respektive minskar beror mycket på ursprungliga storleken på variablerna eftersom kvoten har 

en betydligt högre koefficient än respektive variabel enskilt. 

En annan variabel som tydligare kunde användas i modellen var disponibel inkomst. Enligt 

teorin bör ökad disponibel inkomst leda till höjda priser eftersom köpkraften ökar. De 

matematiska modellerna bekräftade resultatet. Finansieringen av bostadsaffärer sker dock oftast 

genom lån varför den disponibla inkomsten snarare påverkar köpkraften genom att den ökar 

lånemöjligheterna. Belåningsgraden alltså väldigt viktig vid modellen för bostadspriser. 

Däremot fanns inte statistik för detta längre bak än till 2011. Detta har hanterats med att använda 

hushållens skulder som variabel. Data för hushållens skulder har däremot varit begränsad 

eftersom det inte fanns statistik med hänsyn till varje län vilket har hanterats genom att vi har 

antagit att hushållens skulder är konstant i förhållande till disponibel inkomst mellan varje län. 

Hushållens skulder av disponibla inkomsterna har därefter multiplicerats med respektive läns 

disponibla inkomst varpå samtliga dessa variabler tagits med i modellen. Nationalekonomiskt 

är dessa variabler mätinstrument för köpkraft och borde därför ha positiv effekt på 

bostadspriset. 

De matematiska modellerna bekräftar nationalekonomin varför en ökning av någon av dessa 

variabler eller båda samtidigt ger resultatet att bostadspriset ökar. Effekten var dessutom väldigt 

tydlig. Sammanfattningsvis blev den slutgiltiga enligt följande:  
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𝐾ö𝑝𝑒𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 =  −2.4691 ∗ 106 − (𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑) ∗ 20.03185 + (𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑)

∗ 9.879373 − (
𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑

𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑
) ∗ 2.929314 ∗ 106

+ (𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑟) ∗ 40.069466

+ (𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) ∗ 1.921008 ∗ 106

− (𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) ∗ (𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡)

∗ 16.666468 + 𝑒𝑖 

Alternativt om logaritmisk linjär modell används: 

𝐿𝑜𝑔(𝐾ö𝑝𝑒𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔)

=  11.7 − (𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑) ∗ 6.993 ∗ 10−6 + (𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑) ∗ 3.553

∗ 10−6 − (
𝐵𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑

𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑
) ∗ 6.551 + (𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑟) ∗ 3.840

∗ 10−5 + (𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) ∗ 3.130

− (𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡) ∗ (𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡)

∗ 2.192 ∗ 10−5 + 𝑒 

 

6.2 Styrräntan 
Den slutgiltiga modellen jämfört med den initiala modellen skiljer sig enbart genom variabeln 

styrränta. Eftersom styrräntan påverkar lånebenägenheten som i sin tur påverkar 

bostadspriserna bör den teoretiskt sätt påverka bostadspriserna. Våra matematiska modeller 

kunde dock inte signifikant bekräfta teorin. Orsaken till detta resultat beror på att styrräntan 

varierat mycket de senaste åren samtidigt som bostadsmarknaden vuxit under dessa år. Det 

finns enligt oss sannolikt två huvudförklaringar till att modellen inte kunde påvisa att styrräntan 

påverkar bostadspriserna. Dels förändrar inte bankerna bolåneräntan och kraven mot kunderna 

i samma takt som styrräntan förändras men framförallt tror vi att det beror på att de andra 

variablerna fångar in uppgången av priserna bättre än styrräntan i de matematiska modellerna. 

Styrräntan har varierat samtidigt som priserna stigit i stort sätt under hela den undersökta 

perioden. Med OLS vilket minimerar felresidualen ger det därför en bättre modell utan 

styrräntan som förklaringsvariabel. Det innebär även att andra variabler som har positiv 

inverkan på bostadspriserna kan ha överestimerats. 

Eftersom styrräntan kan förändras väldigt ofta innebär det att inom ett kort tidsintervall kan 

styrräntan både hinna vara hög och låg. En bostadsaffär däremot är en investering som oftast 

varar i flera år. Det innebär att köparen inte kan anpassa affären utifrån nuvarande ränteläget 

eftersom det kan förändras och på så sätt medföra stora privatekonomiska konsekvenser. 

Bankerna som ger lånen känner även till detta varför de kan ställa krav på låntagaren som är 

högre än att enbart betala månadsräntan och eventuell amortering i det nuvarande ränteläget. 

Dock kan det antas att säkerhetsmarginalen påverkas av nuvarande ränteläge eftersom bankerna 

med stor sannolikhet skulle kräva att låntagaren klarar av ett lån på högre räntestressnivå i ett 

läge där styrräntan är 10 % än ett läge är styrräntan är 0 %. Det finns även anledning att tro att 

en trend av styrräntan kan påverka bostadspriserna. Eftersom Riksbankens även gör prognoser 

över styrräntans utveckling kan dessa spela in i priset. 
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6.3 Trovärdighet 
De matematiska modellerna som tas fram i denna rapport bekräftar på många sätt teorin varför 

den är att betrakta som trovärdig. Validiteten för bostadsbestånd, folkmängd och disponibla 

inkomster är uppenbart hög, däremot kan skuldsättningen och belåningsgraden diskuteras. 

Eftersom belåningsgraden har ersatts med hushållens skulder av disponibla inkomster samt 

antagits vara konstant i hela landet för respektive år finns det en avvikelse mot det sanna värdet 

på belåningsgraden. Hushållens låneskulder omfattar även skulder som inte är bostadslån varför 

värdet på denna variabel är högre än motsvarande för belåningsgrad. Dock är bolåneskulder 

oftast den största skulden som hushållen har varför de andra skulderna bör ha en marginell 

påverkan när samtliga hushåll räknas in. 

Även antagandet om att procentuella skulden per disponibel inkomst är konstant för respektive 

län försämrar validiteten. Att belåningsgraden är relativt lik mellan storstadsregionerna och 

småstäderna betyder inte att det gäller för samtliga län. Vi har dock valt att ta med denna 

variabel eftersom resultatet annars skulle bli att vi överestimerar disponibla inkomsternas 

påverkan varför dessa påverkar skuldnivån i absoluta tal positivt. 

Generellt sätt är modellen bra och har en hög förklaringsgrad trots få variabler. Variablerna 

påverkar dessutom i samma riktning som teorin menar. Denna modell visar däremot hur mycket 

varje variabel påverkar och inte bara att respektive gör det. Samtliga variabler har dessutom 

hög signifikansnivå. 

6.4 Bostadsmarknaden 
Enligt en av nationalekonomins grundpelare där marknaden styrs av utbud och efterfråga syns 

att priserna pressas upp på grund av att tillväxten av utbudet inte möter efterfrågan. Enligt läran 

om nyttomaximering och olika punkter längs indifferenskurvan är det en ökande andel som 

lägger sin disponibla inkomst på boende, vilket gör att en mindre del går till konsumtion och 

en högre del på räntekostnader. Detta i sin tur kan få konsekvenser på till exempel BNP varför 

hushållens kostnader inte i lika stor utsträckning går till varor och tjänster. Det sträcker sig dock 

utanför denna rapports syfte och lämnas för vidare forskning. 

Allt fler flyttar från mindre städer till större städer, vilket enligt lagen om utbud och efterfråga 

borde innebära att priserna i småstäderna minskar samtidigt som dessa ökar i storstäderna. Trots 

detta fenomen är så inte fallet vilket kan bero på att befolkningsförlusten från småstäder 

kompenseras av invandring och därmed en ökad efterfrågan. Personer med sämre ekonomiska 

förutsättningar pressas således mot billigare områden, exempelvis vissa småstäder och förorter.  

Baserad på teorin som denna studie tagit hänsyn till, så finns det enbart en faktor som bidragit 

till en dämpning bostadsprisutvecklingen. Det är en ökad ränta, vilket bland annat skedde 

mellan 2006 och 2008. Dock fanns det med största sannolikhet ytterligare externa faktorer som 

bidrog till dämpning. Exempelvis finanskrisen i USA som skapade en oro på marknaden och 

således kan ha varit orsaken till att köpkraften avtog. Vidare diskuteras det om införande av 

amorteringskrav, vilket bland annat Finansinspektionen förespråkar. Många är överens om att 

det ska ge en dämpande effekt på bostadsmarknaden eftersom det tvingar hushållen att avsätta 

delar av sin disponibla inkomst till att betala tillbaka på lånet. Således är syftet att öka 

hushållens finansiella stresstålighet samt minskad köpkraft för bostäder. Slutsatsen delar vi 

dock inte eftersom stresståligheten redan är god mot bakgrund av att många banker redan har 

höga krav på sina låntagare. 
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Andelen av den disponibla inkomsten som läggs på boendekostnaden har ökat, samtidigt som 

de disponibla inkomsterna ökat. Detta är en ytterligare förklaring på att priserna har haft en 

naturlig och snabb uppgång.  

Det råder inget tvivel om att efterfrågan och utbud applicerat på bostadsmarknaden är en mycket 

stark förklaring till bostadspriserna. Man kan fråga sig ifall det är möjligt att bromsa in 

utveckling genom att till exempel höja räntan. Detta skulle dock strida mot inflationsmålet som 

riksbanken har att följa. Om det är en rimlig prioritering att låta inflationsmålet vara en så pass 

avgörande faktor för styrräntan bör undersökas mer om eftersom det är en så central och aktuell 

fråga. 
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7 Slutsats 
Utifrån regressionsanalys av data på bostadsmarknaden mellan år 2000 och 2013 har vi kunnat 

göra en matematisk modell för bostadspriserna vilket på många sätt bekräftar 

nationalekonomisk teori. Till skillnad från ekonomisk övergripande forskning om olika 

variablers påverkan på bostadsmarknaden så har vi tagit fram modeller som visar hur mycket 

olika variabler påverkar slutpriset inom ett 99 % signifikant konfidensintervall. Disponibla 

inkomsterna, skuldsättningen och folkmängden har en positiv påverkan på bostadspriset 

samtidigt som bostadsbeståndet har en negativ påverkan. Med de undersökta variablerna 

förklaras bostadspriserna i en linjär modell samt en log-linjär modell. Förklaringsgraden blev 

0.87 respektive 0.86 vilket innebär att modellerna förklarar 87 % respektive 86 % av variationen 

i all data.  

Ser man till den nationalekonomiska teorin pekar allting mot att lagen om utbud och efterfråga 

är den faktor som styr bostadspriserna. Detta gäller oavsett om priserna ska förklaras med hjälp 

av amorteringskrav, nyttomaximering eller reporäntan. Bostadspriserna styrs av utbud och 

efterfråga, vilket våra matematiska modeller visar mer detaljerat. Således kan våra modeller 

bland annat användas för att avgöra om de senaste årens prisuppgång varit befogad eller om det 

finns en bostadsbubbla vilket det spekuleras mycket om. Det lämnas dock för andra att forska 

på. Till skillnad från många andra rapporter har vi tagit fram ett resultat genom att kombinera 

statistik och teori utan att exkludera endera. 

Resultatet av denna rapport är intressant ur en nationalekonomisk synpunkt eftersom det ligger 

i hela samhällets intresse att bostadsmarknaden är välmående. Det behövs gott underlag för att 

berörda institutioners beslut ska få önskvärd effekt på bostadsmarknaden. Därför publicerar 

bland annat Finansinspektionen, Finanspolitiska rådet och andra myndigheter årliga rapporter 

på området. Trots det finns det idag många spekulationer kring bostadsmarknadens utveckling 

varför mer specifik forskning behövs för varje variabel. Framförallt bör mer forskning 

genomföras om styrräntan. Den är för tillfället på historiskt låga nivåer och dessutom kunde 

inte vi förklara hur den påverkar bostadspriserna. 
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