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Abstract 
 

This bachelor’s project thesis in mathematical statistics and industrial engineering and 

management investigates if reported crime rates had any effect on the price per square 

meter of housing cooperatives in Stockholm municipality between 2012 and 2014. 

Small and large housing cooperatives were studied in the municipality’s basområden. 

The analysis used multiple linear regression and OLS (Ordinary Least Squares). 

Many reports that model housing prices use linear regression, but mainly study the 

effect of economic variables. Few reports include crime as variables in their models. 

In this paper six categories of crime are studied, namely murder, assault, robbery, 

rape, car theft and burglary. The paper can contribute to improve existing valuation 

models for housing prices if reported crime prove to be significant. 

 

The modeling of housing prices was done in collaboration with Valueguard AB. The 

Swedish Police Authority in Stockholm provided the crime statistics that were used in 

the regression. 

 

The paper consists of two parts.  The first part in industrial engineering and 

management deals with economic indicators that may have an impact on housing 

prices while the other part in mathematical statistics deals with a regression analysis 

on the housing prices. The conclusion was that reported crime in five out of six 

categories had a price effect and some economic variables were also important.  

 

   

Sammanfattning 
 

Det här kandidatexamensarbetet inom matematisk statistik och industriell ekonomi 

undersöker om antalet anmälda brott hade någon påverkan på priset per kvadratmeter 

för bostadsrätter i Stockholms kommun mellan 2012 och 2014. Både små och stora 

bostadsrätter studeras i samtliga av kommunens s.k. basområden. Analys gjordes med 

hjälp av multipel linjär regression och OLS (Ordinary Least Squares). Många av 

rapporterna som modellerar bostadspriser använder multipel linjär regression, men 

studerar främst olika makroekonomiska faktorers påverkan. Få rapporter inkluderar 

brott som variabler i sina modeller. I det här arbetet studeras brottskategorierna mord, 

misshandel, rån, våldtäkt, fordonstöld samt inbrott. Arbetet kan bidra med att förbättra 

befintliga värderingsmodeller för bostadsrättspriser om brott visar sig vara 

signifikanta.  

  

Modellering av bostadspriser har gjorts i samarbete med Valueguard AB. 

Polismyndigheten i Stockholm stod för brottsstatistiken som användes i regressionen.  

 

Arbetet består av två delar. Den första delen inom industriell ekonomi behandlar 

makroekonomiska indikatorer som kan ha en påverkan på bostadspriser medan den 

andra delen inom matematisk statistik behandlar en regressionsanalys av priserna. 

Slutsatsen är att antalet anmälda brott i fem av de sex brottskategorierna hade en 

prispåverkan och att några makroekonomiska variabler också var viktiga.  
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Förord 

 
Detta kandidatexamensarbete är skrivet vid matematikinstitutionen, avdelningen för 

matematisk statistik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  

 

Arbetet är utfört av Jim Domeij och Kenan Sabani, studenter på 

civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi med inriktning tillämpad matematik. 

Under arbetets genomförande har Thomas Önskog varit handledare för delen inom 

matematisk statistik. Inom industriell ekonomi har handledare varit Jonatan Freilich.  

 

Ett stort tack går till våra handledare som under arbetets gång väglett oss i rätt 

riktning och alltid funnits tillgängliga för frågor, diskussion och rådgivning. 

Dessutom vill vi tacka Lars-Erik-Ericsson, VD på Valueguard, för att han hjälpt till 

med att förbättra den första formuleringen av frågeställningen som behandlats i denna 

rapport. Utöver detta vill vi tacka Valueguard för att de tillhandhöll oss med data över 

bostadsrättsförsäljningar och Mathias Tellberg samt Emmy Kinell på 

polismyndigheten i Stockholm för data över anmälda brott.  
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Kapitel 1 Inledning 

  

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Den senare tidens brottsutveckling i Sverige 

 
 

 

 
Fig. 1.1.1.1 Utveckling av antalet anmälda våldsbrott (per 100 000 inv), Stockholm kommun, 1996-2014. 

Källa:Brå 

 

Sedan 1996 har antal anmälda våldsbrotts i Stockholms kommun ökat med drygt 11 

% (från 1477 fall till 1730 fall per 100 000 inv.) även om de avtagit något 2013 och 

2014. Antalet sexualbrott ökade också under 1996-2014, med 92.7 % (från 123 till 

237 st fall per 100 000 inv.) [18]. 

 

 
Fig. 1.1.1.2 Utveckling av antalet anmälda sexualbrott (per 100 000 inv), Stockholm kommun, 1996-2014. Källa: 

Brå 
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Fig. 1.1.1.3 Utveckling av antalet anmälda stöld-, rån- och häleribrott (per 100 000 inv), Stockholm kommun, 

1996-2014. Källa: Brå 

 

Dock minskade stöld-, rån- och häleribrott med 21.3 % under samma period (från 12 

465 st till 9 805 st fall per 100 000 inv.) [18].  

 

Som jämförelse ökade antalet invånare i Stockholms kommun med ca 27 % under 

samma tidsperiod, från 718 462 till 911 989 invånare [19]. Befolkningen är av 

intresse då en ökad befolkning innebär att det kan finnas fler potentiella gärningsmän 

och brottsoffer än tidigare i Stockholms kommun, d.v.s. en risk för fler anmälda brott. 

Huruvida antalet anmälda brott per 100 000 invånare ökar eller inte, beror på om 

antalet anmälda brott ökar mer än proportionellt mot befolkningsökningen samma 

period. Befolkningens demografi i ett visst område spelar också en viktig roll för 

antalet anmälda brott, men demografi är utanför arbetets omfattning.        

 

Det är intressant att studera hur antalet anmälda brott har förändrats i Stockholm då 

det beskriver hur stadens brottsklimat förändrats. Ett tuffare klimat kantat av mycket 

mord, fall av misshandel, våldtäkter etc. bidrar till att folk generellt sett inte känner 

sig lika trygga längre. Upplevelsen av brott och känslan av trygghet kan ha stor 

inverkan på människors köpbeteende för bostäder. Om folk inte känner sig trygga och 

dagligen är rädda för att utsättas för brott där de bor, kommer de förmodligen att flytta 

till en annan, mer säker plats. Till detta kopplas hur efterfrågan på bostadsrätter i olika 

delar av Stockholm ändras och hur bostadspriserna påverkas. Brå 

(Brottsförebyggande Rådet) har statistik över känslan av trygghet från NTU 

(Nationella trygghetsundersökningar). I Stockholms län, där bl.a. Stockholms 

kommun ingår, är det en högre andel som känner oro och otrygghet över brott än 

genomsnittet för länen på alla frågor förutom, ”oro över brottsligheten”, i samhället 

där andelen är lika med genomsnittet (se fig. 1.1.1.4) [17]. 
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Fig. 1.1.1.4 Brås Nationella Trygghetsundersökning (NTU) 2014, alla län och hela riket 

 

1.1.2 Svenska bostadsmarknadens prisutveckling 1950-2013  
 

 

1950-1990 var inkomsttillväxten högre än tillväxten av bostadspriser, vilket kan 

förklaras av en högre tillgång av bostäder under samma period. Det ökade utbudet av 

bostäder ledde till att utvecklingen i de reala bostadspriserna uteblev samtidigt som 

realinkomsterna i snitt växte under samma period.  
 

Fram till 2013 hade bostadspriserna realt sett ökat med 180 procent sedan 1996 då 

bostadspriserna var som lägst (se fig. 1.1.2.1). 1996 års låga priser berodde på att 

fastighetsskatten och realräntorna var höga samt att hushållens disponibla inkomster 

var låga. 1995-2013 ökade svenska hushållens reala inkomster med 1,5 procent i 

genomsnitt per år. Boverket menar att hushållens högre disponibla inkomster förklarar 

60 procent av prisökningen under samma period. Andra förklaringar till prisökningen 

är att medelinkomsten ökat med 38 procent och att fastighetsskatten och realräntorna 

varit låga [4].   
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Fig. 1.1.2.1 Utveckling av kvoten mellan bostadspris och inkomst samt realt bostadspris, 1952-2012 

 

Sedan mitten av 1990-talet har nominell ränta på nya bolån minskat från 8-9 procent 

till strax under 3 procent 2013 (se fig. 1.1.2.2). Under samma period minskade 

realräntan från 4,2 procent till 0,6 procent. Låga bolåneräntor har tillsammans med 

den disponibla inkomsttillväxten gjort boendet billigare för hushåll, vilket lett till en 

ökad efterfrågan. Tillsammans förklarar dessa faktorer 130 procent av prisökningen 

på 180 procent under 1996-2013, men en del av den ökningen, 50 procent, är 

fortfarande inte förklarad.  

 
 
Fig. 1.1.2.2 Utveckling av bolånetillväxt och genomsnittlig ränta på nya bolån, 1996-2014 
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1.2 Problemformulering 
 

I den matematiska delen av arbetet är frågeställningen hur kvadratmeterpriset för 

bostadsrätter påverkas av bostadsfaktorerna bostadsyta, antal rum, månadskostnad per 

kvadratmeter och byggnadsår samt antal anmälda brott i kategorierna inbrott, mord, 

våldtäkt, misshandel, fordonstöld och rån i samma områden. Dessutom inkluderas 

makroekonomiska variabler som väljs ut i kapitel 4. Den matematiska delen ska 

avgöra vilka av ovanstående variabler som är statistiskt signifikanta och därmed 

påverkar bostadsrättspriset.  

 

Frågeställningen för delen inom industriell ekonomi utgår från ett nationalekonomiskt 

perspektiv och är att ta reda på vilka makroekonomiska faktorer som kan påverka 

kvadratmeterpriset.  
 

1.3 Syfte 
 

Syftet med den ekonomiska delen av kandidatexamensarbetet är att förbättra 

regressionsmodellen som har bostadsfaktorer och brott som förklarande variabler 

samt öka förklaringsgraden genom att inkludera makroekonomiska variabler.   

 

Syftet med den matematiska delen av arbetet är att genom regressionsanalys finna ett 

linjärt samband mellan sex olika typer av brott och kvadratmeterpriset på 

bostadsrätter i Stockholms kommun. Det är redan känt att brott har en viss negativ 

påverkan på samhällets ekonomi, men det är också intressant att se vilken effekt brott 

har på priset på reala tillgångar som bostadsrätter. För att korrekt kunna estimera 

priset på bostäder med olika modeller måste man känna till om brott i närheten spelar 

någon roll eller inte, och i så fall vilka typer av brott som är relevanta.  
   

1.4 Avgränsningar 
 

För att kunna genomföra arbetet inom den givna tidsramen begränsades det till 

Stockholms kommun och tidsperioden 2012-2014 samt till sex stycken 

brottskategorier. Anledningen till områdesbegränsningen var att mängden data annars 

blir för stor då arbetet genomfördes på basområdesnivå. Basområdesindelningen 

bygger på en indelning för statistisk analys som bara är tillgänglig i Göteborg och 

Stockholm. Om studien skulle ha omfattat andra områden hade en annan geografisk 

indelning för statistik analys behövts, vilket hade krävt att separata regressioner för 

områdena gjorts. Dessutom är brotts- och befolkningsdata som är på nivån för 

statistisk analys svår att få tag på. Begränsningarna sattes utifrån data som var 

tillgänglig från Polisen i Stockholm, Valueguard, SCB, Riksbanken samt Statistik om 

Stockholm. För det matematiska genomförandet krävs att variabler är mätbara och 

data finns tillgänglig.  
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Kapitel 2 Teoretisk referensram 
 

2.1 Inflation 
 

Inflation är en ökning av alla priser i en ekonomi, dvs. en allmän prisökning av alla 

varor och tjänster. Det går således inte att enbart se på priset för en enskild vara och 

tala om inflation. Priset på enskilda varor kan stiga pga. att tillgången(utbudet) av en 

vara går ner samtidigt som efterfrågan består. Ett exempel är att oljepriset stiger då 

oljereserver blir allt färre, vilket är en relativ prisförändring och inte orsakat av 

inflation. Inflation kan uppstå om en centralbank ger ut för stora mängder pengar i 

ekonomin, detta leder till att priserna går upp och värdet på pengarna går ner. Detta 

sker genom penningpolitik där centralbanken trycker nya sedlar för att stimulera 

ekonomin och konsekvensen blir att värdet på pengarna minskar. Inflation kan också 

uppstå om efterfrågan på varor och tjänster i en ekonomi överstiger utbudet som 

företag kan producera, vilket kan bero på att lönerna ökat. Företagen höjer då priserna 

på varor och tjänster för att möta högre produktionskostnader och en ny jämvikt 

mellan utbud och efterfrågan etableras men till ett högre pris. [27] 

 

Inflation mäts genom konsumentprisindex(KPI) av Statistiska centralbyrån(SCB). 

Detta sker genom att SCB gör ett urval av varor och tjänster varje månad som de 

undersöker priserna på. Genom att följa priserna på samma urval av varor och tjänster 

varje månad kan SCB hålla reda på prisförändringarna på varorna och tjänsterna. 

Urvalet baseras på hushållens benägenhet att köpa olika varor och tjänster, och varje 

vara och tjänst viktas utefter hur stor hushållens benägenhet är att köpa den. Därför 

har prisförändringar på varor eller tjänster som hushållen är mer benägna att köpa en 

större påverkan på KPI. [28] 

 

2.2 Reporänta 
 

Reporäntan är Riksbankens styrränta och den ränta som banker kan låna och sätta in 

pengar till hos Riksbanken under en vecka. Riksbankens mål är att genom justeringar 

av reporäntan styra den svenska inflationstakten mot målet på två procent. Med 

reporäntan indikerar riksbanken vad nästkommande veckans dagslåneränta kommer 

vara. Dagslåneräntan är den ränta som banker kan låna eller placera pengar för hos 

varandra under en dag. En förändring i reporäntan har direkt påverkan på korta 

marknadsräntorna som i sin tur påverkar exempelvis rörliga bolåneräntor. [29] 
 

2.3 Arbetslöshet 
 

Arbetslöshet definieras av Statistiska centralbyrån som andelen av arbetskraften i 

procent som inte har något arbete. Detta innebär att det finns personer som aktivt 

söker arbete men som inte lyckats hitta något. Arbetslösheten mäts av SCB genom 

intervjuer med en grupp människor i åldrarna femton till 74 år. En sysselsatt person 

(en person som inte är arbetslös) räknas som någon i gruppen vilken har arbetat minst 

en timme under veckan då intervjun tagit plats. Någon som inte har ett arbete men 

som aktivt söker ett sådant, eller någon som precis blivit anställd och inväntar att 

börja jobba inom nästkommande tre månader räknas som arbetslös. Då arbetslöshet 
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beräknas som andel av arbetskraften är det viktigt att definiera vad som menas med 

arbetskraften. Arbetskraften är människor i åldrarna femton till 74 som både är 

sysselsatta och arbetslösa. Med vissa undantag exkluderas dock pensionärer, studenter 

och människor som är för sjuka för att arbeta från arbetskraften. Undantag är om en 

pensionär eller student aktivt söker ett arbete (ex. extrajobb) i vilket fall denne då 

räknas med i arbetskraften som antingen sysselsatt eller arbetslös. [30] 
 

2.4 BNP 
 

BNP, förkortning för bruttonationalprodukt, är det totala värdet av färdiga varor och 

tjänster som producerats i en ekonomi under en viss tidsperiod, vanligtvis per år. I 

teorin finns det ytterligare två sätt att beräkna BNP på. Det ena är att ta summan av 

alla utgifter - summan av hushållens konsumtion, investeringar, statens köp av varor 

och tjänster samt export minus import. Detta sätt fungerar också för att BNP - totala 

värdet av färdiga varor och tjänster som producerats i ett land - måste vara lika med 

flödet av pengar som går från marknaderna för varor och tjänster till de producerande 

företagen. Det senare är i sin tur lika med summan av alla utgifter, flödet av pengar 

som går från hushållen, företagen och staten till marknaderna för varor och tjänster, 

då inflödet och utflödet för marknaderna för varor och tjänster alltid antas vara lika 

stora. Det andra sättet är att beräkna BNP som summan av hushållens inkomster som 

kommer från företag i ekonomin då varje företags försäljning av en vara eller tjänst så 

småningom blir någons inkomst. [16] 

 

2.5 Utbud och efterfrågan 
 

Innan modellen med utbud och efterfrågan diskuteras gås några viktiga begrepp 

igenom: efterfrågekurva, utbudskurva, jämvikt och faktorer som kan skifta efterfråge 

-och utbudskurvan.  

 

En efterfrågekurva visar hur mycket av en viss vara eller tjänst konsumenter är villiga 

att köpa för ett visst pris. I regel är efterfrågekurvan nedåtgående; ju högre pris desto 

mindre är den efterfrågade kvantiteten av varan eller tjänsten. Efterfrågad kvantitet är 

den mängd av en vara eller tjänst som konsumenter faktiskt vill köpa för ett visst pris. 

Den efterfrågade kvantiteten beror också på priset som konsumenterna får betala och 

kan ses som en funktion av priset. I verkligheten är nästan alltid efterfrågekurvan för 

en vara eller tjänst nedåtgående och det finns en “lag” - efterfrågelagen (eng. law of 

demand) - som säger att efterfrågad kvantitet minskar med priset, allt annat lika.  

 

Efterfrågad kvantitet av en vara eller tjänst kan förändras även om priset inte gör det, 

genom att efterfrågan förändras. Faktorer som kan ligga bakom en förändring av 

efterfrågan för en tjänst eller vara kan exempelvis vara ökad popularitet för varan eller 

tjänsten samt ökad population. De fem viktigaste faktorerna för en förändrad 

efterfrågan är: 

 

 

 Förändringar i pris för relaterade varor och tjänster 

 Förändringar i inkomst 

 Förändringar i preferenser 
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 Förändringar i förväntningar 

 Förändringar i antalet kunder 

 

 

Grafiskt representeras förändrad efterfrågan med ett skifte av efterfrågekurvan, 

 

 
Fig 2.5.1 Graf över pris mot kvantitet, skifte i efterfrågan 

 

en ökad efterfrågan med ett skifte av kurvan uppåt och en minskad efterfrågan med ett 

skifte av kurvan nedåt. I fig 2.5.1 skiftar efterfrågekurvan uppåt från 𝐷0 till 𝐷1, vilket 

innebär att den efterfrågade kvantiteten kommer att vara högre för vilket pris som 

helst. För priset 4 kr finns det en efterfrågad kvantitet på 3 miljoner på kurvan 𝐷0 

medan det för samma pris finns en efterfrågad kvantitet på 5 miljoner på kurvan 𝐷1. 

Det är en ökning på 2 miljoner enheter trots att priset är oförändrat. Det är värt att 

notera att med en förändring i efterfrågan menas bara ett skifte av efterfrågekurvan, 

inte förändring i efterfrågad kvantitet som beror på en förändring i priset (rörelse 

längs efterfrågekurvan).  

 

Utbudskurvan visar istället hur mycket av en viss vara eller tjänst producenter vill 

producera för ett visst pris. Kurvan är uppåtgående då producenter normalt är villiga 

att sälja en större mängd av en viss vara eller tjänst för ett högre pris, den utbjudna 

kvantiteten ökar med priset. På samma sätt som med efterfrågad kvantitet så kan 

utbjuden kvantitet ses som en funktion av priset.  

 

Som efterfrågekurvor kan utbudskurvor också skiftas. Ett skifte till höger av en 

utbudskurva innebär att den utbjudna kvantiteten är högre än innan för vilket givet 

pris som helst. Ett skifte till vänster av en utbudskurva ger en lägre utbjuden kvantitet 

än innan för vilket givet pris som helst. I fig 2.5.2 skiftar utbudskurvan till höger från 

𝑆0 till 𝑆1 och därmed kommer den utbjudna kvantiteten öka för alla priser. För ett pris 

på 30 kr är den utbjudna kvantiteten omkring 3 miljoner på kurvan 𝑆0 medan den 

utbjudna kvantiteten är ca 4 miljoner på kurvan 𝑆1 för ett lika högt pris. Precis som 

med efterfrågan så skiljer man på rörelse längs utbudskurvan och skiften av den. Med 

ökat utbud menas ett skifte till höger av utbudskurvan medan ett minskat utbud ges av 

ett skifte till vänster av utbudskurvan.  
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Fig 2.5.2 Graf över pris mot kvantitet, skifte i utbud 

 

Skiften av utbudskurvor sker huvudsakligen pga.     

      

 Förändring i inköpspriser 

 Förändring i priset på relaterade varor och tjänster 

 Förändring i teknologin 

 Förändring i förväntningar 

 Förändring i antal producenter 

       

Modellen med utbud och efterfrågan beskriver konkurrenskraftiga marknader väl och 

är användbar då många av marknaderna är konkurrenskraftiga [16].  

 

2.6 Belåningsgrad 
 

Belåningsgraden (eng. loan-to-value ratio) är kvoten mellan lånet på en bostad och 

köpesskillingen på bostaden. Kvoten anger hur stort lånet är i förhållande till 

köpesskillingen. Det är ett mått som används av finansiella institutioner och långivare 

för att bedöma de risker som finns med att låna ut pengar. Lån med högre 

belåningsgrader anses vara mer riskabla och därför brukar sådana lån som ges ut vara 

dyrare för låntagaren eller kräva att låntagaren har försäkring för lånet. [26] 
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2.7 Multipel linjär regression 

 
Multipel linjär regression är en metod inom matematisk statistik som används då 

samband mellan olika variabler ska undersökas.  

 

En multipel linjär regressionsmodell ser ut som följer  

 

𝑦𝑖 =  ∑ 𝑥𝑖𝑗𝛽𝑗 + 𝑒𝑖 ,   𝑖 = 1, … … , 𝑛

𝑘

𝑗=0

     (2.1) 

 
𝑛=antal observationer 

 
I modellen (2.1) är 𝑦𝑖 observationer av den beroende variabeln y, som är en stokastisk 

variabel och 𝑥𝑖𝑗 är observationer av de oberoende variablerna 𝑥𝑗 (kovariaten) som är 

deterministiska. När en variabel är stokastisk är värdet på den inte känd innan utfallet 

skett. Med att kovariaten är deterministiska menas att de är fixa i upprepade stickprov. 

Notationen 𝑥∙0 i (2.1) sätts alltid lika med 1 och 𝛽0 är regressionens intercept 

(konstant). Värdet på variabeln y beror av variablerna 𝑥𝑗 samt residualen 𝑒𝑖, men 

motsatsen gäller inte, d.v.s. y ska inte påverka värden på 𝑥𝑗  (j = 0, … , k).  

 

𝑒𝑖 är residualen (feltermen) för varje observation 𝑖 och kan skrivas som 

 

𝑒𝑖 =  𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖𝑗𝛽𝑗 ,   𝑖 = 1, … … , 𝑛

𝑘

𝑗=0

 (2.2) 

 

Alltså är residualen skillnaden mellan observationen av y och regressionslinjens 

skattning av y. Feltermen är stokastisk och antas ha följande egenskaper  

 

𝐸(𝑒𝑖) =  0    𝐸(𝑒𝑖
2) =  𝜎𝑖

2   𝐸(𝑒𝑖
4) <  ∞  (2.3) 

 
Här är 𝜎𝑖

2 okända.   

 
Genom att introducera vektorn 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖0, … . . , 𝑥𝑖𝑘), 𝑖 = 1, … , 𝑛 

och 𝛽 = (𝛽0, … . . , 𝛽𝑘)𝑡 så kan modellen (2.1) skrivas om till  

 

𝑦𝑖 =  𝑥𝑖𝛽 +  𝑒𝑖    (2.4)    
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I multipel linjär regression antas det att vissa antaganden alltid är uppfyllda, närmare 

bestämt att 

 

 Feltermerna är okorrelerade dvs. 𝐶𝑜𝑟𝑟[𝑒𝑖 , 𝑒𝑗] = 0, 𝑖 ≠ 𝑗 

 𝐸(𝑒𝑖) =  0     
 𝑉𝑎𝑟(𝑒𝑖) =  𝜎2 (konstant varians för alla residualer)   

 Residualerna är normalfördelade dvs. 𝑒𝑖 ∈ 𝑁(0, 𝜎)  
 

Antagandet om normalfördelade residualer är i vissa fall inte nödvändigt, men för 

hypotesprövning och beräkning av p-värden kan detta vara viktigt.  

 

Ett exempel på linjär regression (ej multipel linjär regression) är om en viss 

blodtrycksmedicin har någon effekt på patienters responstid i sekunder.  I det här 

fallet är x halten av medicinen i procent medan y är responstiden i sekunder. x är 

deterministisk för att halten medicin som ges till varje patient är känd innan 

experimentet. y är stokastisk då responstiden kan vara olika mellan patienter trots att 

de fått samma dos och för att responstiden inte är känd på förhand.  

 

2.7.1 OLS (Ordinary Least Squares) 

 
OLS-estimatet av 𝛽, �̂�, minimerar summan av kvadrerade residualer |�̂�|2 där 

residualerna definieras enligt (2.2). Genom att ställa upp och lösa följande 

normalekvationer för �̂� 

 

𝑋𝑡�̂� = 0   (2.5) 
 

fås att   

 

�̂� = (𝑋𝑡𝑋)−1𝑋𝑡𝑌  (2.6) 
 

Värt att notera är att estimaten av �̂� inte har någon bias, dvs. väntevärdet av �̂� är lika 

med det sanna värdet β 

 

𝐸(�̂�) = 𝛽     (2.7) 
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2.8 Heteroskedasticitet 

 
Ett av antagandena för regressionsanalys är att alla residualer 𝑒𝑖 i (2.1) har samma 

varians 𝜎2. Detta antagande kallas för homoskedasticitet. Vid homoskedasticitet 

beräknas standard errors (estimerade standardavvikelsen för �̂�) med en estimerad 

kovariansmatris  

 

𝐶𝑜�̂�(�̂�) = (𝑋𝑡𝑋)−1𝑠2 𝑑ä𝑟 𝑠2 =  
|�̂�|2

𝑛 − 𝑘 − 1
      (2.8) 

 

Om modellens residualer är heteroskedastiska men felaktigt definieras som 

homoskedastiska, leder detta till att standardavvikelserna för skattningarna av β inte 

är konsistenta. Innebörden av detta blir att F-testet inte längre är giltigt, själva 

skattningarna av β förblir dock samma. Genom att rita ut en graf över residualerna 

mot de förklarande variablerna kan man se om heteroskedasticitet är närvarande (se 

fig. 2.8.1).  

 

 
 
Fig. 2.8.1 Plott av heteroskedastiska residualers absolutbelopp mot kovariat x (övre grafen) samt plott av 

homoskedastiska residualers absolutbelopp mot kovariat x (nedre grafen). 

 

 

För att dämpa effekten av heteroskedasticitet kan y i (2.1) logaritmeras. Tolkningen 

av koefficienten ändras om man logaritmerar y. 𝛽𝑗 kan ungefär tolkas som den 

procentuella förändringen av väntevärdet 𝐸(𝑦𝑖)  om 𝑥𝑖𝑗 ökas med en enhet. Detta 

gäller dock endast för små värden på 𝛽𝑗. Allmänt är 𝑒𝛽𝑗 förändringsfaktorn för 

väntevärdet 𝐸(𝑦𝑖)  om 𝑥𝑖𝑗 ökas med en enhet, och den procentuella förändringen blir 

då 100(𝑒𝛽𝑗 − 1) .  
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2.8.1 Breusch-Pagan test 

 
Breusch-Pagan testet används för att se om de skattade varianserna för residualerna i 

en regression beror på kovariaten. I testet formuleras först en nollhypotes 𝐻0 som 

säger att residualernas skattade varianser inte beror på kovariaten (homoskedastisk 

modell) och sedan beräknas ett p-värde för att se om det går att förkasta 𝐻0.  

 

 

Den första delen av testet är att utföra en OLS-regression på en given linjär modell, 

exempelvis 

 

 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝑥1𝛽1 +  𝑒     (2.9) 

 
Residualerna �̂� från regressionen kvadreras och används som beroende variabel y i en 

ny regression där den oberoende variabeln är 𝑥1 

 

�̂�2 = 𝛼0 +  𝑥1𝛼1 + 𝑢     (2.10) 

 
För att testa för heteroskedasticitet i (2.9) ställs följande hypoteser upp 

 

{
𝐻0: 𝛼0 =  𝛼1 = 0

𝐻1: 𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑟𝑎 𝛼𝑖  ≠ 0
     (2.11) 

 
Regeln är att en nollhypotes kan förkastas om p-värdet är mindre än den valda 

signifikansnivån. Enligt definitionen är p-värdet sannolikheten att få ett minst lika 

extremt resultat som observationerna, givet att nollhypotesen är sann. Alltså baseras 

p-värdet alltid på antagandet om att nollhypotesen är sann. 

 

P-värdet i BP testet är lika med 

 

𝑃𝑟(𝜒2(𝑘) > 𝐿𝑀)      (2.12) 

 
där 𝐿𝑀 =  𝑛𝑅𝑒2

2  och är  𝜒2-fördelad med 𝑘 (antalet förklarande variabler exkl. 

interceptet) frihetsgrader under nollhypotesen.  

2.8.2 White´s Consistent Covariance Estimator 

 
Om bekräftande av homoskedasticitet misslyckas kan kovariansmatrisen ha mycket 

bias. Genom att använda White´s Consistent Covariance Estimator kan 

kovariansmatriser estimeras utan krav på homoskedasticitet. Dessa estimat brukar 

benämnas som heteroskedastiskt robusta kovariansmatrisestimat. Den generella 

formen för kovariansmatrisen är följande 

 

�̂��̂� = (𝑋𝑡𝑋)−1(𝑋𝑡𝐷𝑋)(𝑋𝑡𝑋)−1   (2.13) 
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där den okända matrisen D kan skrivas som 

 

𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎1
2, … . . , 𝜎𝑛

2) = 𝐸(𝑒𝑒𝑡|𝑋) =  𝐸(𝐷0|𝑋),  
 
𝐷0 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑒1

2, … . . , 𝑒𝑛
2) 

 

Där 𝐷0 är en estimator till D som inte har någon bias då homoskedasticitet är 

närvarande. 

 

2.9 Multikollinearitet 

 
Det finns två olika fall av multikollinearitet; perfekt och imperfekt multikollinearitet. 

Med perfekt multikollinearitet menas att två eller flera av de förklarande variablerna i 

regressionen är linjärt beroende av varandra. I det andra fallet är minst en av de 

förklarande variablerna högt korrelerad med en linjärkombination av de övriga 

förklarande variablerna, men är inte en perfekt linjärkombination av dessa. 

Konsekvensen av multikollinearitet är att de estimerade standardavvikelserna 

(standard errors) för en eller flera av regressionens koefficienter blir stora. Detta leder 

till att punktskattningarna av koefficienterna får dålig noggrannhet och att 

konfidensintervall på alla konfidensgrader blir längre. Ett exempel på när 

multikollinearitet inträffar är om dummies för alla kategorier av en variabel tas med. 

Då uppstår perfekt multikollinearitet då varje dummy kan skrivas som en 

linjärkombination av de andra. Detta undviks dock genom att utelämna en av dummy-

variablerna, alltså om det finns k kategorier så införs totalt bara k-1 dummies i 

modellen. 

 

2.9.1 Variance Inflation Factor (VIF) 
 

Variance Inflation Factor eller VIF, definieras som  

 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 − 𝑅𝑘
2       (2.14) 

där 𝑅𝑘
2 är förklaringsgraden för regressionen (se avsnitt 2.9 för definitionen) 

 

𝑥𝑖𝑘 =  ∑ 𝑥𝑖𝑗𝛾𝑗 + 𝑢𝑖𝑗≠𝑘    (2.15) 
 

En gammal tumregel är att  VIF > 10 är en indikation på att multikollinearitet kan 

vara ett problem och bör åtgärdas med lämpliga metoder. En hög förklaringsgrad ger 

ett stort värde på VIF-faktorn och betyder att  𝑥𝑘 i hög grad kan förklaras av de 

förklarande variablerna i (2.15). 
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2.10 Endogenitet 

 
Endogenitet uppstår när antagandena 𝐸(𝑒𝑖) = 0 inte längre gäller pga. att residualens 

väntevärde 𝐸(𝑒𝑖) beror på minst en av kovariaten. Annorlunda uttryckt är att 

residualen är korrelerad med dessa kovariat. Endogenitet kan bara uppstå vid 

strukturell tolkning, aldrig vid prediktion. Vid strukturell tolkning ses de oberoende 

variablerna som orsaker till den beroende variabeln, men det motsatta 

orsakssambandet gäller inte. Målet med regressionen är då att undersöka om en eller 

flera av de oberoende variablerna har en viss effekt på den beroende variabeln och i så 

fall uppskatta dessa effekter (koefficienter). Prediktion är när den beroende variabeln 

skattas med hjälp av värdena på de oberoende variablerna. Här kan också den 

beroende variabeln påverka de oberoende variablerna, till skillnad från fallet vid 

strukturell tolkning. Vid regression med OLS antas residualerna vara okorrelerade 

med kovariaten, dvs. att 𝐸(𝑋𝑡𝑒) = 0. När detta antagande inte gäller kommer OLS att 

ge inkonsistenta 1 estimeringar av koefficienterna.  

 

2.10.1 Durbin-Wu-Hausman test 
 

Durbin-Wu-Hausman testet är det vanligaste testet för endogenitet och förutsätter att 

antagandet om homogenitet är uppfyllt. Testet finns tillgängligt i de flesta statistiska 

programvarorna och behöver inte göras för hand, men för att förklara hur testet 

fungerar i praktiken används ett exempel: 

 

I (2.16) misstänks 𝑥 vara en endogen variabel, d.v.s. korrelerad med residualen 𝑢.  

 

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝑢     (2.16) 
 

För att kunna testa detta utförs först regressionen (2.17) med den endogena variabeln 

𝑥 som beroende variabel och dess instrument 𝑧 som oberoende variabel. Instrumentet 

antas vara korrelerat med 𝑥, men inte korrelerat med 𝑢.   

 

𝑥 = 𝑑0 + 𝑑1𝑧 + 𝑣   (2.17) 

 
Residualerna �̂� sparas och inkluderas bland de förklarande variablerna i (2.16), d.v.s. 

 

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2�̂�  + 𝑒   (2.18) 

 
Jämförs (2.16) och (2.18) fås att 

 

𝑢 =  𝛽2�̂�  + 𝑒      (2.19)  
 

I Durbin-Wu-Hausman testet så testas nollhypotesen ”𝛽2 = 0” med ett t-test för att se 

om 𝑥 är endogen. 𝑥 är endogen om och endast om 𝛽2 är signifikant, d.v.s. om 

nollhypotesen ovan kan förkastas. Varför detta gäller inses genom att gå tillbaka till 

                                                 
1 Innebär att 𝛽�̂� inte konvergerar mot 𝛽𝑗 då 𝑛 ⟶ ∞, där n är antalet observationer. 
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(2.17). Där skrivs 𝑥 som en linjärkombination av dess instrument z, som tidigare 

antogs vara okorrelerade med residualen 𝑢, plus en residual 𝑣. Eftersom 𝑧 inte är 

korrelerad med 𝑢 kan 𝑥 bara vara korrelerad med 𝑢 om 𝑣 är korrelerad med 𝑢. Men 

om 𝛽2 är signifikant så beror 𝑢 och �̂� på varandra och saken är klar.   

 

T-testet utförs genom att först beräkna testvariabeln  

 

𝑡 =
�̂�2 − 𝛽2

0

𝑆𝐸(�̂�2)
    (2.20) 

 
som är 𝑡(𝑛 − 𝑘 − 1)-fördelad om nollhypotesen ovan är sann. Mer generellt är 𝛽2

0  

värdet på 𝛽2 som specificeras i nollhypotesen. Testvariabeln kan tolkas som �̂�2: 𝑠 
avvikelse från nollhypotesens sanna värde på 𝛽2, mätt i antal estimerade 

standardavvikelser för �̂�2. I det här fallet är hypotesens sanna värde noll.  

 

P-värdet kan sedan beräknas med t-värdet 

 

Pr(𝑡(𝑛 − 𝑘 − 1) > 𝑡)   (2.21) 

2.11 F-test 
 

Hypoteser där 𝑟 parameterar är noll 

 

𝐻0: 𝛽1 = ⋯ = 𝛽𝑟 = 0   (2.22) 
 

kan testat med F-testet, som är ett mer generellt test än t-testet där en enda parameter 

testas. I F-testet beräknas testvariabeln 

 

𝐹 =
1

𝑟
�̂�2

𝑡�̂�2
−1�̂�2        (2.23) 

 

som är approximativt 𝐹(𝑟, 𝑛 − 𝑘 − 1)-fördelad under nollhypotesen (2.22). P-värdet 

fås av 

 

Pr(𝐹(𝑟, 𝑛 − 𝑘 − 1) > 𝐹)   (2.24) 
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2.12 Förklaringsgrad och eta squared 
 

Förklaringsgraden för en regressionsmodell betecknas med 𝑅2 och är ett mått på hur 

stor andel av variationen i 𝑦 som förklaras av alla 𝑥𝑗 tillsammans 

 

𝑅2 =
|�̂�∗|2 − |�̂�|2

|�̂�∗|2
     (2.25) 

 
Notationen i (2.25) är 

 

 �̂�∗ = residualen från regression av 𝑦 på endast interceptet. 

�̂� = residualen från regression av 𝑦 på interceptet och alla kovariat 𝑥𝑗. 

 

Eta squared 𝜂2 är mer generaliserad än förklaringsgraden då två regressioner kan 

utföras, en med och en utan en del av kovariaten för att beräkna förklaringsgraden för 

de exkluderade kovariaten.   

 

𝜂2 =
|�̂�∗|2 − |�̂�|2

|�̂�∗|2
     (2.26) 

Notationen i (2.26) är 

 

�̂�∗ = residualen från regression av 𝑦 med en del av kovariaten. 

�̂� = residualen från regression av 𝑦 på interceptet och alla kovariat 𝑥𝑗. 

 

För att se om en reducerad modell, med r kovariat exluderade, är bättre än den 

fullständiga regressionsmodellen kan Akaike kriteriet tillämpas. Akaike föredrar den 

reducerade modellen om och endast om 

 

𝜂2 < 1 − 𝑒−
2𝑟
𝑛        (2.27) 

 

𝑟 = antalet restriktioner (exkluderade variabler) 

𝑛=antal observationer 
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Kapitel 3 Metod 
 

3.1 Test av signifikans 
 
Innan den slutgiltiga modellen togs fram undersöktes först multikollinearitet genom 

att beräkna Variance Inflation Factor (VIF) för alla kovariaten. Om VIF-faktorn var 

för hög (VIF>10) reducerades modellen genom att ta bort ett kovariat åt gången tills 

VIF<10. Modellen kunde reduceras genom att ställa kovariat från den ursprungliga 

modellen mot varandra, där ett kovariat fick vara beroende variabel och resterande 

kovariat oberoende variabler. På detta sätt kunde man ta reda på mellan vilka 

specifika variabler multikollineariteten uppstod och ta bort den eller de variabler som 

orsakade problemet.   

 

Residualernas normalitet undersöktes i en graf med normal Q-Q plot samt ett 

histogram.  

 

För att testa heteroskedasticitet användes Breusch-Pagan (BP) testet. En robust 

funktion i R valdes då det visade sig att regressionsmodellen var heteroskedastisk.  

 

Undersökning av endogenitet utelämnades pga. begränsad tillgänglighet till tester. 

Durbin-Wu-Hausman testet som är det vanligaste testet för endogenitet förutsätter att 

antagandet om homogenitet är uppfyllt, men eftersom detta inte var fallet kunde testet 

inte användas. 

 

I denna rapport har signifikansnivån satts till 5 % då detta är en allmänt accepterad 

nivå för att kunna dra korrekta slutsatser om signifikans. Nollhypoteser av typen 

”𝛽 𝑖 =  0” har förkastats om p-värdet varit under denna nivå, dvs. 𝑝 < 5%. Varken 

eta squared eller F-testet har använts. Motiveringen är att F-testet är användbart om 

flera  𝛽 𝑖 ska testas samtidigt i en nollhypotes, men säger inget om enskilda 

parametrar. Om F-testet resulterar i att nollhypotesen förkastas så vet man inte vilken 

eller vilka av parametrarna som är nollskilda. Då måste man göra fler tester eller 

konstruera konfidensintervall för varje parameter. Bedömningen var att detta 

angreppsätt skulle ta längre tid och därför valdes istället t-testet, där varje enskild 

parameter direkt testas för sig. Det är inte nödvändigt att använda eta squared i 

regressionsanalysen om p-värden redan används. Eta squared uppfyller samma 

funktion som p-värden, d.v.s. är en metod för att exkludera förklarande variabler från 

en regression om deras värden på eta squared understiger ett tröskelvärde (se 2.27). 

Dessutom måste eta squared räknas om för samtliga återstående kovariat varje gång 

ett kovariat exkluderas.            

 

Observationerna testades för ”outliers” med ett hjälp av outliers, ett s.k. package från 

R.  För att kunna skapa tretton stycken konfidensintervall som tillsammans har minst 

95 % sannolikhet att fånga upp det sanna värdet för respektive koefficient användes 

Bonferroni korrektion med konfidensgrad 1-(0.05)/13. 
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3.2 Val av makroekonomiska variabler  
 

Antalet makroekonomiska variabler som kan påverka utvecklingen av priset på 

bostadsrätter är många och därför gjordes en större litteraturundersökning. För att 

finna relevanta makroekonomiska variabler tillämpades följande metodik nedan. 

  

KTHB Primo och Google Scholar användes för att finna artiklar och rapporter inom 

modellering av priser för bostäder i allmänhet. Här begränsades inte 

litteraturundersökningen till bara bostadsrätter, utan inkluderade så många 

bostadsformer som möjligt för att inte riskera att missa relevanta ekonomiska 

variabler. De flesta relevanta artiklarna eller rapporterna kom från myndigheter eller 

organisationer, exempelvis Boverket, Finansinspektionen, Riksbanken och BIS (Bank 

for International Settlement). Anledningen till detta var att de hade gjort större studier 

med mycket data och grafer, och de hade studerat prisutvecklingen på bostäder i 

Sverige under längre tidsperioder. För att se om historiska pristrender berott på en 

eller flera ekonomiska variabler behövdes artiklar där längre tidsperioder studerats. 

För grundläggande teori inom nationalekonomi användes kurslitteratur från kursen 

ME1310 [16].    

 

En sammanfattning av olika artiklars slutsatser och fynd av viktiga ekonomiska 

variabler som kan vara kritiska för priset, gjordes efter att litteraturstudien var klar. I 

sammanfattningen ingick makroekonomiska variabler som de flesta artiklar tyckte var 

viktiga, s.k. fundamentala faktorer (inkomster, befolkning, räntor, utbud och 

arbetslöshet/sysselsättning). Trots att icke-fundmentala faktorer inte vanligtvis 

förekom i artiklar visade de sig vara viktiga. Därför inkluderades också några av 

dessa i sammanfattningen. Ett problem var att grundläggande ekonomisk teori för 

icke-fundamentala faktorer var svårare att få tag i, med undantag för belåningsgrad, 

som är ett väldefinierat begrepp och som studerats länge i Sverige. 

 

Urvalet av dessa variabler baserades enbart på hur mätbara de var och om data på dem  

fanns tillgängligt på internet. Det fanns inte tid att kontakta ytterligare företag eller 

myndigheter för att få mer data än den som redan tillhandahållits tidigare av 

Valueguard och Stockholmspolisen.    
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3.3 Förväntat tecken för koefficienter 
 
Brottskategorier som troligtvis har en negativ prispåverkan har valts. Dessa typer 

påverkar antingen bostaden direkt (bostadsinbrott), skapar oro och otrygghet i 

närområdet (mord, misshandel, rån och våldtäkt) eller påverkar bostadsägarens 

egendom (fordonstöld).  

 

Endast de viktigaste bostadsfaktorer har valts, sådant som ofta nämns i mäklares 

annonser. Tecken för koefficienter förväntas skilja sig åt mellan bostadsfaktorerna till 

skillnad från brottskategorierna. ”rum” förväntas ha ett negativt tecken då det antas 

vara ”sämre” att ha fler antal rum på en yta än färre antal rum på samma yta. Det är 

intuitivt då det totalt sett blir fler rum, men alla rum blir mindre. ”byggnadsar” är året 

bostaden byggdes, exempelvis 1982. Nyare bostadsrätter har modernare kök, 

modernare hiss, bättre planlösning m.m. och därmed bör de vara dyrare än äldre 

bostadsrätter.  I Stockholm är mindre bostadsrätter mest attraktiva för att de har lägst 

försäljningspris. En anledning kan vara att mindre bostäder lockar många unga, som 

inte har mycket kapital och vill ta sig in på bostadsrättsmarknaden. Det höga 

köptrycket på mindre bostäderna bör driva upp priserna på dem och få 

kvadratmeterpriset att öka. ”area” bör ha ett negativt tecken om mindre bostadsrätter 

är dyrare än större bostadsrätter sett till kvadratmeterpriset. Månadskostnaden i 

förhållande till bostadens storlek är ett bättre mått än månadskostnaden i sig, men i en 

regression bör deras koefficienter ha samma tecken. Ökar månadskostnaden med en 

enhet, och arean hålls fix (ceteris paribus), är det ekvivalent med att månadskostnaden 

per kvadratmeter ökar (med 1/arean). En högre månadskostnad är negativ för 

kvadratmeterpriset på bostäder, och således bör även månadskostnaden per 

kvadratmeter i regressionen ha samma tecken.  

 

  

 
 

Variabel Beteckning Beskrivning Förväntat 

tecken 
Logaritmerat 

kvadratmeterspris 

y Log(försäljningspris/boyta)  

Rum rum Antalet rum i bostaden (-) 

Månadskostnaden per 

kvadratmeter 

manadskostnad_kvm Kvoten mellan 

månadskostnad och boyta, kr 

per år 

(-) 

Area area Boytan, kvadratmeter (-) 
Byggnadsår byggnadsar Bostadshusets byggnadsår (+) 

Inbrott inbrott Antal anmälda inbrott i 

lägenheter per 100 000 

invånare i aktuellt basområde, 

årsvis  

(-) 
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Misshandel misshandel Antal anmälningar om 

misshandel per 100 000 

invånare i aktuellt basområde, 

årsvis 

(-) 

Mord mord Antal mord och mordförsök 

per 100 000 invånare i aktuellt 

basområde, årsvis 

(-) 

Våldtäkt valdtakt Antal våldtäkter och försök 

till våldtäkt per 100 000 

invånare i aktuellt basområde, 

årsvis 

(-) 

Fordonstöld fordonstold Antal fordonstölder per 100 

000 invånare i aktuellt 

basområde, årsvis 

(-) 

Rån ran Antal rån per 100 000 

invånare i aktuellt basområde, 

årsvis 

(-) 

 

Fig. 3.3.1 tabell över alla kovariat för bostadfaktorer och brott samt deras förväntade tecken 

 

3.4 Datahantering 
 
Försäljningsdata för bostadsrätter i Stockholm mellan åren 2012-2014 kom från 

Valueguard AB och innehöll 70 555 st försäljningar. Även Hemnet hade data för antal 

försäljningar i svenska städer. Totala antalet försäljningar i Stockholms kommun 

hämtades från Hemnet. Statistik för antal anmälda brott (per 100 000 invånare) av 

våldtäkt, mord, misshandel, fordonstöld, rån och bostadsinbrott på basområdesnivå 

erhölls av polisen i Stockholm och SCB hade statistik om arbetslösheten, antal 

invånare i Stockholm samt BNP. Riksbanken hade både aktuell och historisk data för 

reporäntan.  

 

Brotten var uppdelade i många olika brottskoder (Brås brottskoder), vissa med 

snarlika beskrivningar av brottet. Här valdes det att slå samman brottskoder med 

liknande brottsbeskrivningar eller samma typ av brott för att undvika stort antal 

kovariat i regressionen, t.ex. mordförsök och fullbordat mord under samma term 

”mord”. Ingen hänsyn togs till offers ålder, kön eller hur grovt det anmälda brottet 

var. Både brott som skett utom- och inomhus inkluderades i antalet anmälda brott, 

pga. att basområdets kriminella karaktär i sin helhet var intressant. Motiveringen är att 

även brott som sker inomhus kan påverka andra personer som bor i området negativt, 

särskilt om brottet är grovt. De basområdeskoder som Brå använder revideras årligen 

och vissa basområden kommer till eller slås samman med andra basområden. Samma 

sak gäller Brås brottskoder. För att det inte skulle bli fel i dataprocesseringen byttes 

nya basområdeskoder ut mot gamla basområdeskoder (till 2010 års basområdeskoder 

som Valueguard använde). Med brottskoder från Brås årliga rapporter (2013-2015) 

ersattes sist brottskoderna i Excelfilen med arbetets eget definierade brottskategorier.  
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Problem med datahantering som uppstod var att matcha brotts- och försäljningsdata i 

Excel. Eftersom det var så många observationer kunde inte arbetet göras manuellt, det 

som tog mest tid var det praktiska arbetet med att ta reda på eller skapa egna 

funktioner i Excel, som kopplade ihop brottsstatistik med bostadsförsäljningar. Excels 

egna funktioner LOOKUP och HLOOKUP var användbara för detta ändamål. 

 

Regressionen utfördes i programmet R-Studio, där funktionen (lm()) Linear Model 

användes vilken skattar koefficienterna genom OLS(Ordinary Least Squares). 

Funktioner från kursen i regressionsanalys (SF2930) användes för att kunna utföra 

regressionen med robust standard errors (estimerade standardavvikelser för OLS-

koefficienterna) för att ta hänsyn till heteroskedasticitet. Närmare bestämt användes 

robust.summary() som ger resultatet från regressionen (koefficientskattning, standard 

errors, eta squared, p-värde). För att ta fram (robusta) konfidensintervall användes 

robust.confint().R-Studios egna summary() användes för att få förklaringsgraden R2.  

Breusch-Pagan testet utfördes med funktionen bptest från package lmtest och VIF 

beräknades med funktionen VIF() från package fmsb i R.  

3.5 Värmekarta 
 

Värmekartor togs fram med hjälp av programmet QGIS, vilket är ett program för 

geografiska informationssystem. Först hämtades en karta över Stockholm kommun 

med basområdesindelningen som en Shape fil. Kartan innehöll både koordinater och 

basområdenas sifferkoder. Data över brott hämtades från tidigare nämnda excelfil och 

importerades till QGIS, denna data matchades sedan mot kartans basområden. 

Dessutom hämtades data över befolkningen i basområdena som sedan användes för 

att ta fram brott per 100 000 invånare i varje område. Brotten fördelades enligt en vit-

röd skala, där vitare områden var områden med lägre brottsaktivitet per 100 000 

invånare och rödare områden hade högre brottsaktivitet. För att pricka in exakt var 

försäljningarna skett i kartan överlappades kartans koordinater med koordinaterna 

som fanns tillgängliga i försäljningsfilen från Valueguard. Även här användes en 

skala för försäljningspriserna där försäljningar med högst pris var mörkgröna medan 

försäljningar med lägst slutpris var vita. Vid framtagande av värmekartan var största 

problemet att få olika koordinatsystemen att överlappa. Försäljningsdatan använde 

koordinatsystemet RT90 och kartan över basområden använde UTM. Således krävdes 

konvertering av kartans koordinatsystem till samma som försäljningsdatan hade för 

att försäljningarna inte felaktigt skulle projiceras på kartan. 
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Kapitel 4 Val av makroekonomiska variabler 
 

4.1 Fundamentala variabler 
 

4.1.1 Befolkning och befolkningstillväxt 

 
Ett lands befolkning anser många vara en av de fundamentala faktorer som kan 

användas för att förklara fluktuationer i priset på bostäder [5]. En annan variabel är 

befolkningstillväxten som beskriver hur antalet invånare i befolkningen förändras 

under ett år och är lika med nativitet + immigration - mortalitet - emmigration. Å 

andra sidan menar Boverket att befolkningstillväxten inte förklarar bostadspriserna i 

Sverige [4].  Vad det gäller bostadsrättsmarknaden har de inte lyckats finna något 

starkt positivt samband mellan befolkningstillväxten och prisökningen, utan snarare 

ett negativt samband. Med undantag för Helsingborg hade storstäderna Malmö och 

Stockholm minst ökning av reala bostadsrättspriser 2005-2013 trots att de även haft 

störst befolkningstillväxt i landet (se fig. 4.1.1.1). Befolkningstillväxten är intressant 

även om det inte råder ett positivt samband mellan den och prisökningen, alla 

makroekonomiska faktorer som kan tänkas påverka priset i vilken riktning som helst 

är av intresse. Därför kommer befolkning tas med.    
 

 
 
Fig 4.1.1.1 Graf av procentuell ökning i reala bostadsrättspriser i svenska städer mot befolkningstillväxten i 

procent, 2005-2013 
 

4.1.2 Reporänta och reporänteförväntningar 
 

Reporäntan är särskilt viktig då den påverkar marknadsräntor som i sin tur påverkar 

bl.a. priset på finansiella och reala tillgångar som ex. fastigheter. En höjd reporänta 

ger högre marknadsräntor som leder till att tillgångspriser faller då nuvärdet av den 
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framtida avkastningen minskar. På samma sätt leder en sänkt reporänta till att 

tillgångpriser stiger. Detta är logiskt då det blir billigare att låna pengar om 

bolåneräntorna sänks, vilket gör att efterfrågan på bostadsrätter ökar och driver upp 

priserna på bostäder. Bankers utlåningsränta och ränta på värdepapper beror både på 

den faktiska och förväntade reporäntan. Om reporäntan förväntas att stiga kan 

marknadsräntorna börja stiga redan innan någon faktisk förändring av reporäntan 

sker. När reporäntan sedan höjs så blir detta bara en bekräftelse av att de tidigare 

förväntningarna var rätt. Eftersom Riksbanken justerar styrräntan efter 

inflationsförväntningar och prognoser av inflationen bör det finnas en stark 

korrelation mellan reporäntan och inflation eller inflationsförväntningar. [31]  

 

Man bör undvika att välja både reporänta och inflation eller inflationsförväntningar 

för att slippa de problem som kan uppstå med multikollinearitet. Var och en av dessa 

variabler är relevanta och data fanns, men det går bara att välja en. Variablerna bör 

vara likvärdiga, därför spelar det ingen roll vilken som väljs. Reporäntan valdes här, 

men vilken som helst av de andra variablerna hade kunnat väljas istället. 
 

4.1.3 Arbetslöshet 
 

I studier om bostadspriser benämns ofta arbetslöshet och sysselsättning som s.k. 

fundamentala faktorer, faktorer som forskare inom ekonomi anser vara viktigast för 

bostäders prisutveckling. Balázs Égert och Dubravko Mihaljek på BIS (Bank for 

International Settlements) har utfört regressionsanalyser för bostadspriser i bl.a. 

OECD länder (inklusive Sverige) där flera fundamentala makroekonomiska variabler 

(inklusive arbetslöshet) varit förklarande variabler[9]. Det visar sig att arbetslösheten 

var signifikant för OECD länders bostadspriser. Arbetslösheten verkar vara 

signifikant för bostadspriser och tas med i regressionsanalysen.  
       

4.1.4 BNP och inkomster 
 

BNP, förkortning för bruttonationalprodukt, är det totala värdet av ett lands 

producerade varor och tjänster under ett år. I teorin kan BNP beräknas på tre olika 

sätt: som summan av alla utgifter, summan av förädlingsvärden eller summan av 

inkomster. Flera internationella studier av huspriser har kommit fram till ett 

signifikant och starkt positivt samband mellan huspriser och disponibel inkomst eller 

real BNP [7]. Detta är i linje med Demary som menar att en chock i real BNP leder 

till en prishöjning av bostadsrätter[3]. 

 

Enligt Boverket finns det ett positivt samband mellan disponibel inkomsttillväxt och 

bostadspriser, de menar på att förväntade ökningar av bostadspriserna bör ske i 

samma takt som ökningar i disponibla inkomster. Detta samband stämmer överens 

med övriga varor i ekonomin, dvs. priser ökar när disponibla inkomster gör det [4]. 

Riksbanken har undersökt två svenska studier kring inkomster och huspriser och 

funnit att båda studier kommit fram till att huspriser ökar mindre än proportionellt 

med disponibla inkomster [7]. Real BNP och disponibla inkomster kan vara högt 

korrelerade med varandra då BNP kan beräknas som summan av inkomster. 

Variablerna borde vara likvärdiga som förklarande variabler i regressionen, men för 

disponibel inkomst hade det varit mer intressant att ha data på basområdesnivå vilket 

inte är tillgängligt. Därför valdes BNP som variabel. 



 34 

 

Om antalet bostäder inte minskar förutsätts att bostadspriserna inte stiger i en 

snabbare takt än hushållens inkomster och en högre tillväxttakt för bostadspriser leder 

till att den del av hushållens inkomster som går till bostadskonsumtion inte förblir 

konstant. För att bibehålla konstanta kostnader för boende krävs exempelvis att 

bolåneräntan minskar, vilket har varit fallet de senaste tjugo åren. Detta innebär att det 

krävs fortsatt sjunkande räntor i samband med ökande priser för att bibehålla 

konstanta boendekostnader, vilket inte är hållbart[4]. 
 

4.1.5 Nominell tillgång till bostäder 
 

På grund av ett lågt bostadsbyggande i Sverige sedan 1990-talet menar Riksbanken[6] 

på att utbudet av bostäder i förhållande till efterfrågan varit lågt. Detta är en av 

anledningarna till varför bostadspriserna inte föll nämnvärt under finanskrisen och 

varför de på senare år stiger i hög takt. Således är detta en relevant variabel för att 

förklara den senare tidens prisutveckling på bostadsmarknaden i Stockholm. Även 

data för bostadsutbud finns så den tas med i vår modell.  
 

4.2 Icke-fundamentala variabler 
 

4.2.1 Förväntningar om bostadsmarknaden 
 

Enligt Riksbanken kan ökningen i tillväxten på bostadspriser de senaste åren till viss 

del förklaras av köparnas optimistiska förväntningar när det kommer till priserna. När 

närliggande historisk prisutveckling påvisat en positiv trend uppåt har 

bostadsköparnas förväntningar varit en fortsatt tillväxt åt samma håll. Detta har i sin 

tur drivit på pristillväxten ytterligare i dessa tider, det visar sig att höga förväntningar 

om pristillväxt tenderar att uppfyllas och därmed kan stå bakom långa perioder av 

bostadspriser högt över grundnivån. Förväntningar om fortsatta prisökningar efter en 

lång period av tillväxt är inte så konstigt, men utifrån teorin om rationella 

förväntningar bör bostadspriser förväntas falla efter en lång tid av ökande priser. 

Därmed ses inte bostadsköparnas förväntningar om fortsatta prisökningar som 

förenliga med rationella förväntningar på bostadsmarknaden[7]. Förväntningar är 

extremt viktiga för ekonomins utveckling i sin helhet och speciellt för bostadspriser 

då förväntningar ofta är självuppfyllande. Det finns data för förväntningar på 

bostadspriser och SEB:s Boprisindikator är ett exempel. Indikatorn mäter 

förväntningarna på alla typer av bostäder som köps och säljs på marknaden. Studien 

fokuserar endast på bostadsrätter och därför vore det missvisande att ta med 

förväntningar för alla typer av bostäder (där bl.a. villor ingår). Därför tas inte 

variabeln med.  

 

4.2.2 Belåningsgrad 

  
En litteraturstudie genomförd av Anop har kommit fram till att en förklaring till de 

höga svenska bopriserna var bankernas lånepolicies och hon menar på att det varit en 

expansiv långivning som eldat på priserna [5]. En sådan lånepolicy skulle förutom 
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låga räntor och amorteringsfria lån även kännetecknas av hög belåningsgrad. Enligt 

Anop skapar en sådan policy med hög belåningsgrad möjligheter för en sådan 

prisuppgång som observerats. Belåningsgraden för majoriteten av lån tagna av hushåll 

i Sverige under åren 2011-2013 låg mellan 51-85 % (se figur 4.2.2.1) [11]. Denna 

kvot visar hur mycket av en bostads marknadsvärde som belånats vid köp, dvs. om 

kvoten ligger på 85 % äger banken 85 % av bostaden och låntagaren äger resterande 

15 %. År 2010 infördes ett bolånetak [13] på 85 % vilket innebär att belåningsgraden 

vid bostadsköp inte får överstiga 85 % av bostadens marknadsvärde. Bolånetaket 

infördes för att förhindra banker från att använda höga belåningsgrader som ett sätt att 

konkurrera ut varandra. Ett tak på 85 % innebär att en köpare måste vara god för 15 % 

av bostadens försäljningspris då detta måste läggas som kontantinsats. Detta har enligt 

en undersökning genomförd av Mäklarsamfundet [14] lett till att fler får avslag på 

sina låneansökningar samt att färre unga köpare finns representerade på 

bostadsmarknaden sedan införandet av bolånetaket. Bolånetaket påverkar främst 

priset på mindre lägenheter som främst eftersöks av förstagångsköpare, vilka inte har 

vinster från tidigare bostadsförsäljningar som kan finansiera kapitalinsatsen på 15 % 

[15]. Data för belåningsgrad finns bara för hela riket, och det är inte representativt för 

Stockholm då belåningsgraden år 2013(i genomsnitt) i en artikel från 

Finansinspektionen uppgick till 59 % i Stockholm medan den låg på 61 % i Göteborg, 

64% i Malmö och 65 % i övriga landet[11]. Eftersom data inte finns tillgänglig enbart 

för Stockholm så exkluderas denna variabel.  
 

 
Fig 4.2.2.1 Diagrammet visar andelen svenska bostadslån med olika belåningsgrad. Y-axel är andelen bostadslån 

och x-axeln belåningsgraden, år 2010-2013. 
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4.2.3 Långivning med Market Value vs. Mortage Lending 

Value 
 

 

 
Fig 4.2.3.1 Diagrammet visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden i de nordiska länderna samt Tyskland, 2004-

2010. 
 

Den tyska bostadsmarknaden har inte haft samma extrema prisutveckling som den 

svenska haft, utan har kännetecknats av en mer stabil utveckling. Anop menar på att 

en viktig skillnad mellan Tyskland och Sverige är hur deras långivning fungerat. I 

Tyskland baseras långivning på något som kallas MLV (Mortage Lending Value), ett 

långsiktigt stabilt värde på bostadspriser, medan Sverige baserat sin långivning på 

MV (Open Market Value), som lättare flukturerar tillsammans med konjunkturläget 

[5]. Mortage Lending Value är värdet som en fastighet kan tänkas säljas för på den 

fria marknaden under hela lånets livslängd och tar inte hänsyn till temporära 

fluktuationer i värde på bostadsmarknaden. Detta värde ska inte influeras av 

spekulationer på marknaden. Open Market Value eller marknadsvärdet på svenska är 

helt enkelt det mest sannolika pris som fastigheten skulle kunna säljas för på en öppen 

marknad vid ett visst tillfälle. Anops slutsats är att långivning som baseras på MLV 

har en restriktiv effekt på bostadspriser och bidrar till att stabilisera marknaden. Om 

utlåning baseras på konceptet med MLV istället för MV så kan låntagare inte låna 

mer än MLV-värdet, vilket i sin tur leder till att betalningsviljan och spekulativa 

husprisökningar minskar. Detta är en intressant aspekt, men det är svårt att avgöra hur 

stor roll långivning baserat på MV har spelat för prisutvecklingen i Sverige och hur 

utvecklingen kunde ha sett ut om MLV använts istället. Uppenbarligen kan 

långivning med MV eller MLV inte inkluderas som förklarande variabler. 

 

4.2.4 Inflation och inflationsförväntningar  
 

Inflation innebär att prisnivån på alla varor och tjänster i ekonomin ökar, och det vore 

inte konstigt om det även gällde bostadsrättspriser. Någon korrelation mellan inflation 

och bostadspriser generellt kan vara svår att påvisa då det finns många andra faktorer 

i ekonomin som kan tänkas påverka bostadspriser, men det finns alltid korrelation 

mellan inflation och vilken vara som helst så länge utbudet av varan är begränsat [1]. 



 37 

En enkätundersökning av Mäklarsamfundet från september 2013 visar att många 

mäklare oroas av det låga utbudet av bostadsrätter på den svenska bostadsmarknaden 

inte kan möta den efterfrågan som finns [2]. En korrelation med inflation bör finnas. 

Demary har gjort empiriska studier på hur olika makroekonomiska variabler kan 

tänkas påverka bostadspriser, och en av slutsatserna han kunde dra var att inflations- 

och räntechocker sänker priserna medan BNP-chocker leder till att priserna ökar [3].  

 

Den förväntade inflationen är den inflationtakt som arbetsgivare och arbetstagare 

förväntar sig inom en snar framtid i ekonomin. Inflationsförväntningar är en av de 

viktigaste faktorerna bakom förändringar i räntor, en förändrad syn på framtida 

inflation skiftar både efterfrågan och utbudet av lån. Högre inflation än förväntat leder 

exempelvis till att bostadsägare med lån hos banken tjänar på detta medan banken gör 

en förlust. Anledningen till detta är att det sanna priset för att låna pengar är den reala 

räntan, dvs. den nominella räntan subtraherad med inflationstakten. Om 

inflationstakten är högre än förväntat betalar låntagaren realt sett en lägre ränta än 

förväntat och tjänar på detta medan långivaren i sin tur får tillbaka mindre ränta än 

förväntat(realt sett) på lånet. En högre inflationstakt innebär att prisnivån på alla varor 

och tjänster i ekonomin ökat mer än förväntat vilket betyder att pengarna som 

låntagaren lånat har en mindre köpkraft än vad de hade vid lånetillfället. Genom att 

betala den tidigare överenskomna nominella räntan till banken betalar alltså 

låntagaren realt sett mindre. På samma sätt är pengarna som banken får tillbaka 

genom den nominella räntan realt sett mindre värda än vad de var vid låneutfärdandet 

och således förlorar banken på lånet[16].  

 
 

 

 
Fig 4.2.4.1 Bild som visar sambandet mellan nominell ränta och mängden lånbart kapital i ekonomin (Fishers 

effekt). 
 

Fishers effekt(fig. 4.2.4.1) menar på att den reala räntan inte påverkas av förväntad 

inflationstakt utan det är bara den nominella räntan som gör det. Varje procent ökning 

i förväntad inflationstakt driver upp den nominella räntan med en procent. Poängen är 

dock att både långivare och låntagare baserar sina beslut på den förväntade reala 

räntan, därmed leder inte en förändring i förväntad inflationstakt till en förändring i 

mängden lånbara tillgångar eller en förändring av den reala räntan. Det enda som 

påverkas är den nominella räntan vid jämvikt.  
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4.2 Resultat makroekonomiska variabler 
 
Litteraturstudien lyckades fastställa de viktigaste makroekonomiska variablerna för 

bostadsrättspriser. Nedan följer de variabler som kan komma att inkluderas i 

regressionsmodellen. 

 

  

Variabel Beteckning Beskrivning Förväntat 

tecken 

Reporäntan repo Riksbankens reporäntebeslut 

mellan år 2012-2014, procent 
(-) 

BNP bnp Sveriges BNP mellan år 2012-

2014, mnkr 
(+) 

Arbetslöshet arbetsloshet Arbetslöshetstal i Stockholms 

kommun mellan år 2012-2014 

(andel av arbetskraften som är 

arbetslösa) i procent 

 

(-) 

Befolkning befolkning Antal invånare i Stockholms 

Kommun mellan år 2012-

2014 

(+) 

Bostadstillgång b_tillgang Antal tillgängliga 

bostadsrätter till försäljning i 

Stockholms kommun mellan 

år 2012-2014 

(-) 

 

Fig 4.2.1 tabell över makroekonomiska kovariat och deras förväntade tecken 
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Kapitel 5 Resultat 
 

5.1 Multikollinearitet 
 

 
Kovariat ar2013 ar2014 rum byggnadsar area manadskostnad_kvm 

VIF inf inf 5.05 1.21 5.34 1.29 

 

Fig 5.1.1 Tabell med bostadsfaktorer och korresponderande VIF faktor. 

 

Dummy-variablerna för de två åren visar på oändlig multikollinearitet med de andra 

variablerna.  
 

 
Kovariat mord valdtakt misshandel ran fordonstold inbrott 

VIF 1.94 1.88 4.70 5.17 1.87 1.76 

 

Fig 5.1.2 Tabell med brottsfaktorer och korresponderande VIF faktor. 

 

 

Fig. 5.1.2 visar att ingen av kovariaten för brott utgör något problem gällande 

multikollinearitet (VIF<10).   

 

 

 
Fig 5.1.3 Tabell med makroekonomiska variabler och korresponderande VIF faktor. 

 
 

 

Kovariat rum byggnadsar area manadskostnad_kvm 

VIF 5.05 1.21 5.34 1.29 

  
Fig 5.1.4 Tabell med brottsfaktorer och korresponderande VIF faktor, år exluderade  

 

 

Kovariat mord valdtakt misshandel ran fordonstold inbrott 

VIF 1.94 1.88 4.70 5.17 1.87 1.76 

 

Fig 5.1.5 Tabell med brottsfaktorer och korresponderande VIF faktor, år exluderade. 

 

 

 

 
Fig 5.1.6 Tabell med makroekonomiska variabler och korresponderande VIF faktor, år exluderade. 

 

När multikollinearitet testas enbart mellan de makroekonomiska variabler erhålls 

följande resultat 

 

 

Kovariat repo befolkning arbetsloshet bnp b_tillgang 

VIF 5.44 Inf Inf Inf Inf 

Kovariat repo befolkning arbetsloshet bnp b_tillgang 

VIF 5.44 Inf Inf Inf Inf 
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Fig 5.1.7 Tabell med makroekonomiska variabler och korresponderande VIF faktor, när enbart de 

makroekonomiska variablerna är med i modellen. 

 
Det gick inte att få fram några resultat dvs. estimeringar av koefficienter från R, när 

samtliga nationalekonomiska variabler i tabell 5.1.6 inkluderades. Anledningen var att 

det förekom multikollinearitet i regressionsmodellen. VIF-faktorerna för 

”befolkning”, ”arbetsloshet”, ”bnp” och ”b_tillgang” var mycket större än 10 

(oändligt stora). När dummy-variablerna för försäljningsåren exluderades från 

modellen visade det sig att maximalt tre fundamentala faktorer (”bnp”, ”arbetsloshet” 

och ”repo”) kunde inkluderas utan att problem med multikollinearitet uppstod. 

Förklaringsgraden för modellerna med och utan dummy-variablerna för 

försäljningsåren var lika höga, ca 35 %. 
 

 

 

 
Fig 5.1.8 Tabell med makroekonomiska variabler och korresponderande VIF faktor, när b_tillgang och befolkning 

är exluderade. Modellen innehåller enbart de makroekonomiska variablerna. 

 

Alla fundamentala makroekonomiska variabler var mätbara och det fanns tillgång till 

data. De tre makroekonomiska variablerna ”bnp”, ”arbetsloshet” och ”repo” valdes in 

i den slutgiltiga modellen för att förväntan var att dessa hade störst påverkan på 

kvadratmeterpriset.  

 

5.2 Regressionsmodellen 
 
Två lika bra (samma R2) regressionsmodeller identifierades, först en med dummy-

variabler för försäljningsår 2013 samt 2014, och en utan dessa. Den senare modellen 

valdes då den hade fler makroekonomiska variabler som kovariat, vilket var viktigt 

för att kunna dra relevanta slutsatser i den ekonomiska delen av arbetet. Den 

slutgiltiga regressionsmodellen som valdes var följande 

 

𝑦 =  β 0 + β 1rum + β 2manadskostnadkvm + β 3area
+ β 4byggnadsar + β 5inbrott + β 6misshandel
+ β 7mord + β 8valdtakt + β 9fordonstold + β 10ran
+ β 11repo + β 12bnp + β 13arbetsloshet + e           (5.2) 

 

 

 

 

Kovariat repo befolkning arbetsloshet bnp b_tillgang 

VIF 5.44 Inf Inf Inf Inf 

Kovariat repo arbetsloshet bnp 

VIF 5.44 1.1 5.65 
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5.3 Heteroskedasticitet 
 

 

 

 

 
 

 

Fig 5.3.1 Resultat från BP-test. 

 
BP-testet gav ett BP-statistic på 1 107,3 och i stort sett ett p-värde lika med noll, 

vilket är lägre än 5 % signifikansnivå. Därmed förkastas nollhypotesen om 

homoskedasticitet modellen är mest sannolikt heteroskedastisk.  

 

5.4 Regressionsanalys  
 

 

 
Fig 5.4.1 Resultat från regressionsanalys (OLS) i R. 

 

 
Alla brottskategorier förutom “mord” var signifikanta på en 5 % signifikansnivå. För 

bostadsfaktorer var alla variabler signifikanta på en 5 % signifikansnivå, vilket också 

gäller för de makroekonomiska variablerna.  
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5.5 Konfidensintervall  
 

 

 

 
Fig 5.5.1 Resultat Bonferroni konfidensintervall med konfidensgrad 1-0.05/13. 

 

 

 “manadskostnad_kvm” har en negativ koefficient, vilket var helt enligt förväntan, 

men ”bnp” hade också negativ koefficient, vilket inte var förväntat (se fig 3.3.1). 

Koefficienter för “fordonstold” och ”arbetsloshet” hade positiva tecken, vilket är 

förvånande. Tecknet för ”mord” behöver inte ses över då kovariatet är statistiskt 

insignifikant på en 5 % signifikansnivå. Slutligen kan inget sägas om ”misshandel” då 

korresponderande konfidensintervall innehåller både positiva och negativa värden.    
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5.6 Residualernas fördelning 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 5.6.1 Resultat Q-Q-plot (till vänster) där residualer plottas mot Q-Q-linjen och histogram för residualerna 

från regressionen ovan. 

 

Residualerna var normalfördelade enligt normal Q-Q plotten till vänster då de följer 

Q-Q-linjen, vilket också kan ses från histogrammet till höger, som visar att 

resiudalernas fördelning följer normalfördelningens täthetsfunktion (bell curve).    

5.7 Värmekartor för brott 
 

 
Fig 5.7.1 Hela Stockholms kommun, med teckenförklaring 
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Fig 5.7.2 Bild över Stockholm City och brott(rött) samt försäljningar (vitt och grönt) 

 

 

 
Fig. 5.7.3 Bild över Söderort och brott (rött) samt försäljningar (vitt och grönt) 
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Fig 5.7.4 Bild över Västerort och brott (rött) samt försäljningar (vitt och grönt) 

 

 

 

 

 
Fig. 5.7.5 Bild över Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta m.fl. och brott (rött) samt försäljningar (vitt och grönt) 
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Kapitel 6 Analys och diskussion     
 

6.1 Tolkning av koefficienter 
 

Brottskategorierna “fordonstold” och “ran” är brott av mer ekonomisk karaktär, precis 

som “inbrott”, då de leder till ekonomiska konsekvenser för offren. Dock har dessa tre 

inte samma tecken, “fordonstold” var den enda som inte var negativ. Variabeln 

“fordonstold” bör ha en negativ koefficient då ett basområde med många 

fordonstölder kan ses som mindre attraktivt att bo i. Antagligen är koefficienten för 

denna variabel positiv då antalet fordonsstölder tenderar att vara högre i mer 

välbärgade basområden med fler bilar av lyxmärken än i andra områden. Data visar 

att basområden med högst antal fordonsstölder ligger i innerstaden, där priserna också 

tenderar att vara högre. Inbrott i bostäder oavsett typ av bostad (hyreslägenhet, 

bostadsrätt, villa, fritidshus etc.) bör med samma resonemang också ha en positiv 

effekt på kvadratmeterpriset. Skillnaden mellan dessa brott är att bilars säkerhet är 

ganska lika oavsett prisklass så tjuvar har ekonomiskt incitament att stjäla dyrare 

bilar, men i rikare områden torde säkerheten (larm, dörrar, kameror m.m.) vara 

betydligt högre och avskräcka inbrottstjuvar. Således kan det negativa tecknet på 

inbrott förklaras av att fler inbrott begås i fattigare områden där säkerheten tenderar 

att vara lägre.    

 

Tecknet för ”bnp” och ”arbetsloshet” var inte enligt förväntan, detta kan bero på att 

dessa variabler har en tidsförskjutning när det kommer till påverkan på 

kvadratmeterpriset. Om man ser på BNP kan det negativa tecknet bero på att det 

under åren innan de observerade försäljningarna skett har varit en tid av minskande 

BNP[32]. Detta leder då till en negativ påverkan på priset under de observerade åren 

pga. tidsförskjutningen. Samma tidsförskjutningseffekt gäller för arbetslöshet, där en 

tid av minskande arbetslöshet följt av en ökning det observerade året[33] fortfarande 

leder till en positiv effekt på kvadratmeterpriset.  

 

Varför variabeln ”repo”, dvs reporäntan inte visar på samma tidsförskjutningseffekt 

som ”arbetsloshet” är intressant att diskutera. Detta kan bero på att 

reporänteförändringar får direkt påverkan på de korta marknadsräntorna vilket i sin 

tur påverkar rörliga bolåneräntor. Om bolåneräntorna ökar (allt annat lika) leder detta 

då till att priserna på bostadsrätter minskar. En ökning i de rörliga bolåneräntorna sker 

dock till följd av en ökning i reporäntan, därmed leder en ökning i reporäntan till en 

minskning av bostadspriser.  

 

Trots att ”misshandel” var signifikant när p-värdet studerades visade 

konfidensintervallet på ett teckenskifte för variabeln. Om p-värdet visar på signifikans 

för en variabel på 5 % signifikansnivå gäller automatiskt att det inte sker ett 

teckenskifte (noll finns inte med) för samma variabel i ett 95 % konfidensintervall. 

Anledningen till att ”misshandel” visar ett skifte i tecken är att konfidensintervallet 

(fig. 5.5.1) justerades så att alla variabler kunde studeras samtidigt. Signifikansnivån 

för alla konfidensintervall tillsammans var minst 95 % medan den var 100 − 5/13 % 

för varje enskilt konfidensintervall. Eftersom p-värdet för ”misshandel” var större än 

5/13 % skiftade konfidensintervallet tecken. 
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”ran”, ”rum”, ”manadskostnad_kvm”, ”area”, ”byggnadsar” och ”valdtakt” hade 

förväntat tecken, och förklaringen till detta är resonemangen i avsnitt 3.1.  

 

”mord” var inte signifikant och därför är inte tecknet på koefficienten intressant, men 

däremot är orsaken till varför variabeln var insignifikant av intresse. Det sker relativt 

få mord per 100 000 invånare jämfört med övriga brottkategorier, i nästan hälften av 

alla observationer (basområden där försäljningar sker)  förekommer inga mord. 

Troligtvis är den låga frekvensen av mord orsaken till att kovariatet är insignifikant, 

dvs. är det få mord så blir svårt att se ett mönster och påvisa något samband mellan 

pris och mordfrekvens.  

 

6.2 Värmekartor 
 

Värmekartan visar att att den generella prisnivån är högre i Stockholm City än i 

förorterna trots att brottsnivån var högst i innerstaden. Förklaringen är troligtvis att 

innerstaden ändå är mer attraktiv att bo i, läget för en bostad är en viktig faktor för 

priset. Innerstadens höga brottsnivå beror nog på att många människor rör sig i 

innerstaden och att den är knytpunkten för tunnelbana och pendeltåg. 

 

Till följd av den höga prisnivån i innerstaden blir det svårare att dra slutsatser om 

brotts påverkan på priset i dessa områden med hjälp av värmekartorna. Resultatet från 

regressionen bekräftar dock att brott, i fem av sex kategorier, har en negativ effekt på 

priset. Detta gäller även i innerstaden då försäljningar i både förorter och innerstaden 

har använts i analysen.  Även i förorter närmare innerstaden, i exempelvis norra delen 

av Söderort, verkar läget spela en större roll för priset än vad brott gör. Ju närmre 

innerstaden en bostadsrätt är belägen desto högre är priset. Men längre ut i förorterna 

tenderar dock priset att vara högre i basområden med lägre brottsnivå, vilket 

manifesteras genom den högre koncentrationen av mörkgröna prickar i vitare 

områden (se Västerort i fig 5.7.4).  

 

 

6.3 Multikollinearitet 
 

Varför en av regressionsmodellerna uppvisade tecken på multikollinearitet, medan 

den slutgiltiga modellen (5.2) inte gjorde det, var pga. att dummy-variabler för 

försäljningsår ingick. Vid en första eftertanke uppstod nog inte multikollineariteten 

pga. att de makroekonomiska variablerna var korrelerade med bostadsvariabler. Dessa 

är fixa så att säga, alltså inte korrelerade med de makroekonomiska variablerna (och 

givetvis inte med brott). Vid närmare eftertanke var det mer sannolikt att de 

makroekonomiska variablerna för arbetslöshet, BNP och befolkning var korrelerade 

med dummies för (försäljnings)åren då de är rapporterade årsvis och beror starkt på 

vilket år det är.  
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Som ett förtydligande exempel varför korrelation med dummy för åren förekommer 

skulle befolkningen för alla observationer kunna uttryckas med det linjära sambandet 

 

𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝛼0+ 𝛼1𝑎𝑟2013 + 𝛼2𝑎𝑟2014   (6.3) 

 

där  

𝛼0= befolkningen i Stockholms kommun, år 2012 

𝛼1= befolkningen i Stockholms kommun, år 2013 

𝛼2= befolkningen i Stockholms kommun, år 2014 

 

Liknande samband finns också för arbetslöshet och BNP. Senare visade det sig i R att 

brottsvariablerna var okorrelerade med årsvariablerna trots att dem också rapporteras 

årsvis. Brottsdatans geografiska finfördelning gör att antalet anmälda brott inte kan 

uttryckas som en linjärkombination av åren, utan platsen för brottet (basområdet) är 

också avgörande. Eftersom inga dummies finns för basområden så uppkommer inte 

heller någon multikollinearitet för brotten.   

 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
 

Regressionsanalysen som gjorts i detta arbete har haft en större omfattning för att se 

om brott hade någon påverkan på bostadsrättspriser i hela Stockholms kommun, dvs i 

både förorter och innerstaden. För en jämförelse mellan brotts påverkan i förorter och 

innerstaden hade separata regressioner på förorter och innerstaden kunnat göras. Från 

värmekartorna tycks brott ha en större påverkan i förorterna än i innerstaden, men 

detta kan inte vår regression fastställa. Därför vore det en bra idé att göra två olika 

regressioner för att bekräfta eller avfärda denna hypotes.  
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Kapitel 8 Appendix 
 

8.1 R-kod 

 
library(lmtest) 

library(fmsb) 
library(car) 

library(outliers) 

 
source('~/Dropbox/Kex Filer/sf2930.r') 
bostadsdata <- read.csv2("/Users/kenansabani/Dropbox/Kex Filer/bosta
dsdata.csv") 
 
ar2013 <- ifelse(bostadsdata$year==2013,1,0) 
ar2014 <- ifelse(bostadsdata$year==2014,1,0) 
 
#Bostadsattribut  
area <- bostadsdata$h_area 
manadskostnad_kvm <- (bostadsdata$h_monthlyfee/bostadsdata$h_area) 
rum <- bostadsdata$h_rooms 
byggnadsar <- bostadsdata$b_year 
 
 
#Brott 
inbrott <- as.numeric(levels(bostadsdata$Inbrott)) [bostadsdata$Inbr
ott] 
mord <- as.numeric(levels(bostadsdata$Mord)) [bostadsdata$Mord] 
valdtakt <- as.numeric(levels(bostadsdata$Valdtakt)) [bostadsdata$Va
ldtakt] 
misshandel <- as.numeric(levels(bostadsdata$Misshandel)) [bostadsdat
a$Misshandel] 
fordonstold <- as.numeric(levels(bostadsdata$Fordon)) [bostadsdata$F
ordon] 
ran <- as.numeric(levels(bostadsdata$Ran)) [bostadsdata$Ran] 
 
#Makroekonomiska variabler 
befolkning<- as.numeric(bostadsdata$befolkning) 
repo<- as.numeric(bostadsdata$repo) 
arbetsloshet <- as.numeric(bostadsdata$arbetsloshet) 
bnp <- as.numeric(bostadsdata$bnp) 
b_tillgang <- as.numeric(bostadsdata$b_tillgang) 
 
 
pris<-bostadsdata$t_price 
 
reg<-lm(log(pris/area)~ar2013+ar2014+rum+manadskostnad_kvm+area+bygg
nadsar+inbrott+misshandel+mord+valdtakt+fordonstold+repo+ran,data=bo
stadsdata) 
reg2<-lm(log(pris/area)~rum+manadskostnad_kvm+area+byggnadsar+inbrot
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t+misshandel+mord+valdtakt+fordonstold+repo+ran+bnp+arbetsloshet,dat
a=bostadsdata) 
 
 
robust.summary(reg) 

robust.summary(reg2) 

summary(reg) 

summary(reg2) 

res<-residuals(reg) 
res2<-residuals(reg2) 
 
VIF(lm(ar2013~ar2014+area+rum+byggnadsar+manadskostnad_kvm+inbrott+m
ord+valdtakt+fordonstold+misshandel+ran+repo+arbetsloshet+bnp+befolk
ning+b_tillgang,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(ar2014~ar2013+rum+area+byggnadsar+manadskostnad_kvm+inbrott+m
ord+valdtakt+fordonstold+misshandel+ran+repo+b_tillgang+arbetsloshet
+bnp+befolkning,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(rum~byggnadsar+area+manadskostnad_kvm+inbrott+mord+valdtakt+f
ordonstold+misshandel+ran+repo+bnp+arbetsloshet+ar2013+ar2014+befolk
ning+b_tillgang,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(byggnadsar~rum+manadskostnad_kvm+area+inbrott+mord+valdtakt+f
ordonstold+misshandel+ran+repo+bnp+arbetsloshet+ar2013+ar2014+b_till
gang+befolkning,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(inbrott~byggnadsar+rum+manadskostnad_kvm+area+mord+valdtakt+f
ordonstold+misshandel+ran+repo+bnp+arbetsloshet+befolkning+b_tillgan
g+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(mord~inbrott+byggnadsar+rum+manadskostnad_kvm+area+valdtakt+f
ordonstold+misshandel+ran+repo+bnp+arbetsloshet+b_tillgang+befolknin
g+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(valdtakt~mord+inbrott+rum+area+byggnadsar+manadskostnad_kvm+f
ordonstold+misshandel+ran+repo+bnp+arbetsloshet+b_tillgang+befolknin
g+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(fordonstold~valdtakt+mord+inbrott+byggnadsar+rum+area+manadsk
ostnad_kvm+misshandel+ran+repo+bnp+arbetsloshet+b_tillgang+befolknin
g+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(ran~fordonstold+valdtakt+mord+inbrott+misshandel+byggnadsar+r
um+area+manadskostnad_kvm+repo+bnp+arbetsloshet+b_tillgang+befolknin
g+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(misshandel~rum+byggnadsar+area+manadskostnad_kvm+inbrott+mord
+valdtakt+fordonstold+ran+repo+arbetsloshet+bnp+b_tillgang+befolknin
g+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 
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VIF(lm(manadskostnad_kvm~misshandel+rum+byggnadsar+area+inbrott+mord
+valdtakt+fordonstold+ran+repo+arbetsloshet+bnp+b_tillgang+befolknin
g+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(area~manadskostnad_kvm+misshandel+rum+byggnadsar+inbrott+mord
+valdtakt+fordonstold+ran+repo+arbetsloshet+bnp+b_tillgang+befolknin
g+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(befolkning~repo+arbetsloshet+bnp+b_tillgang+area+misshandel+r
um+byggnadsar+manadskostnad_kvm+inbrott+mord+valdtakt+fordonstold+ra
n+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(repo~befolkning+b_tillgang+arbetsloshet+bnp+area+misshandel+r
um+byggnadsar+manadskostnad_kvm+inbrott+mord+valdtakt+fordonstold+ra
n+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(arbetsloshet~befolkning+repo+bnp+b_tillgang+area+manadskostna
d_kvm+misshandel+rum+byggnadsar+inbrott+mord+valdtakt+fordonstold+ra
n+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(bnp~befolkning+repo+arbetsloshet+b_tillgang+area+manadskostna
d_kvm+misshandel+rum+byggnadsar+inbrott+mord+valdtakt+fordonstold+ra
n+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(b_tillgang~befolkning+repo+arbetsloshet+bnp+area+manadskostna
d_kvm+misshandel+rum+byggnadsar+inbrott+mord+valdtakt+fordonstold+ra
n+ar2013+ar2014,data=bostadsdata)) 

#År exluderadt ur modellen  
VIF(lm(rum~byggnadsar+area+manadskostnad_kvm+inbrott+mord+valdtakt+f
ordonstold+misshandel+ran+repo+bnp+arbetsloshet+befolkning+b_tillgan
g,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(byggnadsar~rum+manadskostnad_kvm+area+inbrott+mord+valdtakt+f
ordonstold+misshandel+ran+repo+bnp+arbetsloshet+b_tillgang+befolknin
g,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(inbrott~byggnadsar+rum+manadskostnad_kvm+area+mord+valdtakt+f
ordonstold+misshandel+ran+repo+bnp+arbetsloshet+befolkning+b_tillgan
g,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(mord~inbrott+byggnadsar+rum+manadskostnad_kvm+area+valdtakt+f
ordonstold+misshandel+ran+repo+bnp+arbetsloshet+b_tillgang+befolknin
g,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(valdtakt~mord+inbrott+rum+area+byggnadsar+manadskostnad_kvm+f
ordonstold+misshandel+ran+repo+bnp+arbetsloshet+b_tillgang+befolknin
g,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(fordonstold~valdtakt+mord+inbrott+byggnadsar+rum+area+manadsk
ostnad_kvm+misshandel+ran+repo+bnp+arbetsloshet+b_tillgang+befolknin
g,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(ran~fordonstold+valdtakt+mord+inbrott+misshandel+byggnadsar+r
um+area+manadskostnad_kvm+repo+bnp+arbetsloshet+b_tillgang+befolknin
g,data=bostadsdata)) 
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VIF(lm(misshandel~rum+byggnadsar+area+manadskostnad_kvm+inbrott+mord
+valdtakt+fordonstold+ran+repo+arbetsloshet+bnp+b_tillgang+befolknin
g,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(manadskostnad_kvm~misshandel+rum+byggnadsar+area+inbrott+mord
+valdtakt+fordonstold+ran+repo+arbetsloshet+bnp+b_tillgang+befolknin
g,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(area~manadskostnad_kvm+misshandel+rum+byggnadsar+inbrott+mord
+valdtakt+fordonstold+ran+repo+arbetsloshet+bnp+b_tillgang+befolknin
g,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(befolkning~repo+arbetsloshet+bnp+b_tillgang+area+misshandel+r
um+byggnadsar+manadskostnad_kvm+inbrott+mord+valdtakt+fordonstold+ra
n,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(repo~befolkning+b_tillgang+arbetsloshet+bnp+area+misshandel+r
um+byggnadsar+manadskostnad_kvm+inbrott+mord+valdtakt+fordonstold+ra
n,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(arbetsloshet~befolkning+repo+bnp+b_tillgang+area+manadskostna
d_kvm+misshandel+rum+byggnadsar+inbrott+mord+valdtakt+fordonstold+ra
n,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(bnp~befolkning+repo+arbetsloshet+b_tillgang+area+manadskostna
d_kvm+misshandel+rum+byggnadsar+inbrott+mord+valdtakt+fordonstold+ra
n,data=bostadsdata)) 

VIF(lm(b_tillgang~befolkning+repo+arbetsloshet+bnp+area+manadskostna
d_kvm+misshandel+rum+byggnadsar+inbrott+mord+valdtakt+fordonstold+ra
n,data=bostadsdata)) 

#VIF test för de makroekonomiska variablerna enbart 
VIF(lm(bnp~repo+arbetsloshet+b_tillgang+befolkning)) 

VIF(lm(repo~bnp+arbetsloshet+b_tillgang+befolkning)) 

VIF(lm(arbetsloshet~bnp+repo+b_tillgang+befolkning)) 

VIF(lm(b_tillgang~repo+arbetsloshet+bnp+befolkning)) 

VIF(lm(befolkning~repo+bnp+arbetsloshet+b_tillgang)) 

VIF(lm(bnp~repo+arbetsloshet+b_tillgang)) 

VIF(lm(bnp~repo+arbetsloshet)) 

VIF(lm(repo~bnp+arbetsloshet)) 

VIF(lm(arbetsloshet~b_tillgang+repo)) 

VIF(lm(arbetsloshet~bnp+repo+inbrott+misshandel)) 

VIF(lm(arbetsloshet~bnp+repo+inbrott+misshandel+valdtakt)) 

VIF(lm(arbetsloshet~bnp+repo+inbrott+misshandel+valdtakt+ran)) 
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VIF(lm(arbetsloshet~bnp+repo+inbrott+misshandel+valdtakt+ran+fordons
told)) 

VIF(lm(arbetsloshet~bnp+repo+inbrott+misshandel+valdtakt+ran+fordons
told+mord)) 

VIF(lm(arbetsloshet~bnp+repo+inbrott+misshandel+valdtakt+ran+fordons
told+mord+manadskostnad_kvm+area+rum+byggnadsar)) 

#Test against heteroskedasticity 
bptest(reg,varformula = NULL, studentize = TRUE, data =bostadsdata) 

bptest(reg2,varformula=NULL,studentize = TRUE,data=bostadsdata) 

 
par(cex=.8) 
plot(area,log(pris/area)) 
abline(lm(log(pris/area)~area,data = bostadsdata)) 

#Plot av residual mot x 
plot(area,res2) 

plot(valdtakt,res2) 

plot(mord,res2) 

plot(misshandel,res2) 

plot(ran,res2) 

plot(fordonstold,res2) 

plot(manadskostnad_kvm,res2) 

plot(rum,res2) 

plot(byggnadsar,res2) 

plot(befolkning,res2) 

plot(repo,res2) 

plot(arbetsloshet,res2) 

plot(bnp,res2) 

plot(b_tillgang,res2) 

#White Test 
pris_pred=predict(reg2,bostadsdata) 
res.square<-res2^2 
summary(lm(res.square~pris_pred+I(pris_pred^2))) 

chi.sq=15167*0.4969 
p.value=pchisq(chi.sq, 2, lower.tail = FALSE) 
p.value 
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#Test av normalitet för felen 
qqnorm(res2) 
qqline(res2) 

hist(res2, prob=TRUE) 
curve(dnorm(x, mean=mean(res2), sd=sd(res2)), add=TRUE) 

#test för outliers 
outlierTest(reg2) 

leveragePlots(reg2) 

#Bonferroni justering 
robust.confint(reg,1-(0.05/13)) 

robust.confint(reg2,1-(0.05/13)) 
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