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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att utreda vilka faktorer som påverkar de svenska
småhuspriserna, och i så fall hur och i vilken utsträckning. Med stöd av tidigare studier som
enhetlig pekar ut bolåneräntan och disponibel inkomst som de faktorer vilka har tydligast
inverkan på fastighetspriserna i Sverige, utökas de förklarande variablerna i denna studie med
hjälp av en stock-flow modell. Tidsseriedata från 1993-2013 behandlas för enhetsrötter och
kointegration för att skattas i en regressionsanalys i form en ”Error Correction Model”, med
avsikten att utreda både ett kort- och långsiktigt samband. Resultatet bekräftar reporäntan och
disponibel inkomst som två viktiga faktorer för att förklara det långsiktiga sambandet med
priserna på småhus i Sverige, tillsammans med ytterligare faktorer såsom BNP, hushållens
skuldsättning och arbetslösheten. På kort sikt är dels den historiska utvecklingen av
huspriserna en nyckelfaktor, men faktorer som disponibel inkomst, ränta, BNP och hushållens
skuldsättning är också viktiga krafter för att förklara småhuspriserna. En slutsats som kan dras
är att hushållens förmåga till ökad konsumtion, när inkomsterna ökar, avspeglas i
småhuspriserna. En låg ränta gör samtidigt att fler än någonsin har råd att låna på en marknad
med ett redan mycket begränsat bostadsutbud.

Nyckelord: Huspriser, drivkrafter, Sverige, Stock-Flow, Error Correction.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate which factors affect the Swedish real estate prices
of small house dwellings, and if so, how and to what extent. With the use of earlier studies,
that coherently claims mortgage rate and household disposable income to be the most
valuable factors to explain the Swedish real estate prices, this study will consider additional
determinant factors with the respect to a stock-flow model. 1993-2013 time series data will be
tested for unit roots and cointegration before its run in a regression as an “Error Correction
Model”, which considers both long- and short run equilibrium. The result confirms the short
run rate and disposable income as two determinant key factors when it comes to explaining
the long run Swedish housing prices, together with other factors such as GDP, household debt
and unemployment rate. In the short run, the historical development of housing prices act as a
key determinant, but disposable income, short term rate, GDP and household debt are also
important explanatory factors. The study shows that the increased income, and the ability to
increase household spending, will be reflected in the housing prices. A low loan rate will
concurrently make it possible for more households than ever to loan at a market with an
already very restricted housing supply.
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1. Inledning
Sveriges bostadsmarknad har rusat stadigt under de senaste 20 åren. Trots den internationella
finansiella krisen som tog vid under 2007 har priskurvan fortsatt jobba sig uppåt utan att visa
någon större tendens till avmattning. Lågt ränteläge och stigande reala löner skapar en ökad
efterfrågan som dock inte bara driver upp priserna, utan också hushållens skuldsättning,
samtidigt som utvecklarnas allt högre vinstkrav begränsar tillgången på bostäder (Lucas m.fl.
2013). Flertalet studier diskuterar en överhettad fastighetsmarknad med varnande exempel på
att vi befinner oss i en fastighetsbubbla, där bolånetagarnas fortsatta tilltro till en prisuppgång
gör att allt färre väljer att amortera på sina lån. Skandinaviska Enskilda Bankens (SEB)
boprisindikator för maj 2014 visar att andelen hushåll som tror på en fortsatt prisuppgång på
bostadsmarknaden stiger ytterligare jämfört med fjolårets mätningar och är nu återigen nästan
uppe på 2007 års rekordnivåer (SEB, 2014). SEB:s privatekonom Jens Magnusson pekar på
en underliggande bostadsobalans där det byggs alldeles för lite i de mesta attraktiva
områdena, samtidigt som hushållens stigande reala löner tillsammans med en låg ränta kraftigt
driver priserna uppåt (SEB, 2014). Regeringen hotar dock med ingrepp för att stoppa
bankernas ökande bostadsutlåning samtidigt som hushållens orädsla för skuldsättning måste
stävjas (Mångård, 2013).
Efter att priserna på svenska småhus och bostadsrätter nådde bottennivåer under mitten av
1990-talet har de reala huspriserna fram tills idag ökat med mer än 130 % (Claussen, 2013)
och de fortsätter att gång på gång träffa nya toppnivåer. Under 2013 nådde särskilt Göteborg
och Stockholm dyrare försäljningspriser än någonsin, samtidigt som säljtiderna minskade
(Andersson, D. 2014). Mäklarorganisationerna spår stigande priser på framförallt borätterna
även under 2014. Det är säljarens marknad med gott om köpare, som tack vare de låga
räntorna har råd att låna mer än någonsin. Men det finns en stor fara i den pågående
lånefesten. Man kan inte fortsätta räkna med att bostaden är värd mer än lånen och
Internationella valutafondens (IMF) globala husprisindex har stigit till den högsta nivån sedan
2008. Trots en viss återhämtning är många fastigheter världen över fortfarande markant
övervärderade (Andersson, J. 2013).
Sveriges Riksbank har vid flertalet tillfällen uttryckt oron kring den överdrivna optimismen
för landets ständigt stigande priser på fastigheter. Tidigare vice riksbankschef Lars Nyberg
menar samtidigt på att bostaden är den överlägset största tillgången för stora delar av
befolkningen. En potentiell minskning i fastighetspriserna skulle ha en stor påverkan på
landets helhetsekonomi, när hushållens fastighetsinvesteringar minskar i värde och detta
smittar av sig till en olust att konsumera i övrigt (Nyberg, 2007).
Denna studie avser att specificera ett antal parametrar där förhållanden kan skapas eller
uteslutas utifrån en ekonomisk modell med syftet att hitta förklarande faktorer bakom
utvecklingen av priserna på småhus i Sverige. Dessa faktorer kan sedan i sin tur härledas till
de finansiella och monetära situationerna i den rådande marknaden.
Figur 1 visar ett fastighetsprisindex för småhus i Sverige under perioden 1993 till 2013.
Dataserien baseras på kvartalsdata från Statistiska Centralbyrån (SCB) med 1981 som basår i
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reala termer i 2012 års priser. Grafen visar den tydliga uppgång som har pågått sedan mitten
av 1990-talet. Nedgången från 2007 kan direkt härledas till den finansiella krisens faktum.
Marknaden har sedan varit något ostabil under de följande åren för att 2013 återigen visa en
starkt positiv trend med de högsta värdena någonsin, även i reala mått mätt.
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Figur 1. Fastighetsprisindex för svenska småhus 1993-2013 (SCB, 2014). Basår är 1981 med 2012 års reala värden.

1.1

Problemformulering

Bostadsmarknadens prisutveckling och dess konsekvenser är ett hett omdiskuterat ämne inte
bara i Sverige, utan hela världen. Vad är det då som påverkar priserna? Finns det faktorer som
har en tydligare inverkan på de svenska småhuspriserna än andra? Är de ekonomiska eller till
exempel demografiska?
Frågeställning:
”Vilka faktorer påverkar de svenska småhuspriserna?”

1.2

Syfte och avgränsning

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka faktorer som påverkar de svenska
småhuspriserna, och i så fall hur och i vilken omfattning. Tidigare studier pekar enhetlig ut att
variabler som ränta, disponibel inkomst och demografi är de faktorer som påverkar till största
del. Vad händer om man blandar in ytterligare parametrar och tar hänsyn till dem på både
lång- och kort sikt i en statistisk analys i form av en s.k. ”Error Correction Model”? Studiens
syfte är dels att statistiskt utvärdera dessa tre redan ofta utpekade faktorer utifrån aktuella
siffror, men också att finna, samt ta hänsyn till ytterligare så många potentiella faktorer som
möjligt utifrån en stock-flow modell.
Avgränsning sker till permanenta småhusfastigheter i Sverige med kvartalsvis data från och
med 1993 till och med 2013. Hänsyn tas ej till inflation, varför alla dataserier behandlas i
reala termer för 2012 års priser.
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2. Litteraturgranskning
Sveriges Riksbanks rapport ”Finansiell stabilitet” från 2005 diskuterar stigande
fastighetspriser och potentiella orsaker till detta. Artikeln presenterar flertalet linjära
regressionsekvationer med SCB:s småhusprisindex som genomgående beroende variabel. De
förklarande variablerna har utvecklats utifrån en stock-flow modell för husprissättning, där
efterfrågan och tillgång samverkar för att bestämma priset. En skattning av regressionerna
indikerar att de svenska huspriserna i huvudsak kan förklaras av låga räntor, stigande
disponibla inkomster och lågt nybyggande.
Riksbanken (2005) förklarar att den uppgångsperiod som huspriserna har haft sedan mitten av
1990-talet har varit både kraftigare och pågått längre än vad som någonsin tidigare varit fallet.
Under 2004 har dock en märkbar avmattning kunnat urskiljas i framförallt länder som
Storbritannien och Australien, vilket författarna ser som ett resultat av de räntehöjningar som
har ägt rum. Det påpekas likväl att denna avmattning har skett med kraftig eftersläpning, då
det dröjde närmare två år innan centralbankernas räntehöjning, som genomfördes under 2002,
gav märkbara effekter. I både USA och Spanien har däremot prisökningstakten fortsatt öka
trots stigande korta marknadsräntor, vilket beror på att bolåneräntorna inte har följt efter de
korta marknadsräntorna. Från flera håll har det uttalats att de globala prisökningarna inte kan
förklaras av faktorer som normalt har betydelse för husprisutvecklingen, såsom ränta,
inkomster, byggande och demografi. Studien diskuterar dock fyra gemensamma faktorer som
med all sannolikhet har påverkat husprisutvecklingen specifikt i Sverige:
1. Lägre, och framförallt minskad volatilitet i inflationen sedan mitten av 1990-talet är en stor
orsak, där den låga räntan medför lägre lånekostnader för hushållen. Andelen köpare ökar och
fler hushåll får råd att låna större summor, vilket tenderar att driva upp priserna. I många
länder, Sverige inkluderat, har husprisökningen och hushållens skuldsättning gått hand i hand.
2. Stigande disponibla inkomster bland hushållen stimulerar husprisökningen då hushållen får
råd att betala mer för sitt boende. I kombination med lägre räntor öppnas kreditmarknaden
upp för en större andel hushåll vilket ökar efterfrågan på både bostäder och lån.
3. Demografiska faktorer kan också påverka husprisernas utveckling. Som ett exempel
förklarar rapporten att man i Storbritannien och Danmark ser tecken på att andelen
förstagångsköpare är hög, vilket driver upp efterfrågan på bostäder. I Sverige finns det tydliga
regionala skillnader i fastighetspriserna, där storstadsregionerna har avsevärt högre priser än
ute på landsorten.
4. Förändringen och utvecklingen på bolånemarknaden är den fjärde bidragande faktorn. Det
skapas alltmer effektiva och lättillgängliga sätt att få krediter med en ökad skuldsättning bland
hushållen som följd. Till låntagarens fördel ger den ökande konkurrensen pressade marginaler
och lägre räntor samtidigt som belåningsgraden ökar. En effektiviserad och uppdaterad
värdering av kreditvärdighet medför att när huspriserna ökar kan låntagaren direkt följa efter
och höja sin belåning.
Riksbanken (2005) konstaterar vidare att småhusprisernas ökning i Sverige ligger i ovankant
sett till hela världen och har varit mer eller mindre konstant sedan mitten av 1990-talet. Den
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första mindre avmattningen skedde först under 2005, dock med en fortsatt hög
utvecklingstakt. Dämpningen som tog vid kunde framförallt ses i Stockholm, där en orsak
ansågs vara att de redan ägande hushållen var avsevärt mer skuldsatta här än i andra delar av
landet, vilket innebar att färre hushåll hade möjlighet att ta ytterligare belåning för att köpa
fastigheter.
I ett Working Paper utgett av IMF 2008 diskuterar man de olika trenderna i utvecklingen av
Europas huspriser. Då ländernas räntenivåer är rättvist och direkt jämförbara kan utvecklingen
inte förklaras av att vissa länder håller på att ekonomiskt ta ikapp, då den största
husprisutvecklingen sker i de redan mest utvecklade länderna. Syftet med studien är att hitta
vad som driver den europeiska husprisutvecklingen. Författarna delar upp de europeiska
länderna i tre kategorier: de som håller en extremt hög husprisutveckling, de som visar
tendens till att hålla en hög med inte ohållbar utveckling (här hamnar Sverige tillsammans
med de övriga nordiska länderna) och de som visar en avstannande utveckling.
IMF:s studie (2008) påvisar flera potentiella faktorer som kan hjälpa till för att förstå
fastighetsmarknadens utveckling. Disponibel inkomst, räntenivå och demografi är avgörande
faktorer för marknadens efterfrågan, helt i enlighet med Riksbankens slutsats vilken
diskuteras ovan. Utbudet styrs av faktorer såsom skattepolitik och utvecklarnas möjligheter
till att finansiera sina projekt. Generellt kan en rimlig uppfattning i prisutvecklingen skapas
genom att se hur försäljningspriser förhåller sig till aktuella hyror på marknaden. Eftersom
hyror kan ses som det kassaflöde som kommer från en bostadsinvestering borde hyror och
priser långsiktigt följas åt. För Sveriges del är det måttet dock inte lika relevant eftersom
hyresmarknaden i stora delar är reglerad. IMF:s studie (2008) visar i kategori två, vilken
Sverige tillhör, att prisutvecklingen i första hand drivs av inkomst och trenderna i
kapitalkostnaderna för att äga sitt eget boende (exempelvis bolånekostnaden). Länderna i
denna kategori är också mer känsliga för en negativ utveckling av dessa faktorer.
Inom ämnet finns spaltmeter med artiklar och studier som pekar ut räntan som en av
huvudfaktorerna till fastighetsprisernas utveckling. Nottage (2013) skriver för en av de största
bankerna i USA, JP Morgan, där han i en analys har undersökt vad högre räntenivåer skulle
göra med fastighetsmarknaden. Föga förvånande kommer en högre ränta på lång sikt att
medföra en avstanning om inte till och med negativ fastighetsprisutveckling. Författaren
varnar investerare för att högre ränta kommer äta upp marginalerna när hävstångseffekten från
belåningen avtar och övervärderade fastigheter exponeras.
Sörensen (2013) diskuterar trender och risker på den svenska bostadsmarknaden. Det finns en
stor oro bland observatörer att den svenska marknaden, som i snitt har ökat med 6 % per år
mellan 1995 och 2011, är starkt övervärderad och att ett större fall för huspriserna bör väntas.
Studien visar dock att prisuppgången skulle kunna ha en fortsatt hållbar utveckling utan att
hushållen behöver spendera en större del av sin disponibla inkomst, då förhållandet mellan
fastighetspriser och inkomster nästan är hundraprocentigt. Statens Bostadskreditnämnd (2008)
konstaterade för 2008 års nivåer att de svenska bostadspriserna då var högre än vad som var
långsiktigt fundamentalt motiverat och därför skulle falla under de kommande åren, då aktuell
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felprissättning var ca 20 %. Sörensen (2013) konstaterar att felprissättningen ligger ca 15 %
över fundamentala nivåer 2012, men att man nu kan urskilja en, om än långsam, nedgång.
Jaffee (1994) studerar avgörande faktorer för de svenska huspriserna med målet att ringa in
och göra en nulägesanalys för 1990-talets stora fastighetskris i Sverige. Syftet är att kunna
bidra med långsiktiga och hållbara förslag för att undvika liknande problem i framtiden, samt
undersöka hur behovet och efterfrågan ser ut vid den aktuella tidpunkten på marknaden. Fem
faktorer listas, vilka tillsammans kan förklara kärnan bakom krisen: reala inkomstökningar,
reala räntan, lånemarknadens avreglering, nybyggnadsbidrag och skattenivåer som tillämpas
på ränteavdragen. Författaren jobbar med en stock-flow modell applicerad på
fastighetsmarknaden där tillgången på stock ses som den existerande mängden fastigheter vid
en viss angiven tidpunkt. Efterfrågan på stock avgörs av faktorer som demografi, anställning,
inkomst, reala fastighetspriser, reala räntor, subventioner och skattefaktorer. Fastighetens
marknadspris är det priset som uppstår när tillgången och efterfrågan är i jämnvikt. Modellen
förutsätter att marknaden är mycket flexibel med snabbt anpassande priser. Flow styrs utifrån
nybyggnation och investerarnas vinstkrav, där områdets marknadspris sätts i paritet till
kostnaden för att uppföra byggnaden, detta förhållande kallas för Tobins q och kommer att
diskuteras vidare i kommande kapitel 3.2.
Claussen (2013) diskuterar den kraftiga prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden
som tog fart under mitten av 1990-talet och sedan bara har fortsatt. Claussen frågar sig hur
detta kan förklaras, samt om de svenska husen idag är övervärderade. Utifrån en s.k. ”Error
Correction Model”, som är en vedertagen och dominerad modell i den ekonomiska
fastighetslitteraturen för att ta hänsyn till både det kort- och långsiktiga sambandet, skattas en
regressionsekvation för att avgöra om olika faktorer kan användas för att förklara
husprisutvecklingen. Resultatet i modellen föreslår att de främsta avgörande faktorerna är
hushållens ökande disponibla inkomster och den fallande bolåneräntan. Några bevis för att
Sveriges småhus är övervärderade kan dock inte styrkas och en rimlig prognos är att
huspriserna kommer hålla sig relativt oförändrade under de kommande åren.
Hort (1998) undersöker vilka faktorer som kan pekas ut som drivkrafterna bakom variationen
i de svenska huspriserna under åren 1968 till 1994. I en statistisk analys med paneldata för 20
tätorter och variabler såsom inkomst, belåningsgrad, demografi och uppförandekostnader
m.m., skattas en regressionsekvation utifrån en s.k. ”Error Correction Model”. Hort kommer
fram till att förändringen i hushållens inkomst, tillsammans med kostnaden för att äga sitt
boende i form av bland annat bolånekostnader, samt kostnaden för att bygga, har avgörande
effekter på de långsiktiga reala huspriserna i Sverige. Skattningen av den dynamiska
ekvationen visar även ett starkt samband där historiska prisnivåer rättvisande kan användas
för att förklara aktuell och kommande prisutveckling. Modellen avslöjar även att skillnaderna
i det kort- och långsiktiga sambandet hämtas upp mycket snabbt för att gå mot jämvikt. En
slutsats som dras är att fluktuationen i de svenska huspriserna mycket väl kan förklaras med
hänsyn till utvecklingen av de fundamentala efterfrågeegenskaperna under denna period.
Case och Shiller (2004) frågar sig om den amerikanska fastighetsmarknaden befinner sig i en
bubbla. I en bubbla blir potentiella köpare mer likgiltiga inför fastigheter de normalt skulle
5

anse vara för dyra eftersom de kommer att kompenseras genom ytterligare omedelbar
värdeökning och därför kan affären ses som en säker investering. Istället för att spara sina
pengar anser de att husets värdestegring kommer spara pengarna åt dem. Dessutom står
förstagångsköpare vid sidan och är rädda att de ska missa tåget, och om de inte köper nu går
de miste om en chans de inte kommer ha råd med senare. Den förväntade värdeökningen har
också en stark inverkan på efterfrågan där den naive köparen omöjligt tror att fastigheten kan
tappa något i värde och att en affär är därför helt riskfri. Detta är faktorer som skapar ohållbar
prisutveckling, där en avstanning som har accepterats av marknaden skulle slå ned extra hårt
med urholkande fastighetsvärden. Författarna har dock en intressant poäng, där priset på
fastigheter bevisligen kan stiga utifrån själva förväntningen i sig, utan påverkan från vare sig
ränta eller hushållens inkomst.
Green och Hendershott (1993) visar i sin studie hur fastighetspriser påverkas av demografin.
Undersökningen förklarar att effekterna av de demografiska krafterna är komplicerad och
varierande då olika kategorier av hus kommer att påverkas annorlunda beroende på
urvalskategori. Man slår bland annat fast att åldersförflyttningen och den minskade andelen
giftermål under 70-talets USA skapade en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder, vilket tydligt
drev upp priserna. Dessutom skedde en baby-boom med resultatet att de växande familjerna
behövde större bostäder. Efterfrågan på småhus ökade, med stigande huspriser som följd.
Effekten av barnafödslars inverkan på efterfrågan samt fastighetspriser förespås fortsätta när
de födda under 70-talet i sin tur ska skaffa barn.
I en av Boverket (2013) upprättat marknadsrapport frågar man sig om huspriserna drivs av
bostadsbrist. Ett intressant problem är hur svensk nybyggnation dras med stora fördröjningar,
där tiden mellan projektstart och färdigställande kan spänna över en mycket lång period. Detta
förklaras bland annat av den långa tid det tar att få bygglov i Sverige jämfört med andra
europeiska länder. Konsekvenserna av att ligga långt efter efterfrågan kan ha förödande
följder för investeraren, som inte alltid vet vad han möter för marknad när projektet väl är
färdigställt. Inte minst så påverkas fastighetspriserna om en redan mättad marknad matas med
ett ytterligare ökat utbud.
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3. Teoretiskt ramverk
För att utveckla och stödja urvalet av de tänkbara drivande faktorerna bakom de svenska
småhuspriserna kan en stock-flow modell appliceras på fastighetsmarknaden som den
teoretiska basen. Dels för att bestämma de fundamentala faktorerna för fastigheters priser,
men också motiven för deras uppförande. Stock hänvisar till marknadens tillgängliga
fastigheter vid en viss angiven tidpunkt, där tillgång och efterfrågan samverkar för att
bestämma priset. Flow hänvisar till nybyggnationstakten, vilken styrs utifrån vinstmöjligheter
och uppförandekostnader enligt modellen Tobins q, vilken kommer diskuteras vidare nedan
(Barot & Yang, 2002).
DiPasquale och Wheaton (1992) presenterar ett analytiskt ramverk för att illustrera den
jämvikt som uppstår på fastighetsmarknaden när exogena variabler i omgivningen förändras.
Man delar upp marknaden i två separata delar: utrymme (mark) och tillgångar (hus), för att
sedan förklara hur dessa faktorer samverkar med varandra. Skillnaderna blir som tydligast när
bostaden inte bebos av ägaren och i stället hyrs ut till en hyresgäst, där man med en
marknadshyra satt utifrån byggnadens egenskaper och förutsättningar kan bestämma vad
värdet av utrymmet är. Byggnaderna kan sedan köpas, säljas och bytas på marknaden, där
värdet av tillgången i sin tur kan bestämmas.
Denna studie avser småhus, där den som bor i fastigheten också äger den. Därför får de två
separata marknaderna utrymme och tillgång antas vara en och samma, där ett köp av utrymme
också innebär ett köp av en tillgång. DiPasquale och Wheaton (1992) menar dock att deras
analys är fortsatt applicerbar, då motiven för marknaden får anses vara lika.
Vid köp av en bostad är den disponibla inkomsten den primärt avgörande faktorn för hur stora
betalningar hushållet klarar av. Däremot avgör läget på kapitalmarknaden hur man omvandlar
dessa betalningar till ett pris för bostaden. Låg ränta och hög inflation gör hushållen mer
benägna att betala ett högre pris, trots att deras betalningsförmåga egentligen är oförändrad.
Samma motiv skulle en investerare som köper en tillgång för att hyra ut utrymmet ha.

3.1

Efterfrågan

Stock-flow modeller kan enligt Barot och Yang (2002) motiveras utifrån marknadens cykler
och förutseende, där en långsiktig efterfrågan på fastigheter kan skrivas som:
𝐻𝐷
𝑃𝐻
Δ𝑃
𝑊𝐹 𝐷𝐸
= 𝑓(
, (𝑅 ∗ (1 − 𝑀) − ( )) ,
,
)
𝑌
𝑃
P
𝑃 𝑌
(–)

(–)

(+) (+)

Där HD benämner efterfrågan på hus (stock), Y disponibel inkomst och M marginalskatt på
ränteavdragsnivån. PH/P är det reala huspriset då PH är det nominella husprisindexet och P är
konsumtionsdeflator. DE är hushållens skuldsättningsgrad, WF hushållens finansiella
Δ𝑃

tillgångar och 𝑅 ∗ (1 − 𝑀) − ( P ) är statens långsiktiga obligationsränta och inflation efter
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skatt och deflatorns årliga förändringar. Om man löser ekvationen för huspriser får man en
inverterad efterfrågefunktion enligt följande:
𝑃𝐻
𝐻𝐷
Δ𝑃
𝑊𝐹 𝐷𝐸
= 𝑔 ( , (𝑅 ∗ (1 − 𝑀) − ( )) ,
,
)
𝑃
𝑌
P
𝑃 𝑌
(–)

(–)

(+) (+)

Ekvationen säger att huspriserna har ett negativt förhållande till kvoten mellan efterfrågan på
hus och hushållens disponibla inkomster samt den reala räntan. Däremot så är förhållandet
positivt till kvoten mellan hushållens finansiella tillgångar och inkomster, samt hushållens
skuldsättningsgrad och inkomster. Högre inkomster höjer priserna och minskar tillgången
(Barot & Yang, 2002). Exempelvis ger en ökad inkomst initialt en förhöjd efterfrågan med
där ökande priser vid aktuell utbudsnivå. Skuld- och tillgångsration har en nettopositiv effekt.
Långsiktigt kommer de reala huspriserna skilja sig från det långsiktiga förhållandet och
faktorernas mekanismer kommer att jobba för att driva priserna och tillgången till en ny
jämviktsnivå.
DiPasquale och Wheaton (1992) förklarar att priset för en fastighet kan ses som alla de
framtida hyrorna man skulle ha betalat som hyresgäst, dividerat med en kapitaliseringsränta.
Detta är ett välanvänt internationellt finansiellt mått, men Jaffee (1994) påpekar att Sveriges
hyresreglering skapar en inskränkning som sätter ett tak för hur hög hyran får vara. Detta
nyckeltal bör användas med försiktighet då tendensen är att jämviktspriset pressas ned p.g.a.
hyresregleringen, vilket resulterar i lägre marknadspriser och en minskad vilja för
exploatörerna att skapa nya projekt. Dessutom stimulerar det kraftiga efterfrågeöverskottet
transaktioner på den till stora delar illegala andrahandsmarknaden.
Barot och Yang (2002) presenterar följande variabler som representativa för att förklara
efterfrågan på fastigheter i Sverige: den årliga förändringen i de långsiktiga räntorna,
arbetslöshet, hushållens skuldsättningsgrad och disponibla inkomst, population och
hyresmarknadens utbud. DiPasquale och Wheaton (1992) anser även att fastigheter som
används i ett industriellt syfte bör ha en efterfrågan kopplad till god och expanderande
ekonomi men också med fastigheten förknippande kostnader. Med hänsyn till dessa faktorer,
kan efterfrågan på fastigheter ses som en funktion enligt:
𝐸𝐹𝑇𝐸𝑅𝐹𝑅Å𝐺𝐴𝑁 = 𝑓(𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,
𝑑𝑖𝑠𝑝. 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡, 𝑟ä𝑛𝑡𝑎, 𝐵𝑁𝑃, 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛, ℎ𝑦𝑟𝑎)

3.2

Tillgång

I den nationalekonomiska litteraturen antas ofta att tillgången på fastighetsmarknaden är
perfekt oelastisk och att allt ökat utbud kommer från nybyggnation. Enligt Barot och Yang
(2002) kan tillgången inte bara ses utifrån exploatörernas beslut, utan man bör även ta hänsyn
till hushållens preferenser. Tobins q är en investeringsteori som kan appliceras på fastigheter,
där marknadsvärdet för ett småhus i en kommun divideras med produktionskostnaden i
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samma område. Modellen kräver inte att det är nybyggnation utan tar även hänsyn till
renoveringar samt konverteringar där byggnader byter användningsområde (och därmed
påverkar tillgången av existerande stock). Ekvationen förklarar hur nybyggnation och
exploatering beror på fastighetsprisers förhållande till kostnaden för att bygga nytt.
𝑞=

𝑃𝐻
𝑃𝐵

PH motsvarar fastighetens marknadsvärde och PB är produktionskostnaden. Graden
nybyggnation kan alltså bestämmas utifrån vinstmöjligheterna. När q stiger över 1 borde
byggnationen öka och vice versa. Jaffee (1994) diskuterar hur q långsiktigt borde vara 1 och
att försäljningspriser och kostnaden för att bygga nytt är lika, men att kortsiktiga faktorer
medger avvikelser, med en ökad eller minskad byggnationstakt som följd. En ökad
byggnationstakt ökar tillgången och driver därmed åter ned försäljningspriserna. På samma
sätt kommer ett q lägre än 1 driva upp priserna på grund av den begränsade tillgången, då
ingen vill bygga för att riskera gå med förlust. Vinstdrivande Företag kommer generellt alltid
vilja maximera sina vinster genom att bygga så billigt som möjligt och sälja så dyrt som
möjligt.
Modellen kan förstärkas genom att även ta hänsyn till räntan, där IH är
fastighetsinvesteringen, r är räntan för att finansiera investeringen och H den totala kapitala
hustillgången.
𝐼𝐻
= ℎ(𝑞, 𝑟)
𝐻
(–) (+)
Om investeringarna ökar över sitt långsiktiga jämviktsförhållande p.g.a. exempelvis
prisavvikelse, så kommer Tobins q agera som en mekanism för att driva
fastighetsinvesteringarna mot jämviktsläget. En högre ränta kommer samtidigt att motverka
både tillgången och efterfrågan.
Enligt Wheaton (1999) kan tillgången ses som det totala fastighetsbeståndet och betecknas S
(space). Fastighetsbeståndet kommer från nybyggnation samt exploatering och betecknas C
(construction), vilket minskar genom depreciering. Där t avser tid och säger att nytt bestånd
levereras efter n perioder (totalt tid det tar att uppföra ett projekt). Detta kan skrivas som:
𝑆𝑡
𝐶𝑡−𝑛
= 1−𝛿+
𝑆𝑡−1
𝑆𝑡−1
Om ett projekt påbörjades för fyra år sedan och är klart idag påverkar exploateringen som
skedde för fyra år sedan dagens fastighetsbestånd. Wheaton förklarar att den fördröjning som
sker i marknaden är orsaken av de förseningar som uppstår från den tid projektplanering och
byggnation kräver. Med hänsyn till dessa faktorer, kan tillgången på fastigheter ses som en
funktion enligt:
𝑇𝐼𝐿𝐿𝐺Å𝑁𝐺 = 𝑓(𝑞, 𝑟, 𝛿)
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I kommande metodavsnitt formuleras den empiriska modellen, där alla variabler som
presenteras i det följande avsnittet ska inkluderas i den statistiska analysen för att tillsammans
testas hur de kan förklara de svenska småhuspriserna. Dessa fundamentala faktorer som
används i den statistiska analysen är de exogena variablerna som har bestämts utifrån
tillgångs- och efterfrågerelationerna ovan.
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4. Data
Studiens dataserier är hämtade från Sveriges Riksbank, SCB, EuroStat eller Organisationen
för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), i sin helhet. All applicerad data är
kvartalsvis och sträcker sig från 1993 till 2013 och är i reala termer. Dataserier i nominella
värden deflateras1 med KPIX. KPIX är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande
inflation som exkluderar temporära effekter på KPI, vilka normalt sett har liten eller ingen
betydelse för penningpolitiken. Månadsperiodicitet valdes bort dels då vissa variabler saknar
månadsstatistik, men också för att fastighetspriserna i viss mån anses trögrörliga med långa
trender. Varför månadsserier skulle kräva många tidsförskjutningar i regressionsekvationen.
Säsongsrensad data har använts i den mån det är möjligt. Vid säsongsrensning görs
korrigeringar för säsongsvariation som förekommer från år till år. Syftet är dels att visa
förändringarna som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra
perioder, dels att kunna studera trender (SCB, 2014). Genom kubisk interpolering2 kan
dataserier som endast finns tillgängliga som årsdata beräknas om till kvartalsfrekvens.
Metoden går ut på att man genererar nya datapunkter inom och från befintliga datapunkter
(Pohl, 2005).
Dataseriernas validitet samt reliabilitet, att de verkligen mäter det man vill mäta på ett
tillförlitligt sätt (Wolming, 1998) får anses vara mycket hög och helt fri från biaser. All data
har hämtats från, och sammanställts av, de stora nationella och internationella
organisationerna Sveriges Riksbank, SCB, EuroStat och OECD, där allt underlag grundas på
reala siffror vilka till fullo kan bedömas att de överensstämmer med sitt faktiska och sanna
värde. Därför får kraven på reliabilitet och validitet anses vara uppfyllda. De insamlade
dataserierna kommer inte att lyftas ur sitt sammanhang och syftar till att förklara de svenska
fastighetspriserna på småhus. Dock kommer de manipuleras och anpassas till modellen för att
skapa möjlighet till ökad förklaringsgrad, men under samma villkor med bibehållna
förhållanden. Tillförlitligheten får därför anses oförändrad, om inte till och med ökad, när de
appliceras i modellen utifrån sina bästa möjliga förutsättningar.
Alla variabler, förutom de två olika räntorna samt den relativa arbetslösheten, omvandlas till
linjär form genom logaritmering. Detta möjliggör en uppskattning med hjälp av en linjär
regressionsmodell, då ev. skevheter i tidsserierna försvinner och variablerna normalfördelas
(Sundell, 2010). Anledningen till att räntorna och arbetslösheten inte logaritmeras är att de
redan låga värdena nära noll skulle ge mycket missvisande logaritmerade värden (Koop,
2013). Förberedande bearbetning i form av differentiering av dataserierna skapar också de
bästa förutsättningarna för att alla ingående variabler skall vara stationära redan från start, mer
om detta nedan. Detta medför dessutom att alla tolkningar kan ses som procentuella
förändringar i form av elasticiteter. Hänsyn kommer att tas till variablernas påverkan över tid.
Integration och storleken av tidsförskjutningen, i form av s.k. laglängder, kommer att
bekräftas enligt metoder vilka kommer diskuteras i det följande metodkapitlet.

1
2

Omräkning av t.ex. löpande priser till fasta med hjälp av prisindex, en så kallad deflator
Att räkna ut och lägga till värden mellan ett antal kända värden med ett tredjegradspolynom
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Följande variabler ska inkluderas i modellen för att testas utifrån sitt förklarandevärde och
storleken av dess påverkan. Benämningen som står inom klamrar är den benämning som
variablerna tilldelas i den statistiska analysen samt andra tester. I bilaga 1 presenteras diagram
för var och en av dessa variabler som visar hur förändringen och utvecklingen ser ut över tid.
Nedan presenteras tabell 1 som redogör för variablernas deskriptiva statistik i form av medeloch medianvärde, max- och minimumvärde samt standardavvikelse. Värdena påvisar att
varken några större fluktuationer eller någon allvarligare skevhet föreligger för att ta i
beaktning. Standardavvikelsen för alla variablerna, som är ett mått på den genomsnittliga
avvikelsen, är tack vare logaritmeringen mer än tillräckligt låg för att påvisa väl
sammanhållna och användbara tidsserier (Persson, 2009).
Tabell 1: Deskriptiv statistik.

Variabel

Medel

Median

Std.avvikelse

Maximum

Minimum

FASTIGHETSPRISINDEX

2,569

2,566

0,140

2,751

2,355

DISP_INK

5,194

5,200

0,055

5,293

5,108

RANTA_REPO

0,044

0,040

0,033

0,140

0,003

REPO_5Y

0,055

0,046

0,033

0,141

0,010

ARBETSLOSHET

0,076

0,077

0,013

0,103

0,051

FOLKMANGD

6,957

6,952

0,012

6,984

6,940

NYBYGGNATION

0,697

0,699

0,156

1,000

0,301

BNP

2,860

2,866

0,071

2,962

2,727

IP

3,096

3,099

0,044

3,166

2,984

FPI

3,005

3,003

0,038

3,071

2,932

BOSTADSBESTAND

0,339

0,340

0,006

0,346

0,326

SKULD

2,143

2,123

0,058

2,230

2,038

HYRA

2,661

2,657

0,053

2,754

2,559

Fastighetsprisindex [FASTIGHETSPRISINDEX]
Ett fastighetsprisindex används för att illustrera de svenska småhuspriserna och avser ett
prisindex för svenska småhus i nominella värden från SCB med 1981 som basår.
Fritidsbostäder exkluderas. Deflatering har utförts till reala termer i 2012 års priser. Perioden
sträcker sig från 1993 till 2013 med fyra angivelser per år. Alla uppgifter från 2013 är
preliminära men med hänsyn till SCB:s aktuella statistik får de anses vara fullt tillförlitliga.
Småhus definieras som en bostad i form av friliggande villa eller rad- och kedjehus
(Skatteverket, 2014). Indexet utgår ifrån uppgifter från fastighetstaxeringar som regelbundet
genomförs för att mäta taxeringsvärdet på svenska småhusfastigheter. Genom att dela upp
12

fastigheter i olika taxeringsvärdeklasser med olika viktning beräknas ett index. Syftet är att
uppskatta bostadsbeståndets värdeförändringar. En orsak till användningen av detta mått,
istället för exempelvis köpeskilling, är att småhus kan vara väldigt olika till karaktären och ge
ett annars snedvridet resultat då objekten inte är direkt jämförbara (SCB, 2014).
Disponibel inkomst [DISP_INK]
Variabeln avser hushållens ackumulerade disponibla nettoinkomst från tjänst och/eller kapital
med avdrag för skatter samt ränteutgifter m.m. och anges i miljoner kronor. Det är den del av
inkomsten som kan användas till konsumtion och sparande. Sörensen (2013) diskuterar
förhållandet mellan huspriser och disponibel inkomst, där ett högt förhållande skulle kunna
signalera att husen är övervärderade i förhållande till vad hushållen de facto har råd med i det
långa loppet och vice versa. Serien har hämtats på kvartalsbasis från SCB i reala värden för
2012 års priser.
Realränta: 5-årig statsobligationsränta [RANTA_5Y] och reporänta [RANTA_REPO]
5-årig statsobligationsränta och reporäntan kommer att användas som förklarande variabler
med hänsyn till realräntan. De nominella serierna har hämtats från Riksbanken på
kvartalsbasis och deflatering har utförts till reala termer i 2012 års priser. Reporänta är den
räntan som marknadens banker kan låna eller placera till hos Riksbanken med säkerhet i form
av värdepapper (Riksbanken, 2013). Reporäntans förändringar får direkt effekt på
marknadsräntorna och kallas därför ofta styrränta. Statsobligationsräntan kan ses som
resultatet av marknadens förväntningar, där förtroendet för den svenska ekonomin återspeglas
i den långa räntan. Statsobligationer är ett samlingsbegrepp för de olika obligationer som
Riksgäldskontoret ger ut. Inlåningen från dessa används för att finansiera statens medel- och
långfristiga lånebehov (Riksbanken, 2013). Anledningen till att två olika räntor används är för
att inte utesluta hur den separata fluktuationen räntorna mellan påverkar fastighetspriserna.
Arbetslöshet [ARBETSLOSHET]
Variabeln baseras på den s.k. öppna relativa arbetslösheten i procent av arbetskraften och är
säsongskorrigerad. Serien har hämtats från SCB och bygger på Arbetskraftsundersökningarna
(AKU), vilka beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 1574 år. Arbetslös definieras som alla personer i arbetsför ålder som inte arbetat mer än en
timma under referensveckan. Förutsättningen är att man kunde arbeta referensveckan samt 14
dagar efter och har sökt arbete under de senaste fyra veckorna. Kravet att kunna arbeta 14
dagar efter referensveckan utökades först våren 2005, varför en skevhet tydligt kan noteras i
underlaget. Sedan oktober 2007, i enlighet med EU:s förordningar, avser arbetsför ålder 15-74
år (tidigare 16-64), vilket också har en tydlig effekt på dataserien. Till arbetskraften räknas
numera även en heltidsstudent som har sökt jobb och kunnat arbeta.
Demografi: Population [POPULATION]
Variabeln population tar hänsyn till befolkningen i form av folkmängdens totala storlek. Ökat
invånarantal borde ha en ökad efterfrågapåverkan och växande familjer hamnar rimligtvis i en
annan kategori köpare när behovet förändras. Serien har hämtats från SCB via Datastream på
kvartalsbasis.
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Bostadsutbud: Nybyggnation [NYBYGGNATION] och Bostadsbestånd
[BOSTADSBESTAND]
Variabeln nybyggnation avser antalet färdigställda, tillförda till beståndet, småhus i hela riket.
I enlighet med den empiriska teorin bör utbudet på bostäder spela en viktig roll för
bostadsmarknadens prismekanismer. På sikt borde en kraftig nybyggnation dämpa priserna,
dock i begränsad utsträckning. Om priserna skulle falla finns det skäl att tro att intresset för att
producera bostäder också avtar (Riksbanken, 2005). Serien har hämtats på årsbasis från SCB
och genom kubisk interpolering i statistikprogrammet Eviews har kvartalsperiodicitet skapats.
Variabeln bostadsbestånd avser utbudet på bostäder i ett försök att spegla storleken på
bostadsstocken, där det totala beståndet småhus i Sverige har dividerats med antalet personer i
åldern 16-64. Tanken är att när det finns gott om (brist på) småhus, i relation till antalet
flyttvilliga personer i arbetsför ålder, pressar detta ned (upp) priserna.
Bruttonationalprodukt [BNP]
Variabeln avser rikets ackumulerade BNP och anges i miljarder kronor i reala värden i 2012
års priser. Hänsyn tas till användningssidan och visar fördelningen på konsumtion,
utrikeshandel och investeringar (SCB, 2014). Serien har hämtats säsongsrensad på
kvartalsbasis från SCB via Datastream.
Industriproduktion [IP]
Variabeln är ett index som speglar produktionsstorleken i svenska företag och har tagits med
för att agera som en form av konjunkturmått, där även byggbranschen är inkluderad. Detta
kan knytas till DiPasquale och Wheatons teori (1992), där författarna diskuterar hur en ökad
efterfrågan på industriella fastigheter kan ses som ett mått på en god och expanderande
ekonomi. Industriproduktionsindex bygger till störst del på leveranser, men också
produktionsvolym samt arbetade timmar, där uppgifterna omräknas till fasta priser med hjälp
av producentprisindex (SCB, 2014). Serien har hämtats kalenderkorrigerad från SCB via
Datastream på årsbasis i nominella termer med 1935 som basår. Deflatering har genomförts
till reala termer i 2012 års priser. Kubisk interpolering har genomförts i Eviews för att skapa
kvartalsperiodicitet. Hänsyn bör tas till att seriens utveckling över tid inte bara förklaras av
den växande konjunkturen, utan också av hur företagens produktivitet och förutsättningar de
facto har stärkts.
Faktorprisindex [FPI]
Variabeln avser prisutvecklingen för de produktionsfaktorer som används i byggbranschen.
Indextalet kan ses som en representant för den samlade uppförandekostnaden av bostäder och
andra typer av byggnader, där urval har gjorts för att här endast avse gruppbyggda småhus.
Prisutvecklingen är beräknad exklusive moms och löneglidning3. Serien har hämtats på
månadsbasis från SCB via Datastream med 1968 som basår. Omräkning har genomförts för
att skapa en tidsserie på kvartalsbasis. Deflatering har genomförts till reala termer i 2012 års
priser. Säsongsrensning utförs ej då serien baseras på indexvärden.

3

Löneökningar utöver vad som fastställts i centrala eller förbundsvisa kollektivavtal

14

Skuldsättning [SKULD]
Variabeln anger hushållens procentuella andel skuld i förhållande till den disponibla
inkomsten. Graden av skuldsättning kan ses som ett mått på hur bolånen och därmed också
fastighetspriserna förändras. Aktuella siffror för 2013 visar att så mycket som 82 % av
hushållens lån, som totalt uppgår till 3104 miljarder kronor, är långa och anses främst utgöras
av bostadslån (SCB, 2013). Man kan tydligt se en kraftigt ökad grad av skuldsättning hos
hushållen under hela 2000-talet. Förklaringar till det är bland annat det låga ränteläget, men
också en avreglerad finansmarknad och helt andra skatte- och subventionssystem än tidigare,
där hushållens helt enkelt har råd att låna mer (Ekonomifakta, 2014). Serien har hämtats från
SCB och är årsvis varför en kubisk interpolering har genomförts i Eviews för att skapa
kvartalsperiodicitet. Deflatering har genomförts med KPIX till reala termer i 2012 års priser.
Hyra [HYRA]
Utifrån ett konsumentprisindex för hyres- och bostadslägenheter används variabeln för att ta
hänsyn till utvecklingen på hyresmarknaden och jämföra hur förhållandet ser ut mellan att
hyra eller äga sitt boende. Serien har hämtats från SCB på månadsbasis med 1980 som basår.
Beräkning har utförts för att skapa en tidsserie på kvartalsbasis. Deflatering har genomförts
till reala termer i 2012 års priser. Säsongsrensning utförs ej då serien baseras på indexvärden.
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5. Metod
Med hänsyn till en kvantitativ metod skall en statistisk analys i form av linjär regression med
flera förklarande variabler baserad på tidsseriedata genomföras. När man arbetar med
tidsseriedata finns det två risker. Dels kan en variabel påverkas av en annan på grund av dess
tidsfördröjning, ”time lag”. Dels kan icke stationär data resultera i s.k. ”spurious regression”,
vilket innebär att två variabler som inte har direkt kausalitet kan felaktigt se ut som att de har
det och de vanliga t- och p-testen4 som används för att tolka regressionsekvationen fungerar
därmed inte (Koop, 2013). Därför måste icke-stationär data hittas och behandlas varsamt. Det
är mycket viktigt att alla dataserier är integrerade på en nivå där de är korrekt jämförbara. En
stationär tidsserie skall inte innehålla en enhetsrot (Granger & Newbold, 1974).

5.1

Stationäritet och autokorrelation

Koop (2013) förklarar att enhetsrötter kan hittas genom regression av ekvationer i form av en
autoregressiv modell, vilket innebär att den förklarande variabeln är tidigare värden
(hädanefter benämnt laggningar) av den beroende variabeln, genom att testa om ϴ är lika med
1 eller ρ är lika med 0.
𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝜃𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝜃𝑌𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡

(1a)

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑡 + 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝛾1 ∆𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛾𝑝−1 ∆𝑌𝑡−𝑝+1 + 𝑒𝑡

(1b)

Om ϴ är lika med 1 i ekvation (1a) så har Y en enhetsrot och är därmed icke-stationär.
Korrelationen mellan Y och laggningar av Y kommer därför vara nära 1 och kommer inte att
minska i proportion med en ökad laglängd. Y har långt minne och kommer att uppvisa ett
stokastiskt trendbeteende5. Om Y har en enhetsrot kommer en differentiering av Y, ∆Y, vara
stationär. Detta betyder att data med enhetsrötter generellt kan differentieras för att erhålla
stationäritet. En variabel som differentieras en gång kan uttryckas som att den är integrerad av
första ordningen och skrivs då som I(1). Det är fortsatt möjligt att testa stationäritet för dessa
differentierade variabler på samma sätt, då om ρ är lika med 0 i ekvation (1b) så har ∆Y en
enhetsrot. Om koefficientens värde ligger inom intervallet – 2 < ρ < 0 medger det
stationäritet. Ekvation (1b) är den som kommer att användas då det är lätt att se om ρ = 0.
Yt-1, Yt-2,…, Yt-p har dessutom ofta hög korrelation vilket ställer till problem i form av
multikolinjäritet6, mer om detta nedan i kapitel 5.3. Användning av Yt-1, ΔYt-1,…, ΔYt-p+1
tenderar däremot inte till att ha det. Ekvationen inkluderar även en deterministisk trend, vilken
kan ses som en funktion av tiden där variabler med trendbeteende kan förstärkas, då dess
trendkomponenter tas bort genom inkludering av denna komponent (Dickey & Fuller, 1979).
Hänsyn bör även tas till eventuell trendstationäritet, där tidsserier kan påvisa ett trendbeteende
när en deterministisk trend inkluderas, varför de felaktigt kan se ut att innehålla en enhetsrot
(Koop, 2013).
4

Statistik hypotesprövning för att kontrollera variablers signifikans och normalfördelning
En icke förutsägbar trend
6
När två eller flera av de förklarande variablerna är korrelerade med varandra i hög utsträckning och dess
effekter på den beroende variabeln inte kan hållas isär
5
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Skattning av en autoregressiv modell kan göras utifrån linjär regression, OLS, som vanligt.
OLS, eller ”Ordinary Least Squares” är en metod för att estimera modeller med vanlig linjär
regression, där man skattar de okända koefficienterna i en regressionsmodell genom att
summera avståndet mellan de faktiska värdena och det skattade resultatet i modellen. För
ρ = 0 kan dock inte ett enhetsrotstest utföras genom att testa de normala kritiska t- och pvärdena. Dickey och Fuller (1979) har utvecklat Dickey-Fuller testet där man kan använda
koefficientens t-värde och jämföra det med ett givet kritiskt värde för att se om variablerna
innehåller en enhetsrot eller inte. Det kritiska värdet skiljer sig åt beroende på antalet variabler
samt om modellen innehåller en deterministisk trend eller inte. Om en trendvariabel
inkluderas är det kritiska värdet – 3,45, vilket innebär att t-värdet för variabeln som testas ska
vara mindre än detta för att man ska kunna förkasta hypotesen att det finns en enhetsrot.
Samma tolkning gäller även om en trendvariabel inte inkluderas, men det absoluta kritiska
värdet blir då något lägre, – 2,89.
Dunn (2005) skriver att korrelationen mellan en variabel och laggningar av denna kallas
autokorrelation. Autokorrelationen mellan Y och laggningar av Y kan användas för att belysa
egenskaper för Y, vilka kan relateras till trender och ickestationäritet. Likt vad som sades
ovan, är Y högt korrelerad över tid, men inte ∆Y. Detta kan förklaras av att tidigare värden
kan användas för att förklara framtida värden, men tidigare förändringar kan inte användas för
att förklara framtida förändringar. Därför säger man generellt att Y är ickestationär och minns
det förflutna, men det gör inte ∆Y som är stationär. Autokorrelation kan kontrolleras med ett
Durbin-Watson test7 utifrån givna gränsvärden som ges i regressionen (Verbeek, 2004).

5.2

Kointegration och laglängd

Engle och Granger (1987) skriver att om två eller flera av variablerna är icke-stationära kan
de ändå användas i en regressionsmodell om de är kointegrerade, vilket betyder att de
innehåller en gemensam trend. Då riskerar man inte ”spurious regression” eftersom
enhetsrötterna för variablerna tar ut varandra och en regressionsanalys kan tolkas som vanligt,
utan att man riskerar felaktiga eller missvisande värden. Om kointegration inte uppstår
kommer residualen, e, innehålla en trend och variablerna bör inte användas i ekvationen då
resultaten kan vara helt meningslösa.
𝑒𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝛼 − 𝛽𝑋𝑡

(2a)

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡 + 𝑒𝑡

(2b)

För att testa om Y och X är kointegrerade kör man en regression med Y som beroende och X
som oberoende variabel enligt ekvation (2b), utan någon deterministisk trend, där residualen,
som hädanefter benämns u, sparas för att sedan testas för enhetsrötter. Enhetsrotstestet utförs
enligt Dickey-Fuller testet presenterat ovan, där en regression körs med differentierat u, Δut,
som beroende och laggat u, ut-1, som förklarande variabel. Om residualen inte har en enhetsrot

7

Metod för att upptäcka autokorrelation genom ett antal statistiska tester av regressionens residual
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så är Y och X kointegrerade. Denna metod kallas Engle-Granger testet (Engle & Granger,
1987).
För att kontrollera modellens möjliga maximala antal laggningar börjar man med att välja en
rimlig maximal laglängd. Koop (2013) stolpar upp ett tillvägagångssätt där man utifrån
ekvation (1b) ovan testar ϒp-1 med hänsyn till vald signifikansnivå i en regressionsanalys. Om
ϒpmax är signifikant kan man gå vidare och använda denna laglängd. Om inte, testas istället
ϒpmax-1 som total laglängd. Detta fortsätter tills ϒp-1 för maximal laglängd är signifikant eller
tills laggningarna tar slut. Som sista steg testas signifikansen för den deterministiska trenden.
Signifikans, vilket kan benämns som p-värde, är ett kvantitativt mått för att ange om ett
observerat värde i undersökningen avviker från ett hypotetiskt värde, eller ett annat
jämförelsevärde, så pass mycket att det inte beror på den statistiska slumpen (Koop, 2013).
Om inget annat anges, kommer studiens alla statistiska undersökningar baseras på en
signifikansnivå om 95 %, vilket därmed innebär att koefficienternas p-värde ska vara mindre
än 5 % för att vara statistiskt signifikanta och kunna inkluderas för att förklara den beroende
variabeln i regressionsekvationen.

5.3

Ekonometrisk modell

För att estimera effekten av de för uppsatsen utvalda variablerna på de svenska
småhuspriserna används följande två ekvationer. Dessa ligger till grund för en statistisk
analys, där en linjär regression har skattats av Riksbanken (2005), utifrån variabler vilka har
definierats med hänsyn till en stock-flow modell. Se även bl.a. Barot och Yang (2002) samt
Claussen (2013):
𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋1 − 𝛽2 𝑋2 − 𝛽3 𝑋3 + 𝜀𝑡
𝑋

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋1 − 𝛽2 𝑋2 − 𝛽4 𝑋5 + 𝜀𝑡
4

(3a)
(3b)

Som beroende variabel (Y) används genomgående SCB:s småhusprisindex tillsammans med
följande fem förklarande variabler:






Hushållens disponibla inkomst (X1)
Realränta – 5-årig statsobligation (X2) och rörlig bolåneränta
Arbetslöshet (X3)
Demografi (X4)
Utbudet av bostäder (X5)

De två ekvationerna (3a) och (3b) tjänar som grund för denna studiens långsiktiga ekvation,
då alla variablerna, vilka presenterades i avsnittet ovan, ska inkluderas i en gemensam
skattning.
Koop (2013) belyser att när man arbetar med tidsseriedata kompliceras regressionen då en
förklarande variabel kan påverka en beroende variabel med tidslaggningar samt att den
beroende variabeln kan vara autoregressiv, vilket innebär att den är autokorrelerad och
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påverkas även av laggningar av sig själv. Förhandstester visar dock att långsiktig
autoregressiv
signifikans
inte
förekommer
i
någon
väsentlig
grad
för
FASTIGHETSPRISINDEX, vilket leder till att en enklare distribuerad modell med laggningar
(hädanefter förkortad DL) för endast de förklarande variablerna kan användas i den
långsiktiga statistiska analysen. Modellen har ingen maximal laglängd och begränsar heller
inte antalet förklarande variabler mer än att de måste ha samma stationära egenskaper.
Antingen är de stationära eller så har de enhetsrötter. Vidare fortsätter Koop (2013) att en
distribuerad modell med laggningar av de förklarande variablerna kan skattas utifrån
tolkningar av regressionsanalysen som vanligt, där den initialt avgörande faktorn för om
variabeln skall inkluderas överhuvudtaget är om den har signifikans för modellen.
Utifrån Riksbankens två skattade ekvationer (3a) och (3c) kan en utvecklad ekvation för
uppsatsens alla 12 utvalda förklarande variabler skrivas enligt följande DL, där hänsyn tas till
maximalt antal laggar q-t:
𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽0 𝑋𝑡 + 𝛽1 𝑋t−1 + ⋯ + 𝛽q 𝑋q−t + ⋯ + 𝛽0 𝑋12𝑡 + 𝛽1 𝑋12t−1 + ⋯ + 𝛽q 𝑋12q−t + 𝜀𝑡

(3c)

En skattning av ekvationen utifrån en regressionsanalys kommer att i första hand ske med
hänsyn till alla förklarande variabler som presenterades i kapitel 4 ovan på en och samma
gång. För de variabler där det finns två olika dataserier, som realräntan samt
konjunkturvariablerna BNP och IP, kommer hänsyn till dataserierna tas i första hand
tillsammans, men även var för sig, för att se hur modellen utvecklas beroende på exempelvis
vilken typ av ränta som tillämpas. Sekventiella tester kommer också att utföras med hänsyn
till att kontrollera modellen enbart utifrån Riksbankens skattade variabler enligt de två
ekvationerna (3a) och (3b) ovan. I ekvation (3c) tas än så länge ingen hänsyn till
koefficienternas skiljetecken då skattningen får utvisa hur sambandet ser ut mellan den
beroende och de förklarande variablerna.
Som nämnts kan tidsserier ofta ha hög korrelation med sina laggningar i form av
autokorrelation, men förklarande variabler kan också ha hög korrelation sinsemellan. Detta
kallas multikolinjäritet och kan medföra problem i modellen, vilket gör det svårt att tolka
variablerna som förklarar Y. Vid multikolinjäritet bör en av variablerna uteslutas. Koop
(2013) förklarar dock att detta undviks när en regressionsekvation med differentierade
variabler används. Om variablerna inte är differentierade kan multikolinjäritetsproblem
avslöjas i bland annat en korrelationsmatris. Inom ekonomi är utelämnandet av förklarande
variabler en av de mest troliga källorna till fel och brukar kallas ”omitted variable bias”. En
anledning kan vara precis så som beskriven ovan, att de inte passar in i modellen i fråga, men
det kan också bero på att variabeln helt enkelt inte går att observera, eller att det finns så
många förklarande variabler att det inte går att hitta alla (Koop, 2013).
Koop (2013) fortsätter med att icke stationär tidsseriedata som är kointegrerad kan relateras
till att X och Y har ett jämviktsförhållande samt att det långsiktiga förhållandet kan estimeras
utifrån dessa variabler. Dock kan inte de kortsiktiga egenskaperna fastställas utifrån
kointegrerade X och Y i en vanlig linjär regression i form av exempelvis DL, utan en
kortsiktig skattning bör därför göras utifrån en s.k. ”Error Correction Model” (ECM):
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∆𝑌𝑡 = 𝜑 + 𝛿𝑡 + λ𝑢𝑡−1 + 𝛾1 ∆𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛾𝑝 ∆𝑌𝑡−𝑝 + 𝜔0 ∆𝑋𝑡 + ⋯ + 𝜔𝑞 ∆𝑋𝑡−𝑞 + 𝜀𝑡

(3d)

ut-1 är residualen från regressionen med Y och X från kointegrationstestet i ekvation (2a)
ovan, vilken laggas en gång i ECM-ekvationen (3d). Ekvation (3d) säger att differentieringen
av Y är den beroende variabeln, vilken förklaras av laggningar av sig själv, differentieringen
av de förklarande variablerna och laggningarna av dessa, samt laggningen av residualen.
Modellen medger även inkludering av en deterministisk trend.
Tankesättet är att om Y inte är i jämvikt kommer det att dras närmare jämvikt nästa period.
Laggningen av residualen, ut-1, kan ses som ett mått på jämvikt, då om dess värde inte är lika
med 0 så är modellen inte i jämvikt. Positivt ut-1 indikerar att Yt-1 är för högt för att vara i
jämvikt och kommer därför att falla under nästa period och vice versa. Modellens
”felaktigheter” rättas alltså till med hjälp av residualen, därav namnet ”error correction”. Om
Y och X har enhetsrötter så kommer ΔY och ΔX vara statationära. Eftersom modellen kräver
att Y och X är kointegrerade kommer u vara stationär. Detta innebär att tolkningarna av
koefficienterna och kontroller utifrån t- och p-testen kan utföras som vanligt (Koop, 2013).
När både den beroende samt förklarande variabeln är logaritmerad kan koefficienterna tolkas
som en elasticitet. Exempelvis leder en ökning med 1 % av den förklarande variabeln
disponibel inkomst, till att den beroende variabeln fastighetsprisindex, påverkas med
koefficientvärdet i %. Detta innebär att en fördubbling i den disponibla inkomsten från 100 till
200 kr har samma procentuella påverkan som en fördubbling från 10000 till 20000 kr
(Englund m.fl. 2003). Om endast den beroende variabeln är logaritmerad och den förklarande
variabeln, som i det här fallet när reporäntan eller arbetslösheten inte är det, ger en absolut
förändring i den förklarande variabeln en procentuell förändring i den beroende variabeln. Ett
stegs ökning i den förklarande variabeln ger koefficienten*100 procents ökning i den
beroende variabeln (Sundell, 2010). När man differentierar Y talar man också om en
elasticitet i form av en förändringstakt. En differentiering av både en logaritmerad eller inte
logaritmerad variabel kan på samma sätt som en enbart logaritmerad variabel tolkas som en
elasticitet. Detta kan också bevisas matematiskt men lämnas till läsaren att utforska på egen
hand.
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6. Resultat
6.1

Integration

För att på förhand i största mån undvika att dataserierna har enhetsrötter har de redan
differentierats en gång och kan således benämnas som integrerade av första ordningen, I(1).
Dess stationäritet bör dock bekräftas utifrån koefficientens värde (ρ) som inte bör vara lika
med 0, samt kontrolleras med Dickey-Fuller testet vilket presenterades i avsnitt 5.1 ovan. Om
variablerna ändå visar sig ha enhetsrötter kan stationäritet uppnås genom att låta
differentieringen återgå för att skriva variablerna i sin ursprungliga nivåform I(0). Om inte det
hjälper kan ytterligare en differentiering av differentieringen (andradifferentiering, I(2))
troligtvis skapa stationäritet och undvika enhetsrötter. Nedanstående tabell presenterar de
kritiska värdena att ta hänsyn till efter att full anpassning för stationäritet har genomförts.
Tabell 2: Dickey-Fuller test. Kritiska värden efter integrering till stationäritet.

Variabel

Koeff.

FASTIGHETSPRISINDEX

– 1,13

DISP_INK

t-stat

p*

δ**

I(0)

I(1)

Stationär

– 10,18 0,000

x

x

– 1,54

– 16,54 0,000

x

x

RANTA_REPO

– 0,56

– 5,74 0,000

x

x

RANTA_5Y

– 0,56

– 5,74 0,000

x

x

ARBETSLOSHET

– 0,48

– 5,8 0,000

x

x

x

FOLKMANGD

– 0,45

– 4,9 0,000

x

x

x

NYBYGGNATION

– 1,33

– 12,44 0,000

x

x

x

BNP

– 0,74

– 6,76 0,000

x

x

x

IP

– 1,05

– 9,3 0,000

x

x

x

FPI

– 1,3

– 12 0,000

x

x

BOSTADSBESTAND

– 0,24

– 5,64 0,000

x

x

SKULD

– 1,14

– 10,29 0,000

x

x

HYRA

– 0,93

– 8,35 0,000

x

x

* signifikans på 5 % -nivån
** innehåller trendvariabel

Tabell 1 visar att alla variabler är stationära efter en första differentiering, där de kritiska
värdena medger att hypotesen för att enhetsrötter förekommer kan förkastas enligt DickeyFuller testet.
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Variablerna ARBETSLOSHET, FOLKMANGD, NYBYGGNATION, BNP och IP är
trendstationära, varför variablerna kan förstärkas ytterligare genom att inkludera en
deterministisk trend som tar bort trendkomponenterna (Dickey & Fuller, 1979). Det bör
påpekas att, i enlighet med litteraturen, så är alla variablerna stationära på angiven nivå i
tabell 1 ovan både med och utan konstant samt trend. Angivna värden i tabell 1 är i
variablernas starkaste form. Alla variablerna innehåller en konstant.
Eftersom alla variabler är stationära efter differentiering skulle de kunna användas i en fortsatt
regression i enlighet med dessa former. Vidare kointegrationstest kommer dock utföras för att
kontrollera om variablerna som inte är stationära i nivå ändå kan användas i nivå, om de är
kointegrerade. Detta för att inte bara möjliggöra en skattning ur ett kortsiktigt perspektiv som
är fallet när man jobbar med förstadifferenser, utan också för att kunna ta hänsyn till ett
långsiktigt kointegrerande samband (Harris, 1995).

6.2

Långsiktigt samband

Eftersom variablerna inte är stationära i nivå kontrolleras de för kointegration. Ett långsiktigt
samband skattas i en regression med dessa variabler i sin nivåform I(0), med bland annat
följande resultat enligt tabell 3. Notera att signifikanser anges inom parenteser, men avser inte
absoluta (negativa) värden.
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Tabell 3: Långsiktig (kointegrerande) samband. Regression med I(1) variabler i sin nivåform. 84
observationer, 1993K1-2013K4.

Beroende variabel: FASTIGHETSPRISINDEX

Laglängd
Variabel
CONSTANT
DISP_INK
RANTA_REPO
RANTA_5Y
ARBETSLOSHET
FOLKMANGD
NYBYGGNATION
BNP
IP
FPI
BOSTADSBESTAND
SKULD
HYRA
Justerat R2
F-statistic
Prob(F-statistic)

a
1
Koeff.
(p*)
31,902
(0,000)
1,319
(0,110)
– 0,104
(0,475)
0,522
(0,000)
– 0,597
(0,005)
– 5,527
(0,000)
0,005
(0,779)
1,24
(0,000)
– 0,453
(0,000)
0,08
(0,838)
1,2
(0,111)
0,853
(0,000)
1,23
(0,001)
0,975
1303,287
3,91E-78

b
1
Koeff.
(p*)
– 3,764
(0,000)
1,326
(0,003)
– 0,082
(0,023)

– 0,004
(0,006)

0,984
(0,000)

0,87
(0,000)

0,961
1893,737
7,17E-80

* signifikans på 5 % -nivån

I både kolumn a och b körs en linjär regression utifrån en distribuerad modell med laggar
(DL) där FASTIGHETSPRISINDEX är beroende variabel. Kolumn a inkluderar alla
förklarande variabler som är integrerade av första ordningen. Kolumn b presenterar de slutligt
fastställda variablerna efter att flertalet sekventiella tester har genomförts, mer om detta
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nedan. Variablerna har i kolumn a laggats en gång och de utan signifikans plockas gradvis
bort en åt gången utifrån den minst signifikanta koefficienten först. Överlag passar
RANTA_5Y och IP in dåligt i modellen även om olika laglängder för dessa inkluderas eller
om regression körs med färre förklarande variabler. RANTA_5Y får dels en oförklarligt hög
elasticitet men också ”fel” tecken. Här ovan i tabell 2, kolumn a, är den så hög som 0,5 vilket
kan tolkas som att en ökning i den långa räntan med 1 procentenhet, allt annat oförändrat,
skulle långsiktigt driva upp priserna med drygt 50 %. Varför den kortsiktiga reporäntan har
högre förklaringsgrad och bättre kan förklara de svenska småhuspriserna är svårt att säga.
Människor tenderar dock till att vara kortsiktiga och i viss mån okunniga när man inte till lika
stor del överväger den långsiktiga räntan när man investerar sina pengar. Det ska dock inte
uteslutas att andra typer av räntor skulle kunna ge ett annat resultat. Även IP, som används
som en form av konjunkturvariabel i modellen, har ”fel” tecken, dock med låg elasticitet, och
kan tolkas som att en uppgång inom industriproduktionen med 1 % skulle medföra fallande
småhuspriser med knappt 0,5 % och motsäger DiPasquale och Wheatons (1992) teori. För
FOLKMÄNGD testas serier med både reala värden och olika former av index utan att ge
rimliga resultat. En folkökning om 1 % indikerar fallande småhuspriser med 5,5 %. Detta kan
dock delvis förklaras om man ser det utifrån presumtiva förstagångsköpare och deras
förhållande till den totala populationen. Anledningen är att andelen presumtiva
förstagångsköpare och huspriserna har rört sig i motsatt riktning sedan slutet av 1990-talet
(Riksbanken, 2005).
De långsiktiga koefficienterna skiljer sig åt beroende på hur många laggningar som inkluderas
i regressionen. Tester med upp till fyra laggningar indikerar dock att alla variablerna i kolumn
b är relevanta för att förklara småhuspriserna, men exkluderade variabler som exempelvis
HYRA blir mindre viktiga. Vid tre laggningar byter både bl.a. HYRA och
NYBYGGNATION dessutom tecken. Att HYRA beter sig instabilt och inte kan statistiskt
säkerställas kan bero på Sveriges hyresreglering, där hyrorna inte är marknadsmässiga för att
kunna jämföras med priserna på fastighetsmarknaden och ger därför en skev avspegling. En
av anledningarna till att NYBYGGNATION inte heller uppvisar signifikans kan vara att det
snarare är småhuspriserna som påverkar nybyggnationstakten och inte tvärtom. Rationellt sett
byggs det nytt först när priset för att bygga är lägre eller lika högt som marknadsvärdet på ett
nytt hus. Detsamma kan anses gälla för fastighetsprisindexet, FPI, som avser spegla
uppförandekostnaderna av ett nytt hus. I flera regressioner saknar dels FPI signifikans, men
får också en hög elasticitet runt 2, vilket betyder att om uppförandekostnaderna ökade med
1 %, allt annat oförändrat, så skulle småhuspriserna öka med 2 % på lång sikt. Denna
elasticitet är osannolik. Om FPI är exogen och det råder konkurrens på marknaden så skulle
en sannolik elasticitet för uppförandekostnaden snarare ligga strax under 1.
BOSTADSBESTAND uppvisar genomgående svag signifikans och är för det mesta positiv,
vilket då säger, allt annat oförändrat, att en ökad tillgång av småhus höjer priserna, vilket
direkt motsäger bland annat Riksbankens (2005) skattning av en kraftigt negativ elasticitet för
bostadsstocken i regressionen av ekvation (3b) ovan.
Det är inte självklart hur många laggningar som ska inkluderas, men resultatet för den
slutgiltiga regressionen, vilken är den som kommer att tillämpas, presenteras i kolumn b i
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tabell 2 ovan. Regressionen körs även här med hänsyn till en laglängd, eftersom kvarstående
koefficienter påvisar de mest rimliga värdena då. Kolumn b visar att en ökning av reporäntan,
allt annat oförändrat, med en procentenhet, antyder en sänkning av småhusprisernas
långsiktiga jämvikt med 8 %. En ökning av hushållens disponibla inkomster, allt annat
oförändrat, med 1 %, antyder en ökning av de reala småhuspriserna med drygt 1,3 %.
Arbetslösheten har en något lägre elasticitet som antyder att en långsiktig ökning av
arbetslösheten med 1 % sänker småhuspriserna med mindre än 0,5 %. Den oväntat låga
elasticiteten får bland annat anses kunna förklaras av de starka svenska sociala skyddsnäten,
då modellen påvisar att den svenska arbetslösheten har ett relativt svagt samband när det
kommer till att avspeglas i bostadspriserna även på sikt. Helt i motsättning med bl.a.
amerikanska studier, där arbetslöshet ofta leder till en förändrad bostadssituation, behöver inte
arbetslöshet i Sverige nödvändigtvis föra med sig desperata åtgärder i form av exempelvis
försäljning av sin bostad. Föga förvånande har småhuspriserna även ett positivt samband som
går hand i hand med både landets BNP och hushållens skuldsättning. Där en procentuell
ökning av respektive variabel medför en motsvarande nästan lika stor procentuell ökning i
småhuspriserna. Det skulle kunna diskuteras huruvida det är priserna på småhus som påverkar
skuldsättningen och inte tvärtom, då dyrare bostäder helt enkelt tvingar köparen att låna mer.
Å andra sidan kan köparens förmåga och möjlighet att faktiskt kunna låna mer vara något som
kan motivera hur hushållens skuldsättning ändock påverkar och driver upp småhuspriserna för
att de helt enkelt måsta låna mer för att kunna köpa. Ett snabbt kausalitetstest påvisar att båda
dessa teser skulle kunna stämma då FASTIGHETSPRISINDEX har kausalitet för att förklara
SKULDSATTNING och vice versa.
Hort (1998) och Claussen (2013) jobbar också med variabler såsom reala disponibla
inkomster och den reala bolåneräntan i jämförande studier för den svenska bostadsmarknaden.
Eftersom studierna dock inte bara använder olika antal många förklarande variabler, utan
också olika definitioner för dessa, blir de faktiska värdena tyvärr inte direkt jämförbara.
Däremot kan de användas som någon form av referenspunkter. Koefficientens värde 1,33 för
den disponibla inkomsten i den långsiktiga regressionen ovan håller sig nära nog till spannet i
Horts och Claussens studier, som ligger inom 0,6 till 1,3. Elasticiteten för den reala
reporäntan i den långsiktiga regressionen om – 8 får även den anses vara sannolik, då de två
författarnas kalkylerade långsiktiga elasticiteter för reala bolåneräntor ligger inom spannet
– 2,5 till – 9,42. Claussen jobbar också med en en-ekvations ECM och inkluderar även
finansiella tillgångar medan Hort gör en en-ekvations ECM utifrån en mer utökad
paneldataanalys där hänsyn tas även till bland annat uppförandekostnader och folkmängdens
storlek i åldrarna 25-44 år. Barot och Yangs (2002) skattningar utifrån två-ekvations ECM är
tyvärr inte jämförbara med denna studies en-ekvations modell.
Som ett sista steg i den långsiktiga regressionen appliceras de sammanställda tidsserierna för
denna studie på ekvationerna (3a) och (3b) och med hänsyn till dess angivna variabler, vilka
ursprungligen har formulerats i en studie av Sveriges Riksbank (2005) i enlighet med
metodavsnittet ovan. Signifikans uppnås för variablerna disponibel inkomst, reporäntan,
statsobligationsräntan och arbetslösheten, vars tecken (+/-) också kan styrkas i enlighet med
Riksbankens (2005) skattningar. Utifrån denna studie, vilken tar höjd för ytterligare nio år i
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tidserierna som ligger till grund för skattningarna, kan framförallt en ökad elasticitet för
disponibel inkomst och de två räntevariablerna urskiljas. Elasticiteten för hushållens
disponibla inkomster ökar med nästan 0,7 % från 1,3 till 1,98. De båda räntevariablerna
skattas från cirka 7 % till 9 % jämfört med Riksbankens 2 % till 6 %. Rekordlåga räntenivåer
har förvisso öppnat upp möjligheten för fler hushåll att kunna köpa sitt boende, men i och
med den höga och ökande elasticiteten för variabeln har marknaden också mycket tydligt
blivit mer känslig för förändringen i räntan. Elasticiteten för arbetslösheten är dock relativt
oförändrad jämfört med Riksbankens skattningar, och håller sig kring 3 % oavsett vilken av
räntevariablerna som inkluderas i regressionen. Vad som är intressant är att den tydliga
skevhet som finns i dataserien för arbetslösheten p.g.a. nya mätmetoder, som gör att den
relativa arbetslösheten felaktigt ser ut att ha stigit markant från 2005, tog vid först året efter att
Riksbanken gjorde sina skattningar (SCB, 2014). Om något, borde denna skevhet visa sig i en
ökad elasticitet i denna studies mätningar, vilket inte kan noteras överhuvudtaget. Återigen ett
tecken på att arbetslösheten kan anses ge både en dålig avspegling i prisutvecklingen på
svenska småhus och ses som en mycket svagt påverkande variabel för att förklara prisbilden
på marknaden överhuvudtaget i enlighet med tesen ovan. När det kommer till
bostadsbeståndet, som är tänkt att avspegla den tillgängliga bostadsstocken, uppnås heller inte
här en tillfredsställande signifikans för modellen. Därutöver skattas en elasticitet runt 3 %,
som är mindre än 10 % av Riksbankens estimerade värden. Det ska dock noteras att kvoten
hus per invånare i åldrarna 16-64 minskat kraftigt de senaste 10 åren, se bl.a. graf i bilaga 1.
Från den fastställda långsiktiga regressionen av variablerna enligt kolumn b i tabell 2 sparas
residualen för att kontrollera kointegration med ett Dickey-Fuller test, i enlighet med
metodavsnittet:
Tabell 4: Kointegrationstest av variabler enligt tabell 2, kolumn b.

Beroende variabel: Δu
Variabel
CONSTANT
ut-1

Koeff.

Std.fel

t-stat

p*

0,000

0,000

0,147

0,883

– 0,314

0,084

– 3,757

0,000

*signifikans på 5 % -nivån

Erhållet t-värde för koefficienten ut-1, som presenteras i tabell 3 ovan understiger det kritiska
värdet på 5 % signifikansnivå utifrån ett Dickey-Fuller test. Detta betyder att variablerna i den
långsiktiga regressionen får anses vara kointegrerade och att variablerna de facto har ett
långsiktigt samband i jämvikt, då hypotesen om att ingen kointegration förkommer kan
förkastas enligt Engle och Granger (1987). Att kointegration föreligger kan också bekräftas av
ett Johansen test, som är ett utvecklat och mer avancerat kointegrationstest (Johansen, 1991).
Således kan residualen också användas som en förklarande variabel i form av en felterm
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tillsammans med de andra förklarande variablerna i den följande kortsiktiga regressionen
utifrån en ECM.

6.3

Kortsiktigt samband

Från den långsiktiga kointegrerande regression av variablerna enligt kolumn b i tabell 2 sparas
residualen för att användas som en felterm i den kortsiktiga regressionen. I enlighet med ECM
laggas residualen en tidsperiod och benämns ut-1 när den används som förklarande variabel i
ekvationen. Övriga förklarande variabler är tillsammans med den oberoende variabeln
differentierade en gång. Bortsett från feltermen laggas alla förklarande variabler 4 gånger, där
även 4 laggningar av den beroende variabeln inkluderas som förklarande variabler. De
koefficienter som inte är signifikanta på 5 % -nivån plockas bort en åt gången efter den minst
signifikanta först. Tabell 4 nedan presenterar det slutgiltiga resultatet med enbart signifikanta
koefficienter kvar.
FASTIGHETSPRISINDEX är fortsatt beroende variabel i skattningen av regressionen, som
ursprungligen sker med hänsyn till totalt 84 observationer.
Tabell 5: Kortsiktigt regression. Skattning av feljusteringsparameter. 74 observationer (justerat), 1993K12013K4.

Beroende variabel: ΔFASTIGHETSPRISINDEX

Variabel

Koeff.

t-stat

p*

0,001

0,189

0,851

– 0,096

– 2,336

0,015

ΔFASTIGHETPRISINDEX t-1

0,182

3,356

0,001

ΔDISP_INK

0,370

2,640

0,010

ΔDISP_INK t-2

0,190

4,158

0,000

ΔBNP

0,567

4,546

0,000

– 0,027

– 2,803

0,007

ΔSKULD

0,539

4,133

0,000

Justerat R2

0,665

CONSTANT
ut-1

ΔRANTA_REPO t-1

F-statistic
Prob(F-statistic)

73,95
1,43E-30

Mean dependent variable
Durbin-Watson statistic

0,005
1,885

Jarque-Berra
Prob(Jarque-Berra)

0,41
0,694

* signifikans på 5 % -nivån
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Att de flesta variablerna är logaritmerade och att alla variablerna i modellen nu är
differentierade påverkar inte de kortsiktiga tolkningarna, utan det handlar fortsatt om
elasticiteter (se bl.a. Claussen, 2013). Då skattningen har genomförts med kointegrerade
variabler med hänsyn till en felterm i en ECM så handlar det närmare bestämt om de
kortsiktiga förhållandena och hur variablerna i tabell 4 ovan kan användas för att förklara de
svenska småhuspriserna på kort sikt och hur lång tid det tar innan långsiktig jämvikt kan
uppnås.
I enlighet med litteraturen har variablerna ett förklarandeförhållande med tecken som inte är
särskilt förvånande, där hushållens disponibla inkomster och rikets BNP tillsammans med
skuldsättningsgraden påverkar småhuspriserna positivt (en ökning i den förklarande variabeln
ger alltså en ökning i den beroende variabeln och vice versa) samtidigt som reporäntan på
samma sätt har en negativ effekt.
Utifrån tabell 4 ovan kan de svenska småhuspriserna på kort sikt förklaras dels av hur priserna
såg ut föregående kvartal, men också av både aktuella samt tidigare nivåer av hushållens
disponibla inkomster. Ett koefficientvärde om 0,37 antyder att positiv (negativ) förändring av
den aktuella disponibla inkomster om 1 % har en positiv (negativ) förändringspåverkan på de
svenska småhuspriserna med 0,37 %. Motsvarande tolkning kan göras för förändringen som
skedde i den disponibla inkomsten för två kvartal sedan, samt för aktuella nivåer i rikets BNP
och hushållens skuldsättning, som också har ett positivt förändringsförhållande till de svenska
småhuspriserna. Reporäntan har motsvarande negativa (positiva) förhållande, där en ökning i
reporäntan (läs: höjd reporänta) om en procentenhet omgående har en negativ påverkan med
fallande svenska småhuspriser om 2,7 %. Återigen uppnås ingen signifikans för den långa
räntan, samtidigt som den korta räntan har en omedelbart märkbart effekt, något som kan
stärka tesen ovan kring människor kortsiktighet.
Den kortsiktiga feljusteringstermen, ut-1, är signifikant och indikerar att de svenska
småhuspriserna långsiktigt kommer anpassa sig för att nå jämvikt. Koefficientens värde är
– 0,096 och kan förklaras som att gapet mellan de kortsiktiga och långsiktiga småhuspriserna
stängs med knappt 40 % årligen, vilket betyder att det tar 2,5 år för den kortsiktiga jämvikten
att nå upp till nivåerna för långsiktig jämvikt. Claussen (2013) får en till värdet mycket lik
feljusteringsterm om – 0,08 medan Hort (1998) får mycket högre uppskattningar inom
spannet – 0,67 till – 0,84.
Regressionen har en justerad förklaringsgrad (R2) om 66,5 %. Värdet får anses vara mer än
fullt godkänd, där studier av bl.a. Claussen (2013) samt Hort (1998) som också jobbar med
reala tidsserier, hamnar i en justerad förklaringsgrad strax under 60 % respektive knappt
80 %. Det ska dock inte uteslutas att denna studie kan ha missat någon viktig förklarande
variabel.
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Figur 2. Kortsiktigt samband. Verkligt och skattat värde samt residual enligt ECM.

Några större problem för regressionen kan i övrigt inte påvisas. Durbin-Watson värdet, som
mäter autokorrelation utifrån regressionens residual, där 0 indikerar positiv autokorrelation
och 4 negativ autokorrelation, ligger nära två, varför autokorrelation kan uteslutas (Gujarati &
Porter, 2009). Residualen har ett Jarque-Bera värde som ligger nära noll samtidigt som pvärdet inte är signifikant. Detta indikerar starkt att residualen i enlighet med figur 2 ovan är
normalfördelade och därför innehåller regressionen trovärdiga t-värden, då Jarque-Bera testet
mäter om dataurvalet som ligger till underlag passar in i fråga om skevhet och volatilitet i
förhållande till normaldistributionen (Jarque & Bera, 1987). Diagrammet i figur 2 visar även
att modellen verkar välfungerande och lämplig för dataserierna vid en jämförelse mellan de
verkliga och de av modellen skattade värdena (Harris, 1995). En applicering av den skattade
modellen i fråga, som visar god förutspående förmåga, kan med andra ord styrka argumenten,
i enlighet med vad som har sagts om variablerna i resultatavsnittet ovan, för att förklara de
svenska småhuspriserna.
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7. Avslutning
7.1

Slutsats

Priserna på svenska småhus har stigit avsevärt sedan mitten av 1990-talet, och det har under
de senaste åren pågått en stor debatt kring varför de har stigit så mycket. Målet med denna
studie har varit att försöka svara på denna fråga, genom att applicera en statistisk analys i
form av en ekonomisk ECM, för att peka ut och värdera tänkbara variabler. ECM är en
modell som tar hänsyn till både det kortsiktiga och långsiktiga sambandet och har lång
tradition när det kommer till ekonomiska studier av fastighetsmarknaden och dominerar den
empiriska litteraturen inom området. Valet av variabler har till största del grundats på en
tillgångs- och efterfrågeteori i form av en stock-flow modell, där framförallt två artiklar,
skrivna av Wheaton och DiPasquale (1992), samt Barot och Yang (2002) har tjänat som
grundpelare. Exempel på variabler som har använts är disponibel inkomst, hushållens
skuldsättning, BNP, faktorprisindex, samt kort och lång marknadsränta. För att illustrera de
svenska småhuspriserna används ett av SCB upprättat fastighetsprisindex avseende småhus.
Efter integrationstester och kontroll av kointegration har en regression genomförts där studien
påvisar en välfungerande modell baserad på svensk kvartalsseriedata från 1993 till 2013.
Modellen kan användas till att förklara vilka faktorer som kan anses ha en tydlig påverkan i
form av drivkrafter bakom de svenska småhuspriserna. På lång sikt förekommer ett
kointegrationssamband, varför faktorer som disponibel inkomst, hushållens skuldsättning och
rikets konjunktur i form av BNP kan pekas ut som orsaker med en starkt positiv anknytning.
Samtidigt som framförallt reporäntan, men också till viss del graden av arbetslöshet har
motsvarande negativa förhållande, varför man kan bekräfta att de senaste årens fallande räntor
kan användas som ett starkt argument till de stigande småhuspriserna.
På kort sikt kan framförallt prisbilden i form av ett historiskt värde från föregående kvartals
nivåer användas för att förklara prisutvecklingen. Faktorer som disponibel inkomst,
hushållens skuldsättning och konjunkturen i form av rikets BNP har även här en positiv
påverkan av olika grader, medan en positiv (negativ) förändring i reporäntan även har en
negativ (positiv) påverkan kortsiktigt.
Studiens resultat kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse kring den mycket starka
prisuppgång för bostäder i Sverige, som snart har pågått stadigt i 20 år, samtidigt som dess
resultat kan användas som riktlinje för att peka på hur framtida prisutveckling kan komma att
se ut utifrån landets samhällsekonomiska utveckling i övrigt. Två tydliga slutsatser som kan
dras är att hushållens förmåga till ökad konsumtion, när inkomsterna ökar, avspeglas i
småhuspriserna. En låg ränta gör samtidigt att fler än någonsin har råd att låna på en marknad
med ett redan mycket begränsat bostadsutbud.

7.2

Kommentarer till studien

Korrekta och användbara dataserier har varit huvudprioritet i denna studie för att kunna ge ett
meningsfullt och rättvisande resultat. Långa tidsserier, men framförallt till antalet många olika
typer av variabler gör att grundbearbetningen av datan kan vara helt avgörande för att undvika
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svagheter som påverkar resultatet. Säsongsresning och interpolering är två kritiska moment
som kan skapa skiljaktigheter. När säsongsjustering görs manuellt i efterhand i Datastream
används enligt uppgift samma metod, X11-metoden, som exempelvis SCB och OECD också
gör. Dock kan man inte utesluta att det skiljer sig från redan justerade serier. Vid
interpolering, när årsdata beräknas om till kvartalsdata, blir serierna med största sannolikhet
heller aldrig lika exakta som när de redan är kvartalsvisa från källan.
En variabel vars användning skulle kunna ifrågasättas är skuldsättning, då den inte bara avser
långsiktiga bostadslån utan hushållens totala skulder. Även om aktuella nivåer av de svenska
hushållens ackumulerade lån anger att 82 % av dem är långfristiga och framförallt borde avse
bostadslån, så är det mycket svårt att uppskatta denna andel över hela tidsserien eftersom den
inte lär vara konstant. Variabeln är dock ändå intressant då den avspeglar hushållens vilja och
förmåga att låna överhuvudtaget eftersom den representerar en kvot i förhållande till deras
disponibla inkomster.
Gällande valet av metod för studien skulle en mer avancerad modell för att kontrollera
kointegration ha kunnat tillämpas. Förvisso görs ett enklare Johansen test utöver EngleGranger testet, men egentligen bekräftar det bara vad Engle-Granger testet redan sagt om att
kointegration föreligger. Detta Johansen test skulle dock kunna appliceras fullt ut för att göra
en noggrannare skattning och utesluta överflödiga variabler i detalj, vilket det enklare EngleGranger testet inte kan göra. Tyvärr är metoden dock betydligt mer avancerad och svårtolkad
och har därför fått lämnas utanför denna studie.
För att ta denna studie vidare och ge resultatet större tyngd skulle en grundligare utvärdering
av modellen kunna göras för att få en bild av hur väl den skattade ECM fungerar fullt ut.
Detta skulle kunna göras genom att applicera modellens förmåga att prognostisera i
förhållande till det, i det här fallet fastighetsprisindexets, kända faktiska värde under olika
tidsperioder. Något som hade varit intressant och med en fullt ut bekräftat korrekt modell
möjligt att svara på, är huruvida Sveriges småhus faktiskt är övervärderade eller inte, och om
det finns en bubbla som kan förväntas spricka. De utpekade variablerna skulle också kunna
analyseras mer i detalj för att se hur de under olika perioder har olika förhållanden när det
kommer till att förklara de svenska småhuspriserna.
Även om genomförd studie ger ett resultat som kan styrka och peka ut förhållanden för att
förklara vad som påverkar priserna på svenska småhus bör man komma ihåg att den empiriska
undersökningen bygger på ett urval. En fortsättning på den här studien kan därför vara att
studera andra variabler samt andra tidsintervall.
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Bilaga 1 – Diagram

Diagram med studiens alla 13 dataserier som visar utvecklingen över tid under perioden 19932013. Alla variabler är logaritmerade förutom räntorna och arbetslöshet, vilka här anges i
(procentuell) decimalform.
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