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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att studera hur Sveriges reala fastighetspriser påverkas av det 

dynamiska förhållandet med makroekonomiska faktorer som inkluderar hushållens reala 

disponibla inkomster, hushållens reala finansiella tillgångar, real bolåneränta och  

reala faktorpriser. 

Med detta som utgångspunkt skattades en vektor felkorrigeringsmodell (VECM) i försöket att 

förklara den svenska fastighetsprisutvecklingen från år 1986 till 2016. 

 

Studiens resultat visar att det finns tre kointegrationer varav en kointegrationsekvation med 

fastighetspriser och bolåneränta. Med Grangers-kausalitetstest visades att reala 

fastighetspriser Granger – orsakas av reala disponibla inkomster, reala faktorpriser och reala 

finansiella tillgångar. Effekterna som skattades genom impuls-och respons funktionstestet 

visade att de oberoende variablerna har långvariga effekter på reala fastighetspriser. 
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1. Inledning 
 

Sveriges fastighetspriser har sedan 1980-talet kännetecknats av att vara cykliska och under de 

senaste decennierna har marknaden förändrats från att vara en hyresmarknad till att bli en 

marknad för bostadsägande. Framförallt har andelen av bostadsrätter ökat på marknaden 

sedan 1990-talet i samband med stigande fastighetspriser (SCB 2011, 2015).  

Trots den globala finanskrisen som inträffade vid början av år 2008 har Sveriges 

fastighetsprisutveckling varit positiv. Enligt tidigare studier har grunden till ökande antalet av 

bostadsrätter varit avreglering på kreditmarknaden som i sin tur har stimulerat byteshandeln 

på den svenska bostadsmarknaden (Claussen m.fl., 2011). 

 

Under senare tid har den akademiska debatten angående en effektiv bostadsmarknad 

innefattats av motstridiga åsikter. Den ena sidan hävdar att svenska bostadspriser är i harmoni 

med den samhällsekonomiska utvecklingen, dagens bostadspriser kan inte förutsägas genom 

tidigare bostadspriser, och att fenomenet av en ”bostadsbubbla” inte existerar. Den andra 

sidan påstår däremot att en effektiv bostadsmarknad inte existerar i dagens läge vilket innebär 

att det inte finns ett långsiktigt förhållande, kointegration, mellan svenska bostadspriser och 

bostadsmarknadens makroekonomiska faktorer. Beroende på om det inte finns ett långsiktigt 

förhållande mellan bostadspriser och bostadsmarknadens makroekonomiska faktorer, skulle 

en ineffektiv bostadsmarknad i detta fall innebära att Sverige, möjligtvis, går mot en 

lågkonjunktur (Flam, 2016). 

 

Tidigare undersökningar om bostadsmarknaden har studerats i större omfattning. Däremot har 

resultaten, om marknadens långsiktiga förhållanden mellan bostadspriser och 

makroekonomiska faktorer, inte varit eniga. Orsaken kan vara att bostadsmarknaden i tidigare 

studier har studerats under olika tidsperioder och metoderna som tillämpats kan ha påverkat 

resultaten i större skala.1  

Trots den breda litteraturen behöver flera områden inom bostadsmarknaden studeras 

ytterligare, i synnerhet hur bostadspriser påverkas av samhällsekonomiska chocker. 

Det vore därför intressant att skaffa sig upplysning om hur stora effekterna är vid 

marknadsförändringar på bostadspriser. 

                                                           
1 Vid intresse för metoder som tillämpats i tidigare studier hänvisar uppsatsförfattaren er läsare till  

  Claussen (2012), Hort (1998) och Chen (2006) 
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Syftet för denna uppsats är att studera hur Sveriges reala fastighetspriser påverkas av det 

dynamiska förhållandet med makroekonomiska faktorer som inkluderar hushållens reala 

disponibla inkomster, hushållens reala finansiella tillgångar, real bolåneränta och  

reala faktorpriser. 

1. Frågeställningen lyder:  

Finns det ett långsiktigt förhållande mellan reala fastighetspriser och uppsatsens 

makroekonomiska faktorer? 

2. Följdfråga: 

I hur stor grad påverkas reala fastighetspriser av chocker som inträffas på 

samhällsekonomin? 

Med detta som utgångspunkt skattas en felkorrigeringsmodell (VECM) i försöket att förklara 

den svenska fastighetsprisutvecklingen. Eftersom bostadsmarknaden är ett brett område att 

studera har uppsatsförfattaren därför valt att avgränsa studien till den svenska 

bostadsmarknaden gällande åren 1986 till 2016.  

I kapitel två presenteras bostadsmarknadens bakgrund som redovisar hur den svenska 

bostadsmarknaden har utvecklats från 1940-talet. Kapitel tre innehåller en genomgång av 

teorier. Kapitel fyra presenterar tidigare studier som utförts inom detta område.  Kapitel fem 

presenterar studiens datamaterial. Kapitel sex presenterar uppsatsens metoder vid besvarandet 

av dess syfte och frågeställningar. Kapitel sju presenterar resultatet från metod delen. I kapitel 

åtta diskuteras resultatet och dess skillnader i förhållande till tidigare studier. Slutligen i 

kapitel nio presenteras en slutsats. 
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2. Institutionell bakgrund 

 
I detta kapitel presenteras fakta om marknadsutvecklingen hos den svenska 

bostadsmarknaden. Mot bakgrund av tidigare studier och dokumenterade händelser kommer 

uppsatsförfattaren att redogöra för marknadens utveckling som delas upp inom fyra skeden 

gällande åren 1946 till 2016. 

2.1. Den svenska bostadsmarknadens historia mellan år 1946 och 2016 

 

Den svenska bostadspolitikens problemuppfattning fram till år 1946 var att behandla frågor 

kring den rådande bostadsnöden och levnadsstandarden på marknaden. I motverkan av dessa 

problem stimulerade staten efterfrågan på bostäder genom subventioner som senare togs i 

beslut efter det andra världskriget. Ett beslutstagande som adresserade det första skedet i det 

så kallade ”problembildandets fyra skeden”. År 1946 utförde staten förändringar på 

marknaden som präglades av expandering och modernisering av bostadsbeståndet fram till 

1990-talet. Att skydda marknaden från ytterligare fluktuationer innebar att staten finansierade 

bostadsproduktionen med lån, bidrag till mindre bemedlade hushåll, samt implementera 

regleringar på kredit- och bostadsmarknaden (Boverket 2007).  

 

År 1965 beslutade riksdagen att expansionen skulle tillföra ytterligare en miljon bostäder och 

därigenom förbättra bostadsstandarden. I syfte att implementera Miljonprogrammet skulle 

bostadspolitiken tillföra en ökad bostadsstandard till rimliga priser (Boverket 2007). 

 

Mellan åren 1968 och 1974 tog hushållen del av statliga skattesubventioner i syfte att köpa 

egnahemsrätter. Med ränteavdraget ökade andelen ägda bostäder fram till slutet av år  

1980 och i samband med miljonprogrammet förbättrades boendetätheten. 

 (Boverket 2007; allmannnyttan.se). 

 

Det andra skedet innebar att den rådande högkonjunkturen tog sitt slut vid oljekrisen år 1973. 

Följaktligen minskade konkurrensen om arbetskraft som resultat av den stramande ekonomin 

vilket på sikt ledde till att bostadspriserna avtog och bostadsproduktionerna utfördes i mindre 

utsträckning (boverket 2007).  I samband med ökad arbetslöshet på marknaden rådde det 

samtidigt en ökad efterfråga på smålägenheter och studentbostäder. Vid dessa förändringar på 
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marknaden inledde staten ROT-Programmet.2 Det innebar att lägenheter i flerbostadshus och 

småhus skulle renoveras eller byggas på nytt och genom detta fyllde staten 

sysselsättningsgraden respektive marknadens efterfråga. Vid slutet av år 1985 avreglerades 

kreditmarknaden, den så kallade Novemberrevolutionen, i syfte att vidga 

belåningsmöjligheter i synnerhet för bostadsmarknaden.  Indirekt ledde detta till kraftiga 

ökningar i realräntan och reala bostadspriser vilket delvis förklarades genom den ökade 

efterfrågan på bostäder, framförallt i storstadsregionerna, bland den yngre generationen. 

(Boverket 2007). 

 

I det tredje skedet vid år 1990 inleddes ett systemskifte för den svenska bostads-och 

ekonomiska politiken. Riksbankens första prioritet var att bekämpa den höga inflationen från 

kreditmarknadens avreglering som hade skapat en bostadsbubbla. Lösningar på 

samhällsekonomin syftade till att avveckla systemet med statliga lån och räntegarantier för 

bostadsbyggandet. Målet för den låga inflationen och skattereformen skulle på längre sikt leda 

till att byggandet av bostäder stimuleras (Boverket 2007). 

 

I det fjärde skedet mellan åren 1995 och 2003 hade bostadsbristen förändrats till 

bostadsöverskott. Den ökade rörligheten bland befolkningen ledde till att trycket på bostäder 

ökades i storstadsregionerna vilket resulterade till ett ökat utbud på bostäder i landsbygden. I 

följd ökade fastighetspriserna i storstadsregioner och de finansiella problem som uppstod hos 

kommunerna subventionerades av staten, det så kallade bostadsakuten.  Det innebar att de 

bostadsföretag som var mest utsatta subventionerades för specifika ändamål. Framförallt gick 

subventionen till att bygga om lägenheterna till studentbostäder i samband med beslutet av 

den kraftiga utbyggnaden av högskoleplatser (Boverket, 2007).  

 

Resultatet ledde till att bostadsmarknaden fram till år 2006 hade anpassats till förändringar av 

befolkningens preferenser och marknadens behov. Man byggde i motsatsen till det som 

gjordes tidigare: Modernism till postmodernism, mindre byggnation på landsbygden och mer i 

centrala regioner i Sverige, från samma konstruktion på bostäder till mer varierande, istället 

för ny teknik använde man det som var beprövad och från billigt till dyrt (allmnnanyttan.se).  

 

 

                                                           
2 ROT är en akronym på Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.  
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Frisell & Mazdih (2010) anger i sin rapport angående den globala finanskrisens påverkan på 

svenska bostadspriser i jämförelse med västvärldens övriga länder. Redan år 2007 började 

bostadspriserna stagnera på en del marknader, i synnerhet i Irland och Spanien där 

stagnationen låg på 40 procent sedan finanskrisens början. Enligt författarna ska 

kreditmarknadens avreglering och höga disponibla inkomster vara orsaken till att den svenska 

prisutvecklingen på bostadsmarknaden inte påverkades i lika stor grad. Baserat på data från 

SCB skedde det en återhämtning på prisutvecklingen vid slutskedet av år 2012 och har ökat 

sedan dess (scb.se). I likhet med Frisell & Mazdih (2010) betonar Claussen (2012) att även 

dessa faktorer delvis förklarar prisutvecklingen sedan år 2012.  
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3. Teoretisk bakgrund 
 

Dispositionen för detta kapitel sker genom att presentera teorier kring bostadsmarknaden från 

olika ekonomiska perspektiv. I sektion 3.2 diskuteras hypotesen om en effektiv marknad 

(EMH).  

3.1. Variablernas bakomliggande teorier för Bostadsmarknaden 
 

I syfte att förklara hur teorin kring efterfråga och utbud samverkar på bostadsmarknaden utgår 

denna uppsatsen från en pristeori. Beskrivningen av teorin utgår från en fri marknad där reala 

fastighetspriser påverkas av förhållandet mellan efterfråga och utbud. Följande figur 3.1 

presenterar hur reala fastighetspriser påverkas av förändringar på efterfråge-och 

utbudskurvan. 

 

Figur 3.1. Förhållandet mellan efterfråga och utbud på bostadsmarknaden 

  

Källa: Egen figur 

Från figuren 3.1 antar teorin även att marknadens konsumenter är rationella och konsumerar 

endast om bostaden uppfyller deras maximala nytta.3 Det innebär att reala fastighetspriser 

ökar när marknadens efterfråga överstiger dess utbud (E4) och på sikt minskas efterfrågan när 

prisnivån ligger över marknadens nyttomaximering. På längre sikt kommer exempelvis 

                                                           
3Generellt konsumeras en vara så länge priset maximerar nyttan hos hushållens givna konsumtionsförmåga    

 (Michael & Becker, 1973). Eftersom ägande av en bostad i detta fall kan anses vara en konsumtions -eller    

  investeringsvara, kommer optimistiska konsumenter att endast konsumera om framtida marknadsvärden är  

  högre än dagens (Anari & Kolari, 2002). 
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byggföretagen att tillföra fler bostäder viket leder till att en markandsjämvikt uppnås (E2).  

När utbudet istället överstiger efterfrågan faller priserna på fastigheter (E3) och innebär att 

efterfrågan ökar på längre sikt tills marknadens nyttomaximering är uppnådd, även kallad för 

den nya marknadsjämvikten (E2) (Gale, 1955). 

Det som bör noteras är att Figur 3.1 är begränsat och redovisar endast marknadsförhållanden 

och inte dess orsakssamband.4  

Ur en historisk synvinkel har den svenska bostadsmarknaden påverkats negativt under 

perioder av globala kriser som denna uppsats från och med nu kallar för chocker.  

När en chock inträffar samhällsekonomin påverkas arbetslösheten negativt vilket hämmar den 

relativa tillväxten hos hushållens finansiella tillgångar och disponibla inkomster. Marknaden 

responderar automatiskt med fallande priser på grund av överskottet på bostäder från den 

minskade efterfrågan.  Med hänvisning till definitionen av animal spirit som förespråkas av 

Keynes ekonomer och menas att marknadens framtida förväntningar om ökade inkomster ska 

leda till ett ökat motiv att konsumera idag. På sikt påverkas prisutvecklingen av marknadens 

efterfråga och leder till att fastighetspriserna stiger (Gottfries, 2013).  

Eftersom disponibel inkomst visar hushållens konsumtionsförmåga bör denna faktor delvis 

förklara prisutvecklingen. Med dess utgångspunkt bör detta leda till framtida ökningar på 

bostadsefterfrågan i samband med ökade disponibla inkomster och på längre sikt ökar 

bostadspriserna (Englund 2011). Vidare tillägger Chen & Patel (1998) att en stor del av 

prisutvecklingen kan kopplas till procentuella förändringar från hushållens förmögenheter, 

beroende på om ökandet sker jämsides med bostadsmarknadens marknadsvärde.  

 

När en chock inträffar samhällsekonomin bör staten, enligt Keynes teori, sänka inkomstskatter 

eller öka offentliga utgifter genom en expanderad finansiell politik. Följaktligen ska detta 

stimulera produktionsfaktorn för ett land då befolkningen får incitament till att konsumera. 

Enligt teorin ska inflation och arbetslöshet på längre sikt återgå till dess jämvikt och ett lands 

produktionsfaktor ökar som resultat.  Monetära ekonomer förespråkar istället att kontrollerad 

marknadsränta är en politik att föredra framför finanspolitiken. Genom att låta ekonomin 

styras av laissez faire ska detta leda till att marknadens produktionsfaktorer och 

fastighetspriser stimuleras i slutändan (Totonchi, 2011).  

                                                           
4 Orsakssambandet kommer att testas senare i kapitel sju  
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Teorin kring en kontrollerad marknadsränta kan förklaras genom en omvandlad  

Gordons-tillväxtmodell för aktiepriser som visar att det bör existera en konvex samverkan 

mellan bostadspriser och marknadsräntor. Det innebär att när riksbanken ändrar 

marknadsräntor för bolån kommer bostadspriser att förändras i motsatt riktning som respons. 

Beroende på om marknadsräntorna är låga kommer sparandet av pengar i form av sparkonton 

att minska vilket leder till att befolkningens incitament till konsumtion ökar. På sikt blir 

lånuttagen billigare vilket resulterar till en positiv bostadsprisutveckling 

(Mayer & Hubbard, 2016).  

Bostadsmarknaden är ett klassiskt exempel på en marknad där säljaren oftast inte besitter full 

kunskap om marknadstillvaron och tidiga marknadspriser. Detta ska därför försvåra 

prissättningen vid försäljningen av en bostad eftersom bostäder, i synnerhet småhus, även 

varierar i faktorpriser ska detta delvis vara en orsak till marknadens prisutveckling för 

bostäder (Anenberg, 2012).5  

Chen & Patel (1998) tillägger att ökade faktorpriser bör delvis vara drivande till 

prisutvecklingen, i synnerhet för nya bostäder. Å andra sidan kan en motsatt effekt uppstå, där 

bostadens prisutveckling istället påverkar arbetskraften och leverantörer från byggindustrins 

löneförhandling respektive prissättning förmåga. Det skulle i sådana fall innebära att 

prisutvecklingen har en indirekt påverkan på faktorpriser (Chen och Patel, 1998). 

 

3.2. Den Effektiva Marknadshypotesen (EMH) 
 

Metoder för att identifiera en effektiv marknad har studerats i större omfattning inom 

litteraturen. Campbell & Schiller (1987) framför diskussioner kring en nuvärdesteori där 

förhållandet mellan två tidsserier ska kunna identifiera processen av en marknadsbubbla 

genom att analysera avståndet mellan priset på en tillgång och dess verkliga värde, 

egenvärde.6 Enligt Campbell & Schiller (1987) grundas nuvärdesteorin på metodens 

applicering av enhetsrotstest. Beroende på om testet visar att en marknadsbubbla existerar, 

kan priset på en tillgång och dess egenvärde karaktäriseras av två möjliga fall: 

                                                           
5 Faktorpriser är en av uppsatsens variabler och innefattar bland annat konstruktionskostnader. Detta presenteras  

   närmare i kapitel fem.  
6 Även om denna uppsatsens fokus var i synnerhet riktat mot kointegration och effekter på bostadsmarknaden,    

   skulle det även vara ett hinder att undkomma tester för en effektiv bostadsmarknad. Detta eftersom    

   metoder som tillämpas vid sådana undersökningar även är relaterade till denna uppsatsens metoder.  

   Däremot bör tolkningen av resultatet om en ineffektiv marknad i detta fall, existensen av en  

  ”bostadsbubbla”, ske med försiktighet. Se exempelvis Arshanpalli & Nelson (2008) och Claussen (2012) 
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1. Prisutvecklingen på en tillgång visar icke stationära egenskaper medan dess egenvärde 

visar stationäritet. 

2. Priset på tillgången och dess egenvärde visar karaktärer på icke stationäritet. 

Nuvärdesteorin har även rötter från EMH som menar att variablerna bör följa en kombination 

av random walk och drift. Det innebär att EMH uppfylls när marknaden inte kan förutspås i 

sin helhet medan variablerna ska visa ett långsiktigt förhållande. Eftersom det andra scenariot, 

enligt nuvärdesteorin, inte uppfyller kraven för att acceptera existensen av en ineffektiv 

marknad bör ett kointegrationstest introduceras vid analys av långsiktiga förhållanden mellan 

variabler (Arshanapalli & Nelson, 2008).7  

 

Enligt teorin ska faktorerna visa ett långsiktigt förhållande om marknaden inte visar 

karaktärer av en marknadsbubbla. Det innebär att faktorerna delvis kan förklara varandras 

beteende (Campbell & Schiller, 1987).8 Följaktligen diskuterar Claussen (2012) teorin kring 

felkorrigeringsmodellen (ECM) i kontexten av den svenska bostadsmarknaden. Författaren 

menar att oavsett om det, på kort sikt, råder en obalans på marknadsjämvikten ska det på 

längre sikt finnas ett förhållande mellan bostadspriser och marknadens fundamentala faktorer” 

(Claussen, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Definitionen av kointegration och enhetsrot diskuteras djupare i kapitel sex 
8 Det bör även noteras att från ett teoretiskt perspektiv är definitionen av marknadsbubbla kontroversiellt och   

  diskuteras i Fama (1991). 
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4. Tidigare studier 

I en rapport av Bergendahl m.fl. (2015) undersöktes den svenska bostadsmarknaden i 

förhållande till uppkommande effekter och dess påverkan på privatpersoner och 

samhällsekonomin. Eftersom bostadsmarknaden är cyklisk och att bostadspriser varierar från 

olika delar i landet, hävdar författarna att konsekvensen av prisskillnader leder till 

inlåsningseffekter.9  

 

Tillvägagångsättet i Bergendahl m.fl (2015) grundas på tidigare studier där författarna lyfter 

fram relationerna mellan bostadspriser och en mängd av påverkande faktorer. I helhet 

undersöker författarna ett annorlunda område, däremot är mängden av dessa synpunkter som 

tas till hänsyn användbar för denna uppsats. Exempelvis nämner författarna om 

bolånemarknadernas effekter på bostadspriser där faktorer som låneräntor har bidragit till 

bostadsprisernas utveckling i andra länder.10  

En studie skriven av Franken m.fl. (2011) undersöker författarna faktorer som kan tänkas 

påverka framtida fastighetspriser i Sydafrika. Med hjälp av minstakvadratsmetoden fann de 

stöd i sin regression om att det fanns åtta tänkbara faktorer som förklarar variationen i 

bostadspriser.11 De framför diskussioner om att identifiera dessa faktorer i ett tidigt skede 

vilket ökar möjligheterna för både köparna och säljarnas investeringsbeslut vid handel av 

bostäder. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer och den valda ekonometriska modellen kan 

man enligt författarna förutspå kommande uppåt- och nedåtsving på marknaden. Av intresse 

för denna uppsats är främst författarnas prognos för landets bostadspriser genom åren och 

faktorernas påverkan på dess marknad.  

Yang & Wang (2012) undersöker dynamiken på den svenska bostadsmarknaden med 

tillämpningen av en Gemensam trend (CT) modell som analyserar reaktionseffekter på dess 

marknad. Eftersom resultatet visades vara en linjär trend indikerar detta att förändringar hos 

kausala variabler leder till symmetriska fluktuationer på marknadens bostadspriser Med ett 

kointegrationstest bekräftades ett långsiktigt förhållande mellan marknadsräntor och 

                                                           
 9 Enligt Bergendahl m.fl. (2015) uppstår inlåsningseffekteter när bostadspriserna blir för höga i andra delar av    

    landet vilket leder till att rörligheten bland befolkningen minskar. På sin tur hämmar sådana effekter den   

    ekonomiska tillväxten. 
10 Detta är relaterat till den globala finanskrisen. Vid intresse för vilka länder som Inkluderades, hänvisas läsare  

    till sidan 41 i deras studie. 
11 Inkomst, debt-to-income ratio, BNP, inflation, faktorpriser, Bolåneränta, Johannesburgs  

    aktiekurser (JSE) och betalningsförmåga (affordability) 
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bostadspriser vilket innebär att under perioder av rådande fluktuationer på bostadspriser 

förklaras detta främst av marknadsräntor.  

Med Johansens ramverk utförde Chen & Patel (1998) en mikrostudie i syfte att studera 

dynamiken mellan bostadspriser och marknadens fundamentala variabler för 

bostadsmarknaden i Taipei, Taiwan.12 

Studiens resultat indikerar att det existerar långsiktiga förhållanden mellan bostadspriser och 

dess oberoende variabler. Resultatet för kausala samband indikerar även att studiens 

oberoende variabler Granger-orsakar bostadspriser. 13 

Claussen (2012) undersöker i sin studie om de svenska bostadspriserna är övervärderade. 

Genom att skatta med ECM, baserat på Engle-Grangers tvåstegsprocess (DOLS), fann 

författaren stöd för att det var disponibelt inkomst och bolåneränta som påverkade 

bostadspriserna. Däremot exkluderade författaren variabeln, faktorprisindex, eftersom dess 

långsiktiga korrigeringsterm inte visade signifikanta värden.  Författaren fann även svaga 

indikationer på att hushållens finansiella tillgångar ska kunna förklara prisutvecklingen. Detta 

resultat motsäger en tidigare rapport som skrevs av samma författare, Claussen m.fl. (2011). 

Slutligen kunde inte författaren stärka sin hypotes om att den svenska bostadsmarknaden var 

övervärderad. 

Hort (1998) undersökte med ECM baserat på panel data för svenska bostadspriser mellan åren 

1968 och 1994. I sin studie fann författaren att faktorer som hushållsinkomster, konstruktions-

och brukarkostnader delvis förklarar prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. 

Däremot finner författaren inte bevis att prisutvecklingen på kort sikt påverkas av 

spekulationer på marknaden vilket motsäger Keynes teori om animal spirit hos konsumenter. 

 

Sammanfattning av tidigare studier 

Tidigare studier har tillämpat olika modeller i syfte att undersöka bostadsmarknaden och 

utifrån resultaten visar det sig att dessa studerande variabler delvis förklarar bostadspriser hos 

dess valda geografiska område. Bergendahl m.fl. (2015), Franken m.fl. (2011) och  

Claussen (2012) undersökte bostadsmarknaden för olika länder där resultaten visar att det är 

bland annat bolåneränta och hushållsinkomster som delvis förklarar bostadsprisutvecklingen.  

                                                           
12 Johansens ramverk är ett kointegrationstest och kommer att presenteras närmare i kapitel sex 
13 Studiens oberoende variabler: faktorpriser, hushållsinkomster, nybyggnation, marknadsräntor och aktieindex  

    för Taiwan. 
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Vidare visar Yang och Wang (2012), Chen och Patel (1998) och Hort (1998) att 

prisutvecklingen även förklaras av faktorpriser, i synnerhet på den svenskabostadsmarknaden 

respektive bostadsmarknaden för Taipei, Taiwan.  
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5. Data 

 

Denna studiens datamaterial baseras på aggregerat kvartalsdata och sträcker sig från år 1986:1 

till 2016:4. I likhet med Claussen (2012) innehåller datamaterialet:  

reala fastighetspriser (FASTPI), real bolåneränta (BR), real disponibel inkomst (DI),  

reala finansiella tillgångar (FT) och reala faktorpriser (FPI).  

 

Uppsatsens variabler presenteras i logaritmiska termer, förutom bolåneränta, och har även 

kontrollerats för säsongseffekter genom att tidsserierna säsongrensats. Vidare hämtades 

datamaterialet från Statistiska central byrån (SCB) och Riksbanken.14 

 

Nedan i tabell 5.1 presenteras deskriptiv statistik och uppsatsens definitioner av dess 

variabler. 

Tabell 5.1 Deskriptiv beskrivning av variablerna på nivå utan logaritmiska termer 

Variabel Observationer Medelvärde Standard-

avvikelse 

Minimum 

gräns 

Maximum 

gräns 

FASTPI 124 338,2177 172 111 726 

DI 124 293666 115890 114823 604719 

FPI 124 7,091 0,330 6,376 7,543 

FT 124 333329 119463 160729 651599 

BR 124 1,754 1,415 -2,289 7,553 

 

Reala fastighetspriser (Beroende variabel):  FASTPI  

Variabeln är ett fastighetsprisindex och syftar till att mäta pris-och värdeutvecklingen för 

permanenta småhus, fritidshus och lantbruksenheter. Indexet baseras på basåret 1981 

(1981=100) och deflaterades med den underliggande inflationen (KPIF).15  

 

Real disponibel inkomst: DI 

Data för denna variabel mäts i miljarder svenska kronor och beräknades genom att deflatera 

med prisutvecklingen för hushållens konsumtion.  

                                                           
14 Det var endast real bolåneränta som hämtades från riksbanken. 
15 Det bör noteras att den underliggande inflationen, KPIF, är ett konsumentprisindex med fast bolåneränta och  

    baseras på basåret 1987 (1987=100). Vidare hämtades data från SCB. 



14 
 

Reala faktorpriser:  FPI 

Variabeln tar hänsyn till prisförändringar vid nyproduktion av flerbostadshus, gruppbyggda 

småhus och jordburksbyggnader. Vidare är variabeln ett index, faktorprisindex (FPI), och 

hämtades från SCB. 

 

Reala finansiella tillgångar: FT 

Variabeln baseras på marknadsvärdet i miljoner svenska kronor för hushållens aggregerade 

finansiella tillgångar. Variabeln inkluderar hushållens bankinnehav och exkluderar olika typer 

av pensionssparande samt anläggningstillgångar. 

Det bör noteras att framtagningen av denna variabel skedde i två delar. Eftersom kvartalsdata 

är endast tillgänglig från år 1996 till 2016, tillämpades en frekvensmetod, Dentons method, 

genom Europa kommissionens anvisningar för tidigare åren. Det innebär att årligdata 

omvandlades till kvartalsdata och är baserat på dess frekvens. Slutligen deflaterades variabeln 

med KPIF (europa.eu).  

 

Real bolåneränta (förklarande variabel): BR 

Denna variabel framställdes genom att beräkna ett viktad medelvärde av statsskuldsväxlar 

med löptiden av tre månader och statsobligationer med löptider från två till fem år. Valet av 

dessa tre marknadsräntor grundades på att datamaterialet för bolåneränta ännu inte fanns 

tillgänglig på kvartalsdata. Vidare beräknades variabeln enligt följande formel: 

 𝑖𝑡(1 − 𝜏𝑡) ∗ 𝜋𝑡
16 

• 𝑖𝑡: Det viktade medelvärdet för statsskuldsväxlar och statsobligationer för varje kvartal 

• 𝜏𝑡: Avdragsgill bolåneränta som skattas på femtio procent innan år 1991 och trettio    

procent därefter (PROP. 1997/98:1). 

• 𝜋𝑡: Månaders förändringar i procent för underliggande inflation (KPIF) där endast den 

tredje månaden för varje kvartal togs till hänsyn.  

 

 

                                                           
16 Formel är hämtad från Claussen (2012)   
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Följande figur 5.1 presenterar variablernas historiska utveckling där det även noteras att 

somliga tidserier påverkades i större grad under perioder av finanskriser, i synnerhet under 

perioden av den globala finanskrisen.  

Figur 5.1. Logaritmiska variabler på nivå 
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Förutom att diagrammet för bolåneränta indikerar på en svag stationäritet, anger övriga 

diagram inga indikationer på att variablerna har karaktärer av stationäritet och behöver därför 

differentieras. Det bör noteras att diagrammen visar kvartalsdata vilket är orsaken till dess 

fluktuationer vid varje tidpunkt.  

I diagrammet för reala fastighetspriser noteras framförallt två trendbrott från finanskriserna 

som präglade marknaden mellan åren 1990 – 1994 och 2008 - 2009.  

Diagrammet för reala disponibla inkomster visar däremot en ökad trend i samband med 

reformationen under år 1992 då riksbanken införde en ny penningpolitik i syfte att motverka 

inflationen. Vidare visar diagrammet för reala faktorpriser en ökad trend från år 2000 vilket 

kan bero på recessionen som präglade marknaden. I takt med att rörligheten bland 

befolkningen ökades ledde detta till fler byggda bostäder, i synnerhet i storstadsregioner 

(Boverket 2007).  
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6. Empiriskt modell 
 

I detta kapitel presenteras de valda metoderna för uppsatsens utgångspunkt där författaren går 

stegvis igenom olika skattningar vid anpassningen av Vektor felkorrigeringsmodellen 

(VECM). De ekonometriska skattningarna tillämpas enligt följande: 

1. Undersök och konfirmera att tidsserierna innehåller enhetsrötter 

2. Informationskriterier 

3. Identifiera antalet av kointegrationer med Johansens metod mellan tidsserierna 

4. Anpassa VECM 

5. Grangers - kausalitetstest  

6. Impuls och Respons funktionstest 

7. Undersök diagnosen för modellens specifikationer 

I syfte att besvara uppsatsens första frågeställning avser uppsatsen att tillämpa punkterna ett 

till fyra, eftersom att konfirmera existensen av enhetsrötter utgör en stor vikt för att leda 

arbetet vidare.17 Detta innebär att beroende på om tidsserien är stationär blir antagandet att 

variabeln är integrerad på nivå 0, I(0). Ett test som innehåller för få laggar skapar 

undersökningsfel hos feltermerna medan det motsatta påverkar testets styrka negativt. 

Identifiering av antalet kointegrationer innebär: Givet att kointegration existerar kommer icke 

stationära tidsserier att dra sig till varandra i det långa loppet. Om det motsatta sker kommer 

tidsserierna istället att sträva iväg från varandra. Vidare kan VECM anpassas när det 

bekräftats att modellen innehåller kointegrerande vektorer (Becketti, 2013).  

Den andra frågeställningen besvaras genom att tillämpa punkterna fyra till sex. Oavsett 

resultatet från tidigare tester kan Grangers - kausalitettest utföras i syfte att testa variablernas 

kausala riktning i det korta loppet. Sedan analyseras VECM med IRF i syfte att undersöka hur 

den beroende variabeln, reala fastighetspriser, har reagerat över tiden i samband med 

impulser, även kallade för chocker.18 Slutligen kommer en diagnostikundersökning att utföras 

i syfte att undersöka modellens stabilitet och dess validitet (Becketti, 2013). 

 

                                                           
17 Notera att den första frågeställningen är: Finns det ett långsiktig förhållande mellan reala fastighetspriser och  

   uppsatsens makroekonomiska faktorer? 
18 Den andra frågeställningen är: I hur stor grad påverkas reala fastighetspriser av chocker som inträffas på  

   samhällsekonomin? 
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6.1. Test för enhetsrötter  
 

Appliceringen av tester för enhetsrötter har som syfte att finna en tidsseries grad av 

integration. Då tidsserier i praktiken tenderar att innehålla icke stationära egenskaper kan 

tidsserierna därmed omvandlas till att bli stationära genom differentiering  

(Nelson & Plosser, 1982). 

Ett ytterligare syfte i samband med tidigare, ”syftet att finna graden av integration”, är att 

förstå egenskaperna hos variabeln för att sedan formulera utgångpunktens ekonometriska 

modell. Om tidserien har egenskapen av en enhetsrot innebär det att en stokastisk trend är 

närvarande. Det skulle även innebära att modellen skapar en icke normalfördelad  

t -teststatistiska för modellens koefficienter, oavsett om urvalsstorleken är stora  

(Stock & Watson, 2011). 

Granger & Engle (1982) visar i deras studie angående möjligheter för att undkomma 

enhetsrötter, vilket sker genom att införa integrationer för icke stationära tidsserier. Det leder 

till att dessa linjära kombinationer uppvisar stationäritet, även om varje tidserie visar 

motsatsen.  

Det finns ett antal tester som kan utföras i syfte att analysera existensen av en tidsseries 

enhetsrötter, oftast utförs sådana tester genom en viss typ av VAR -modell.19 Enligt tidigare 

studier, som presenterades i kapitel fyra, har författarna inkluderat ADF som ett standard test 

för enhetsrötter, vilket även denna uppsats inkluderar tillsammans med DF-GLS Test 

(DFGLS). Det senare testet, skapat av Elliot m.fl. (1996), är en version av ett modifierat ADF 

t-test. DF-GLS utförs på liknande sätt som ADF, skillnaden är att tidsserierna omvandlas 

genom en regression för generaliserade minsta kvadrat metoden (GLS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 De vanligaste vid sammanhanget av kointegrationer är, Augumented Dickey-Fuller test (ADF),  

    Phillip –  Perron test (PP-test) och Kwiatkowski, Phillips, Schimidt & Shin test (KPSS). 
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6.1.1. Test för enhetsrötter – Augumented Dickey- Fuller test (ADF)  
 

Syftet att testa med ADF är för att undvika seriekorrelationer hos modellens felterm. Detta 

tillämpas genom att ADF inkluderar flera laggar som differentieras till vänsterledet för att 

fånga upp existerande seriekorrelationer (Stock and Watson, 2011). 

Vid analyser av variablernas karaktärer visar Becketti (2013) fyra alternativ som presenteras i 

tabell 6.1. 

 

Tabell 6.1. Följande tabell presenterar fyra alternativ vid tillämpning med ADF 

Alternativ Nollhypotes 

1 Utan drift och trend 

2 Utan drift och trend 

3 Med drift 

4 Med drift och trend 

Källa Becketti (2013) 

 

Det första alternativet visar att nollhypotesen för tidserien karaktäriseras av  

random walk utan en driftterm.  Det andra alternativet visar liknande karaktärer, i detta fall 

inkluderar modellen istället drifttermen.  Alternativ tre nollhypotesen beskriver att tidsserien 

karaktäriseras av random walk med drift. Detta innebär att drifttermen antar ett värde som inte 

är lika med noll vilket är även skillnaden mellan alternativ två och tre.  

Alternativ fyra har en nollhypotes där tidsserien har både random walk och trend.20  

Denna uppsats avser endast att testa hypoteserna för alternativ tre och fyra då variablerna från 

figur 5.1 inte indikerar att vara stationära (Becketti, 2013). 

 

6.1.2. Test för enhetsrötter – DF- GLS 
 

Generellt finns det ett antal tester som uppvisar högre styrka än ADF – testet och bland dom 

är DF-GLS testet. Ett test med högre styrka än ADF bör av automatik visa en högre 

sannolikhet att nollhypotesen förkastas. DF-GLS förväntas därför stärka den alternativa 

hypotesen att en tidsserie har stationära egenskaper när en tidsserie i första anblick visar 

                                                           
20 Vid intresse av diskussioner kring testet, hänvisar uppsatsförfattaren er läsare till Stock & Watson (2011). 
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egenskaper av enhetsrötter.21 Generella minsta kvadratmetoden (GLS) har även fördelen att 

kontrollera modellens residualer vid tillfällen av hög rörlighet bland varianser eller 

seriekorrelationer (Stock & Watson, 2011). Vidare anges hypotestestet kring enhetsrötter av 

följande: 

𝐻0: 𝛿 = 0, 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑠𝑙𝑢𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡    

𝐻1: 𝛿 < 0, 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑙𝑢𝑚𝑝𝑣𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡  

 

Nollhypotesen testas på liknande sätt som tidigare och skillnaden i detta fall är dess kritiska 

värden som har förändrats och förkastningen av nollhypotesen sker endast när teststatistkan är 

mindre än det kritiska värdet.22    

 

6.2. Valet av informationskriterier 
 

Innan tester utförs för enhetsrötter bör valet av antal laggar vara förankrade. 

Har en modell för få laggar ökar sannolikheten att seriekorrelationer inkluderas vilket  

ADF -testet präglas av i praktiken, trots testets antal av laggar. Mängden av förlorad 

information påverkar även prognoser och dess träffsäkerhet negativt. Antar en modell istället 

för många laggar kommer regressionen att skatta fler koefficienter som påverkar mängden av 

modellens frihetsgrader. På sin tur minskas testets styrka vid förkastning av hypotesen för 

enhetsrötter ( Cheung & Lai, 1995). 

Vid tester för VAR-modeller finns det ett antal tillämpade metoder och det bör även noteras 

att dessa kan förmedla olika resultat av laggar. De oftast nämnda är Akaike informations 

kriterier (AIC), Schwarz informations kriterier (SIC) och Bayesian informations kriterier 

(BIC). De mindre nämnda är Schwarz och Bayesian informations kriterier (SBIC) och 

Hannan och Quinn informations kriterier (HQIC). Varje test tillämpas efter datamaterialets 

karaktär och syftet för en studie. Exempelvis används HQIC oftast när syftet är att studera 

kvartalsdata med över 120 observationer, medan SBIC kan tillämpas oavsett urvalsstorleken 

givet att det är kvartalsdata. Med detta som grund vid valet av informationskriterier avser 

uppsatsförfattaren att använda sig av SBIC vid tester för enhetsrötter och kointegrationer 

(Ivanov & Kilian, 2001).   

                                                           
21 Koefficienterna visar egenskaper av enhetsrötter när dess värde ligger nära ett (Becketti, 2013). 
22 Parametern, 𝛿, är teststaistiskan för DF-GLS. För en detaljerad diskussion kring testet, hänvisar  

    uppsatsförfattaren er läsare till Stock & Watson (2011). 
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6.3. Kointegration 

 

När tidsserier uppvisar en gemensam stokastisk trend ska detta fenomen på längre sikt leda till 

att de rör sig mot en jämvikt. Analyser av kointegrationer syftar därmed till att undersöka den 

linjära kombinationen av dessa tidserier som enskilt har icke stationära karaktärer medan 

tillsammans existerar en typ av stationäritet.  Detta förklaras ytterligare genom att  

variablerna, på nivå, bör främst kontrolleras att inte vara stationära innan testet utförs. 

Beteckningen för detta är tidsseriens integration av graden noll, I(0), som sedan differentieras 

till att bli stationär av integrationsgraden ett, I(1) (Hendry & Juselius, 2000).  

Litteraturen för kointegrationstester har under en längre tid utförts i större bredd där 

tillämpningen för parvisa tidsserier, Engle-Grangers singulära ekvationsmetod, oftast 

används.  

Johansen (1988) presenterar en vidareutveckling av den första metoden och ämnas i synnerhet 

vid tester för fler än två tidsserier, ett så kallat vektor felkorrigeringsmodell (VECM).23 I syfte 

att matrisen inom VECM antar variabler som endogena, ska detta underlätta upptäckandet av 

att icke stationära tidsserier i det långa loppet har en gemensam stokastisk trend. Vilket  

Engle-Grangers två stegsmetoder inte tar till hänsyn (Johansen, 1988). 

Med resonemanget som utgångspunkt avser uppsatsen att tillämpa Johansens ramverk vid 

tester för kointegrationer.   

 

6.3.1. Johansen ramverk för kointegration 
 

När variablerna har kontrollerats av att vara I(1), kan Johansens ramverk tillämpas. Enligt 

Johansen (1995) är det obetydligt om variablerna har olika I(q) vilket grundas på att flera 

endogena variabler i matrisen även ökar sannolikheten att upptäcka existerande 

kointegrationer (Johansen, 1995).24 

I syfte att tillämpa Johansens kointegrationstest utgår VECM från en omvandlad  

VAR-modell. I följande ekvation 6.6 beskriver modellen variablernas långsiktiga förhållande 

där parameterna μ och P betecknas som komponenter för kointegation respektive antalet 

laggar (Becketti, 2013): 

                                                           
23 Det bör noteras att VECM även fungerar vid tester för två variabler (Johansen, 1991). 
24 Vid intresse av matrisens utseende hänvisas läsare till Becketti (2013)  



22 
 

𝑉𝐴𝑅(𝑃): 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜑1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝜑𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡              (6.1) 

 

I syftet om att tillämpa Johansens kointegrationstest kan ekvation 6.6 omvandlas till en 

VECM genom att differentiera matrisens variabler till I(q): 

∆𝑦𝑡 =  𝜇 + ∏ 𝑦𝑡−𝑔 + ∑ Γ𝑖∆𝑦𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 +  𝑒𝑡              (6.2) 

 

• Beteckningen ∏ 𝑦𝑡−𝑔 är lika med summan av matrisens koefficienter som förhåller sig 

till kointegration medan 𝑦𝑡−𝑔 är dess lagglängd som differentieras. 25 

• Beteckningen Γ𝑖 är lika med matrisens övriga koefficienter som inte förhåller sig till 

kointegration. 

Om uppsatsen finner att variablerna är av I(1) kommer Π ha rank,r, 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝐶,  bland 

vektorer som har kointegration. Om modellen istället inte visar att innehålla kointegrationer 

kommer Π istället att vara lika med noll och ∏ 𝑦𝑡−𝑖 försvinner från ekvationen  

(Becketi, 2013). 

 

Metoden maximum likelihood används inom Johansens ramverk och med hänvisning till 

ekvation 6.2 bryts koefficienterna ut i två delar, 𝑎 och 𝛽′: 

 

∆𝑦𝑡 =  𝜇 + 𝛿𝑡 + 𝑎𝛽′𝑌𝑡−1 + ∑ Γ𝑖∆𝑌𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 + 𝑒𝑡          (6.3) 

 

* Parametern 𝑎 är 𝑘 ∗ 𝑟 rank av matriser och är den justerande  

koefficienten i Π. Detta innebär att korrigeringstermens hastighet till jämvikten 

beräknas av denna koefficient och bör därmed visa ett negativt värde, −1 < 𝑎 < 0.  

* Parametern 𝛽 beräknar variablernas kointegrationsvektorer där varje kolumn inom 

matrisen är en vektor som anger ett långsiktigt förhållande. I likhet med den justerande 

koefficienten har 𝛽,  𝑛 ∗ 𝑟 inom matrisen. 

* Parametern 𝛿𝑡  och 𝑣 visar att tidstrenden är kvadratiskt respektive linjär. Detta 

innebär att 𝛿𝑡 är en avtagande trend och 𝑣  är en vanligt linjär trendstationär. 

(Becketti, 2013) 

                                                           
25 Vid intresse för matematiska fördjupningar hänvisar uppsatsförfattaren den intresserade till Becketti (2013)  

 



23 
 

Genom att undersöka om 𝑎𝛽 kan förklara kointegrationer mellan variablerna så föreslog 

Johansen och Juselius (1990) tre möjliga fall. Med hänvisning till ekvation 6.6 redovisas 

dessa fall nedan: 

1. Givet att variablerna är av I(0) innebär detta att Π har  full rank och tidsserierna är 

därmed stationära på nivå. 

2. Givet att variablerna är av I(1) och inte visar existerande  kointegrationvektorer 

innebär detta att Π har noll i rank. 

3. Givet att det existerar kointegration mellan variablerna innebär detta att Π har antalet 

rank i matrisen, 0 < Π(r ∗ p) < k. Det tredje fallet beskriver ekvation 6.7 där 

𝑎𝛽 inkluderas i ekvationen. 

 

I kontexten av denna uppsats kan resultatet visa maximalt fyra kointegrationer då 

datamaterialet består av fem variabler. För att beräkna dess antal har Johansen (1988) 

introducerat två kvottester. Nedan anges dessa ekvationer och hypoteser enligt följande: 

 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒  𝑡𝑒𝑠𝑡: λ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑟) =  −𝑇 ∑ log(1 − �̂�𝑖)
𝐾
𝑖=𝑟+1      (6.4)   

       

 𝐻0: 𝑟 = 0 , 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎  

 𝐻1: 𝑟 > 0  , 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟 𝑘𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡: λ𝑚𝑎𝑥(𝑟, 𝑟 + 1) =  −𝑇 log(1 − �̂�𝑟+1)    (6.5) 

𝐻0: 𝑟 = 𝑟 , 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑟 𝑘𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎  

𝐻0: 𝑟 < 𝑟 + 1 , 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑟 + 1 𝑘𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎

  

Från ekvationerna ovan definieras T och �̂� av en given urvalsstorlek respektive den skattade 

antalet av eigenvalue inom matrisen. Detta vill säga, om den skattade eigenvalue är av rank 0 

innebär detta att det finns en kointegrationsvektor inom matrisen. Hypotestestet fungerar på 

liknande sätt som tidigare. Skillnaden i detta fall är dess kritiska värden som inte följer en 

standardfördelning och nollhypotesen förkastas om teststatistikan är högre än det kritiska 

värdet.  

 



24 
 

6.3.2. Anpassningen av VECM 
 

Med utgångspunkten att det existerar kointegration ska VECM anpassas i syfte att identifiera 

modellens deterministiska komponenter. Johansen (1995) redovisade fem teorem av 

deterministiska komponenter en modell kan innehålla och dessa presenteras i tabell 6.2. 

 

För att förstå tabell 6.2 beskriver följande ekvation 6.6 en modell som inkluderar alla 

komponenter där varje komponent bryts ut för att sedan testas enligt hypoteserna. Med 

hänvisning till ekvation 6.3 omvandlas parametrarna till ekvationen 6.6 där dessa parametrar, 

𝜇 𝑜𝑐ℎ 𝛿𝑡, bryts ut till 𝜇 = 𝑎𝑣 + 𝛾 respektive 𝛿𝑡 = 𝑎𝑝𝑡 + 𝜏𝑡.26 Ekvationen ges därmed av 

följande:27 

 

∆𝑦𝑡 = 𝛾 + 𝜏𝑡 + 𝑎(𝛽′𝑦𝑡−1 + 𝑣 + 𝜌𝑡) + ∑ Γ𝑖∆𝑦𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 +  𝑒𝑡                             (6.6) 

 

Tabell 6.2. Följande tabell visar olika modeller och dess nollhypoteser angående 

förekommande trender i matrisen för kointegration 

Modell Restriktioner på trend och 

konstant 

Nollhypotes 

1 Inga restriktioner på trenden Alla parametrar skattas 

2 Restriktioner på trenden τ = 0, 

3 Inga restriktioner på 

konstanten 

τ = 0, ρ = 0 

4 Restriktioner på konstanten τ = 0, γ=0, ρ = 0 

5 Ingen trend τ = 0, γ=0, ρ = 0, υ = 0 

Källa Becketti (2013) 

 

 

 

                                                           
26 För en detaljerad förklaring sker hänvisningen till Johansen (1995) och Becketti (2013). 
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1. Modell ett är under nollhypotesen att ekvationen har en kvadratisk trend och att dessa 

variabler på nivåer är trendstationära. Parametrarna beskriver även dess elasticitet där 

siffran ett är i likhet med en stigande trend som sedan avtar till noll.  

2. Modell två är under nollhypotesen att ekvationen har en linjär trend och är 

trendstationär (τ = 0), runt det konstanta medelvärdet, 𝐸(𝑌𝑡)  =  0.  

3. Modell tre beskriver sin nollhypotes att de angivna värden är noll och indikerar en 

icke existerande kvadratisk trend i ekvationen. Den kointegrerande ekvationen är 

därför trendstationär runt 𝐸(𝑌𝑡)  =  0.  Eftersom γ inte är bunden till siffran noll, 𝛾 ≥

0,  kan parametern medföra en linjär trend.   

4. I modell fyra är parametern, γ, istället bunden till noll tillsammans med de två övriga 

parametrarna och indikerar att den kointegrerande ekvationen är stationär runt det 

konstanta medelvärdet, 𝐸(𝑌𝑡)  =  0.  

5. Modell fem innehåller varken en trend-eller konstantterm och nollhypotesen förkastas 

om modellens sannolikhetsvärde är under tio procent  

(Johansen, 1995; Becketti, 2013). 

Eftersom det första steget i Johansens kointegrationstest endast visar antalet existerande 

kointegrationer kommer VECM att anpassas i syfte att upptäcka påverkande komponenter 

inom modellen. Metoden blir då att utföra hypotestesterna som angavs i tabell 6.2.28  

 

Enligt empirin är det ovanligt att modellerna ett och fem inträffar. Eftersom uppsatsens 

datamaterial inte indikerar att innehålla liknande komponenter, enligt dessa modeller, väljer 

uppsatsförfattaren endast testa modell två till fyra.29  

 

Anpassningen av VECM sker i första hand genom att utföra ett vanligt kointegrationstest för 

att identifiera existerande kointegrationer. Sedan utförs hypotestester för varje modell från 

tabell 6.2.  Genom att börja från 𝑟 = 0 för varje test, testats hypoteserna tills den första 

hypotesen inte går att förkasta. När hypotesen inte längre går att förkasta kan den givna 

modellen accepteras (Asteriou & Hall, 2012).30 

 

 

                                                           
28 Det bör noteras ännu en gång att dessa tester kan endast ske om det existerar kointegration 
29 Dessa tre modeller visas i appendix A tillsammans med den allmänna VECM. 
30 Dessa steg kallas även för "Pantula principen” (Asteriou & Hall, 2012). 
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Det sista steget i syfte att ta fram kointegrerande ekvationer, framtas genom att normalisera 

resultatet från VECM. Detta innebär att restriktioner kommer att införas beroende på om det 

existerar kointegrationer. Dessa restriktioner skattas automatiskt av att Stata identifierar 

värdet som ligger inom β. Värdet för β tas sedan fram genom att varje variabel antar värdet 1 

vilket innebär att ekvationen inkluderar variabler som förklarar det långsiktiga förhållandet 

(Johansen, 1995).31  

 

6.4. Granger-kausalitetstest 
 

Tillämpningen av Grangerkausalitet introducerades av Granger (1969) i syfte att undersöka 

om karaktären av den beroende variabeln, X, kan förklaras av variabel Y’s påverkan. Detta 

innebär att metoden analyserar hur mycket en tidsserie kan förklaras genom att studera dess 

tidigare värden. Genom att öka antal laggar hos den andra variabeln, förklarande variabeln Y, 

undersöks tidsserien om det har skett en förändring. Visar förändringen att vara signifikant 

innebär detta att Y Granger orsakar X, Det som bör noteras är att testet inte förklarar om Y är 

den direkta effekten för resultatet av X. Istället innebär Grangerkausalitet att Y kan innehålla 

information om karaktären hos X och därmed korrelerar värdet idag hos X med tidigare 

värden hos Y (Granger,1969). 

Vid skattningar av VECM tillämpas däremot inte ett vanligt Granger-kausalitetstest som 

förkastar nollhypotesen genom en F-teststatistika.32 Istället kommer hypotestestet ställas 

under ett Chi fördelat test, 𝑋2 (Pala, 2013). 

Eftersom testet inte ger en fullständig förklaring av förhållandet mellan variablerna tillämpas 

multiplikator analysen, impuls och respons funktionstestet, som presenteras närmare i nästa 

sektion (Becketti, 2013).  

 

 

 

                                                           
31 Vid intresse för djupare diskussion kring detta, hänvisar uppsatsförfattaren den intresserade till  

    Johansen (1995) 
32 Testet ställs under nollhyoptesen vilket definieras av att det inte existerar Granger-kausalitet och förkastningen  

    sker beroende på om teststatistikan för F-fördelningen är högre än det kritiska värdet på fem procent       

    signifikansnivå (Granger, 1969). 
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6.5. Impuls och respons funktionen (IRF)  
 

Den VAR baserade analysen tillämpas i syfte att upptäcka kort -och långsiktiga effekter vid 

uppkomsten av en strukturell chock. Detta innebär att beroende på om det sker en ekonomisk 

händelse som påverkar makroekonomin ska dynamiken mellan variablerna undersökas och 

därför mätas hur länge en sådan chock varar.  I sin helhet kan denna typ av analys även 

skattas med en VECM. Skillnaden i detta fall är att IRF tenderar att stagnera hos en VAR-

modell medan den ibland kan fortsätta att sträva bort hos en VECM.  Detta anses att vara 

vanligt då stationära variabler hos VAR-modeller innehåller karaktärer av konstanta 

medelvärden och tidsberoende varianser. Vilket på sin tur innebär att oavsett beteendet hos 

IRF ska den enligt teorin återvända till dess medelvärde. Om IRF ökar på grund av en chock 

bör det även förväntas att stagnera med tiden. Inträffar en sådan händelse istället med VECM 

av I(1) bör det istället förväntas att ske i motsatt riktning.33 Syftet med metoden är att 

analysera hur reaktionsfaktorn, reala fastighetspriser, har reagerat över tiden vid tillfällen av 

chocker  hos impulsfaktorerna, uppsatsens övriga variabler (Pesaran & Shin, 1998). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Notera ännu en gång att I(1) inte behöver betyda att tidsserierna är stationära på ett sådant sätt som VAR,    

    tidsserierna antas istället att vara stationära för definitionens syfte. Det är dock vanligast att tidsserier blir  

    stationära vid den första differentieringen (Becketti, 2013) 
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7. Resultat 
  

Innan detta kapitel presenterar uppsatsens resultat bör vissa ståndpunkter redogöras. 

Främst bör det noteras ännu en gång att variablerna skattades i logaritmiska termer vilket 

innebär att koefficienterna i VECM tolkas som elasticitet. Ett värde av 2,24 i logaritmiska 

termer tolkas som: en procents förändring i den oberoende variabeln, X, gör att den beroende 

variabeln, Y, förändras med 2,24 procent.34 Skattningarna utfördes i Stata 12 och presenteras 

enligt ordningen i kapitel sex. 

7.1. Test för enhetsrötter med ADF och DF-GLS 
 

Redan från början har uppsatsen givit antaganden om att variablerna inte är stationära på nivå. 

Detta bekräftades genom att tillämpa ADF och DF-GLS där det senare testet angav en högre 

styrka om att behålla nollhypotesen på en procent signifikansnivå.35 Vid skattningar för 

enhetsrötter valde uppsatsförfattaren att inkludera fyra laggar enligt rekommendationerna 

(Ivanov & Kolari, 2002) 

Resultatet i tabell 7.1 visar att alla variabler enligt ADF, förutom bolåneränta, inte var 

stationära på nivå och behövde differentieras. Detta innebär att variablerna integrerar på den 

första graden, I(1), då tidsserierna innehåller både en drift-och trendkomponent.  

Däremot visade DF-GLS att även variabeln, bolåneränta, kunde behålla sin nollhypotes 

gällande enhetsrötter och behövde såväl i detta fall differentieras.  Med detta kan 

tvetydigheten kring bolåneräntans karaktärer tas bort och resultaten för alla variabler 

överensstämmer därför med tidigare studier angående enhetsrötter. Det bör noteras att  

DF-GLS även bekräftar testets stryka jämtemot ADF om att behålla nollhypotesen gällande 

enhetsrötter.    

 

 

 

 

                                                           
34 Notera att uppsatsförfattaren kommer, i detta kapitel och i kapitel åtta, benämna variablerna utan några termer.  

    Detta innebär att reala logfastighetspriser kommer benämnas som fastighetspriser etc. 
35 Om inte nollhypotesen förkastas innebär detta att variabeln har karaktär av en enhetsrot. 
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Tabell 7.1. Resultatet från ADF och DF-GLS 

Variabler ADF  

Med drift och trend 

DF-GLS Integrationsgrad I(q) 

Fastighetspriser    -2,998 -3,328 I(1) 

Disponibel inkomst   -1,627 -1,846 I(1) 

Faktorpriser   -3,369 -1,605    I(1) 

Finansiella tillgångar   -3,214 -2,381   I(1) 

Bolåneränta      -5,318 * -2,917 I(1) 
Notera: *, **, *** indikerar att nollhypotesen förkastas på 1%, 5% respektive 10% signifikansnivå, om att innehålla 

enhetsrötter.  

 

7.2. Johansens ramverk 
 

Innan uppsatsen tillämpar en VECM bör två krav vara uppfyllda. Den ena är att tidsserier på 

nivå inte har stationära karaktärer och att Johansens kointegrationtest uppvisar "𝑟" existerande 

kointegrerade vektorer. 

För att bekräfta antalet kointegrationer bestämdes den optimala lagglängden till att vara fyra, 

enligt informationskriteriet SBIC.36 Genom att inkludera antalet laggar i kointegrationstestet 

uppfylldes det andra kravet där både Trace -och Maximumtestet visade existensen av tre 

kointegrationer i matrisen.37  

Med dessa två krav uppfyllda tillämpades en VECM med Pantula principen som riktlinje där 

modell två till fyra testades efter dess ordning. Vid tre kointegrationsvektorer,𝑟 = 3, kunde 

inte den tredje modellen förkasta nolhypotesen och modellen antas därför som denna studiens 

VECM. Nedan i figur 7.2 presenteras Johansens ramverks kvottester för dessa tre modeller. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Informationskriteriet HQIC bekräftade även antalet laggar och dessa värden presenteras i appendix B 
37 Tabeller för dessa skattningar visas i appendix, C. 
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Tabell 7.2. Denna tabell illustrerar proceduren för modell två till fyra baserat på  

Trace -och Maximumtestet 

Nollhypotes 

Tracetest 

Alt. hypotes Modell 2 Modell 3 Modell 4 

r = 0   r >= 1 154,4976   129,17 206,1301 

r = 1   r >= 2 101,8885    77,63    91,6481 

r = 2   r >= 3   60,5235       37,90 *  47,2493 

r = 3   r >= 4    32,5015    11,48  20,5670 

r = 4   r >= 5         6,1109 *     7,5694 * 

Nollhypotes 

Maximumtest 

Alt. hypotes Modell 2 Modell 3 Modell 4 

r = 0 r = 1 52,6091 51,54 114,4820 

  r <= 1 r = 2 41,3650 33,46   44,3988   

  r <= 2 r = 3 28,0219    26,42 *   26,6824 

  r <= 3 r = 4      6,1109 * 10,60      12,9976 * 

Notera: * innebär att nollhypotesen inte kan förkastas på fem procent och indikerar att det finns minst r kointegrerande 

vektorer. 

 

Med hänvisning till den allmänna modellen, ekvation 6.6, ser ekvationen för den tredje 

modellen ut enligt följande:38 

∆𝑦𝑡 = 𝛾 + 𝑎(𝛽′𝑦𝑡−1 + 𝑣) + ∑ Γ𝑖∆𝑦𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 + 𝑒𝑡               (7,1) 

 

Identifieringen av den tredje modellen innebär att det inte råder en kvadratisk trend och att 

den kointegrerande ekvationen är trend stationär runt det konstanta medelvärdet. Med 

hänvisning till variablernas diagram, i figur 5,1, verkar detta stämma då dessa variabler även 

tenderar att öka med tiden. Det tydliggör även diagrammet för bolåneränta som i första 

anblick indikerade på en svag stationäritet.  

Stegen som återstår för detta test är att undersöka variablernas långsiktiga och kortsiktiga 

förhållanden samt hur fastighetspriser påverkas av en chock i förhållande till uppsatsens 

oberoende variabler. För att tydliggöra bilden av denna VECM skattades den tredje modellen 

i syfte att ta reda på vilken variabel som har ett långsiktigt förhållande med fastighetspriser. I 

samband med Johansens normalisering indikerar resultatet att endast bolåneränta ingår i ett 

långsiktigt förhållande med fastighetspriser. Det innebär att på långsikt är variablerna 

stationära trots att dessa har icke stationära karaktärer på nivå.  

                                                           
38 De resterande modellerna, två och fyra, presenteras ännu en gång i appendix A 
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Med hänvisning till ekvation 7,1 anges Kointegrationsekvationen vid jämvikt enligt följande: 

  

0 = (𝛽′𝑦𝑡−1 + 𝑣) + 𝑒𝑡  →  

𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟 = (−2,42 ∗ 𝐵𝑜𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑡 + 9,26) + 𝑒𝑡            (7,2)                                            

 

Det långsiktiga förhållandet mellan fastighetspriser och bolåneränta uppvisar i detta fall ett 

negativt samband där komponenterna, 𝑣 𝑜𝑐ℎ 𝑒𝑡, är konstant-och feltermen .39 Resultatet visar 

även att finansiella tillgångar medför en viss påverkan, i detta fall sker det en indirekt effekt 

på fastighetspriser.40 Variabeln inkluderas därför inte i kointegrationsekvationen, med en 

försiktig tolkning anses finansiella tillgångar som en exogen variabel och förklarar indirekt på 

beteendet av fastighetspriser.41 

Det bör även nämnas att variabler som inkluderas i en kointegrationsekvation baseras på dess 

statistiska signifikans. Det innebär att om variabeln har ett sannolikhetsvärde, p-värde, under 

fem procent, anses variabeln som godtyckligt (Becketti, 2013).  

Med dessa tester besvarades uppsatsens första frågeställningen om det finns kointegration 

mellan fastighetspriser och bostadsmarknadens makroekonomiska variabler.42 Det bör noteras 

ännu en gång att kointegration innebär att beteendet hos en variabel kan förklaras genom att 

undersöka beteendet hos en annan variabel, givet att det båda inte är stationära på nivå 

(Hendry & Juselius, 2000). 

Även om fastighetspriser på kortare sikt vandrar ifrån bolåneränta och finansiella tillgångar så 

kommer fastighetspriser i slutändan att röra sig tillbaka till jämvikten. Med andra ord visar 

dessa indikationer på att bolåneränta och finansiella tillgångar delvis kan förklara 

fluktuationer i fastighetspriser, i synnerhet bolåneränta. 

 

I nästa tabell 7.3 presenteras felkorrigeringskoefficienten som visar variablernas justerande 

takt till jämvikten. Den första felkorrigeringskoefficienten representerar denna modellens 

dynamiska stabilitet och anger ett godtyckligt värde.  

 

                                                           
39 Tabellen för kointegrationsekvationen visas i appendix C. Uppsatsförfattaren valde att exkludera tabeller för  

    övriga kointegrationsekvationer, eftersom dessa inte ligger inom uppsatsens fokus. 
40 Notera att ekvation 7.2 är kointegrationenekvationen vid jämvikt, därav värdet 0 i det vänstra ledet. 
41 Notera ännu en gång att dessa värden sker endast enligt VECM för denna uppsats. 
42 Notera ännu en gång att kointegration betyder ett långsiktigt förhållande mellan variabler.  
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Detta grundas på att felkorrigeringskoefficienten visar ett negativt värde och är statistiskt 

signifikant. Det innebär att det finns indikationer på ett långsiktigt förhållande mellan 

oberoende variabler och den beroende variabeln. Däremot gäller detta om variablerna 

inkluderas i kointegrationsekvationen (Becketti, 2013).  

 

Den första felkorrigeringskoefficienten anger att fastighetspriser justeras med en hastighet på 

0,22 procent när prisnivån ligger över dess jämvikt i förhållande till bolåneräntan. Det innebär 

att jämvikten nås strax efter ett år. 

 

För disponibla inkomster och faktorpriser går felkorrigeringskoefficienterna i motsatt 

riktning. Det var endast finansiella tillgångar som inte visade att ha ett signifikant värde 

medan bolåneränta uppvisade samma tecken som fastighetspriser. 

 

Tabell 7.3. Felkorrigeringstermer 

.  

Notera: *, ** indikerar att nollhypotesen förkastas på 1%, och 5% signifikansnivå 

 

7.3. Grangerkausalitet och IRF 

 
I syfte att även besvara frågeställningen gällande hur stor grad fastighetspriser påverkas av 

effekter som inträffas på samhällsekonomin, kommer Grangers - kausalitetstest och IRF att 

skattas. I syfte att skatta den kortsiktiga dynamiken mellan fastighetspriser och uppsatsens 

variabler börjar analysen med Granger - kausalitetsestet. Eftersom VECM inte skattar ett 

vanligt Granger - kausalitetstest, som tar hänsyn till F-teststatistikan, sker skattningen istället 

genom ett Chi fördelat test, 𝑋2 (Pala, 2013).   

I följande tabell 7.4 presenteras Grangers-kausalitet mellan fastighetspriser och uppsatsens 

oberoende variabler. 

Variabler α Minimum gräns Maximum gräns 

∆Fastighetspriser    -0,2244326 *  -0,3431518 -0,1057133 

∆Disponibel inkomst     0,0851848 *   0,0482744  0,1220952 

∆Faktorpriser     0,0410793 *   0,0199157  0,0622429 

∆Finansiella 

tillgångar 

 0,0196496    -0,1630594  0,2023585 

∆Bolåneränta     -1,524317 ** -2,771636 -0,2769976 
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Tabell 7.4. Granger-kausalitetstest 

Notera: *, **, * indikerar att nollhypotesen förkastas på 1%, 5% respektive 10% signifikansnivå. 

             Värden som står högst upp (längs ner) tillhör fastighetspriser (oberoende variabler) och pilarna visar den                  

              kausala riktningen. 
 

 

Skattningarna visar att fastighetspriser Granger - orsakas av disponibla inkomster, faktorpriser 

och finansiella tillgångar. Med den fortsatta tolkningen av finansiella tillgångar indikerar 

resultatet att variabeln bör anta formen som exogen eftersom den inkluderades i tabellen för 

kointegrationsekvationen, trots dess icke signifikanta resultat.43 Effekterna av VECM 

presenteras i det slutgiltiga steget där IRF skattas i syfte att tydliggöra svaret för uppsatsens 

andra frågeställning.  I följande figur 7,1 presenteras det dynamiska förhållandet mellan 

fastighetspriser och uppsatsens oberoende variabler.  

 

 

 

                                                           
43 Notera ännu en gång att det är samma tabell i appendix C 

Variabler Fastighetspriser Chi test p-värde 

Disponibel inkomst → 6,09 

  73,26 *  

             0,11 

             0,00 * 

Faktorpriser →  2,94 

        6,67 *** 

0,40 

       0,08 ***  

Finansiella tillgångar → 0,75 

     8,65 ** 

0,86 

      0,03 ** 

Bolåneränta . 3,36 

2,88 

0,33 

0,41 
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Figur 7.1. Impuls och Respons Funktionen     

 

Notera: Övre vänstra (högra) hörnet: Impuls (Disponibel inkomst) (Faktorpriser); Respons (Fastighetspriser) 

             Nedre vänstra (högra) hörnet: Impuls (Finansiella tillgångar) (Bolåneränta); Respons (Fastighetspriser) 

    

I figur 7.1 noteras det att effekterna hos fastighetspriser är störst vid chocker hos finansiella 

tillgångar och faktorpriser. Disponibla inkomster medför däremot en positiv effekt fram till 

den tionde kvartalet, effekterna är dock marginella i jämförelse med resterande oberoende 

variabler. Resultaten indikerar att fastighetspriser påverkas mer eller mindre av en 

samhällsekonomisk chock. Även om vissa variabler medför marginella effekter på 

fastighetspriser visar figurerna att effekterna är långvariga. 

7.3. Diagnostik för VECM 

Testerna som utförs i detta delkapitel är The Lagrange Multiplier (LM) i syfte att undersöka 

modellens autokorrelationer. Nästa test är Jarque-Bera test som är ett normalfördelningstest.  

Enligt det första testet kunde hypotesen om icke existerande autokorrelationer förkastas. Detta 

kan antyda på att det var för få laggar som inkluderades i VECM och indikerar även att 

innehålla autokorrelationer. Vidare utfördes normalfördelningstestet där resultat visade att 

kraven inte uppfylldes om att vara normalfördelad. Därmed visade dessa två tester att kraven 

för modellens validitet inte var uppfylld och innebär att skattningarna som utfördes bör tolkas 

med försiktighet.  
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8. Diskussion 

 

8.1. Jämförelser med tidigare studier 
 

Det har noterats tidigare att studier som utförts inom detta område i samband med denna 

uppsats skiljer från varandra. Eftersom Claussen (2012) och Hort (1998) använder sig av en 

dynamisk minstakvadratmetod (DOLS), antas det i förväg att resultaten kan skilja sig mer än 

marginellt. Trots detta kan det vara av intresse att för framtida undersökningar att i denna 

studie jämföra skillnaden mellan dessa effekter. Oavsett dess skillnader så uppvisar 

förhoppningsvis koefficienternas liknande effekter. 

 

Genom att främst börja med felkorrigeringstermen, visades att uppsatsens koefficient låg 

mellan Clausen (2012) och Hort (1998), -.22, -.08 respektive -.836. Eftersom det skiljer cirka 

tjugo år mellan denna uppsats och Hort (1998) har det därför skett en stor förändring bland 

prisutvecklingen, vilket även visas i figur 5.1. Uppsatsens koefficient ligger närmare 

Claussen (2012), beroende på om allt annat lika, kan skillnaden vara att åren inte skiljer sig 

markant, samt att formuleringen av dessa variabler skedde i liknande skala.  

 

För att återknyta till teorin så uppvisade faktorpriser att ha ett Granger-kausalt samband med 

fastighetspriser. Genom att även granska IRF, figur 7.1, visades att fastighetspriser påverkade 

i hög grad av marknadsförändringar på byggnadssektorn. Att ökade faktorpriser skulle leda 

till en ökning i fastighetspriser kan antas från båda hållen.  

Enligt Anenbergs (2012) teori innebär det att faktorpriser har en indirekt effekt på 

fastighetspriser. Det ska leda till att säljaren prissätter sin bostad med en summa som 

överstiger det tidiga inköpet. Givet att säljaren även inte har perfekt kunskap om marknaden 

ska detta påverka prisutvecklingen positivt. I jämförelse med Hort (1998) var effekten för 

faktorpriser i denna uppsats större.  

 

Uppsatsens variabel för disponibel inkomst hade en mindre effekt på fastighetspriser i 

jämförelse med Claussen (2012).  Enligt denna tidigare studie påverkade variabeln, disponibel 

inkomst, fastighetspriser mellan åren 1996 och 2011. I figur 7.1 kunde inte liknande effekt 

observeras. Enligt teorin ligger denna studie i nivå med Claussen (2012). Eftersom det 

uppmärksammades en viss påverkan vid chocker av disponibla inkomster jämtemot 
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fastighetspriser, även om effekten i detta fallet inte var lika stor som Clausen (2012).44  

Den positiva effekten innebär att vid ökade disponibla inkomster ska detta leda till att 

efterfrågan på varor ökar, i detta fallet för bostäder. Däremot stagnerade effekten av 

disponibla inkomster vid den tionde perioden. Detta kan innebära att en marknadsförändring 

inträffades vilket påverkade konsumenternas förväntningar om framtida inkomster. Relaterat 

till animal spirit, enligt Keynes ekonomer, minskades därför efterfrågan på grund av 

marknadsförändringar (Gottfries, 2013).  

 

Variabeln som uppvisade oförväntade effekter på fastighetspriser var framförallt 

bolåneräntan. Enligt IRF, figur 7.1, visade bolåneräntan en marginell negativ effekt som 

varade fram till den femtonde perioden. Denna variabel stämmer endast med teorin om 

effekten hos bolåneräntan var en ökning vilket därmed skapade en negativ effekt på 

fastighetspriser. I detta fall kan skattningen ta stöd från Claussen (2012) som visade att 

bolåneräntan påverkade fastighetspriser negativt mellan åren 1990 och 1996. 

 

Finansiella tillgångar som exkluderades i Claussen (2012), användes i denna VECM.  

Med hänsyn till skattningar från kointegrationsekvationen, visade finansiella tillgångar inga 

signifikanta värden. Eftersom variabeln inkluderades i normalisering för 

kointegrationsekvationen kan det istället betyda att variabeln indirekt förklarar 

prisutvecklingen på fastighetspriser. Denna teori återknyts med ovanstående teori för 

disponibla inkomster. 

 

Innebörden av det långsiktiga förhållandet mellan fastighetspriser och uppsatsens 

makroekonomiska variabler bör även noteras. Enligt resultatet har fastighetspriser en 

gemensam stokastisk trend, kointegration, med bolåneränta, vilket innebär att den svenska 

fastighetsprisutvecklingen inte är i harmoni med den samhällsekonomiska utvecklingen i sin 

helhet.  

I detta fall förkastas hypotesen om en effektiv bostadsmarknad och samhällsekonomin bör 

möjligtvis förvänta sig en kommande lågkonjunktur (Arshanapalli & Nelson, 2008).  

 

                                                           
44 Det bör noteras att Claussen (2012) och Hort (1998) inte använde sig av IRF vid tester för effekter.  
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8.2. Metodkritik 
 

Oavsett vilken studie som utförs, har alla en gemensam nämnare. Det är nämligen en studies 

begränsningar.  Eftersom denna uppsats studerade ett datamaterial som sträcker sig från åren 

1986:1 till 2016:4 uppstod främst begränsningen om att tidsperioden var för kort. Det som 

hade förbättrat uppsatsens datamaterial är en ökad tillgänglighet av åren, i synnerhet för 

finansiella tillgångar. Eftersom denna uppsats tillämpade Dentons method gällande 

konvertering av årligt data kan detta ha påverkat resultatets validitet. Metoden konverterar 

årligt data till kvartalsdata vilket kan leda till att vissa kvartal får för höga värden. En annan 

relaterat begränsning, är bolåneräntans tillgänglighet av data. Eftersom bolåneränta ännu inte 

finns i kvartalsdata framtogs variabeln genom ett viktad medelvärde av marknadsräntor för 

statsskuldsväxlar och statsobligationer som sedan deflaterades med KPIF. Av dessa skäl kan 

resultatet i denna uppsats inte representera bostadsmarknadens karaktärer i sin helhet och bör 

kombineras med andra studier. 
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9. Slutsatser 
 

Syftet med denna uppsats var att studera hur Sveriges reala fastighetspriser påverkas av det 

dynamiska förhållandet mellan makroekonomiska faktorer, som inkluderar hushållens reala 

disponibla inkomster, hushållens reala finansiella tillgångar, real bolåneränta och reala 

faktorpriser. Frågeställningarna som besvarades var om det fanns kointegration mellan reala 

fastighetspriser och uppsatsens makroekonomiska faktorer, och i hur stor grad 

fastighetspriserna påverkas av chocker på samhällsekonomin. 

Med detta som utgångspunkt skattades en felkorrigeringsmodell (VECM) i försöket att 

förklara den svenska fastighetsprisutvecklingen mellan år 1986 och 2016. 

Baserat på uppsatsens resultat identifierades tre kointegrationer mellan 

fastighetspriser/bolåneränta, disponibla inkomster/bolåneränta och faktorpriser/bolåneränta. 

Uppsatsens fokus var emellertid endast kointegrationen mellan fastighetspriser och 

bolåneränta. 

Resultatet från Grangers - kausalitetstest bekräftar att fastighetspriser Granger - orsakades av 

hushållens disponibla inkomster, faktorpriser och hushållens finansiella tillgångar. 

Genom att undersöka korrigeringstermen identifierades en hög justeringstakt för svenska 

fastighetspriser. Detta innebär att när de reala fastighetspriserna ligger över 

marknadsjämvikten i förhållande till bolåneräntan, är justeringstakten tillbaka till jämvikt 

ungefär ett år. I motsats till Claussen (2012) visade uppsatsens resultat att fastighetspriserna 

inte är i harmoni med den samhällsekonomiska utvecklingen. Genom att granska det 

långsiktiga förhållandet, ska endast den reala bolåneräntan delvis kunna förklara beteendet 

hos fastighetspriserna. 

Med en impuls och respons funktionstest (IRF), indikerar resultatet att hushållens finansiella 

tillgångar och faktorpriser har störst effekter på fastighetspriser. Det innebär att när chocker 

inträffar på samhällsekonomin, kommer effekterna att prägla fastighetprisutvecklingen under 

en längre tid. 

För framtida studier rekommenderas skrivaren att studera ett längre tidsintervall. 

I detta fall kan studien ske med panel vektorautoregressionsmodell i syfte att studera liknande 

städer som Hort (1998). Det vore därför intressant att se hur städerna har påverkats med 

prisutvecklingen på bostäder. 
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11. Appendix /Bilagor 

 

A 
 

∆𝑦𝑡 är den beroende variabeln, fastighetspriser: 

Modellen som inkluderar alla parametrar 

∆𝑦𝑡 = 𝛾 + 𝜏𝑡 + 𝑎(𝛽′𝑦𝑡−1 + 𝑣 + 𝜌𝑡) + ∑ Γ𝑖∆𝑦𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 +  𝑒𝑡                                 (11.1) 

Modell två; 𝜏 = 0 

∆𝑦𝑡 = 𝛾 + 𝑎(𝛽′𝑦𝑡−1 + 𝑣 + 𝜌𝑡) + ∑ Γ𝑖∆𝑦𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 +  𝑒𝑡                                 (11.2) 

Modell tre; 𝜏 = 0 𝑜𝑐ℎ 𝜌 = 0 

∆𝑦𝑡 = 𝛾 + 𝑎(𝛽′𝑦𝑡−1 + 𝑣) + ∑ Γ𝑖∆𝑦𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 + 𝑒𝑡             (11.3) 

Modell fyra; 𝜏 = 0, 𝜌 = 0, 𝛾 = 0 𝑜𝑐ℎ 𝑣 = 0 

∆𝑦𝑡 = 𝛾 + 𝑎(𝛽′𝑦𝑡−1) + ∑ Γ𝑖∆𝑦𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 +  𝑒𝑡                                  (11.4) 

 

B 
 

Tabell 11.1. Denna tabell illustrerar den optimala lagglängden 

Informationskriterier VAR(0) VAR(1) VAR(2) VAR(3) VAR(4) 

HQIQ 1,03028 -10,962 -10,8239 -10,6606 -12,7127* 

SBIC 1,09926 -10,5482 -10,0651 9,55693 -11,2642* 

Notera: * indikerar på att antalet laggar(q) är den optimala lagglängden. 
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C 
 

Tabell 11.2. Denna tabell presenterar kointegrationsekvationen för fastighetspriser och bolåneränta i 

realtermer och logaritmiska termer 

β Koefficient Standardavvikelse z P>|z| Minimum 

gräns 

Maximum 

gräns 

Fastighetspriser 1 . . . . . 

Faktorpriser 0 (omitted) . . . . 

Disponibel 

inkomst 

0 (omitted) . . . . 

Finansiella 

tillgångar 

0,22 0,44 0,50 0,68 -0,64 1,08 

Bolåneränta    2,42* 0,33 7,30 0,00* 1,77563 3,07789 

Konstant -9,26 . . . . . 

Notera: * indikerar att nollhypotesen kan förkastas på fem procent signifikansnivå då P < 5 %. 

 

 

 

 


