
 
 

 
 

   
Författare:  Handledare: 
   Mattias Dahlberg  Hans Lind 
Tobias Lövstedt   
 Stockholm 2013  
 

 
 
Institutionen för Fastigheter och Byggande  Examensarbete (15hp) inom 
och    Kandidatprogrammet Fastighet och Finans 
Centrum för Bank och Finans  Nr 181 
 

 

 

 

 

 

Söka bostad online 
- En studie av sökbeteendet hos Sveriges bostadssökare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

I 
 

Sammanfattning	  
  
  Titel: Söka bostad online 

- En studie av sökbeteendet hos Sveriges bostadsökare 
Författare Mattias Dahlberg & Tobias Lövstedt 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 181 
Handledare Hans Lind 
Nyckelord Sökbeteende, Hemnet, bostadsmarknad, reporänta 
   
Utvecklingen inom förmedling av bostäder har gått snabbt sedan internet blev en del av vår 
vardag. Idag vänder vi oss online för att hitta vår nya bostad och detta ger möjligheten att 
följa bostadsmarknaden på ett helt nytt sätt. Denna uppsats undersöker relationen mellan 
Sveriges bostadsköpares sökbeteende på Sveriges utan tvekan största bostadssöksajt Hemnet 
och Riksbankens räntebesked.  

Genom att analysera det totala antalet sökningar gjorda på bostadsrätter, hus och fritidshus vid 
av Riksbanken rapporterade räntehöjningar, räntesänkningar samt en lämnad oförändrad 
reporänta försöker författarna se om sökbeteendet ändras. Sökbeteendet fyller funktionen av 
en ny möjlig indikator för efterfrågan på den Svenska bostadsmarknaden. Den statistik som 
undersöks sträcker sig från tidsperioden april 2011 till april 2013. 

Resultatet av studien visar att Riksbankens räntebeslut, oavsett karaktär, inte ger någon effekt 
på antalet sökningar. Vad som istället kan observeras är att det finns en stark veckovis trend 
där måndagar är den dag med absolut flest sökningar. Antalet sökningar avtar sedan varje dag 
fram tills en form av botten på lördagen för att sedan ta ett kliv uppåt på söndag.  

De som söker bostad i Sverige påverkas inte av små, kortsiktiga ränteförändringar. Med en 
historiskt låg ränta samt en långsiktig planering av bostadsköp är det troligt att 
ränteförändringarna under denna period inte har någon inverkan på viljan att söka bostad. Sett 
till ränteration, förhållandet mellan ränteutgift och disponibel inkomst, finns även där 
utrymme för högre räntebetalningar. 

Uppsatsen har använt en ny metod att analysera efterfrågan på bostadsmarknaden. Den bidrar 
med inspiration till vidare forskning inom ett ämne som har mycket stor potential.  
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Abstract	  
  
  Title: Searching for a home online 

- A study of search behavior of Swedish home speculators  
Authors Mattias Dahlberg & Tobias Lövstedt 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 181 
Supervisor Hans Lind 
Keywords Search behavior, Hemnet, real estate market, repo rate 
   
The development of how we are marketing homes for sale has been rapid since the Internet 
became part of our daily lives. Today, we turn online to find our new home and this gives the 
opportunity to follow the housing market in a whole new way. This paper examines the 
relationship between search behavior on housing at Hemnet, Sweden's biggest online 
marketplace for homes, and the announcements of interest rate change by the Riksbank. 

By analyzing the total number of searches done on condominiums, villas and cottages at an by 
the Riksbank reported increased, decreased and unchanged interest rate, the authors will 
observe if there is a change in the search behavior. These types of search behavior for houses 
can work as a new indicator of demand in the Swedish housing market. The statistics that are 
examined range from April 2011 to April 2013. 

The results of the study show that the Riksbank's interest rate decisions, regardless of 
character, have no effect on the number of searches. What on the other hand is observed is 
that there is a strong weekly trend in the data. Monday is the day with the most searches. The 
searches then decreases each day until they bottom out on Saturday to later take a step up on 
Sundays. 

Those who are looking for housing in Sweden stay unaffected by small, short-term changes of 
interest. With historically low interest rates and long-term planning of home purchases, it is 
likely that changes in interest rates during this period has no effect on the willingness to 
search for housing. The interest ratio, the ratio of interest expenditure and disposable income, 
can also explain that people are still able to handle higher interest payments. 

The paper has used a new method to analyze the demand for housing. It provides inspiration 
for further research in a topic that has great potential.  
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1 Introduktion 
 

Detta kapitel kommer beskriva bakgrunden till arbetet samt ge en problemdiskussion. 
Vidare kommer studiens syfte, avgränsningar, struktur samt nödvändiga definitioner 
redogöras och förklaras.  

 

1.1 Bakgrund 
Hur den svenska befolkningen hittar sin bostad har sedan informationssamhällets intåg 
fått en helt ny karaktär. Persondatorerna blev ett vanligare fenomen i våra hushåll under 
90-talet och idag har i stort sett alla tillgång till internet, vare sig det är via dator eller 
mobiltelefon. Bostadsannonserna har fått ett nytt forum, ett forum som används flitigt. I 
letandet efter en ny bostad idag så väljer tre av fyra personer i första hand att använda 
internetbaserade informationskällor enligt en undersökning1 som Sifo utfört i samarbete 
med Hemnet (Hemnet, Pressmeddelande, 2013). Vad som gör detta intressant är att vi 
med hjälp av internet nu kan följa de som letar bostad på ett helt nytt sätt. Tidigare lades 
bostadsannonser ut i dagstidningar och hur många som tog del av informationen i dem 
kunde endast uppskattas. Internet däremot tillåter oss att mäta exakt hur många som 
söker på en exempelvis en viss typ av bostad, eller hur många som klickar sig in på en 
viss specifik annons.  

Den mest besökta internetbaserade bostadsförmedlaren i Sverige är utan tvekan 
Hemnet. Hemnet är idag överlägset störst på denna marknad med i snitt 1.7 miljoner 
besökare och nio miljoner visade annonser i veckan (Hemnet, 2012). Det är därmed inte 
så överraskande att nära två tredjedelar av alla svenska bostadsköpare hittar sin bostad 
via Hemnet (Hemnet, Pressmeddelande, 2013). Genom Hemnets starka position på 
bostadsmarknaden finns det potential i att använda den genererade sökstatistiken för att 
se om det i ett tidigt skede går att finna en ökad eller minskad efterfrågan. Undersöks 
sökbeteendets utveckling under händelser som bör påverka en bostadsköpares vilja att 
hitta och köpa en ny bostad, kan en helt ny möjlighet att följa marknaden i ett ytterst 
tidigt skede skapas. 

Det finns flera saker som bör påverka potentiella bostadsköpare, så som ekonomisk 
situation, förväntningar på bostadsmarknaden, mekanismer så som utbud och 
efterfrågan samt andra makroekonomiska faktorer. En sak som de flesta är direkt 

                                                
1 Sifo har på uppdrag av Hemnet gjort en undersökning bland personer som köpt eller sålt bostad de 
senaste två åren. I undersökningen som genomfördes mellan 19 och 26 februari 2013 deltog 
6992 personer. Av dessa var det 707 personer som köpt bostad de senaste två åren. Metoden 
för undersökningen var webbintervjuer i Sifos panel. 
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påverkade av och något som är vida diskuterat i såväl press som i vardagliga 
diskussioner är kostnaden av att låna pengar till sin bostad, det vill säga bolåneräntan. 
Bostadsköp är för gemene man den största och mest omfattande affären i hans eller 
hennes liv och därför blir lånekostnaden en stor och mycket viktig fråga. Det är en 
aspekt som kan vara avgörande för om ett bostadsköp blir av eller inte. Det som styr 
kostnaden för bolån är i grund och botten vad bankerna själva får låna upp kapital till 
för ränta. Denna ränta är vad Riksbanken tar betalt av bankerna och den kallas 
reporänta. Riksbankens riktlinje är att sex gånger om året besluta om vilken nivå 
reporäntan skall ligga på och även bedöma den förväntade räntebanan (Riksbanken, 
Dagordningar och protokoll, 2011). Detta beslut påverkar i sin tur bostadsköparens 
lånekostnad och på så vis även beslutet om det är dags att köpa bostad eller inte.  

1.2  Problemdiskussion 
Idag hittar största delen bostadsköpare sina bostäder via internet. Detta ger en unik 
möjlighet att följa sökbeteendet hos dem innan de faktiskt köper en bostad. Om det var 
möjligt att kunna se förändringar i bostadsmarknadens efterfrågefunktion redan innan 
reella prisförändringar skett vore det intressant men även värdefullt för såväl 
investerare/bostadsköpare som för ekonomipolitiska beslutsfattare. Denna uppsats 
ämnar undersöka om sökbeteendet hos Sveriges bostadssökare ändras vid 
räntesänkningar, räntehöjningar eller vid en oförändrad lämnad reporänta, genom att 
besvara följande frågeställningar: 

- Förändras sökbeteendet hos användarna på Hemnet när Riksbanken lämnar ett 
räntebeslut? 

- Finns det ett samband mellan antalet sökningar och räntebesked, vad beror detta på? 

- Om det inte finns något samband, vad kan förklara detta? 

1.3  Syfte  
Syftet med denna uppsats är att på ett helt nytt sätt undersöka om det finns något 
samband mellan sökbeteendet av Sveriges bostadssökare vid räntesänkningar, 
räntehöjningar samt vid en oförändrad ränta. 

Uppsatsen kommer även att bidra till tidigare forskning på efterfrågan i 
fastighetsmarknaden genom att undersöka eventuella bostadsköpares sökbeteende vid 
specifika makroekonomiska beslut, vilket inte någon tidigare analyserat. 

1.4  Tillvägagångsätt 
Vi kommer att använda oss utav sökstatistik från Hemnet, bestående av antalet 
sökningar under tidsperioden kring offentliggörandet av ett räntebeslut. Fokus kommer 
ligga på dagen för räntebeskedet samt de sju dagarna före och de sju dagarna efter för 
att se om det finns någon trend i Sveriges bostadssökares sökbeteende vid Riksbankens 
räntebeslut. Den valda tidsperioden är april 2011 till och med april 2013. Vidare 
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kommer författarna analysera om antalet sökningar på bostadsrätter, hus och fritidshus 
minskar, ökar eller är oförändrat i samband med att räntebeskeden har offentliggjorts, 
det vill säga innan egentliga ränteförändringen verkligen trätt i kraft. Under den period 
som sökbeteendet undersöks sker totalt fyra räntesänkningar, två räntehöjningar samt 
sju tillfällen då räntan lämnades orörd.  

1.5  Struktur 
Denna uppsats är uppbyggd enligt följande struktur: 

Kapitel 2 – Ägnas åt att titta på den institutionella bakgrunden till uppsatsen. En 
redogörelse för svenskens framfart på internet och hur bostadsmarknaden har flyttat 
online ges. Här presenteras även bostadsförmedlingssajten Hemnet.se, som står för den 
statistik som används. 

Kapitel 3 – I detta kapitel ges en överblick av tidigare forskning inom ämnet 
sökbeteende och konsumtion. Vyn för ämnet breddas och sambandet med 
bostadsmarknaden flytt till internet visas. 

Kapitel 4 – Här beskrivs såväl metoden för arbetet samt de nödvändiga avgränsningarna 
som gjorts. En beskrivning av den metod som använts för att samla och analysera 
datamaterialet innefattas även. 

Kapitel 5 – Kapitlet innehåller en presentation av den statistik som samlats in från 
Hemnet. En genomgång av resultaten samt en analys av resultaten inkluderas även i 
detta kapitel.  

Kapitel 6 – Här inkluderas en sammanfattning av arbetet, en förklararing av dess 
bidragande faktorer och även förslag till framtida forskning.  

1.6  Definitioner 
Sökningar – Avser det antal enskilda sökningar som besökare på Hemnet genomför 
efter bostadsrätter, villor och fritidshus på Hemnets webbplats. 

Ränta – Med ränta avses reporänta om annat inte anges i texten. 

Räntehöjning – Med räntehöjning menas en höjning av reporäntan. 

Räntesänkning – Med räntesänkning menas en sänkning av reporäntan. 

En oförändrad ränta – Med en oförändrad ränta menas att reporäntan varken höjdes 
eller sänktes, det vill säga lämnades orörd kvar på samma nivå som tidigare. 

Räntebeslut – Med räntebeslut menas Riksbankens beslut gällande nivån på reporäntan.  
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2 Metod och urval 
 

I detta kapitel beskrivs valet av forskningsmetod. Detta följs av en redogörelse av 
mängden data och vilken tidsperiod som studeras. Avslutningsvis beskrivs såväl de på 
förhand formulerade hypoteserna som studiens metodkritik.  

 

2.1  Val av forskningsmetod 
När det kommer till val av metod finns det generellt sett två metoder att angripa det 
insamlade datamaterialet med, kvantitativ eller kvalitativ metod. Valet är direkt kopplat 
till vilken typ av fråga studien vill besvara (Jacobsen, 2002). Kvantitativa metoder ser 
numeriska uppgifter som analysenheter där målet i sin tur är att beskriva, förklara eller 
bevisa ett samband. Forskaren använder systematiska insamlingsmetoder för att utifrån 
dem dra slutsatser (Davidsson & Patel, 2003). En kvalitativ studie bygger på att 
forskaren sätter sig in i och försöker få en djupare förståelse för respondentens situation. 
Denna typ av studie ger större frihet och mer utrymme för tolkning (Jacobsen, 2002).  

Vidare skiljer sig angreppsättet åt inom dessa metoder beroende på vilken ansats som 
antas, en induktiv eller deduktiv. Skillnaden ligger i vilken relation det är mellan teori 
och resultat. Den deduktiva ansatsen utgår från befintlig teori för att sedan utifrån 
observationerna ge ett resultat. Med en induktiv ansats är teorin resultatet av en 
forskningsansats, det vill säga studiens observationer och resultat (Bryman & Bell, 
2011). 

En deduktiv kvantitativ ansats har i denna uppsats använts som metod för att undersöka 
och analysera frågeställningen. Att använda denna typ av metod för denna typ av studie 
är lämpligt då uppsatsen önskar att analysera och förklara eventuella trender och 
samband i sökbeteendet på Hemnet utifrån statistiska metoder, vid specifikt utvalda 
ränteförändringar. En kvantitativ metod gör till skillnad från en kvalitativ ansats det 
även möjligt att sammanställa och analysera resultatet i statistiskt format för att därmed 
styrka det ytterligare (Merriam, 2009). 

Nackdelen med en kvantitativ ansats är att den av många anses oflexibel, det kan vara 
svårt att skapa förståelse för hur vissa sammanhang hänger ihop i det man undersöker. 
Ytlighet är också något som ses som ett problem. Jacobson (2002) anser att det ligger en 
risk i att kravet på objektivitet bidrar till en minskad närhet till det som skall undersökas 
vilket kan leda till en bristande förståelse. Detta leder till att validiteten blir lägre om det 
inte på ett tydligt sätt klargörs att det som är avsikten att undersöka verkligen undersöks. 
En deduktiv ansats medför även ett mycket begränsad datamaterial som antingen 
medvetet eller omedvetet stödjer hypotesen som forskaren förväntat sig eller önskat 
hitta. Fördelen däremot är att användandet av befintliga teorier gör det enkelt att vid 
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varierande resultat skapa en enkelhet i att bortse från vissa detaljer och på en högre nivå 
upptäcka och avläsa mönster (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

2.2  Urvalsstorlek och period 
Denna uppsats använder sig av det totala antalet sökningarna som gjorts på Hemnet 
under de perioder när räntebeslut om reporäntan presenteras för offentligheten. Antalet 
sökningar är uppdelat dagligen och analys kommer ske utifrån det dagliga antalet 
sökningar, en vecka före och en vecka efter räntebeslutet. Denna typ av data har endast 
lagrats av Hemnet sedan april 2011, varmed möjligheten att undersöka sökbeteendet 
under en längre tidsperiod än så inte finns. Alla räntebeslut under perioden april 2011 
till april 2013 kommer att tas i beaktning och analyseras. Det finns tre olika typer av 
beslut, sänkning, höjning samt oförändrad räntesats. Under den valda tidsperioden har 
det skett fyra räntesänkningar, två höjningar och sju fall där reporäntan lämnats 
oförändrad. 

2.3  Data & datainsamlingsmetod 
När det kommer till att samla in datamaterial finns det två typer av data, primär- och 
sekundärdata. Primärdata är sådant material som samlats in av forskaren själv, 
vanligtvis via intervjuer, egengjorda observationer eller via formulär. Sekundärdata 
däremot är sådana data som har samlats in av någon annan part, det är därför viktigt att 
alltid vara kritiskt till sådant material (Jacobsen, 2002).  

I denna uppsats är all data av sekundär karaktär, då den i sin helhet har hämtats från 
Hemnet och Riksbanken. Antalet sökningar kommer direkt från Hemnet och de olika 
räntebeskeden och dess datum kommer från Riksbanken. 

2.4 Hypotes 
Hypoteserna testade i denna uppsats är listade nedan. Dessa hypoteser grundar sig i 
vilket samband författarna på förhand misstänkte mellan förändringen i sökbeteende 
efter bostad och ett räntebeslut; en räntehöjning, en räntesänkning, eller en oförändrad 
reporänta.  

Hypotes 1: Det är en signifikant minskning av antalet sökningar på bostadsrätter, villor 
och fritidshus vid en räntehöjning. 

Hypotes 2: Det är en signifikant ökning av antalet sökningar på bostadsrätter, villor och 
fritidshus vid en räntesänkning. 

Hypotes 3: Det är ingen signifikant förändring av antalet sökningar på bostadsrätter, 
villor och fritidshus vid en oförändrad reporänta. 
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2.5  Metodkritik 
Denna studie består av en stor mängd datamaterial hämtad från endast två källor, 
Hemnet och Riksbanken. Det är i en studie av denna karaktär av stor vikt att såväl 
reliabiliteten som validiteten är hög för att styrka resultatet.  

Reliabilitet syftar på trovärdighet, att resultatet är producerat på ett trovärdigt sätt och är 
fri från partiskhet. Resultatet får inte vara en konsekvens av några som helst temporära 
eller slumpmässiga omständigheter som inte är bestående. Med andra ord ska resultatet 
bli detsamma oavsett om studien skulle upprepas flertalet gånger av olika forskare 
(Bryman & Bell, 2011). 

Reliabiliteten för denna studie måste anses vara hög då all insamlad data härstammar 
från endast primärkällor och inte sekundärkällor där risken alltid finns att datamaterialet 
blivit påverkat eller på något sätt felaktigt. Dock finns det en risk i att en del av de data 
som använts har blivit processad. 

Validitet syftar till att studien noggrant mäter det den är tänkt att mäta. Validitet bygger 
på att du kan specificera för vilka situationer och urval ditt resultat är giltigt. Kontroll av 
validitet avser att kontrollera en kvantitativ studie för eventuella systematiska fel. 
(Bryman & Bell, 2011). Enligt Bryman and Bell (2011) är validitet en av den mest 
centrala faktorn när det kommer till forskning. Vidare anser Bryman and Bell (2011) att 
när det kommer till kvantitativa studier är det även viktigt att studien besvarar en 
specifik fråga, det vill säga har en hög teoretisk validitet.  

Validiteten för denna studie tros vara hög då risken för systematiska fel är mycket liten 
och den hårda kontrollen av datamaterialet medför att eventuella slumpmässiga fel är 
väldigt små. Hänsyn till den interna validiteten har även tagits, då det i kvantitativa 
studier är av stor vikt då syftet är att bestämma om studiens resultat är av hög validitet 
eller inte, vilket i sin tur indikerar eventuella felberäkningar i processen (Bryman & 
Bell, 2011).  
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3 Institutionell bakgrund 
 

Detta kapitel ägnas åt att beskriva fastighetsmarknaden och jämföra den med effektiva 
marknader i allmänhet. Detta följs av en beskrivning av Hemnet och dess framtid på 
bostadssökmarknaden. Slutligen ges en redogörelse kring reporäntan samt hur 
förväntningarna byggs upp inför ett räntebeslut. 

 

3.1  Fastighetsmarknader och effektiva marknader 
I detta arbete är syftet att hitta och försöka använda en ny indikator för efterfrågan på 
den svenska bostadsmarknaden. För att ge insyn till hur en fastighetsmarknad är 
uppbyggd och hur den fungerar kommer denna sektion förklara hur en 
fastighetsmarknad fungerar samt jämföra den med effektiva marknader. 

På en effektiv marknad är varor och tjänster homogena vilket innebär att det är lätt att 
hitta substitut för varje given vara eller tjänst. Det är inte fallet på fastighetsmarknaden 
då två skilda fastigheter aldrig är fysiskt identiska utan alla fastigheter är mer eller 
mindre unika (Appraisal Institute, 2008). 

En effektiv marknad består av ett stort antal aktörer som skapar en fri och 
konkurrensutsatt marknad, där ingen av aktörerna har en tillräckligt stor marknadsandel 
för att effektivt kunna påverka marknadspriset (Appraisal Institute, 2008). 
Fastighetsmarknadens olika fastigheter karaktäriseras av heterogenitet eftersom det 
oftast bara finns ett fåtal köpare intresserade av en specifik fastighet vid en given 
tidpunkt, och oftast ännu färre säljare (Appraisal Institute, 2008). Detta kanske låter 
konstigt eftersom det finns miljoner husägare i Sverige, men i själva verket är bara ett 
fåtal intresserade av en särskild enhet vid en viss tidpunkt. Dessa skillnader innebär att 
både potentiella säljare och köpare har en betydande inverkan på priset när det kommer 
till en fastighetsmarknad, vilket inte är fallet på en effektiv marknad. 

På effektiva marknader finns det nästan alltid en balans mellan utbud och efterfrågan, 
och om det inte finns en balans skapas en arbitragemöjlighet som snabbt kommer att 
försvinna på grund av den fria konkurrensen (Fama, 1970). På fastighetsmarknaden är 
situationen något annorlunda där efterfrågan kan skifta när som helst, vilket inte är fallet 
för utbudet på grund av byggnadstiden av fastigheter (Appraisal Institute, 2008). 

En viktig komponent av en effektiv marknad är att alla marknadsaktörer är fullt 
informerade om marknadsvillkoren, egenskaperna av själva varan eller tjänsten såväl 
som egenskaperna av substituten. All nödvändig information är även tillgängligt utan 
extra kostnad (Fama, 1970). I allmänhet är detta inte situationen på 
fastighetsmarknaden, speciellt inte för hus där investeraren i nästan samtliga fall är icke-
professionella privatpersoner med relativt låga kunskaper om både fastighetsmarknaden 
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och om det egentliga tillståndet hos den aktuella fastigheten. Det enda sättet att öka 
denna kunskap är genom att anställa en rådgivare och en inspektör. Dessa åtgärder har 
två konsekvenser. Först och främst garanterar det inte fullständig kunskap och för det 
andra är dessa rådgivare mycket dyra (Appraisal Institute, 2008). 

En effektiv marknad bygger på att det är enkelt för säljare och köpare att lätt komma in 
på marknaden, normalt underlättas detta genom en organiserad marknad så som 
värdepappersbörser och andra typer av elektroniska marknadsplatser. Formaliserade sätt 
att föra samman köpare och säljare på samma sätt som elektroniska börser existerar inte 
inom fastighetsmarknaden. Närmast en marknadsplats för fastigheter som kan liknas 
med ett sätt att föra samman köpare och säljare på ett något annorlunda sätt jämfört med 
elektroniska börser är bostadssöksajten Hemnet. Hemnet är en plats där säljare har 
möjlighet att utannonsera sina fastigheter samtidigt som köpare kan söka efter den 
bostad som passar just honom/henne bäst. Mer om Hemnet senare i detta kapitel. 

Ett viktigt antagande för varor på effektiva marknader är att de är tillgängliga att 
konsumera, levererbara samt lätta att transportera. Aktier och andra värdepapper är bra 
exempel på en sådan vara, särskilt i och med möjligheten att köpa och lagra dem 
elektroniskt. Detta är dock uppenbarligen inte fallet för fastigheter där platsen är fast 
och möjligheten att leverera dem samt transportera dem är mycket begränsad, om inte 
för de flesta en icke möjlig lösning (Appraisal Institute, 2008). 

Inom en effektiv marknad finns det inga transaktionskostnader, men vad gäller 
fastighetsmarknaden leder dess ineffektivitet till höga transaktionskostnader. I teorin 
leder höga transaktionskostnader till lägre transaktionsvolymer (Fama, 1970; Appraisal 
Institute, 2008). Den vanligaste formen av transaktionskostnad är mäklarnas arvode och 
provision. För att exemplifiera skillnaderna bör det noteras att provisioner för mäklare 
på aktiemarknaden i Sverige ligger omkring 0.055-0.15 procent, medan provisioner för 
mäklare i fastighetsbranschen ligger någonstans mellan 2 och 4 procent (Privata Affärer, 
2012; Avanza Bank, 2013).  

På en effektiv marknad är det möjligt för deltagarna att agera på ny information för att 
snabbt dra nytta av möjligheterna att öka utbudet om det finns en otillfredsställd 
efterfrågan. Motsatsen är också möjlig, vilket är att minska utbudet om det inte finns 
någon efterfrågan på den givna varan eller tjänsten (Appraisal Institute, The Appraisal 
of Real Estate, 2008). Det är idag inte möjligt att plötsligt minska eller öka utbudet på 
fastighetsmarknaden beroende på efterfrågan då byggtiden för hus är lång, vilket 
betyder att det tar tid att tillfredsställa en ökad efterfrågan. Innebörden av detta är att 
efterfrågan är viktigare än utbudet för prisbilden på fastighetsmarknaden på kort sikt 
(Malpezzi, 2005). Denna uppsats ämnar undersöka om användandet av färsk sökstatistik 
kan vara ett nytt verktyg för att redan i ett tidigt skede finna om det varit en ökad 
efterfrågan på bostäder.  
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3.2  Leta bostad online 
Sverige har i ett tidigt historiskt skede varit goda användare av internet. Från tidigt 90-
tal då internet ”bara var en fluga”, är nu nio av tio svenskar användare av internet. Det 
visar undersökningar som världsbanken utfört (The World Bank, 2013). Vi är också 
väldigt frekventa användare och många av oss använder internet varje dag. Tre av fyra 
svenskar är i genomsnitt aktiva online under dagens lopp, det visar studier gjorda av 
Nordicom (Nordicom-Sverige, 2012). Internet är en del av vardagen och det har ändrat 
hur vi kommunicerar med varandra och tar del av information, nyheter och mycket 
annat. Det är alltså helt naturligt att denna medieform också tagit över marknaden för 
förmedling av bostäder. 

Letar vi bostad idag så finns det en del olika sätt att hitta informationen, vissa får tips av 
vänner och bekanta, andra vänder sig till en mäklare eller tittar i dagstidningar. Men den 
absolut vanligaste källan vi vänder oss till vid sökandet av bostad är internet. Det visar 
en undersökning som Sifo gjort tillsammans med Hemnet (Hemnet, Pressmeddelande, 
2013). Undersökningen visar att tre av fyra av de tillfrågade i första hand skulle vända 
sig online för att söka bostad att köpa. Bara en tiondel skulle vända sig till dag/lokal-
tidningar och en tiondel svarar att de inte vet var de skulle vända sig. Inom gruppen som 
köpt bostad inom de senaste två åren visar det sig även att mer än nio av tio skulle 
vända sig online för att söka bostad.  

Att leta bostad online har många fördelar om vi jämför med traditionella 
tidningsannonser eller att gå direkt till mäklaren. Att söka bostad online är idag enkelt 
och det går snabbt, objekten kan sorteras efter storlek, pris eller område. Utan problem 
får intressenten djupare information kring intressanta objekt och kan tidigt få svar på 
många vanliga frågor. Kanske är det viktigaste av allt mängden bilder som annonserna 
visar. Med hjälp av dessa färgrika, högupplösta bilder på nästan hela bostaden vet 
köparen redan hur hela objektet ser ut. Allt detta gör processen mycket snabbare och 
spekulanter kan tidigt göra sig en uppfattning om de vill gå på visning eller lägga ett 
bud direkt.  

3.3  Hemnet 
Hemnet är med sina 1.6 till 1.8 miljoner besökare i veckan Sveriges utan tvekan största 
och populäraste sajt för bostadssökande. En färsk SIFO undersökning visar som tidigare 
skrivet att hela åtta av tio bostadsköpare som de senaste två åren köpt bostad i första 
hand använt sig av Hemnet som verktyg i jakten på ny bostad (Hemnet, 
Pressmeddelande, 2013). Sajten har ett brett utbud av villor, bostadsrätter, fritidshus och 
tomter som är till försäljning genom Sveriges alla registrerade fastighetsmäklare. 
Hemnet grundades 1998 och ägs av Fastighetsmäklarsamfundet FMF, 
Mäklarsamfundet, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling (Hemnet, 2013). 
Tanken om en gemensam annonsplats för Sveriges alla mäklare förverkligades mycket 
tack vare ett samarbete med först och främst 1400 mäklare, men även med 
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dagstidningen DN och GP (Marieberg Interactive). Detta samarbete medförde stora 
fördelar i form av kostnadsbesparingar på grund av att den tekniska plattformen som 
behövdes redan fanns redo att tillgå från GP. Samarbetet med DN gick ut på att 
besökare på DN som klickade in sig på ”bostadssök” slussades vidare direkt till Hemnet 
(Hemnet, 2012).  

Att Hemnet från start skulle vara gratis för mäklarna att använda var en självklarhet. En 
ytterligare bidragande faktor till Hemnets framgångssaga var att det saknades 
fullvärdiga konkurrenter som kunde mäta sig med Hemnet. Dess trogna mäklare bidrog 
till att utbudet på Hemnet hela tiden har hållit sig på en mycket hög nivå.  

Hemnet har ständigt legat i framkant på den kontinuerligt föränderliga marknaden vad 
gäller utvecklande av nya funktioner så som bevakningstjänster, fixa själv tjänster samt 
artiklar. Men även nytänkandet vad gäller nya annonsformat och på senare dagar även 
applikationer, eller i dagligt tal ”appar” till både surfplattor och ”smartphones” har lett 
till Hemnets starka position. Hemnets applikation är med sina dryga en miljon 
nedladdningar är en av de fem mest nedladdade applikationerna på Appstore och står 
för ca 13 procent av Hemnets dagliga trafik (Hemnet, 2012).  

Idag hittar över två tredjedelar av svenskarna sin nya bostad via Hemnet och framtiden 
ser fortfarande ljus ut. Utvecklingen av sin egen tekniska plattform som stod färdig 
2007 har lett till rekordtertial senast under 2012 vad gäller annonsförsäljning. Även en 
fortsatt mycket hög besöksstatistik är ett bevis på att Hemnets affärsidé fortsatt står 
starkt. 2012 avslutade Hemnet även samarbetet med DN och GP då de kände sig redo 
att stå på egna ben, till största del på grund av utvecklingen av den egna plattformen. 
Möjligheterna är många och ett stort antal annonsörer som för några år sedan inte var 
mogna för nätet börjar nu känna sig redo att ta steget. Med det sedan 2012 utökade 
utvecklingsteamet kvarstår Hemnets vision om att även i framtiden ständigt ligga i 
framkant för nytänkande vad gäller tekniska lösningar på såväl datorer som mobila 
enheter för bostadsannonsering. Endast framtiden kan utvisa om så blir fallet (Hemnet, 
2012). 

3.4  Framtiden för Hemnet 
Hemnet kommer under 2013 att förändra sin affärsmodell drastiskt. Hemnet kommer 
den 1a juli för första gången någonsin införa en betalningsmodell, som innebär att 
bostadssäljaren betalar en avgift på 600kr inklusive moms för att annonsen skall synas 
på Hemnet, oavsett plattform. Förändringen beror till stor del på att risken för 
minskande intäkter i framtiden har ökat markant på grund av den ökande användningen 
av mobila plattformar. Vidare bedömer Hemnet att annonsörerna kommer uppleva 
avgiften som rimlig i förhållande till det värde man får ut av att annonsera på Hemnet. 
En aktuell SIFO undersökning visar att 84 procent av bostadsköparna i första hand 
söker via Hemnet. Det visar tydligt hur effektiv och populär Hemnet är hos Sveriges 
bostadsköpare (Hemnet, 2013).  
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Tidigare har Hemnet endast finansieras av bannerannonsering. Det ökande mobila 
användandet medför dock en risk, speciellt om trenden fortsätter, då möjligheten till 
annonsering i mobila enheter är svår att implementera utan att användarens upplevelse 
blir negativ. Hemnet kommer även i framtiden fortsätta erbjuda reklam och 
annonseringsmöjligheter då det håller nere kostnaden för bostadsannonsering. Detta på 
grund av Hemnet även fortsättningsvis vill kunna erbjuda Sveriges bästa sajt för 
bostadssök. Om Hemnet skulle sluta med reklam skulle kostnaden för annonsering 
istället öka. Något som styrker beslutet om fortsatt reklamannonsering är att Hemnet i 
sina undersökningar ser en hög acceptans bland besökarna för reklam och inte något 
som uppfattas som störande (Hemnet, 2013). Dock kan det bero på att besökarna är 
medvetna om att annonseringen av bostäder är kostnadsfri och de flesta bostadsköpare 
är även bostadssäljare varmed acceptansen då blir högre i och med deras möjlighet till 
kostnadsfri bostadsannonsering.  

Hemnet är även övertygade om att såväl bostadssäljare som köpare även i framtiden 
kommer se ett stort värde i att använda Hemnet. För bostadsköpare kommer det 
fortsättningsvis vara avgiftsfritt att använda sajten (Hemnet, 2013).  

3.5  Reporäntan 
Den svenska Riksbanken har ett penningpolitiskt mål att ”upprätthålla ett fast 
penningvärde”, detta betyder enligt dem själva att de vill hålla inflationen låg och stabil. 
Mer precist betyder det att Riksbanken vill hålla den årliga tillväxten av 
Konsumentprisindex (KPI) på 2 procent (Riksbanken, 2012). Som instrument för att 
påverka den svenska ekonomin mot detta mål använder de sig av något vi kallar 
reporänta. Reporäntan är den ränta som svenska banker får betala vid in- oh utlåning av 
likvida medel till Riksbanken. Eftersom bankerna måste hålla en viss nivå av likvida 
medel justeras dem genom upplåning genom Riksbanken. Denna justering sker från dag 
till dag, vecka till vecka.  

Reporäntan påverkar i sin tur andra räntor och den har en direkt påverkan på räntan med 
kortast löptid, den så kallade dagslåneräntan på den interna bankmarknaden. Det är 
billigare för bankerna att låna pengar mellan varandra då skillnaden mellan in- och 
utlåning är mindre mellan bankerna själv än den som finns att tillgå hos Riksbanken. 
Dagslåneräntan har i sin tur påverkan på de räntor som har högre risk och längre 
löptider och slutligen blir också hushållens lånekostnader påverkade. Riksbanken har 
som mål att deras beslut om reporäntan ska vara förutsägbara och att beslutet ska grunda 
sig på en öppen process (Riksbanken, 2012). Den påverkan som ett räntebeslut har på 
räntor med längre löptider är ofta mindre ju mer väntat beslutet är. Riksbanken försöker 
alltså undvika att överraska marknaden och på så vis minska volatiliteten. 

Hur mycket som reporäntan påverkar hushållens upplåning varierar över tiden. 
Bolånekostnader är påverkade av reporäntan men inte med en bestämd intensitet. 
Bolåneräntan blir bestämd beroende på bankernas egna upplåningskostnader och deras 
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marginal. Vad kan utläsas av diagram 1 nedan är just hur reporäntan ger avspegling på 
bolånen. Vidare är det tydligt att det finns en koppling men att exempelvis marginalen 
för banken är växlande.  

Något som är tydligt på den svenska bolånemarknaden är att skillnaden mellan 
hushållens rörliga boränta och reporäntan är större än tidigare. Detta beror enligt den 
svenska Riksbanken på att bankernas finansieringskostnader har ökat, samt att de har 
höjt sina marginaler (Riksbanken, 2012). Diagram 1 nedan visar hur differensen har 
ökat sedan den finansiella krisen i Europa och mellan 2011 och 2012 har den legat på 
relativt höga nivåer. Vid ett skede där skillnaden ökar mellan de två kan mycket väl en 
förändring i reporäntan inte påverka bolånekostnaderna direkt, något som gör 
bolånekunden mindre påverkad av förändringen.  

Diagram 1. Uppdelning av tremånaders bolåneränta (Riksbanken, 2012) 

3.6 Ränteprognoser 
Nyhetsbyrån SME Direkts framställer en enkät gällande Riksbankens förväntade 
räntebeslut inför varje räntemöte. Innan varje beslut så tillfrågas ett antal analytiker vid 
olika ekonomiska institutioner i Sverige (däribland flera banker) hur de tror att 
Riksbanken kommer att reglera reporäntan. Antal tillfrågade analytiker inkluderade i 
enkäten brukar variera mellan tio till tjugo stycken. Enkäten kan ses som en grund för 
vad experterna inom området förväntar sig om den framtida reporäntan och dessa bana. 
Artiklar från ekonomiska nyhetskällor (e.g. Affärsvärlden och Avanza) hänvisar till 
resultaten inför räntebeslut och ger allmänheten en uppfattning om vad de kan förvänta 
sig. Resultatet av enkäten kommer användas för att se om den överensstämmer med det 
faktiska beslutet. Resultatet generaliseras på det sätt att den förväntning som vunnit 
majoritet bland de tillfrågade är SME direkt prognos. Enkätens resultat finns tillgängligt 
från och med den 27 oktober 2011 varmed två räntebeslut (två höjningar) faller bort.  

 



 
 

 
 

 
 

13 

Tabell 1 nedan visar att SME direkts träffsäkerhet vad gäller deras ränteprognoser inför 
ett räntebesked har varit mycket hög, i endast ett fall (2012-09-06) trodde en majoritet 
av SME direkt tillfrågade analytiker på en oförändrad ränta medan utfallet blev en sänkt 
ränta. Annars har utfallet i samtliga fall blivit vad majoriteten av de tillfrågade faktiskt 
på förutspådde. 

Datum	   Räntebeslut	   SME	  Direkts	  prognos	  
2013-‐04-‐17	   	  	  0.00	  	   Oförändrat	  	  
2013-‐02-‐13	   	  	  0.00	  	   Oförändrat	  	  
2012-‐12-‐18	   -‐0.25	  	   Sänkning	  	  
2012-‐10-‐25	   	  	  0.00	  	   Oförändrat	  	  
2012-‐09-‐06	   -‐0.25	  	   Oförändrat	  	  
2012-‐07-‐04	   	  	  0.00	  	   Oförändrat	  	  
2014-‐04-‐18	   	  	  0.00	  	   Oförändrat	  	  
2012-‐02-‐16	   -‐0.25	  	   Sänkning	  	  
2011-‐12-‐20	   -‐0.25	  	   Sänkning	  	  
2011-‐10-‐27	   	  0.00	  	   Oförändrat	  	  

Tabell 1. SME direkts ränteprognoser jämfört mot Riksbankens faktiska räntebeslut2.  

  

                                                
2 (SvD, SvD Näringsliv, 2013), (Affärsvärlden, Affärsvärlden, Prognos, 2013), (Avanza, Avanza, Press, 
2012), (Affärsvärlden, Direkt 25/10, 2012), (Veckans Affärer, 2012), (SvD, Nyhet, 2012),(Affärer, 2012), 
(Avanza, Nyhet, 2012), (Affärsvärlden, Nyhet 20/12, 2011), (Avanza, Nyhet 1/9, 2011) 
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4 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer tidigare relevant forskning inom området sökbeteende på 
internet presenteras. 

 

Sökbeteendet på internet har undersökts otaliga gånger av flertalet forskare. Ett steg 
som blivit allt enklare och lättillgängligt i och med det utbredda användandet av internet 
är steg ett i köpprocessen, informationssökning. Rowley (2000) konstaterar likt 
Frambach, Roest, och Krishnan (2007) att informationssökningen har blivit allt mer 
strukturerad och lättillgänglig och möjligheten att jämföra produkter via internet är en 
mycket välanvänd funktion. En jämförelse över länsgränser men även över landsgränser 
har i och med internet blivit möjligt på en helt annan nivå. Det är helt kostnadsfritt och 
mycket mindre tidskrävande att sitta framför sin datorskärm och göra jämförelser 
istället än att åka runt med bil och jämföra priser och kvalitet på såväl 
konsumentprodukter som hus (Rowley, 2000). 

Frambach, Roest, och Krishnan (2007) undersökte konsumenters avsikt och intention 
för användande av internet istället för källor av mer gammeldags art så som tidningar 
och reklamutskick när det kommer till köp av komplexa varor och tjänster som 
exempelvis huslån. Fokus låg på att undersöka konsumentens beteende under steget före 
köp, själva köpet och steget efter köpet. Frambach, Roest, och Krishnan (2007) kom 
fram till att internet är som populärast i steget före köp och efter köpet, det vill säga i 
huvudsak vid jämförelse och informationssökning inför och efter köpet, vilket kan 
jämföras med bostadssök då det är själva steget att söka information inför en visning 
eller ett eventuellt köp. Vidare menar författarna att internet har möjliggjort jämförelse 
av produkter på ett mycket effektivt och organiserat sätt samtidigt som det är smidigt 
och tidseffektivt (Frambach, Roest, & Krishnan, 2007).  
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5 Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer resultatet beskrivas och analyseras. Avslutningsvis ges en 
diskussion gällande resultatet och varför de avviker från hypotesen. 

 

5.1  Resultat 

	  
Diagram 2. Antal sökningar under period med räntesänkning. 

Diagram 2 visar antalet sökningar vid fyra olika tidpunkter där Riksbanken beslutat en 
sänkning av reporäntan med 0.25 procent. Offentliggörandet av räntebesluten sker inte 
under en bestämd veckodag utan skiljer sig åt, i dessa fall har sänkningarna 
offentliggjorts på tisdagar och torsdagar (geometrisk figur på vardera linje). Diagram 2 
visar att antalet sökningar i samtliga fall vid en sänkt reporänta resulterar i en negativ 
fallande trend. Inte heller på dagen som räntebeslutet meddelas kan någon tendens till 
ökning av sökningar utläsas. Detta är något som inte stämmer med hypotes 1, om att en 
sänkning av reporäntan skulle ha en positiv inverkan på antalet sökningar efter bostäder. 
Alla fyra kurvor har också ett tydligt W-format utseende, där måndagar har det högsta 
söktrycket och på lördagar det lägsta. De två nedre kurvorna i diagrammet avviker dock 
från de övre då det är förskjutna nedåt i diagrammet. Det är tydligt att det skett 
signifikant antal färre sökningar under denna period. En naturlig förklaring till detta tros 
vara att dessa räntebeslut kommit i samband med julhelgen, endast två till tre dagar före 
julafton. Det är under denna period inte så populärt att söka boende, speciellt när det 
kommer till julafton då det helt enkelt är mycket annat som tar upp tiden. Kurvan följer 
trots förskjutningen nedåt under julhelgen med samma mönster som de övriga kurvorna. 
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När vi jämför dagen som räntebeslutet offentliggörs med motsvarande dag veckan före 
samt veckan efter så kan vi avläsa att kurvorna är på i princip samma nivå. 
Räntesänkningen har alltså inte gett någon generell ökning på dagen då beslutet om en 
sänkt reporänta meddelades. 

	  
Diagram 3. Antal sökningar under period med räntehöjning. 

Diagram 3 visar antalet sökningar under två perioder med beslut om höjning av 
reporäntan med 0.25 procent. Räntebesluten har meddelats till allmänheten på en tisdag 
respektive en torsdag i dessa fall. Efter räntebeslutet framkommer det även i detta fall 
en negativt fallande trend som håller i sig fram till lördagen. Hypotes 2 som sade att 
antalet sökningar skulle minska efter räntebeslutet stämmer alltså, men den bryter inte 
det generella veckomönstret som kan utläsas. Jämför vi motsvarande dagar som 
räntebeslutet har kungjorts veckan innan samt veckan efter ser vi att sökningarna inte 
visar någon större avvikelse. Hypotes 2, att antalet sökningar skulle påverkas negativt 
vid en höjd ränta, ser därför inte ut att stämma då kungörandet av räntebeskedet i sig 
inte vekar ha utlöst den fallande trenden. Återigen ser vi det W-formade mönstret där 
det är framträdande att måndag och tisdag är de mest populära dagarna att söka efter 
bostad, sökningsfrekvensen avtar sedan fram till lördagen där den bottnar och för att 
sedan åter tar fart.  
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Diagram 4. Antal sökningar under period med oförändrad ränta. 

Diagram 4 visar antalet sökningar vid sju olika tillfällen, där beslutet varit att lämna 
reporäntan oförändrad. Precis som tidigare ser vi de tydliga W-formade kurvorna där 
måndagar är den populäraste dagen att söka bostad och lördagar är den minst populära. 
Perioderna där räntebeslutet varit att lämna reporäntan oförändrad kan nu jämföras med 
de kurvor som innebar en förändring (höjning/sänkning) av reporäntan. Det vi fastställer 
är att de fallen där en förändring har skett inte avviker från de där räntan lämnas 
oförändrad (se Appendix A). Vi kan inte se någon kortsiktig inverkan på antalet 
sökningar vid ett kungörande av räntebeslut oavsett dess utfall. Istället kan vi konstatera 
att sökandet på Hemnet ser ut att ha en tydlig veckotrend där början på veckan är den tid 
då flest söker efter bostad, sökningarna avtar fram till lördagen för att åter igen öka 
något till söndagen. 

5.2  Analys 
Under tidsperioden som analyserats finns det totalt sex tillfällen där räntebeslutet som 
medfört en förändring av räntesatsen med 0.25%. Riksbanken eftersträvar en stabil 
räntepolitik och det medför att volatiliteten på räntan inte är hög. När räntan höjs eller 
sänks, görs det gradvis över tid, med oftast mycket små förändringar. Av de resultat 
som denna studie påvisar, kan det markeras att Riksbankens beslut inte ser ut att ha 
någon kortsiktig påverkan av antalet sökningar på bostäder alls, något som tyder på att 
räntepolitiken fungerar och inte överraskar marknaden.  

SME direkt genomför inför varje räntebesked en enkät där ett antal experter inom 
branschen tillfrågas om vad de tror om hur räntan kommer förändras, om alls. 
Analyseras resultaten från enkäten så framträder det att alla räntebeslut utom ett varit 
vad som enligt resultatet av enkäten var att förvänta sig. Det enda tillfälle som 
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förväntningen inte stämde överens med beslutet var vid ett tillfälle där experterna 
förutspådde att räntan skulle lämnas oförändrad, medan en sänkning meddelades. En 
oväntad sänkning skulle möjligtvis kunna ge en positiv överraskning och på så vis 
påverka bostadsletandet positivt. Detta fall avviker dock inte från de andra besluten vad 
gäller utseende av kurvan, och sambandet med den W-formade kurvan är fortsatt starkt. 
Slutsatsen av detta är därmed att en oväntad räntesänkning på dessa låga räntenivåer 
runt två procent inte påverkar sökandet efter bostad. Experterna hade dock rätt i 
majoriteten av fallen, något som tyder på att besluten från Riksbanken var förväntade i 
huvudparten av fallen. 

Att räntebesluten från Riksbanken i de flesta fall i förväg var förväntade leder in på 
frågan hur väl svenska bostadsköpare planerar sina bostadsköp. Ett bostadsköp är ofta 
en långsiktig investering som kräver omfattande planering och budgetering. En 
förklaring till det oförändrade sökbeteendet hos Sveriges bostadssökare skulle kunna 
vara att större delen av de som letar bostad är fullt rationella. Deras beslut är 
genomtänkta och påverkas därav inte markant vid en svag förändring av räntan, då de 
redan har räknat med att räntan, på sikt, kommer stiga och stabilisera sig på nivåer 
uppemot mer långsiktigt stabila 4-5 procent. Om större delen av bostadsköparna agerar 
enligt antagandet om fullständig rationalitet, bör sökbeteendet inte påverkas av 
räntebesluten, vilket även resultaten visar på. 

För att vidare förstå hushållens ekonomi och utrymme för högre räntor är det viktigt att 
förstå den så kallade ränteration. Det är en ratio i procent som beskriver hur mycket ett 
hushåll betalar i räntebetalningar i förhållande till deras disponibla inkomst. Som det ser 
ut idag ligger ränteration på 6.3 procent. Jämför vi denna siffra med en ratio på 10 
procent som var aktuell under tidigt 90-tal då fastighetsmarknaden i Sverige kollapsade, 
ser vi att det finns fortsatt utrymme i hushållsekonomin för i framtiden högre räntor 
(Ekonomifakta, 2013). Stiger huspriserna samtidigt som räntorna går upp stiger dock 
detta ratio mycket fort, speciellt för förstagångsköpare, och känsligheten i sökbeteendet 
bör öka snabbt. Så länge ration ligger på nivåer som hushållen klarar av pekar denna 
studie på att det inte finns någon anledning att tro att ränteförändringar med 0.25 
procent, på i dagsläget redan låga räntor påverkar sökbeteendet nämnvärt. Något som 
dock tros vara en viktig komponent som beskriver det identiska sökbeteendet vid såväl 
sänkning, höjning och en lämnad oförändrad reporänta, är förväntningar. Tror hushållen 
på fortsatt låga nominella räntor samt fortsatt stigande huspriser finns det ingen 
anledning att bli mer försiktig i sökandet efter bostad.  

Som tidigare nämnts i 2.5 Reporäntan, befinner vi oss nu i ett historiskt läge där 
marginalerna mellan hushållens rörliga bolåneränta och reporäntan är relativt höga. 
Grunden till detta är att bankerna har höga finansiella kostnader men även känner en 
osäkerhet om framtiden, därmed tvingas bankerna höja sina marginaler (Riksbanken, 
2012). I ett läge där bankernas kostnader ökar och marginalerna justeras uppåt är det 
naturligt att konsumenterna inte heller förväntar sig en relation på 1:1 mellan reporäntan 
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och bolåneräntan. Antas detta vaga samband är det inte självklart att beteendet förändras 
vid just kungörandet av en förändring av reporäntan, utan beteendet bör då först 
förändras vid tillfället då bankerna faktiskt sänker bolåneräntan. Detta skulle i sint tur 
leda till att sökbeteendet faktiskt inte förändras vid offentliggörandet av ett räntebeslut. 

För att undersöka om sökbeteendet är oberoende av Riksbankens räntebeslut eller inte 
kan korrelationen mellan sökbeteendet vid exempelvis en höjning och en sänkning 
studeras. Eftersom korrelationen beskriver hur lite eller mycket sökbeteendet skiljer sig 
åt kan det ge en tydlig fingervisning på om Sveriges bostadsköpare påverkas av höjd, 
sänkt eller oförändrad ränta. Korrelationen beräknas för hela tidsperioden, sju dagar före 
och sju dagar efter räntebeslutet. Tabell 2 nedan beskriver korrelationen mellan 
sökbeteendet vid respektive räntehöjning (fyra stycken) och de två räntesänkningarna 
inkluderade i studien. Som kan utläsas i tabellen är korrelationen mellan sökbeteendet 
vid en höjning och sänkning av reporäntan hög i samtliga fall, och i hälften av fallen till 
och med så pass hög att den ligger på över 0.90. Trenden för korrelationen mellan en 
oförändrad ränta och en sänkning respektive en höjning ser identisk ut, en 
korrelationskoefficient på mellan 0.70 och 0.96 i samtliga fall. Detta styrker ytterligare 
tesen om att sökbeteendet inte påverkas av utgången av Riksbanken räntebeslut, utan 
istället ser ut att styras av endast veckovisa trender beroende på veckodag. Vad detta 
egentligen betyder är att svenska bostadssökares sökbeteende nästintill ser identiskt ut 
oberoende av om Riksbanken höjer, sänker eller lämnar reporäntan oförändrad. 

Datum för höjning med 
0.25% 

Datum för sänkning med 
0.25% 

Korrelationskoefficient mellan 
höjning och sänkning 

2012-12-18 2011-07-05 0.92 
2012-12-18 2011-04-20 0.75 
2012-09-06 2011-07-05 0.84 
2012-09-06 2011-04-20 0.84 
2012-02-16 2011-07-05 0.94 
2012-02-16 2011-04-20 0.77 
2011-12-20 2011-07-05 0.95 
2011-12-20 2011-04-20 0.95 

Tabell 2. Korrelation mellan antal sökningar vid samtliga räntehöjningar och räntesänkningar med 0.25% 

För att vidare kunna analysera tabell 2 och dess korrelationskoefficienter är det relevant 
att beskriva vad som ses som en hög respektive låg korrelation. Tabell 3 nedan ger en 
bra vägledning när styrkan av korrelationen analyseras.  

Styrka av korrelation 
Storlek av korrelationskoefficient Tolkning 

0.90-1.00 Väldigt hög korrelation 
0.70-0.89 Hög korrelation 
0.50-0.69 Blygsam korrelation 
0.30-0.49 Låg korrelation 
0.00-0.29 Låg om någon korrelation 

Tabell 3. Styrka av korrelation (Westgard, 1999). 
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6 Sammanfattning och slutsats 
 

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat såväl som uppsatsen som helhet att 
sammanfattas och slutsats kommer presenteras. Studiens bidrag, begränsningar och 
förslag till framtida forskning kommer även ges. 

 

6.1  Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om sökbeteendet hos Sveriges 
bostadsköpare förändrades vid ett räntebeslut under perioden april 2011 till april 2013. 
För att besvara denna fråga har hypoteser satts upp vilka sedan har testats på totalt 
fjorton olika räntebeslut, såväl höjningar, sänkningar och en oförändrad ränta. 

Studiens huvudsakliga resultat visar på att sökbeteendet hos Sveriges bostadsköpare inte 
påverkas nämnvärt av varken beslut om en höjd sänkt eller en oförändrad reporänta. 
Sökbeteendet ser istället ut att styras av veckovisa trender som följer en något V-formad 
formation där söktrycket är som högst på måndagar och lägst på lördagar.  

Riksbankens räntebeslut påverkar inte sökbeteendet hos Hemnets användare oavsett 
vilket typ av beslut som har fattats. Detta pekar på att Sveriges bostadssökares beteende 
inte påverkas av små, kortsiktiga ränteförändringar. Vidare tros resultatet bero på den 
såväl historiskt sett låga reporäntan som bolåneräntan samt att ett köp av bostad ses som 
en mycket längre investering beroende mer på den på sikt hållbara räntan som kan antas 
ligga flera procent högre än dagens nivåer. Sett till ränteration, förhållandet mellan 
ränteutgift och disponibel inkomst finns det fortfarande utrymmer för högre 
räntebetalningar 

6.2  Studiens bidrag och förslag till framtida forskning 
Denna uppsats bidrag till tidigare forskning inom området är att sambandet mellan 
sökbeteende och räntebeslut aldrig tidigare i Sverige analyserats. Genom att studera hur 
Sveriges bostadsköpare reagerar eller beter sig vid räntebeslut när det kommet till 
sökning av bostad online har denna uppsats visat att vid räntenivåer på ett par tre 
procent förändras inte sökbeteendet märkbart vid en räntehöjning, sänkning eller en 
oförändrad reporänta. Uppsatsen bidrar också till inspiration för fortsatta studier inom 
samma område då det med tiden kommer finnas ytterligare data över sökbeteendet hos 
Hemnet, vilket kan leda till bättre förståelse för sökbeteendet hos bostadsspekulanter 
och hur den reella marknaden fungerar. 

Det vore intressant att undersöka sökbeteende på en helt andra räntenivå, då 
marginalerna för bostadsköpare vid en avsevärt mycket högre bolåneränta är mycket 
mindre och chansen för att se upp- och nedåttrender i söktrycket är mycket högre. Då 
räntan som den ser ut nu är mycket låg är spannet upp relativt stort då många som letar 
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bostad idag förhoppningsvis räknar med en ränta helt andra nivåer. Förväntar man sig 
en två till tre procent högre ränta påverkas inte sökbeteendet märkbart om räntan höjs 
eller sänks 0.25 procent. 

Att använda sig av sökintensiteten och jämföra den med bostadsförsäljningen över tiden 
skulle också vara intressant. Det är av värde att veta om det finns en direkt koppling 
mellan Hemnets sökstatistik och antalet bostadsförsäljningar, liggtider samt 
försäljningspriser. 

En annan intressant inriktning som är möjlig med denna sorts undersökning är att bryta 
ned sökningarna till speciella områden. Om det är möjligt att följa frekvensen av 
sökningar i vissa områden kan resultaten jämföras med reella priser och liggtider. Skulle 
det finnas en koppling mellan dessa och det går att se tydliga samband skulle det vara 
ett helt nytt sätt att följa områdesspecifika marknader. Värdet av ett tidigt mätredskap av 
denna typ skulle vara högt för intressenter på bostadsmarknaden.  

6.3  Begränsningar 
Resultatet i denna studie vad gäller sambandet mellan sökbeteende och räntebeslut bör 
behandlas med försiktighet då resultatet endast är giltigt på dagens låga räntenivåer. 
Författarna tror att tydliga trender i sökbeteendet skulle framträda vid räntenivåer på 
uppemot fem till sex procent, alternativt vid en ränteratio på uppemot 10 procent då 
utrymmet för att kunna betala bolåneräntan skulle vara mycket mindre.  
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