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Bostadsmarknaden är en av de största tillgångsmarknaderna i ett land varpå 

förändringar i bostadspriserna får långt gångna konsekvenser för det enskilda 

hushållet, det finansiella systemet och samhällsekonomin i stort. Flertalet tidigare 

studier har analyserat den svenska bostadsmarknaden utifrån ett storstadsperspektiv 

alternativt jämfört Sveriges bostadsmarknad mot andra länder. Vi har identifierat att 

studiet kring vad som bestämmer prisnivån på regionala bostadsmarknader i Sverige 

är tämligen oexploaterat varför avsikten med den här studien är att analysera 

bestämningsfaktorer till de svenska bostadspriserna på länsnivå. Sålunda är ett 

bidragande mål med denna studie att tillföra en bättre förståelse för dynamiken på 

den svenska bostadsmarknaden.  

 

I studien använder vi multipel regression där vi bearbetar paneldata med en Fixed 

Effect Model. Ett flertal förtester har gjorts för att få fram den mest tillförlitliga 

modellen i vilken vi skattat bostadspriserna utifrån teoretiskt belagda 

förklaringsvariabler.    

 

De slutsatser vi har dragit är att disponibel inkomst, befolkningstäthet och 

sysselsättningsgrad kan förklara bostadspriserna på länsnivå med en procents 

signifikansnivå. Skillnaden i bostadspriserna mellan länen har relativt sett ökat över 

tidsperioden för studien. Avslutningsvis diskuteras uppvisade avvikelser mellan de 
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verkliga bostadspriserna och de skattade bostadspriserna vilka kan förklaras av att 

bostadsmarknaden är känslostyrd med inslag av spekulationer.  

 

Abstract 

 

Title:   Determinants of regional housing prices 

- An analyze of the Swedish counties between 

1993-2012 

Authors   Gustav Klockby & Henrik Nordin 

Department   Department of Management and Engineering 

Supervisor   Joakim Persson 

Keywords Housing market, housing prices, multiple 

regression, panel data  

 

 

The housing market is one of the greatest assets markets in a given country. 

Therefore, changes in housing prices have a big impact on the single household, the 

financial system and the economic system as a whole. Due to the housing markets 

vital role in the society, many scientific studies have been done with the purpose of 

enlighten and discover the dynamics of the Swedish housing market. The focuses in 

these earlier studies have more than often taken a metropolitan perspective or 

compared the Swedish housing market with other countries.  

 

However, this study divides the Swedish housing market into regional county level 

with the purpose of analyzing determinants of housing prices due to county specific 

variables. By analyzing the housing prices due to county specific factors a 

contributing goal with this study is to deepen the understanding about the dynamics 

in the Swedish housing market.  

 

In this study we have used multiple regressions in order to work with panel data. The 

Fixed Effect Model fitted our purpose well which is why that kind of model was used 

in order to estimate the housing prices for every single Swedish county.  
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The conclusions drawn in this study are that disposable income, people density and 

employment rate are all statistically significant on one percent level in order to explain 

the housing price at state level. We have also discovered that, during the observed 

period, the relative differences in housing prices between the different states have 

increased. Finally, the differences found between the real housing prices and the 

estimated housing prices, can be explained by the assumption that the housing 

market is driven by emotions and speculations.  
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1. Inledning 

 

I början av 1990-talet genomgick Sverige ett stort prisfall på bostadsmarknaden. För 

tidsperioden 1990 till 2012 har dock bostadspriserna ökat med  cirka 275 procent 

varpå de största prisavvikelserna går att finna mellan Stockholms län och 

Västernorrlands län. Bostadspriserna ökade i Stockholms län med cirka 300 procent, 

att jämföra mot Västernorrlands län vars bostadspriser ökade med cirka 170 procent 

(SCB, 2014). Vad som ligger till grund för prisavvikelser mellan länen är det som 

fångat vårt intresse, varför vi med denna studie undersöker och analyserar 

bestämningsfaktorer till bostadspriserna på länsnivå.  
 

 

 

Figur 1: Fasta bostadspriser i procent. 1990=index. Egna beräkningar 

 

1.1 Bakgrund  

 

Bostadsmarknaden utgör en av de mest omfattande tillgångsmarknaderna i ett land, 

vilken har en stor påverkan på den samlade konsumtionen, investeringarna och 

produktionen (Sørensen & Whitta-Jacobsens, 2005). Förändringar i bostadspriser 

påverkar hushållens konsumtion på olika sätt. När bostadspriserna stiger ökar 

hushållens förmögenhet. Med en förmögenhetsökning hos hushållen ökar även 
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utrymmet att konsumera, vilket ökar nationens BNP. Bostaden kan också fungera 

som säkerhet för lån, och om värdet på bostaden ökar kan det bli lättare för 

hushållen att låna och de kan låna till bättre villkor. Om bostadspriserna faller är 

förhållandena de motsatta, det vill säga, hushållens förmögenhet minskar och de får 

svårare att beviljas lån samtidigt som villkoren för lånen försämras. Vidare minskar 

konsumtionen, följaktligen även BNP och sysselsättningen (Riksbanken, 2011). 

 

Ett fall i bostadspriserna kan även leda till större problem för makroekonomin än 

enbart bortfall i konsumtionen. Exempelvis om det uppstår en situation där 

hushållens bostadslån överstiger värdet på bostaden samtidigt som hushållens 

förmåga att återbetala lånen försämras kan det uppstå förluster hos kreditgivarna. 

Om förlusterna är tillräckligt omfattande för att orsaka solvensproblem hos 

kreditgivarna finns det en risk för att det finansiella systemets stabilitet hotas 

(Riksbanken, 2011). 

 

Den kraftiga ökningen i bostadspriserna sen mitten av 1990-talet har lett till en debatt 

om, och i vilken utsträckning, bostäderna är att betrakta som övervärderade, det vill 

säga att prisutvecklingen inte fullt ut kan förklaras av fundamentala faktorer. År 2010 

släppte Bostadskreditnämnden (BKN) idag tillhörande Boverket, en marknadsrapport 

som gjorde bedömningen att Sverige då befann sig i en bostadsbubbla. De jämförde 

även läget med pristopparna 1970 och 1990 då liknande prisavvikelser kunde iakttas 

och som kom att mynna ut i spruckna bostadsbubblor med kraftiga prisfall på 

marknaden som följd (BKN, 2010). International Monetary Fund:s (IMF) ”Nordic 

Regional Report” från 2013 pekade även de på att den svenska bostadsmarknaden 

skulle vara övervärderad, med mellan 15 till 20 procent (IMF, 2013). 

 

Boprisindikatorn indikerar att majoriteten av de tillfrågade hushållen tror på fortsatt 

stigande bostadspriser (SEB, 2014). Prisutvecklingen på bostäder den senaste tiden 

har lett till att många väljer att betrakta fastigheter som en bra investering där ett högt 

pris idag inger höga förväntningar om att priset kommer att fortsätta öka imorgon. 

Hushållens negligerande om att priset kommer falla i framtiden leder till att de tar på 

sig höga bostadslån och i många fall bortser från att amortera. Många hushåll ser 

därmed bostaden som en säker investering där de tänker sig att belåningsgraden 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13274.pdf
http://www.demoskop.se/wp-content/uploads/2014/04/Boprisindikatorn-April-2014.pdf
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minskar i takt med att marknadsvärdet ökar, inte på grund av att de amorterar 

(Boverket, 2013). 

 

Vissa åtgärder har vidtagits för att öka konsumentskyddet och stävja en osund 

utveckling på kreditmarknaden. Finansinspektionen (FI) förespråkar nu ökade 

kapitalkrav på bolånen som en konsekvens av den höga skuldsättningen genom att 

införa ännu högre riskvikter för bolån, synonymt med att öka kapitalinsatsen från 

dagens 15 procent, till 25 procent (Finansinspektionen, 2014). Kenneth Rogoff menar 

dock att det inte går att kontrollera utvecklingen på bostadspriserna, en tes han driver 

med utgångspunkten att marknadens aktörer handlar känslostyrt vilket gör att 

marknaden är långt ifrån perfekt. Rogoffs forskning har handlat mycket om att 

studera vad som föranleder finansiella kriser, varpå kombinationen mellan just 

stigande huspriser och ökad skuldsättningsgrad ofta leder till djupgående kriser när 

marknaden väl vänder (Andrén Meiton, L., 2014, 16 april). En snabb ökning i 

bostadspriserna kan därmed vara en indikator på att en kris föreligger (Reinhart, C., 

Rogoff, K., 2009).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Med bakgrund för bostadsmarknadens betydelse för det enskilda hushållet, det 

finansiella systemet och samhällsekonomin i stort finner vi ämnet högst intressant 

och aktuellt att fördjupa sig i. Förändringar i bostadspriserna får, som belagt, långt 

gångna konsekvenser för ett lands ekonomiska utveckling varför det är av adekvat 

betydelse att ständigt uppdatera forskningen. Samhällsdebatten idag, gör oss 

ständigt påminda om den senare tidens rekordhöga bostadspriser, ofta med 

iakttagelser från storstadsregionerna och makrovariablers inverkan. Att forskningen 

och debatten kring bostadsmarknaden ofta tar sin utgångspunkt ifrån 

storstadsregionernas utveckling kan ge en missvisande bild av marknaden som 

helhet, i och med att prisbilden av olika anledningar skiljer sig mellan olika delar av 

landet. Vad gäller makrovariablers inverkan på bostadspriserna så görs förändringar, 

i exempelvis penningpolitik och lagstiftning, gällande lika för hela landet men 

eftersom bostadspriserna skiljer sig åt på olika platser i Sverige innebär det att även 

finns regionala bestämningsfaktorer som bör bejakas för att förstå vad som formar 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/drivs-huspriserna-av-bostadsbrist-marknadsrapport.pdf
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bostadspriserna. Genom att undersöka och analysera bestämningsfaktorer för 

bostadspriserna på länsnivå torde samhällsdebatten berikas med en djupare 

förståelse för varför det ser ut som det gör på Sveriges bostadsmarknad.  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera bestämningsfaktorer till de svenska 

bostadspriserna på länsnivå. 

 

1.4 Frågeställning 

 

- Vilka faktorer påverkar bostadspriserna på länsnivå? 

- Har skillnaden i bostadspriserna mellan länen ökat eller minskat relativt sett 

över tidsperioden för studien?  

 

1.5 Forskningsbidrag  

 

Vi har identifierat att studiet kring orsakssamband för bostadsprisutvecklingen på 

länsnivå i Sverige är ett tämligen oexploaterat område. Utifrån vår efterforskning har 

vi inte kunnat hitta någon tidigare studie som analyserar bestämningsfaktorer till de 

svenska bostadspriserna på länsnivå på det sätt vi gör i denna studie. Vi skattar 

bostadspriserna för Sveriges län som paneldata med en Fixed Effect Model studerat 

över tidsperioden 1993 till 2012, med en kombination av regionala 

förklaringsvariabler som inte gjorts tidigare. Metoden, i kombination med den för 

studien valda teorianknytningen, leder till ett unikt empiriskt resultat vilket gör att vi 

bidrar med kompletterande insikter om hur dynamiken på den svenska 

bostadsmarknaden fungerar.  
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1.6 Källkritik 

 

Genomgående för studien är att den stödjer sig mot ett flertal vetenskapliga artiklar 

och ekonomiska teorier författade av erkända ekonomer. Detta för stå på en så solid 

teoretisk grund som möjligt inför våra egna tolkningar och analyser av den empiri 

som samlats in och bearbetats under studien. I mångt och mycket har vi även 

inhämtat officiella rapporter och underlag från statligt influerade institutioner och 

centralbanker såsom IMF och Riksbanken. Underlag från aktörer som nyss nämnda 

får ses som välarbetat, preciserat och uppdaterat. Det är ändock viktigt med ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot denna typ av aktörer i och med att de är färgade av 

vissa värderingar och som ämnar föra sin agenda.  

Den statistik som bearbetats i de genomförda regressionerna är uteslutande 

inhämtad ifrån Statistiska Centralbyrån (SCB) vilket torde vara framtaget på ett högst 

ackurat sätt och spegla de siffror som är relevanta givet syftet med studien. Vidare 

har studien inslag av mediala artiklar från privata aktörer såsom The Economist och 

Svenska Dagbladet. Dessa har valts ut med omsorg för att ge olika infallsvinklar i 

delar av studien som varit i behov av uppdaterade iakttagelser för att knyta an till 

syftet, men även de ska bejakas med viss försiktighet. 

 

1.7 Disposition 

 

Studien inleds med en generell bakgrundsbeskrivning av bostadsmarknadens 

betydelse för samhällsekonomin och varför det är viktigt att undersöka vad som 

formar bostadspriserna. Vi problematiserar vidare studien med utgångspunkt för den 

bristfälliga forskningen med avseende på bestämningsfaktorer för 

bostadsprisutveckling på regional nivå. Problemdiskussionen smalnas därefter av till 

syftet som genomsyrar hela studien, vilket är att analysera bestämningsfaktorer till de 

svenska bostadspriserna på länsnivå. Tidigare studier ger läsaren en inblick i det 

material och forskning vi tagit del av och utgör en referensram för de teorier, metoder 

och förklaringsvariabler vi använt oss av i studien. I teoridelen redogör vi för de 

teorier vi bedömer är applicerbara för studien och kan förklara prisutvecklingen. 

Metoden för studien kännetecknas av en deduktiv ansats med ett kvantitativt 
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förhållningssätt. Validiteten har vi sökt maximera genom noggrant bearbetad data till 

den ekonometriska metod vi valt att använda. I resultatdelen presenterar vi utfallet av 

panelregressionen vilket därefter analyseras tillsammans med de ekonomiska teorier 

och frågeställningar vi valt att beakta. Baserat på vad vi kommer fram till drar vi våra 

slutsatser och presenterar våra rekommendationer till fortsatta studier.    
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2. Tidigare studier 

 

Detta kapitel ämnar ge läsaren en inblick i tidigare studier som belyst problematiken 

kring prisutvecklingen på bostäder. Kapitlet fungerar även som en teoretisk och 

metodologisk referensram för de teorier, förklaringsvariabler och metodval vi valt för 

vår studie i syfte att analysera bestämningsfaktorer till de svenska bostadspriserna 

på länsnivå.  

 

Ett mått som frekvent används i tidigare studier för att bedöma huruvida en bostad är 

korrekt prissatt är kvoten mellan huspriset och inkomsten, Price-To-Income. Kvoten 

beskrivs som ett värderingsmått som innebär att om kvoten överstiger sitt långsiktiga 

medelvärde så kan det vara en indikation på övervärderade bostadspriser. I de fallen 

så kan den genomsnittliga konsumenten få svårt att finansiera bostaden, vilket på 

sikt leder till minskad efterfrågan på bostäder och därmed dämpade priser (OECD, 

2005). 

  

BKN släppte år 2010 en rapport i vilken de redogör för att svenska småhus är 

övervärderade med omkring 20 procent, ett resultat de kommer fram till genom att 

jämföra kostnaden för att äga bostaden alternativt hyra. Vid jämvikt ska den implicita 

hyran för att äga sin bostad (som beror på skatter, drift, boräntor, underhåll, 

avskrivningar och förväntade kapitalvinster) vara lika stor som att hyra en bostad. 

Enligt BKN skulle således priserna behöva sjunka runt 20 procent med hänsyn till en 

normaliserad bostadsränta på 5,5 procent (BKN, 2010). 

 

IMF sammanställde år 2013 en makrostudie över de nordiska länderna där även de 

pekar på att de svenska bostadspriserna är övervärderade med 20 procent som 

gällande för hela svenska bostadsmarknaden. De kommer fram till detta genom att 

skatta en tidsserie där de dels tar avvikelserna i pris genom inkomst men även pris 

genom hyreskostnaden (IMF, 2013). 

 

The Economist analyserade de globala bostadspriserna varpå de menade att de 

svenska huspriserna skulle vara övervärderade med 41,5 procent. European Central 

Bank (ECB) kom fram till en snarlik siffra för Sverige efter en studie med 18 
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industriländer. Studien framhöll att de svenska bostadspriserna var de mest 

avvikande och att det skulle kräva ett prisfall på 40 procent för att nå jämvikt på 

bostadsmarknaden. Både The Economist och ECB baserade sina slutsatser på att 

jämföra huspriser och hyreskostnader över tid. De menar att metoden är gångbar 

trots att det råder en reglerad hyressättning i Sverige. De understryker vidare att det 

är förändringen i kvoten mellan priser och hyror över tid, snarare än kvotens storlek i 

sig som bejakas i deras värdering av bostadspriser. (The Economist, 2010; ECB, 

2009).  

 

Frisell & Yazdi menar dock att metoden The Economist och ECB använt inte är 

gångbar och förkastar deras slutsatser. De argumenterar för att metoden ger 

signifikant felaktiga resultat i och med att Sverige kännetecknas av särskilda 

förutsättningar på bostadsmarknaden som inte är direkt jämförbar med andra länder. 

De menar bland annat att föregående studier inte tar hänsyn till förändringar i 

efterfrågan och utbud som ter sig olika gentemot andra länder då Sverige har en 

reglerad hyresmarknad men en fri bostadsmarknad. Frisell och Yazdis analys pekar 

vidare på att de svenska bostadspriserna inte skulle vara övervärderade och förklarar 

med hjälp av bland annat disponibel inkomst och lägre ränta cirka 90 procent av 

prisuppgången sedan 1990-talet (Frisell & Yazdi, 2010). 

 

Statens Bostadsfinansieringsaktiebolags (SBAB) mäklarbarometer 2014 kartlade att 

efterfrågan på både bostadsrätts- och småhusmarknaden i storstadsregionerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö kraftigt översteg utbudet i slutet av 2013, samtidigt 

som utbudet av bostäder till försäljning noterades till rekordlåga nivåer. 

Konsekvenserna blev sålunda intensivare budgivningar och kortare försäljningstider 

varpå skillnaden mellan slutpris och utgångspris ökat kraftigt. Tor Borg, chefsekonom 

på SBAB förklarar det som en effekt av att storstädernas nybyggnation av bostäder 

inte hållit jämna steg med befolkningsökningen och inflyttningen. Borg pekar vidare 

på eventuellt kommande hinder för tillväxt och utveckling för ekonomin som helhet 

(SBAB, 2014). 

 

I Boverkets marknadsrapport “Drivs huspriserna av bostadsbristen” (2013) görs en 

länsstudie rörande prisökningen på bostäder. De genomför en dynamisk 

panelregression med Andersson-Hsiaos-metoden. De beaktar statistik mellan 1993 

http://www.economist.com/node/17311841


15 
 

och 2011 vars parametrar de skattat med GLS. Slutsatser från rapporten är att 

inkomstökningen är den främsta orsaken till ökade småhuspriser sedan 1996. Ökad 

boendetäthet, sett till antal personer per hushåll, har främst yttrat sig i storstadslänen 

vilket lett till ökad efterfrågan på bostäder och därmed drivit upp bostadspriserna. 

Övriga län är balanserade mellan befolkning och bostadsutbud, i 13 län var dock 

balansen negativ vilket lett till dämpad bostadsprisutveckling. Boverket menar att 

bostadsbrist i form av ökad boendetäthet kan förklara mer än hälften av 

prisuppgången på småhus mellan 1996 till 2011. Sjunkande räntor har haft positiv 

effekt på husprisutvecklingen i form av lägre brukarkostnad. Husprisuppgången 

förklarar de till två tredjedelar med hjälp av fundamentala faktorer medan aktörers 

bakåtblickande förväntningar förklarar resterande tredjedelen (Boverket, 2013). 

 

Ett flertal tidigare studier finner ett förhållande mellan disponibel inkomst och 

bostadspriser som överstiger 1:1, innebärandes att en procentuell ökning i disponibel 

inkomst leder till en större procentuell ökning i bostadspriserna (OECD, 2005; 

Riksbanken, 2011; Boverket 2013).  

 

Vid analys av makrobaserade studier framhålls just användningen av metoder för 

bearbetning av paneldata. Tidigare forskning förespråkar användningen av Fixed 

Effect Model i studier där man vill dra slutsatser kring individspecifika förutsättningar 

(Judson, R & Owen, A., 1996). 
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3. Teori 

 

I detta kapitel går vi igenom de ekonomiska teorier som vi applicerat i studien och 

som kompletterar det föregående kapitlet i den mån att verka som teoretisk 

referensram. De utvalda teorierna ämnar fungera som en formell plattform för vilka 

mekanismer och faktorer som påverkar prissättningen på bostadsmarknaden. Vi tar 

upp den konventionella marknadsstrukturen samt regionala faktorer som teoretisk 

torde påverka priset på bostäder för att avslutningsvis ta upp teorier som kan förklara 

övervärderade tillgångar och uppkomsten av marknadsbubblor.   

 

3.1 Pristeori applicerad på bostadsmarknaden 

 

I ekonomisk teori brukar förhållandet mellan priset på en vara och utbjuden kvantitet 

illustreras med utbuds- och efterfrågekurvor. I normalfallet har efterfrågekurvan en 

negativ lutning, vilket innebär att en ökning av kvantitet leder till en minskning av pris 

som konsumenterna är villiga att betala, samtidigt är utbudskurvan positivt lutande 

vilket indikerar att producenterna begär ett högre pris för att producera mer. För en 

given vara bestäms pris och kvantitet rent grafiskt som skärningspunkten mellan 

utbuds- och efterfrågekurvan (Fregert, K. & Jonung, L., 2010). Generell 

marknadsteori kan appliceras på bostadsmarknaden, men till skillnad från många 

andra marknader så tar det förhållandevis lång tid att öka kvantiteten, det vill säga, 

påverka utbudet på bostadsmarknaden. Utbudskurvan befinner sig därmed kortsiktigt 

i ett vertikalt läge och anses vara konstant, vilket i sig innebär att prisändringar på 

bostadsmarknaden sker genom förändringar i efterfrågan. Efterfrågekurvan å andra 

sidan kännetecknas med av en brantare lutning i och med att bostaden är att 

betrakta som en nödvändighetsvara. En efterfrågeförändring leder därmed till en stor 

förändring i priset (Lind, H. & Persson, E., 2006). 
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Figur 2: Pristeori applicerad på bostadsmarknaden 

 

3.2 Sørensen - Whitta-Jacobsens teori om bostadsinvesteringar  

 

Enligt Sørensen - Whitta-Jacobsens teori om bostadsinvesteringar så korrelerar 

bostadspriserna negativt med räntan och positivt med inkomsten vilket matematisk 

kan förklaras enligt följande: 

 

Sørensen - Whitta-Jacobsens gör antagandet att en genomsnittlig konsument tar ett 

bostadslån för att finansiera en bostad ( ) till rådande marknadspris (  ). 

Konsumenten måste lägga ut för brukarkostnaden (     ), det vill säga reparation 

och underhåll, som behövs för att upprätthålla värdet på bostaden. Räntan på 

bolånet betecknar vi med ( )1. Konsumentens kostnad för bostaden kan således 

uttryckas enligt: 

 

(   )       Formel 1: Kostnad för bostaden                
  

 

Efterfrågan på bostäder (  ) kan uttryckas enligt funktionen: 

 

      (   )     Formel 2: Efterfrågan på bostäder     

 

                                                           
1
  Vi kommer inte att ta med räntan i vår modell då vi använder time fixed effect som fångar upp 

effekterna av alla variabler som inte varierar över individerna, länen, men över tiden. Räntan är en 
sådan variabel då den är densamma nationellt och inte skiljer sig mellan länen. 



18 
 

Där   står för inkomsten,   är en känslighetsfaktor (     ) som anger hur stor 

del av hushållens inkomst som går till boende och övrig konsumtion för att maximera 

sin nytta. Från ekvationen ovan kan vi se att efterfrågan påverkas positivt med 

inkomst och negativt med räntan. 2 

 

Aggregerat utbud av bostäder är givet på kort sikt, marknadspriset på bostäder 

justeras alltså utifrån efterfrågan (  ) i nivå med rådande utbud ( ). Om vi sätter in 

jämviktvillkoret för efterfrågan lika med rådande utbud, (    ), i funktionen för 

efterfrågan på bostäder (      (   )  ) och löser ut    så får vi priset på 

bostäder, enligt:  

 

      (   )    Formel 3: Priset på bostäder                           

 

Allt annat lika finner vi att ett högre utbud av bostäder, alltså en ökad bostadstock, 

leder till lägre bostadspriser (Sørensen & Whitta-Jacobsens, 2005). 

 

3.3 Regionala faktorer som påverkar prissättningen på bostadsmarknaden 

 

Som ett komplement till Sørensen - Whitta-Jacobsens teori om bostadsinvesteringar 

redogör vi nedan kring de bestämningsfaktorer som kan komma att påverka priset på 

bostäder vilka även är faktorer som kan särskilja prisnivån av bostäder på regional 

nivå. 

 

3.3.1 Disponibel inkomst 

 

Disponibel inkomst är hushållens totala inkomst minus skatter och avgifter 

(Regionfakta, 2013). Hushållen väljer därefter hur stor del av den disponibla 

inkomsten som sparas och konsumeras. Köpkraften hänförs till inkomsten i fasta 

                                                           
2
 Även om bostaden skulle finansieras med tidigare sparade pengar så skulle brukarkostnaden 

fortfarande inkludera räntan som en alternativkostnad. Detta i och med det är den inkomst som 
investeraren förbiser genom att investera hans sparade pengar i bostaden snarare än att investera i 
en räntebärande tillgång. 

http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Regional-ekonomi/Disponibel-inkomst/
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priser, vilken är justerad för inflation. Ökar den disponibla inkomsten i förhållande till 

inflationen så ökar köpkraften (Ekonomifakta, 2014a).  

 

Disponibel inkomst har enligt ett flertal tidigare studier visat sig vara en av de 

viktigaste faktorerna till att förklara bostadspriset. Vidare avgör den disponibla 

inkomsten hushållets förmåga att behålla eller sälja bostaden och följaktligen bidra till 

både utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden (Riksbanken, 2011). 

 

3.3.2 Sysselsättningsgrad 

 

Sysselsättningsgraden är ett mått som anger andelen personer i populationen som 

arbetat minst en timme under referensveckan för mätningen. Sysselsättningsgraden 

kan beskrivas som en funktion av konjunkturläget, arbetsmarknaden och 

åldersstrukturen. Till exempel påverkas sysselsättningsgraden positivt av en stark 

konjunktur och en väl fungerande arbetsmarknad, medan en åldrande befolkning i 

åldersspannet 65 till 74 år drar ner sysselsättningsgraden för hela gruppen 15 till 74 

år. Det senare kan förklaras av stora pensionsavgångar (Ekonomifakta, 2014b). 

 

Tidigare studier har undersökt arbetslöshetsgradens inverkan på bostadspriset, 

varpå bostadspriset påverkats negativt av en ökning i arbetslösheten (Riksbanken, 

2011). Vi väljer därför att testa hur sysselsättningsgraden korrelerar med 

bostadspriset. Hypotesen är att när sysselsättningsgraden ökar så efterfrågas fler 

bostäder och priset ökar därefter och vice versa gäller när sysselsättningsgraden 

minskar så minskar efterfrågan på bostäder varpå priset dämpas.  

 

3.3.3 Befolkningstillväxt 

 

Den demografiska utvecklingen bidrar till efterfrågan på bostäder och har sålunda 

betydelse för priset på bostäder (McCarthy, J. & Peach, R. W., 2004). Givet den 

allmänna jämviktsmodellen, med ett trögrörligt utbud av bostäder kontra en hög 

befolkningstillväxt, leder marknadskrafterna till ökade bostadspriser. Detta kan 

förklaras av att det kortsiktiga utbudet av bostäder inte kan möta den ökade 

efterfrågan på bostäder i termer av att fler personer söker en bostad. Å andra sidan 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-inkomster/
http://www.riksbank.se/Upload/Rapporter/2011/RUTH/RUTH.pdf
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattningsgrad/
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minskar priset på bostäder i en region med en negativ befolkningstillväxt då färre 

personer efterfrågar bostäder samtidigt som fler bostäder står till buds. Tidigare 

studier visar att befolkningstillväxten har en påverkan på priset av småhus såtillvida 

utbudskurvan för marknaden karaktäriseras av en låg elasticitet (Archer W.R., 

Gatzlaff D.H., Ling D.C., 1996). 

 

3.3.4 Befolkningstäthet 

 

Befolkningstäthet är kvoten mellan ett områdes folkmängd och area och anger hur 

tätt befolkat ett geografiskt område är. Befolkningstäthet stimulerar kollektivtrafiken, 

minskar färdsträckor och effektiviserar energianvändningen (Stockholms 

Handelskammare, 2012). Med en hög befolkningstäthet erbjuds även ett större och 

rikare utbud av varor och tjänster av den privata sektorn vilket gör regionen mer 

attraktiv. Detta leder i sin tur till en ökad efterfrågan på bostäder i regionen vilket 

påverkar bostadspriserna positivt (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser, 2011). 

 

3.3.5 BRP 

 

Tidigare studier har bevisat att tillväxten av bruttonationalprodukten (BNP) påverkar 

bostadspriser. I denna studie används istället bruttoregionalprodukten (BRP) för att 

kunna urskilja geografiska skillnader inom BNP-tillväxten (Quan, D.C. & Titman, S., 

1999). 

 

3.4 Bubbelteori och The Greater Fool Theory 

 

Huruvida hushållen beslutar sig för att köpa en bostad kan delvis förklaras av de 

förväntningar de har på prisutvecklingen. Ett bostadsköp kan motiveras som en 

investering där hushållen förväntar sig att priserna kommer att fortsätta öka varpå 

prisökningarna blir självuppfyllande (Riksbanken, 2011b). 
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I 1600-talets Holland var tulpanpriset flera gånger högre än årsinkomsten för en 

vanlig arbetare när det var som absolut högst. “Tulpanmanin” som det kallas, 

startade med att efterfrågan, och därmed även priset, på tulpanlökar ökade vilket 

ledde till att fler och fler personer tog sig in på tulpanmarknaden för att köpa billigt 

och sälja dyrt i tron om att tulpanpriserna ständigt skulle öka (Dash, M., 2001). 

Tulpanmanin har blivit en symbol för innebörden av en spekulativ bubbla där 

tillgångspriserna tycks avvika från det egentliga egenvärdet. Bubblor uppstår när en 

snabb prisökning leder till förväntan om fortsatt ökning. Fler och fler investerare vill ta 

sig in på marknaden och pressar upp priset ytterligare. Oundvikligen kommer dock 

ökningen tillslut att stagnera och bubblan spricker (Bodie, Z. Kane, A. Marcus, A.J., 

2011). 

 

The Greater Fool är en teori som förklarar varför en köpare är villig att betala ett för 

högt pris för en tillgång trots att köparen är medveten om att tillgången inte är värd 

priset som betalas. Enligt teorin sker handeln eftersom det uppstår förhoppningar om 

att tillgången vid ett senare tillfälle kan säljas vidare till en ”ännu större dåre” som då 

är villig att betala ännu mer för den redan övervärderade tillgången. Om 

förhoppningen besannas, och en större dåre köper tillgången ännu dyrare än vad 

som ursprungligen betalas, uppstår en önskvärd vinst för säljaren. Om marknaden 

däremot vänder och prisbubblan spricker innan tillgången hinner säljas vidare, så 

innebär det att den första köparen istället blir den största dåren som därmed står kvar 

med en tillgång vars värde understiger det ursprungliga priset som betalades. Detta 

betyder att köparen antingen tvingas realisera en förlust alternativt fortsätta äga 

tillgången och hoppas på att marknaden återhämtar sig. Det är på detta sätt 

prisbubblor skapas, priser pressas upp på grund av människors förväntningar 

(Camerer, C. F., 1997). 

 

Joseph E. Stiglitz formulerade en allmän definition av tillgångsbubblor för att förklara 

hur en snabb tillväxt i tillgångspriserna beror på antingen fundamentala faktorer 

alternativt när det beror på en övertro till en fortsatt prisutveckling. Det senare leder 

enligt Stiglitz till en ohållbar bubbla och definitionen lyder enligt: "Om anledningen till 

att priset är högt idag beror på att investerare tror att försäljningspriset är ännu högre 

i morgon - när fundamentala faktorer inte kan motivera ett sådant pris - då existerar 

det en bubbla” (Stiglitz, J.E., 1990). 
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4. Metod 

 

Föregående kapitel tog upp de teorier som vi finner applicerbara vid en analys av 

prisutvecklingen på bostadsmarknaden i vid mening. För att analysera 

bestämningsfaktorer till bostadspriserna på länsnivå, vilket studien syftar till, 

kompletterar vi studien med ekonometrisk modulering.  

 

Studien karaktäriseras av ett deduktivt angreppssätt då vi utgår ifrån redan 

etablerade teorier och statistiska modeller vilka vi sedermera testar och söker 

bekräfta med den empiri vi samlat in (Johannessen, A., Tufte, P. A. 2002). 

Ekonometrin bygger vi på systematisk insamlad sekundärdata från SCB mellan åren 

1993 till 2012. Datan är samanställd och behandlad i Microsoft Excel för att vidare 

bearbetas med de metoder, lämpliga för studien, som statistikprogrammet EViews 

erbjuder. Med hjälp av multipel regression går det att analysera hur 

beroendevariabeln bostadspris påverkas av de förklaringsvariabler vi valt för studien. 

På så sätt kan vi även se hur väl de skattade bostadspriserna överensstämmer med 

de verkliga bostadspriserna vilket ger oss underlag till analysen.  

 

4.1 Multipel regressionsanalys med paneldata  

 

Analys med paneldata har ökat i popularitet på för dess lämplighet vid analys av 

longitudinell data. En panel är ett tvärsnitt med individer som systematiskt undersöks 

över en given tidsperiod (Yaffee, R.A., 2005). Metoden möjliggör därmed analys av 

upprepade observationer för tidsserien 1993 till 2012 vilken baseras på tvärsnittsdata 

över Sveriges 21 län. Den paneldata som beaktas anses som starkt balanserad, 

innebärandes att det inte saknas några värden för något tvärsnitt för ett specifikt år. 

Fördelen med att använda paneldata, givet syftet med studien, är att de systematiska 

tvärsnittsobservationer som görs över det valda tidsintervallet ökar såväl 

datakvaliteten som datakvantiteten jämfört med om enbart tvärsnitt alternativt 

tidsserie hade använts. Slumptermen, u, har i analys med paneldata därmed också 

två dimensioner, en för tvärsnittsdata, i, länen och en för tiden t. Icke-observerade 

http://www.econ.pdx.edu/faculty/KPL/ec510/pda_yaffee.pdf
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egenskaper hos en individ antas vidare påverka beteende vid samtliga 

observationer (Gujarati, D. N. & Porter, D.C., 2009). 

 

4.1.1 Fixed Effect Model (FEM) vs Random Effect Model (REM) 

 

Två av de vanligaste modellerna som används i studier baserade på paneldata skiljer 

sig fundamentalt åt i hur de betraktar variabeln, ci, som “random effect” alternativt 

“fixed effect”. ci benämns i litteraturen som en individspecifik variabel vilken fångar 

upp det som kan spela roll för beroendevariabeln men som kan vara svårt att 

kvantifiera, till exempel karaktärsdrag och egenskaper som är specifika för individen.  

 

Random Effect Model       

ci kallas random effect när den behandlas som en slumpmässig variabel, vilket är 

synonymt med att den observerade förklaringsvariabeln, xit, inte antas korrelera med 

den, i detta fall, oobserverade variabeln, ci, enligt: 

 

   (      )                           

 

Fixed Effect Model 

ci benämns fixed effect när den betraktas som en skattningsbar parameter unik för 

tvärsnitt i, det vill säga specifik för respektive län. ci, tillåts därmed korrelera med den 

förklarande variabel, xit, enligt: 

 

   (      )                           

(Wooldridge, J.W. 2010). 

 

Formellt kan respektives modell uttryckas enligt: 

 

                            
 
    

          

                                     
               

 



24 
 

Av ekvationerna kan utläsas att bägge modellerna är linjära regressionsmodeller och 

är man intresserad av individspecifika egenskaper som följer med    så är FEM att 

föredra. FEM rekommenderas när man vill dra slutsatser om individer i en population 

som kännetecknas av en särskild natur (Verbeek, M. 20012). Även om det inte sker 

några signifikanta tidsmässiga effekter i analysen föreligger det enligt FEM 

signifikanta skillnader mellan individerna vilket modellen tar tillvara på genom att 

tilldela individspecifika intercept (Yaffee, R.A., 2005). 

 

Vid bearbetning av paneldata fästs inte alltför stort fokus på förklaringsgraden, R2. 

FEM med individspecifika och tidsspecifika effekter tenderar att förklara den inbördes 

variationen väldigt bra vilket yttrar sig i form av höga R2-värden (Verbeek, M. 20012). 

Time fixed effect kan användas i syfte att fånga upp effekterna av alla observerade 

och oobserverade variabler som varierar över tiden men inte över individerna och 

som bidrar till att förklara beroendevariabeln (Verbeek, M. 20012). 

REM är den alternativa modellen vi beaktar för analys av panel data. Modellen 

används ofta vid skattningar av slumpmässiga urval i större populationer där man 

tillåts tolka resultaten som underliggande egenskaper för hela populationen. Då 

urvalet individer är densamma som populationen förespråkas att datamaterialet 

skattas med FEM (Verbeek, M. 20012).  

 

4.1.2 Hausman-test 

 

Ett standardförfarande som utförs för att säkerställa att rätt modell väljs är att tillämpa 

ett Hausman-test. Nollhypotesen ställer           och utgår ifrån att variabeln, 

ci, inte antas korrelera med förklaringsvariabeln, xit. Ett signifikant resultat förkastar 

således nollhypotesen, varpå ci antas korrelera med xit, och där man följaktligen bör 

välja en FEM (Gujarati, D. N. & Porter, D.C., 2009). 
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4.2 Risker med bearbetning av paneldata 

 

Vid bearbetning av paneldata följer flertalet eventuella felkällor som kan komma att 

påverka de skattade värdena och ge skenbara samband. I detta underkapitel följer 

de problem som vi beaktar och som sedan testas för i kapitlet: 5.2 Förtester.  

 

4.2.1 Stationäritet 

 

Modellen löper risk att uppvisa icke-stationäritet i och med att panelregression 

innehåller tidsserier. För att det ska råda stationäritet i tidsserien gäller att följande 

egenskaper ska vara uppfyllda för variabel Yt: 

 

- Medelvärdet av Yt är konstant, oberoende av tiden 

 (  )                   

                                                                                              

- Variansen av Yt är konstant, oberoende av tiden 

              (  )                                                                                            

                          

- Korrelationen mellan Yt och Yt+k beror enbart på längden av lag (K)    

               (       )      (         )      (         )    

                                                                                            

Om icke-stationäritet präglar tidsserien blir OLS-skattningen icke-konsistent då 

medelvärdet förändras över tiden vilket åsidosätter skattningens asymptotiska 

väntevärdesriktighet. Förekomsten av icke-stationäritet kan även leda till att 

modellens R2 blir hög och t-värdena låga på grund av skenbara samband mellan 

variablerna och inte på grund av att modellen förklarar faktiska samband (Gujarati, D. 

N. & Porter, D.C., 2009). 

 

4.2.1.1 Levin-Lin-Chu-test 

 

För att kontrollera om en tidsserie i paneldata är icke-stationär kan ett Levin-Lin-Chu-

test (LLC-test) göras. LLC-test är ett enhetsrotstest som kräver en balanserad 
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paneldata. Nollhypotesen för testet är att panelerna innehåller enhetsrötter, sålunda 

är alternativhypotesen att panelerna är stationära. Det rekommenderas även att 

testet genomförs på medelstor paneldata (Levin, A., Lin, C-F., Chu, C-S. J., 2002). 

För att eliminera problemet med icke-stationäritet kan en första åtgärd vara att lägga 

in en trendvariabel för att få serien säsongsrensad. I många fall kan dock en icke-

stationär variabel uppvisa Random Walk utan drift, vilket kan uttryckas i en AR(1) 

modell och härleds utifrån grundfunktionen enligt:   

 

                                                        

 

För Random Walk utan drift gäller; β1=0, β2=0, β3=1, vilket ger: 

 

                                                

 

Den vanligaste åtgärden för att få serien stationär är då att ta första differensen av Yt 

enligt:  

 

    (       )                                                  

(Gujarati, D. N. & Porter, D.C., 2009). 

 

4.2.2 Multikolinjäritet 

 

Ett grundantagande för skattningar med OLS är att det inte föreligger någon 

multikolinjäritet mellan förklaringsvariablerna, enligt:  

 

   (     )                                

 

I praktiken är det dock väldigt troligt att multikolinjäritet föreligger, frågan är bara till 

vilken grad. Om modellen präglas av perfekt multikolinjäritet kan skattningarna inte 

definieras samtidigt som standardavvikelserna går mot oändligheten. I de fall det 

föreligger hög multikolinjäritet kommer standardavvikelser bli stora i relation till 

koefficienterna vilket leder till att koefficienterna blir svåra att skatta (Gujarati, D. N. & 

Porter, D.C., 2009). 
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För tidsseriedata kan multikolinjäritet uppstå som en konsekvens av att de ingående 

förklaringsvariablerna delar en gemensam trend vilket exempelvis kan yttra sig i form 

av att de alla ökar eller minskar unisont med tiden. Ytterligare indikatorer på att 

multikolinjäritet föreligger är att modellen uppvisar en skenbart hög förklaringsgrad, 

R2, i kombination med få signifikanta t-kvoter (Gujarati, D. N. & Porter, D.C., 2009). 

 

4.2.3 Heteroskedasticitet  

 

Ytterligare ett grundantagande för skattningar med OLS är att det inte föreligger 

någon heteroskedasticitet, vilket är synonymt med att variansen antas vara konstant, 

enligt: 

 

   (  )    
                                    

 

Problem med heteroskedasticitet är vanligt förekommande i tvärsnittsdata och kan 

exempelvis uppstå då individerna i modellen är heterogena. De har då olika 

slumpvariabler, ui, vilka kan antas leda till olika varians, σi
2 på grund av individuella 

och varierande förutsättningar. Risken kan då yttra sig i form av att den skattade 

parametern felaktigt förkastas på grund av att den uppvisar en hög varians och ger 

låga t- och F-värden. Andra källor till heteroskedasticitet är att en eller flera 

förklaringsvariabler är skevfördelade, att data som beaktas är feltransformerad 

alternativt utformad i fel funktionell form (Gujarati, D. N. & Porter, D.C., 2009).  

 

4.2.4 Autokorrelation  

 

Ett annat grundantagande kopplat till skattning med OLS hänförs till att slumptermen 

ui är konstant och inte antas korrelera mellan observationerna i såväl tid som mellan 

individer, enligt villkoret:   

   (     |     )   (     )                                                                                      
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Autokorrelation är vanligt förekommande hos tidsseriedata, det vill säga att det råder 

beroende mellan tidsperioderna, enligt: 

 

 (       )                                                  

 

Första ordningens autokorrelation benämns ofta (AR1) och kan härledas ur 

ekvationen: 

 

                                                                

 

Funktionen säger att om värdet på ρ≠0 så föreligger autokorrelation varpå 

slumptermen är beroende av föregående period (Gujarati, D. N., Porter, D.C., 2009). 

Konsekvensen är att den slumpmässiga feltermen, ut, blir systematisk felskattad 

vilket leder till mindre effektiva skattningar av beroendevariabeln, yt, varför det är 

viktigt att undersöka i paneldata (Drukker, D. M., 2003). 

 

Autokorrelation kan upptäckas genom att studera Durbin-Watson statistikan, för 

panelregression tenderar den dock uppvisa låga värden och därmed indikera positiv 

autokorrelation vilket man ska vara medveten om. Detta yttrar sig än mer när antalet 

individer i tvärsnittet är högt  (Verbeek, M. 20012). 

 

Liksom för heteroskedasticitet, så påverkar inte förekomsten av autokorrelation OLS 

skattningens asymptotiska väntevärdesriktighet, dock kan det som påpekat leda till 

mindre effektiva skattningar vilket är synonymt med högre varians (Gujarati, D. N. & 

Porter, D.C., 2009). 

 

För att hantera för både heteroskedasticitet och autokorrelation som kan uppstå 

mellan individerna i vår OLS-modell kan modellen justeras med robusta 

standardavvikelser enligt ett White-test. Ett förfarande, förespråkat i särskilt gångbart 

då antalet observationer är många (Verbeek, M. 20012). 
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4.3 Motivering av metod 

 

Med underlag för vad tidigare studier kommit fram till, med bland annat 

panelregression som metod, finns det utrymme att ytterligare analysera vad som 

bestämmer bostadspriserna på länsnivå i Sverige. Det finns till exempel fog att 

ifrågasätta Boverkets sätt att beräkna den finansiella förmögenheten som ett 

regionalmått vilket de gör i “Drivs huspriserna i av bostadsbristen”. Utifrån Sveriges 

totala finansiella förmögenhet gör de antagandet att varje läns andel av den totala 

finansiella förmögenheten är densamma som varje läns andel av rikets totala 

förvärvsinkomster för samma år. Då finansiell förmögenhet på regionalnivå inte 

statistikförs ställer vi oss frågande till validiteten i förklaringsvariabeln enligt 

Boverkets beräkning.  

 

Som påvisat i metodkapitlet finns det en hel del problem som kan uppkomma i 

samband med bearbetning av ekonometri och paneldata. Problemen kan bland 

annat yttra sig genom skenbara samband och förkastliga skattningar, varför det ställs 

höga krav på medvetenhet och bemötande av dessa. Vi har sökt optimera 

skattningarna utifrån White Noise kriterierna, men vi är samtidigt medvetna om att det 

kan krävas mer sofistikerad bearbetning och eventuellt andra förklaringsvariabler för 

att analysera bostadspriserna på länsnivå.  

 

Vi anser inte att modellen för studien ska betraktas som helt fullständig då vi 

exempelvis blir begränsade av den regionalstatistik som de databaser vi använt 

erbjuder samt att det finns icke-kvantifierbara faktorer som påverkar prisbilden på 

bostäder. Ett konkret exempel på förklaringsvariabler som inte modellen fångar upp, 

men som återges i den teoretiska referensramen, är folks adaptiva förväntningar som 

en psykologisk bidragande faktor till prisbildningen på bostäder. En hypotetisk 

lösning för att få med en sådan faktor är att lagga det reala bostadspriset en eller 

flertal tidsperioder som en förklaringsvariabel till dagens bostadspriser. En sådan 

lösning leder in till användning av dynamisk panelregression vilket behandlar 

ytterligare dimensioner rörande paneldata, men som avgränsats på grund av 

metodens komplexitet. 
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Vi har sökt minimera antalet felkällor som kan uppkomma vid själva byggandet av vår 

ekonometriska modell. För att få så effektiva och asymptotiskt väntevärdesriktiga 

skattningar som möjligt har vi lagt ett stort fokus på denna process, exempelvis 

genom att vi linjerar och transformerar data på rätt sätt, vilket vi redogör för i 

kommande kapitel.  

 

Vad gäller valet av modell torde Fixed Effect Model vara mest lämplig då vi vill 

analysera bestämningsfaktorer till bostadspriserna på länsnivå. Modellen ska enligt 

teorin vara den som bäst tar tillvara på länens specifika egenskaper vilket är av stor 

betydelse för studien som helhet.  

 

Trots att ekonometriska metoder har brister som kräver omsorgsfull behandling bör 

det ses som ett av de mest effektiva tillvägagångssätten för att på ett kvantifierbart 

sätt mäta olika variablers inverkan på den beroendevariabel som söks förklaras. Då 

vi vill analysera bestämningsfaktorer till bostadspriserna på länsnivå för tidsperioden 

1993 till 2012 känns bearbetning av paneldata som ett lämpligt metodval i och med 

dess multidimensionella karaktär.   
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5. Data och Empiriska Resultat 

 

5.1 Innehåll och urval 

 

Nedan redovisas de variabler som ingår i datamaterialet och som uppsatsens empiri 

kommer att ta hänsyn till. Samtliga variabler har presenterats tidigare i uppsatsen 

men i det här stycket beskrivs det mer ingående hur de tagits fram. 

 

5.1.1 Bostadspris 

 

Det reala bostadspriset för vardera län är panelregressionens beroendevariabel. Den 

statistik vi beaktar är på småhus vilket innehåller en eller två bostäder, till exempel 

friliggande villor, parhus och radhus (Skatteverket, 2014). Att vi väljer att beakta just 

småhus beror på att statistik på till exempel bostadsrättspriser är begränsad innan år 

2000. Vi gör antagandet att de olika boendeformerna ses som nära substitut varpå 

det är rimligt att anta att priserna på småhusmarknaden korrelerar med priset på 

övriga bostadsformer för hela bostadsmarknaden. 

 

Genom att inflationsrensa SCB:s statistik över medelpris för småhus med KPIF får vi 

det reala bostadspriset. KPIF är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta 

bort effekten av förändrade räntesatser från KPI. KPI och KPIF används ofta som ett 

inflationsmått vilket den även har använts som i denna rapport (SCB, 2014b). 
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Figur 3: Bostadsprisernas utveckling i Sverige 1993-2012 per län, beräknat på småhus med inflationsrensade 
priser angivet i tusentals kronor. 

 

 

 

 

5.1.2 Disponibel inkomst 

 

För att mäta disponibel inkomst har SCB:s statistik över medelförvärvsinkomst 

använts. Vi har gjort ett schablonmässigt skatt- och avgiftsavdrag på 30 procent av 

inkomsten då sådan statistik inte finns tillgänglig på länsnivå. För att få den reella 

disponibla inkomsten har vi även inflationsrensat statistiken med hjälp av KPIF. 

Därefter tar vi den naturliga logaritmen av variabeln, det betyder att vi ”förflyttar” data 

över skalan för att få normalfördelning kring medelvärdet.  

 

För att få fram Price-To-Income-kvoten har vi ställt bostadspriserna genom den 

disponibla inkomsten.  
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Figur 4: Genomsnittlig disponibel inkomst angivet i årsinkomst i tusentals kronor. Inflationsrensat. 

 

 

Figur 5: Kvotmåttet Price-To-Income. Inflatiosrensat. 
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5.1.3 Befolkningstillväxt 

 

För att mäta befolkningstillväxten har SCB:s befolkningsstatistik använts vilken 

baseras på antalet folkbokförda personer i Sverige. Genom att dela befolkningen 

tidsperiod ett med befolkningen tidsperioden innan får vi befolkningstillväxten i 

procent som vi sedan tar den naturliga logaritmen av. 

 

 

 

Figur 6: Befolkningstillväxt angivet i absoluta tal. 
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5.1.4 Befolkningstäthet 

 

För att mäta befolkningstätheten har SCB:s data över invånare per kvadratkilometer 

använts. Vi har därefter tagit den naturliga logaritmen av variabeln. 

 

 

 

 

 

Figur 7: Befolkningstäthet angivet i invånare per kvadratkilometer. 
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5.1.5 Sysselsättningsgrad 

 

För att fastställa sysselsättningsgraden för ett visst län har SCB:s statistik över 

antalet sysselsatta inom åldersspannet 16-64 år använts. Denna siffra har sedan 

dividerats med befolkningen i länet vilket ger sysselsättningsgraden. 

 

 

 

Figur 8: Sysselsättningsgraden angiven i procent. 
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5.1.6 BRP  

 

För att analysera BRP ställs vanligtvis BRP i relation till befolkningen, BRP per 

Capita (SCB, 2014c). Vi dividerar alltså BRP med befolkningen och tar sedan den 

naturliga logaritmen ur variabeln.  

 

 

 

Figur 9: BRP per capita. Inflationsrensat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scb.se/statistik/NR/NR0105/nr0102mer10.doc
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5.2 Förtester 

 

Vid regressioner med paneldata finns risken att resultatet från regression kan bli 

skenbart och därmed leda till värdelösa tolkningar. Därför utför vi i denna del ett 

flertal tester innan regressionerna kan tolkas och analyseras. På så sätt kommer vi 

fram till den mest tillförlitliga modellen som vi sedermera använder i studien. Detta 

avsnitt innehåller resultat och beskrivningar av de tester som genomförts. 

 

Variabel Förklaring Förväntat 

tecken3 

PRICE Småhuspris  

INC Medelförvärvsinkomst + 

EMPR Sysselsättningsgrad + 

POPD Befolkningstäthet + 

POPG Befolkningstillväxt + 

BRP Bruttoregionalprodukt 

per capita 

+ 

Tabell 1: Förklaring av modellens variabler och förväntat tecken. 

 

Variabel Obs Medelvärde St.D Min Max 

PRICE 420   1003,608 577,7959 396,9800 3806,376 

INC 420   125,9540 25,14074 77,98093 202,7294 

EMPR 420   0,625368 0,013878 0,601290 0,664628 

POPD 420   43,63500 59,82408 2,500000 325,9000 

POPG 420   2056,857 5798,230 -2939,000 37919,00 

BRP 399   0,243377 0,060645 0,136544 0,500716 

Tabell 2: Deskriptiv statistik. 

 

Modellen för studien innefattar en rad förklaringsvariabler, varför risken för att hög 

multikolinjäritet uppkommer är väldigt trolig. För att kontrollera för inbördes koljinäritet 

mellan variablerna utförs därmed ett korrelationstest. Resultatet redovisas i tabell 3. 

Det framgår av testet att det finns stark korrelation mellan variablerna BRP och INC, 

                                                           
3
 + betyder att förklaringsvariabeln förväntas ha en positiv påverkan på beroendevariabeln (PRICE) 
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94,87 procent. Eftersom INC uppvisar en högre korrelation med beroendevariabeln, 

PRICE, än BRP så tar vi bort variabeln BRP från modellen. Detta är ett vanligt 

ingripande och inget som bör påverka analysen negativt då effekterna från BRP 

fångas upp av INC. 

 

Variabel PRICE INC EMPR POPD POPG BRP 

PRICE 1 0,84 0,25 0,51 0,06 0,80 

INC 0,84 1 0,24 0,16 0,03 0,95 

EMPR 0,25 0,24 1 0,02 0,03 0,20 

POPD 0,51 0,16 0,02 1 0,06 0,18 

POPG 0,06 0,03 0,03 0,06 1 -0,04 

BRP 0,80 0,95 0,20 0,18 -0,04 1 

Tabell 3: Test för korrelation. 

 

För att testa huruvida modellen bör utformas som en Fixed Effects Model eller en 

Random Effect-Model har ett Hausman-test (1978) genomförts. Nollhypotesen kunde 

förkastas vilket innebär att en modell av typen Fixed Effects Model är bäst lämpad för 

datamaterialet4. Detta var det förväntade resultatet då variationen mellan intercepten 

för de olika länen inte antas vara slumpmässiga. 

 

Modellen använder även robusta standardavvikelser med hjälp av White Cross-

section för att hantera både heteroskedasticitet och autokorrelation. Användandet av 

White Cross-section innebär inte något problem för denna studie då antalet 

observationer är många, vilket är en förutsättning för white-test (Verbeek, M. 20012). 

 

För att kontrollera för icke-stationäritet använder vi oss av ett Levin-Lin-Chu-test. 

Testresultatet visar att nollhypotesen, att panelerna innehåller enhetsrötter, kan 

förkastas för variablerna INC, POPD och POPG. Variabeln EMPR visar sig dock vara 

icke-stationära. Denna variabel görs därmed om till en första-differensvariabel som 

förklaras i tidigare kapitel (4.2.1.1 Levin-Lin-Chu-test). När testet sedan körs igen kan 

nollhypotesen förkastas för samtliga variabler.  

 

                                                           
4
 Hausman-test: Chi-Sq. 195.358338. Prob: 0.0000 (Se appendix) 
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5.3 Regressionsresultat 

 

Den slutgiltiga modellen är härledd från förtesterna och är att anse som den bästa 

anpassade för att skatta bostadspriserna utifrån den regionalstatistik vi bejakat. Det 

är en Fixed Effect Model som i sitt grunduttryck ser ut enligt:  

 

              
       

 

Modellen innehåller följande variabler: bostadspris (PRICE), disponibel inkomst 

(INC), sysselsättningsgrad (EMPR), befolkningstäthet (POPD) och befolkningstillväxt 

(POPG) där skattningen redovisas i Tabell 5. Vi redovisar även hur 

regressionsanalysen ser ut innan vi gör om EMPR till en första-differensvariabel i 

Tabell 4 för att kunna se skillnaden mellan en stationär och en icke-stationär serie. 

Anmärkningsvärt är att den slutliga modellen uppvisar sämre P-värden men som vi 

ändock väljer för att hålla skattningen stationär. Noterbart är även modellernas höga 

R2-värden, vilka vi inte lägger för stor vikt vid, vid analys av paneldata.   

 

 

Metod: Panel Least Squares 

Beroendevariabel: PRICE 
   

     
     Variabel Koefficient  P-värde    
     
     C -8.030553  0.0000  

INC 2.490927  0.0000  

EMPR 2.496206  0.0000  

POPD 1.251225  0.0000  
POPG 0.003275  0.4333  

     
     R-squared 0.989570       

Adjusted R-squared 0.988377       
Period 1993-2012       

Observations 420       
     

Tabell 4: Ursprungsmodell med EMPR som icke-stationär variabel. 
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Metod: Panel Least Squares 

Beroendevariabel: PRICE 
 

     
     Variabel Koefficient  P-värde  
     
     C -9.929326  0.0000  

INC 2.602172  0.0000  

EMPR 15.39456  0.0071  
POPD 1.310718  0.0000  

POPG 1.70E-05  0.9916  
     
     R-squared 0.989531   
Adjusted R-squared 0.988334   

Period 1993-2012   

Obeservations 420   
     
     

Tabell 5: Den slutgiltiga modellen. 

 

5.4 Variationskoefficienten  

 

För att åskådliggöra hur den relativa spridningen i prisnivån mellan länen utvecklats 

under tidsperioden redovisar vi här variationskoefficienten. Variationskoefficienten 

gör standardavvikelser på olika skalor jämförbara och tillåter en att se huruvida 

standardavvikelserna utvecklas gentemot medelvärdet. Måttet fås genom att beräkna 

standardavvikelsen av genomsnittspriset för samtliga län över tidsperioden, dividerat 

med medelpriset för samtliga län över tidsperioden.  

 

Figur 10: Variationskoefficientens utveckling 
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5.5 Skattade värden mot verkliga värden  

 

Nedan följer utfallet för de fem största länen, sett till folkmängd, med dess skattade 

bostadspriser vilka ställts mot de verkliga priserna. Ett skattat värde är synonymt med 

vad det förväntade värdet borde vara med hänsyn regressionens förklaringsvariabler, 

det vill säga vad bostadspriserna borde vara sett till de fundamentala faktorer vi 

bejakar i vår Fixed Effect Model. Ett skattat värde överstigande det verkliga värdet 

indikerar därmed att marknadspriserna är lägre än det förväntade värdet, medan ett 

skattat värde som understiger det verkliga värdet indikerar att marknadspriset 

överstiger det värde som förväntas. Således är avvikelser mellan de skattade 

värdena och de verkliga värdena av intresse att iaktta i detta underkapitel. 

Stockholms län 

 

Figur 11: Skattat bostadspris mot verkligt bostadspris. (Genomsnittspris). Stockholms län. 
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Västra Götalands län 

 

Figur 12: Skattat bostadspris mot verkligt bostadspris. (Genomsnittspris). Västra Götalands län. 
 
 

 
Skåne län 

 

Figur 13: Skattat bostadspris mot verkligt bostadspris. (Genomsnittspris). Skåne län. 
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Östergötlands län 

 

Figur 14: Skattat bostadspris mot verkligt bostadspris. (Genomsnittspris). Östergötlands län. 
 

 

Uppsala län 

 

Figur 15: Skattat bostadspris mot verkligt bostadspris. (Genomsnittspris). Uppsala län. 
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6. Analys 

 

I detta kapitel analyserar vi resultaten av den ekonometriska skattningen i samverkan 

med den teoretiska referensramen. Analysen ämnar svara på studiens 

frågeställningar och får ses som underlag för de slutsatser vi drar. 

 

- Vilka faktorer påverkar bostadspriserna på länsnivå? 

 

Variabel Koefficient  P-värde 
    
    INC 2.602172  0.0000 

EMPR 15.39456  0.0071 
POPD 1.310718  0.0000 

POPG 1.70E-05  0.9916 

 

Av den slutgiltiga modellens fyra förklaringsvariabler visar sig tre stycken signifikanta 

på en procents signifikansnivå medan en variabel inte kan förklara 

beroendevariabeln på ett signifikant sett. Som synes i utdraget från 

regressionsanalysen är variablerna disponibel inkomst (INC), sysselsättningsgrad 

(EMPR) och befolkningstäthet (POPD) de variabler som på ett statistiskt säkerställt 

sett kan förklara bostadspriset på en procents signifikansnivå. Befolkningstillväxt 

(POPG) å andra sidan visar ingen signifikans till att förklara bostadspriset. Modellens 

koefficienter, som beskriver hur de påverkar den beroende variabeln, bostadspriset, 

verkar utifrån våra förväntade tecken rimliga och följer således de teoretiska 

resonemangen.   

 

Disponibel inkomst som skattad variabel har en tämligen stor effekt på bostadspriset. 

Tolkningen är att om medelförvärvsinkomsten ökar i länet så påverkas bostadspriset 

positivt. Då medelförvärvsinkomsten ökar med en procent ökar medelpriset på 

bostäder med ca 2,60 procent. Sambandet följer därmed det teoretiska 

resonemanget om att priset på bostäder korrelerar positivt med inkomsten. Att 

bostadspriset påverkas positivt med disponibel inkomst ligger även i linje med vad 

OECD, Boverket och Riksbanken tidigare funnit och sålunda gäller att 

bostadspriserna påverkas mer än det 1:1 förhållande som tidigare diskuterats.      
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Sysselsättningsgraden visar sig signifikant på en procents signifikansnivå där 

tolkningen är att en procentuell ökning i sysselsättningsgraden leder till en 

bostadsprisökning med cirka 15.39 procent. Att variabeln är signifikant ligger därmed 

i linje med vår hypotes. Det är, som statistiskt bekräftat, rimligt att anta att 

sysselsättningsgraden påverkar bostadspriserna. En ökad sysselsättningsgrad 

innebär att fler människor får en inkomst, med vilken de kan välja att spendera på 

boendeutgifter, varpå efterfrågan på bostäder ökar. Givet att sysselsättningsgraden 

ökar snabbare än utbudet av bostäder på kort sikt, så ökar priserna på bostäder. 

Huvudintrycket för sysselsättningsgraden är att den toppade för samtliga län vid 2006 

för att därefter minska. Sysselsättningsgraden, som skattad variabel, var den 

koefficient som hade störst effekt på bostadspriserna vilket kan vara en förklaring till 

att bostadspriserna vid år 2007/2008 sjönk i Stockholms, Hallands, Södermanlands, 

Blekinge och Skåne län som en konsekvens av minskad sysselsättning. 

 

Befolkningstätheten visar sig signifikant på en procents signifikansnivå där cirka 1,31 

procents ökning i bostadspriset kan härledas av en procents ökning i 

befolkningstäthet. Befolkningstätheten beror, som belagt i teorin, på en rad 

parametrar gör regionen mer attraktiv. Utfallet i studien bekräftar därmed teorin att ju 

högre befolkningstäthet som råder inom ett område, desto högre kommer 

bostadspriserna att bli.  

 

Befolkningstillväxten visar i vår regressionsanalys inget signifikant samband med 

bostadspriset. Det är dock rimligt att anta att en ökad befolkningstillväxt leder till en 

ökad efterfrågan på bostäder vilket i sin tur driver upp bostadspriset. Vi har även 

testat att lagga variabeln med två år för att kunna fånga upp en eventuellt fördröjd 

effekt, dock utan resultat. Möjligen hade vi fått ett annat resultat om vi istället testat 

med lagg på 5, 10, 15 eller 20 år för att se om vi skulle få någon signifikans. Det finns 

dessvärre ingen tillgänglig statistik över befolkningstillväxten före år 1991, varför vi 

inte kan pröva denna tes. 

  

BRP korrelerade med disponibel inkomst med 94,87 procent, vilket är teoretiskt 

logiskt då en förändring i den genomsnittliga disponibla inkomsten för vardera län 

torde ha ett samband med hur den regionala bruttonationalprodukten utvecklas. 
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Effekten av BRP bör dock fortfarande fångas upp i modellen som en del i vad de 

individspecifika effekterna fångar upp och bidrar med till prisets förklaringsgrad.  

 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till, och som teoretiserats kring tidigare i studien, är 

att modellen inte inkluderar utbudsparametrar. Det är ändock även rimligt att anta att 

modellen fångar upp mindre utbudsförändringar i bostadspriserna som en del av de 

fixa effekterna vi använt i skattningen. 

 

- Har skillnaden i bostadspriserna mellan länen ökat eller minskat relativt 

sett över tidsperioden för studien?  

 

 

Figur 16: Bostadsprisutveckling (reala priser) t.v. samt Variationskoefficienten t.h. 

 

I Figur 16 redogörs skillnaderna i bostadsprisutvecklingen för de olika länen i landet 

mätt i reala priser, men även den relativa spridningen mellan länen mätt med 

variationskoefficienten. Helhetsintrycket är att samtliga län haft en positiv real 

prisutveckling för tidsperioden om än med olika omfattning. Lägst bostadspriserna år 

2012 ser vi i Västernorrlands län och Norrbottens län där bostadspriserna har haft en 

tämligen flack utveckling sedan början på 90-talet. För de länen låg det 

genomsnittliga priset på småhus år 1993 på cirka 400 000 kr för att fram till år 2012 

utvecklas till närmre en miljon kronor. Stockholms län är det län som sticker ut mest i 

figuren, det genomsnittliga priset på småhus låg i början på 90-talet på cirka en 

miljon kronor för att därefter öka nästan fyra gånger, till knappa fyra miljoner kronor, 
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fram till år 2012. Efter Stockholm så har bostadspriserna utvecklats mest i Halland, 

Uppsala, Skåne och Västra Götaland. Ett mönster som bekräftar den intensiva 

debatten om prisutvecklingen i storstadsregionerna.  

 

Gemensamt för alla län är att utvecklingen på bostadspriserna dämpades vid 2008 

vilket torde kunna förklaras till följd av den världsomfattande finanskrisen. En 

intressant iakttagelse är att bostadspriserna i Stockholm, Halland, Södermanland, 

Blekinge och Skåne var de enda län som genomgick ett prisfall vid den tidpunkten 

medan övriga läns prisutveckling endast stagnerade.   

  

Sett till den relativa spridningen för standardavvikelserna i bostadspriserna mellan 

länen för tidsperioden så har stora förändringar skett enligt variationskoefficienten. 

Vid år 1993 låg spridningsmåttet på cirka 26 procent vilken därefter hade en kraftigt 

positiv utveckling med 19,3 procentenheter från år 1996 till år 2002. Den senare 

delen av tidsperioden har kvotmåttet minskat med ett par procentenheter, vilket tyder 

på att standardavvikelserna länen emellan minskar.      

 

Vad gäller kvotmåttet Price-To-Income (figur 5), vilket i tidigare studier har använts 

som ett värderingsmått för under- alternativt övervärderade bostäder, kan överlag 

sägas att huspriserna utvecklats mer positivt än inkomsterna under tidsperioden för 

samtliga län om än i olika omfattning. Det innebär således att den genomsnittlige 

konsumenten har fått det dyrare att finansiera sitt boende. Den genomsnittliga 

ökningen i riket uppmäts till cirka 61 procent för tidsperioden. Störst ökning i har skett 

i Skåne län (105 procent), Gotlands län (102 procent) och Stockholms län (93 

procent) medan de länen med lägst utveckling observeras i Jämtlands län (37 

procent), Västernorrlands län (29 procent) samt Norrbottens län (22 procent).  

 

- Diskussion om vad avvikelser mellan de skattade bostadspriserna och 

de verkliga bostadspriserna kan bero på:  

 

Då vi har använt en Fixed Effect Model för att skatta vår insamlade data har vi tagit 

hänsyn till varje läns inneboende egenskaper vilket genererar skattade värden som 

motsvarar vad bostadspriserna för respektive län borde vara sett till de fundamentala 
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faktorer vi bejakat. Genom att jämföra det verkliga genomsnittliga bostadspriserna 

med det skattade genomsnittliga värdet kan vi därmed se huruvida avvikelser 

förekommer.  

 

Vi kan konstatera att de verkliga bostadspriserna överstiger de skattade 

bostadspriserna för tio län, knappt fyra procent i genomsnitt, vid den sista 

observationen för tidsperioden. I kapitel 5.5 illustrerar vi exempel på hur avvikelserna 

sett ut för de fem största länen i Sverige sett till folkmängd från år 1993 till 20125. 

Avvikelser mellan de verkliga bostadspriserna och de skattade bostadspriserna kan 

förklaras av att marknaden är känslostyrd enligt Rogoffs resonemang, med stöd av 

Bubbelteori och The Greater Fool Theory. I de län där vi ser att det verkliga priset 

överstiger det skattade priset kan det enligt teorierna bero på spekulationer kring en 

fortsatt positiv prisutveckling på bostäder, som ligger till grund för konsumentens 

ökade betalningsvilja idag. Resonemangen kan även sägas ligga i linje med vad 

Boverket (2013) kom fram till i sin regressionsanalys, där de förklarar att hushållens 

bakåtblickande förväntningar förklarar en tredjedel av prisutvecklingen på bostäder. 

Det vill säga att konsumenten är villig att betala mer idag än det motiverade priset 

sett till fundamentala faktorer, i tron om att kunna sälja bostaden till ett högre pris i 

framtiden. På samma sätt kan spekulationer ske åt andra hållet, där konsumenten 

kan tänkas tro på en sättning eller nedgång i priset framöver vilket skulle gälla för de 

län där det verkliga värdet understiger det skattade värdet. På grund av detta minskar 

betalningsviljan och priserna dämpas därefter.   

 

Det kan även dras en parallell till tulpanmanin på 1600-talet, då priset på tulpaner 

ökade flerfaldigt relativt inkomsten, så har priset på bostäder i alla län ökat stadigt 

relativt inkomsten under tidsperioden. Att det dåvarande tulpanpriset fortsatte öka 

berodde på folks tro om fortsatt ökade priser, vilket kan översättas i vad vi kan se i 

dagens boprisindikator där majoriteten av de tillfrågade hushållen tror på fortsatt 

stigande bostadspriser. Den potentiella värdestegringen på dåtidens tulpaner gjorde 

att fler personer sökte investera i tillgångsslaget vilket ökade efterfrågan på tulpaner 

och därmed priset. Den ökade efterfrågan pressar i sin tur upp priserna och bildar ett 

bubbellikande tillstånd på marknaden vilket, likt Stiglitz definition, skulle kunna 

                                                           
5
 För samtliga län, se appendix. 
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appliceras på de tio län som kännetecknas av verkliga bostadspriser som överstiger 

de skattade bostadspriserna. Enligt bubbelteorin kommer prisökningen till slut avta, 

varpå bubblan spricker. En sprucken bostadsbubbla kan vidare få djupgående 

negativa konsekvenser för samhällsekonomin i stort. Det är därför av betydelse att 

observera utvecklingen på de regionala bostadsmarknader där vi ser att det verkliga 

bostadspriset till viss del överstiger det skattade bostadspriset vid studiens sista 

observation.  
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7. Slutsatser 

 

Vi har identifierat att studiet kring orsakssamband för bostadsprisutvecklingen på 

länsnivå i Sverige är ett tämligen oexploaterat område varför syftet med den här 

studien är att analysera bestämningsfaktorer till de svenska bostadspriserna på 

länsnivå. Sålunda ligger forskningsbidraget i att komplettera förståelsen om 

dynamiken på den svenska bostadsmarknaden.   

 

De slutsatser vi kan dra är att disponibel inkomst, sysselsättningsgrad och 

befolkningstäthet kan förklara bostadspriset på en procents signifikansnivå. Samtliga 

förklaringsvariabler ligger i linje med de teoretiska resonemang vi bejakat.  

 

Den reala prisutvecklingen på bostäder har ökat för hela riket om än i olika 

omfattning för respektive län över tidsperioden för studien. Genom att undersöka 

variationskoefficienten kan vi även påvisa att skillnaderna i bostadspriserna mellan 

länen relativt sett ökat. Kvotmåttet Price-To-Income visar att samtliga län haft ökade 

bostadspriser relativt den disponibla inkomsten, vilket gjort bostadsfinansieringen 

dyrare för genomsnittskonsumenten.   

 

Bostadspriserna skiljer sig som belagt mellan länen och genom att använda Fixed 

Effect Model har vi kunnat förklara bostadspriserna med hänsyn till länens 

heterogenitet och dess säregna karaktärsdrag. Vi har utifrån vår regressionsanalys 

fått fram avvikelser mellan de skattade värden och de verkliga bostadspriserna. För 

tio av länen kan konstateras att de verkliga bostadspriserna överstiger de skattade 

bostadspriserna vid den sista observationen för tidsperioden. Avvikelserna går dels 

att förklaras med hjälp av att marknaden är känslostyrd enligt Rogoffs resonemang, 

men även utifrån Bubbelteori, The Greater Fool Theory samt Stieglitz definition av 

tillgångsbubblor. De tio län som kännetecknas av ett verkligt bostadspris som 

överstiger det skattade bostadspriset kan utifrån teorierna därmed befinna sig i ett 

bubbelliknande tillstånd, varför det kan vara lämpligt att följa utvecklingen bland 

dessa län.  
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8. Rekommendation till framtida studier 

 

Vi tycker att det vore intressant att i framtida forskning bygga vidare på vår studie 

genom att utvidga vår modell med ytterligare förklaringsvariabler, men även att 

analysera annan regionalstatistik i syfte att förklara bostadspriserna. Med tanke på 

den multidimensionella kapacitet som paneldata-modeller erbjuder är det gångbart 

att göra en liknande studie men som istället analyserar bostadspriser utifrån 

kommunalspecifika faktorer. En sådan studie skulle vidare kunna utvecklas till en 

potentiell investeringskarta då den kommer ett steg närmre de lokala 

bostadspriserna. Det hade till exempel varit intressant att fortsätta analysera 

avvikelserna mellan de verkliga priserna och de skattade värdena och utvärdera köp- 

respektive säljsignaler.      
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Norrbottens län 

 

Södermanlands län 
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Värmlands län 
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Västermanlands län 

 

Västernorrlands län 
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Örebros län 

 

 

 

 

Hausman Test 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 195.358338 4 0.0000 
     
     

 


