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Sammanfattning  

Svenska bostadspriser har stigit allt mer under de senaste åren. Privatpersoners konsumtion gör 

att priset på bostäder stiger och belåning ökar i och med prisökningarna.    

Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan bostadspriser och 

hushållens ekonomiska situation på den svenska bostadsmarknaden under tidsperioden år 2005 

till år 2013. Fokus ligger på bostadsrätt- och villapriser på den svenska bostadsmarknaden, 

sekundärdata är inhämtad från databaser som studien baseras på. Dessa undersöks månadsvis 

under den valda tidsperioden. Vi har valt att studera variablerna; bostadspriser för 

bostadsrätter samt villor som beroende variabler och hushållens ekonomiska situation som 

oberoende variabel. Hushållens ekonomiska situation mäts med hjälp av konfidensindex. 

Utlåningsränta och antal bostäder till försäljning var studiens kontrollvariabler.   

  

Utifrån studiens fastställda hypoteser visade studien ett resultat som bekräftar att hushållens 

ekonomiska situation har ett signifikant förhållande till priser för bostadsrätter respektive villor 

och att studiens kontrollvariabler är relaterade till detta samband. Resultatet i denna studie har 

stöd från tidigare forskning.    

  

Nyckelord: konfidensindex, hushållens ekonomi, pris på bostadsrätter respektive villor, 

utlåningsränta, bostadsmarknaden   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract  
Swedish housing prices have been rising steadily in recent years, the consumption of private 

individuals are pushing housing prices to rise and this relationship between these variables 

increases the ratio that households are borrowing from banks.   

The main purpose of this study was to investigate the relationship between housing prices and 

households' financial situation in the Swedish housing market during the period from 2005 

until 2013. The focus is on villa and condominiums prices in the Swedish housing market. 

Secondary data are obtained from databases on which the study is based. These are examined 

monthly during the selected time period. We have chosen to study 6 variables, housing prices 

for condominiums and villas as the dependent variable, households' financial situation as the 

independent variable. The household's financial situation is measured using confidence index. 

Lending rates and number of housing for sale were the control varibles of the study.   

Based on the established hypotheses, the study showed a result confirming that the household's 

current financial situation has a significant relationship to housing prices for condominiums 

and villas, and that the study's control variables are related to this relationship. The result of 

this study is supported by previous research.   

  

Keyword: confidence index, household economy, prise of condominiums and villas, lending 

rate, housing    
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1.Inledning   

___________________________________________________________________________ 

I det inledande kapitlet presenteras problematiken kring bostadsmarknaden och påverkande 

faktorer. Frågeställningar formuleras och studiens övergripande syfte presenteras.   

__________________________________________________________________________  

  

1.1 Bakgrund och problemdiskussion  

 Bostadsmarknaden är ett återkommande diskussionsämne, inte minst på grund av ständigt 

ökade bostadspriser och de finansiella kriserna som uppstått (Claussen et al., 2011) utan även 

av anledningen att bostadsmarknaden är betydande för den ekonomiska utvecklingen 

(Bergendahl et al., 2015). Bostadspriserna i Sverige har ökat sedan mitten på 1990-talet 

(Finocchiaro et al., 2011). År 2010 rapporterade konjunkturinstitutet att bostadspriserna stigit 

med 146 procent sedan år 1998 (Jonsson, 2010). I figur 1 samt figur 2 går det att utläsa 

prisutvecklingen på bostadsmarknaden för bostadsrätter och villor under perioden 2005 till år 

2013, vilket är denna studies tidsperiod vilket styrdes av tillgängligheten av data.   

  

  
  

Figur 1. Bostadsrättsprisernas prisutveckling i Sverige under perioden 2005-2013.  

I figur 1 anges prisutvecklingen i kronor per kvadratmeter.  

  

  
  

Figur 2. Villaprisutveckling i Sverige under perioden år 2005 till år 2013.  

I figur 2 anges prisutvecklingen med köpeskillingskofficient.  



2  

  

  

Bostadsmarknaden är en volatil marknad, vilket bevisas av att standardavvikelsen är det 

dubbla för bostadsmarknaden relativt icke-bostadsmarknader inom finansområdet (Leung, 

2004). Antalet transaktioner på bostadsmarknaden varierar i högre grad än priset på bostäder. 

Strukturen på lånemarknaden för bostäder har betydelse för volatiliteten och inverkar på 

bostadsmarknadens cykel (Adams et al., 2010). Perioden för bostadscykler kan vara betydligt 

längre än konjunkturcykler och amplituderna är större för bostadscykler relativt 

konjunkturcykler. Detta gör bostadsmarknaden intressant att studera (Leung, 2004). År 2008 

skedde en finanskris som startade i USA med en Lehman Brother-konkurs och drabbade 

större delar av världen (Poposka et al., 2008). I början av denna finansiella krisen stannade 

bostadspriserna av (Finocchiaro et al., 2011) och skapade en "dominoeffekt" mellan EU-

länderna vilket ledde till att många företag blev tvungna att varsla anställda under en period 

av låg ekonomisk aktivitet. Detta bidrog till att konsumenternas ekonomiska situation 

försämrades och därmed minskad konsumtion (Poposka et al., 2008).  Efter finanskrisen 

började priset på bostäder återigen öka (Finocchiaro et al, 2011). Denna ökning på svenska 

bostadspriser stiger fortfarande idag kraftigt och än så länge har det inte lett till något 

betydande fall på bostadsmarknaden. (Claussen et al., 2011)   

  

Utan kreditgivning skulle inte bostadsmarknaden fungera (Muellbauer 2007), en bidragande 

faktor är den låga reporäntan som gör bolånen attraktiva (Danskebank, 2015) men trots de 

finanskriser som varit har svenska banker klarat sig undan med endast små kreditförluster. 

Konsumenterna har däremot blivit lidande i och med ökande priser eftersom även 

skuldsättningsgraden stiger. Hushållens konsumtion påverkas på olika sätt i och med 

förändringar i priset på bostäder och då hushållen lånar mer stiger räntekostnaden vilket leder 

till att räntenivåerna blir högre. Hushållens ekonomi ökar då priset på bostäderna stiger vilket 

gör att hushållen upplever möjlighet att konsumera mer eftersom det ger utrymme att belåna 

bostaden ytterligare. Om bostadspriserna sjunker inträffar det motsatta, hushållens 

ekonomiska situation försämras och det medför svårigheter i att beviljas lån eftersom säkerhet 

för krediter uteblir. (Claussen, et al., 2011)   

  

Ur ett makroekonomiskt synsätt kan det bli större problem om priset på bostäder faller  

(Claussen et al., 2011). När priserna stiger i hög takt och konsumenterna ser möjligheter i att 

öka belåning drivs marknaden på och det innebär högre omsättning på bostäder. Detta är en 

följd av Riksbankens sänkta ränta för att stimulera marknaden och inflationen för att på så sätt 

uppnå det ovan nämnda. (Freixas et al., 2012).    

  

Konsumenternas optimism och förtroende för marknaden och den privata ekonomin kan 

mätas med hjälp av konfidensindex. Både från ett mikro- och makroperspektiv (Ekici, 2016). 

När riksbanken sänker räntan och tillåter ökad belåning hos hushållen i och med lägre 

bolåneräntor och stigande marknadsvärde på hushållens tillgångar resulterar det i högre 

köpvilja hos konsumenterna och mindre sparande. Det ovan nämnda går att se utifrån ett 

mikroekonomiskt perspektiv att hushållens ekonomiska situation förbättras. Konsumenternas 

välvilja att konsumera istället för att spara kan ses ur ett makroekonomiskt perspektiv 

eftersom i högkonjunktur stiger priser och marknadsvärden i ekonomin. (Freixas et al., 2012)    
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Det är väl omskrivet hur bostadsmarknaden fungerar och det finns forskning på den allmänna 

ekonomin och bostadsmarknadens betydelse för den. Intresset för att undersöka 

bostadsmarknadens påverkan på den allmänna ekonomin har blivit allt större (Claussen et al,. 

2011) vilket grundar sig i vad som tidigare nämnts i problembakgrunden. De som har intresse 

av en studie som denna är aktörer som spekulerar i den svenska bostadsmarknaden med 

tanken att investera men även lagstiftare, banker med flera. Tidigare forskning har fokus på 

hur bostadsmarknaden fungerar och vilka faktorer som påverkar, till exempel har andra 

studier riktat in sig på att analysera hur förändringar i bostadspriser är relaterat till vissa 

faktorer sås som hushållens agerande, ränta, antalet sålda bostäder.(Claussen et al., 2011). En 

annorlunda inriktning är hur konsumenterna påverkar bostadsmarknaden, genom användning 

av variabeln konfidensindex, det vill säga hushållens ekonomiska situation. Denna studie 

kommer vända på variablerna och tvärt om analysera hur hushållens ekonomiska situation 

påverkar bostadspriserna. Detta är intressant eftersom bostadspriserna som tidigare nämnt 

stigit avsevärt under perioden som kommer studeras, det vill säga år 2005 till år 2013 och 

hushållens ekonomiska situation har också förändrats samt möjligheter till 

finansieringslösningar har förändrats under denna period. Denna studie kommer fokusera på 

hur detta samband ser ut. Det unika med denna studie är att kontrollvariabler som 

utlåningsränta, antalet sålda bostadsrätter samt villor och sambandet mellan tidigare och 

nuvarande priset på bostadsrätter och villor gör studien speciell.  

Därigenom kan konsumenters beteende mätas och analyseras vilket är en viktig faktor (Ekici, 

2016). Studien kommer att skilja på priser på bostadsrätter respektive villor. Vidare är det 

intressant att studera hur tidigare priser påverkar nuvarande priser och detta kommer 

genomföras genom att skapa en variabel kallad "lag-variabel", det vill säga en eftersläpande 

variabel.  Studien består av två beroende variabler; pris per kvadratmeter för både villor och 

bostadsrätter, en oberoende variabel; hushållets ekonomiska situation. Studiens 

kontrollvariabler är; antal bostadsrätter och villor till försäljning, utlåningsränta och 

lagvariabel för pris per kvadratmeter för bostadsrätter respektive villor.   

 

1.2 Problemformulering   

Ett återkommande samtalsämne i dagens samhälle är de stigande bostadspriserna som finns 

ute på marknaden nu. Med utgångspunkt från ovanstående problembakgrund och diskussion 

fokuserar denna studie på följande frågeställning:   

  

- Finns det ett förhållande mellan hushållens ekonomiska situation och priser på 

bostadsrätter respektive villor på den svenska bostadsmarknaden som finns ute på 

marknaden nu?   

 

  
1.3 Syfte  

Det primära syftet med studien är att undersöka och analysera förhållandet mellan hushållens 

ekonomiska situation och priser på bostadsrätter samt villor på den svenska 

bostadsmarknaden under perioden år 2005 till år 2013. Denna studie specificeras på hur 

utlåningsränta, antalet sålda bostadsrätter samt villor är relaterade till sambandet mellan priser 
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på bostadsrätter samt villor och hushållens ekonomiska situation. Vidare kommer studien 

undersöka om det existerar ett samband mellan tidigare och nuvarande priser på bostadsrätter 

samt villor.   

  
1.4 Avgränsningar   

Studiens syfte medför en naturlig avgränsning vilken är att lägga fokus på den svenska 

bostadsmarknaden och svenska hushålls ekonomiska situation genom priser för bostadsrätter 

och villor samt index för hushållens ekonomiska situation, kallad konfidensindex. Studien 

grundar sig på data under en period från och med år 2005 månad 9 till och med år 2013 

månad 9, det vill säga en 8 års och 1 månadsperiod som bygger på månadsvisvis data. På 

grund av begränsad tillgänglighet på den insamlade datan har denna period valts och det går 

att anta att det är en tillräcklig lång period för att få fram ett resultat. Enbart sekundär data har 

använts och undersökts. Den kvantitativa data som använts för bostäder grundar sig på affärer 

med mäklare och omfattar därmed inte bostadsaffärer utan mäklare.  
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2.Teoretisk referensram  

___________________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras de teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. En 

ingående beskrivning av de teorier som ligger bakom studien redogörs.  

___________________________________________________________________________  

  

2.1 Teoretisk genomgång  

Optimism och pessimism hos hushållen spelar stor roll för bostadsmarknaden utifrån ett 

makroperspektiv. Konsumenternas förtroende för marknaden speglar optimism alternativt 

pessimism hos konsumenterna. Sådana beteendemässiga och psykologiska faktorer har 

inverkan på investeringsbeslut och fördelning av utgifter hos hushållen. Konsekvenser av 

detta kan påverka hela landets ekonomi och dess aktivitetsnivå. De hushåll som bär högre 

skuldsättning relativt andra hushåll anses göra större optimistiska prognosfel. Hushållen är 

mer optimistiska när de ser sin inkomst öka (Abildgren et al., 2016; Ekici, 2016). Hushållen 

har ofta en mer positiv syn på den egna ekonomin än den finansiella marknaden. Hushållen är 

även mer optimistiska före ett beslut och mer kritiska efter ett beslut (Ekici, 2016). De 

optimistiska hushållen anses mer benägna att investera på bostadsmarknaden. Ökning av 

bostadspriserna är en följd av optimistiska hushåll.   

  

Enligt Keynes teori överväger de att "animal spirit" har stor inverkan på hushållens 

beslutsfattande och i vissa fall är det möjligt att kalkylera vilka beslut människor tar 

(Muellbauer, 1990). Psykologiska och socioekonomiska faktorer påverkar befolkningens 

förtroende och förväntningar på en ekonomi (Abildgren et al., 2016). De avgörande faktorerna 

är; inkomst, arbetsstatus, ålder och skuldsättning. Konsumenter som har större problem med 

sin ekonomi har en mer pessimistisk attityd både mot sin egen ekonomi men även till den 

allmänna ekonomin. (Ekici, 2016) Psykologiska faktorer har viktig inverkan på bildningen av 

förtroende och förväntningar. "Animal spirit" kan påverka ett beslut med innebörden att 
människor inte alltid är beräkneliga utan att de i vissa situationer gör vad som känns mest rätt.  

(Abildgren et al., 2016) Konsumenterna baserar sina val beroende på deras inställning. 

Inställningen baseras dels på hur bostadsmarknaden utvecklats under en period men även på 

hur hushållets situation ser ut (Shiller, 2007). Därför beror utvecklingen på bostadsmarknaden 

på hushållens ekonomiska situation enligt Shiller (2007). Hushållens förtroende och 

inställning till bostadsmarknaden stiger när utlåningsmöjligheterna ökar och detta driver upp 

priserna på bostäder (Adams et al., 2010). När hushållet ska besluta angående investeringar är 

inkomstkälla en viktig faktor att beakta och därigenom är arbetslösheten en viktig 

makroekonomisk faktor för hushållens ekonomiska situation eftersom sysselsättningen är ett 
grundläggande antagande för hushållens inkomstkälla (ibid).    

  

Hushåll skapar förväntningar om framtida köp av bostäder och förväntningar om priset för att 

bestämma om de ska köpa bostaden eller inte (Ekici, 2016). Baserat på förväntningar och den 

egna situationen tar hushållen beslut om sin ekonomi och investeringar, detta bestämmer 

förverkligandet av de variabler som försöks förutsägas av aktörer på finansmarknaden. 

Marknaden fungerar som ett "förväntnings-feedback-system" där aktörerna grundar sina 

förväntningar på tillgänglig information och tidigare erfarenheter. Framtida utfall beror på 

dessa förväntningar. (Assenza et al., 2014) Ökad tillgänglighet av information anses vara en 

drivande faktor uppåt av priserna på bostadsmarknaden (Muellbauer, 2007). En traditionellt 

tillämpad beskrivning av hur förväntningar bildas är "rational expectation hypothesis". Den 
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hävdar att aktörer använder tillgänglig information och kan skapa objektiva förutsägelser på 

framtida variablers utveckling. När förväntningarna stiger påverkar det priset på bostäder till 

det högre och om aktörer ignorerar information om det grundläggande värdet på bostäder och 

istället ställer spekulativa krav på marknaden baserat på förväntningar kan det destabilisera 

marknaden (Assenza et al., 2014).  

  

En intressant aspekt av bostadsmarknaden är att bostäder skiljer sig från andra produkter, det 

är inte endast en vara. Bostäder klassas som en investering jämfört med andra varor och det 

beror på att bostäder är relativt bostäder är relativt dyrare än andra varor, det är bland det 

dyraste köpet för ett hushåll. Det finns två kategorier, bostadsrätter och villor. Det existerar 

signifikanta skillnader i prisbildning mellan bostadsrätter och villor. Ett köp av en bostadsrätt 

karaktäriseras som en investering på grund av dess höga pris relativt till andra typer av varor 

men jämfört med villor som antas vara dyrare än bostadsrätter kan ett köp av en bostadsrätt av 

större utsträckning karakteriseras som konsumtion och köp av villa i större utsträckning likna 

en investering, det vill säga när man sätter dessa två typer av bostäder i relation till varandra. 

av en vara jämfört med köp av villa som i större utsträckning liknar en investering. Om 

hushållens ekonomiska situation förbättras ökar det chansen att hushållen konsumeras mer 

vilket för att bostadsmarknadens omsättning ökar. (Yazdanfar et al., 2017)  

  

En grund till att det sker prisförändringar på den svenska bostadsmarknaden är framför allt 

utbud och efterfrågan. Utbud är de bostäder som finns ute på marknaden medan efterfrågan är 

den totala kvantiteten på bostadsrätter och villor som konsumenterna efterfrågar. När 

marknaden är i jämvikt korsar utbud-och efterfrågakurvorna varandra vilket är det optimala 

utbudet, det vill säga där utbudet är lika som efterfrågan. Detta skapar jämvikt och priset 

motsvarar mängden som levereras. Dessa två kurvor kan skifta upp och ned om exempelvis 

bolåneräntan skulle förändras. Detta skulle göra att efterfrågan på bostadspriserna påverkas. 

(Holzhey, 2013) Inkomstökningar och minskad arbetslöshet relaterar positivt till bostadspriser 

i det skede där det ger hushållen utrymme att besluta om investering i bostadsmarknaden 

(Holzhey, 2013). Bolåneräntan är en variabel som har stor påverkan på bostadspriserna. Om 

räntan är låg ökar efterfrågan på bostäderna vilket gör att priserna stiger (Holzhey, 2013). 

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden beror enligt Clausen (2013) på ökade 

inkomster som driver priserna till en ökande trend vilket har pågått kontinuerligt sedan mitten 

av 1990-talet. Andra författare diskuterar liknande orsaker till stigande bostadspriser, dock 

hävdar Sutton (2007) i enighet med Holzhey (2013) att bolåneräntan är en starkare drivande 

faktor.   

  

De bakomliggande orsakerna till prisförändringarna på bostadsmarknaden som leder till 

uppgång på bostadspriset är enligt Shiller (2007) och Li (2007) det faktum att låga räntor 

medför stigande tillgångspriser och detta är något som påverkar bostadsmarknaden. När ett 

land får inflationen att sjunka med hjälp av penningpolitiska åtgärder, ökar priset på 

tillgångarna (Shiller, 2007). När ekonomin utvecklar en negativ trend och försämras resulterar 

det i sjunkande ränta vilket kan göra att hushållen i framtiden kommer att underskatta 

bostadsmarknaden genom att investera i hög grad och öka hushållets belåningsgrad. (Holzhey, 

2013; Li et al., 2007). Eftersom en minskad ränta får hushållen att investera genom att de 

upplever utökat köputrymme vilket leder till "boom" och betyder stigande bostadspriser. 
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"Bust" innebär motsatsen, när inte den låga räntan och stigande priser förblir utan ekonomin 

blir lidande. På lång sikt sett över hela konjunkturcykeln kommer både räntan att stiga och 

sjunka vilket gör att priset på tillgångar kommer variera. (Poposka et al., 2015). Efter en 

”bust”-period är riskkategorin hos investerarna hög och banken höjer sina säkerhetskrav för 

krediter vilket försvårande ytterligare belåning. I Sverige har riskkapitalmarknaden haft stora 

fluktuationer efter att liknande ”bust”-perioder nått sin topp (Poposka et al., 2015). En följd av 

boom kan leda till att bostadspriserna stiger ännu mer eftersom hushållen kommer att ha mer 

likviditet att investera i dyrare bostäder. En effekt av de ökade bostadspriserna är att 

konsumtionen ökar samtidigt som sparandet minskar. Om penningpolitiskaåtgärder införs höjs 

styrräntan och detta skulle förhålla sig till både hushållen och företag i bemärkelsen av 

åtstramningar. (Finocchiaro et al., 2007) Liberalisering av kreditmarknaden leder i de flesta 

fall till en "boom" som följs av en märkbar nedgång i varierande grad (ibid). Under 

bostadsmarknadens uppgång i USA förväntade investerarna sig att bostadspriserna skulle 

stiga extremt mycket och de förväntade sig en långsiktig trend av detta, vilket inte blev 

hållbart och marknaden kollapsade (Assenza et al., 2014).   

  

Grover (2014) argumenterar för att bostadspriser korrelerar med den ekonomiska tillväxten 

och att när priserna stiger leder det till minskad arbetslöshet eftersom ekonomin visar på ett 

uppåtgående trend vid stigande priser eftersom efterfrågan har blivit större. I och med detta är 

det nödvändigt för utbudet att möta efterfrågan. Detta leder till att fler bostäder behöver 

byggas och arbetstillfällen möjliggörs. Enligt Grover (2014) finns bevis som visar på att 

stigande pris på bostäder kan leda till en expansion av krediter. Bostadsbubblor påverkar 

ekonomin och det finansiella systemet. Länder behöver information om bostadsmarknadens 

prisutveckling just för att bostadsmarknaden är känslig för bostadsbubblor på grund av 

faktorer så som oelastiska utbudet. En kredittillväxt, ökade tillgångspriser och boomar kan 

leda till utsatthet i ett mikroekonomiskt perspektiv. (Grover et al., 2014; Posedel et al,. 2009)   
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2.2 Tidigare forskning på området 

Shiller (2007) tar i sin studie upp att priset på tillgångarna, under en period då inflationen 

sjunker, drivs upp av låga nominella räntor. Resultatet visar att det beror på att när räntorna 

blir lägre drivs ekonomin i samhället framåt med hjälp av ökad konsumtion. I en studie av 

Leung (2004) visar resultatet på att efterfrågan på varor stiger då hushållen får ett utökat 

köputrymme och blir mer benägna att konsumera och investera, vilket leder till att ett högre 

pris för dessa varor är möjliga baserat på större efterfrågan. Shiller (2007) har kommit fram 

till liknande resultat som visar på att befolkningens syn i landet vid köp av bostäder spelar en 

stor roll för utvecklingen för bostadspriserna eftersom den övervägande delen i ett 

beslutsfattande hos hushållen ligger i vilken inställning hushållen har.   
  

Adams et al., (2010) undersöker de makroekonomiska variablernas samband med priset på 

bostäder på både kort och lång sikt, det vill säga till exempel utlåningsränta och 

sysselsättning. Studien resulterar i att dessa faktorer har betydande inverkan på hushållens 

beslutssituation. Resultatet i studien visar vidare att hushållens förtroende och inställning till 

bostadsmarknaden stiger när utlåningsmöjligheterna ökar leder till pressade bostadspriser och 

att då räntan ökar på kort sikt leder det till en ökning av priset på bostäder (Adams et al., 

2010). Poposka (2015) visar i sin studie att detta kan förklaras med hjälp av "boom" och 

"bust" som visar förhållandet mellan varierande ränta och förändrade bostadspriser. Leung 

(2004) visar i sin studie att stigande priser på bostadsmarknaden beror på ytterligare 

makroekonomiska variabler såsom att när efterfrågan blir högre resulterar det i stigande priser 

och att en ökning av kostnader på bostadsmarknaden har en långsiktig relation till 

bostadspriser. Leung (2004) studie resulterar vidare i att nyproducerade bostäder får ett högre 

pris grundat på produktionskostnader och stor efterfrågan samt att minskning av utbudet på 

bostäder leder till att priserna på bostäder stiger. Vidare studeras den kortsiktiga dynamiken i 

makroekonomiska variabler på bostadspriserna.    

  

Poposka (2015) studerar effekter av ”boom” och ”bust”. Författarna diskuterar att under en 

period av låga räntor kan medförde att hushållen investerar och konsumerar i hög grad. I 

studien benämner de stigande bostadspriser som "boom", vilket innebar låga räntor. Den 

följande perioden med höga räntor benämns som "bust", vilket innebar att priserna föll och 

hushållens skuldsättning bestod. Studien av Poposka (2015) har ett resultat som visar att under 

”bust” följde en period av konkurs och nedläggningar av företag, stigande arbetslösheten, 

marknaden stannade av och det var låg ekonomisk aktivitet. Vidare resulterade detta i att 

hushållens inställning till marknaden försämrades och även deras ekonomiska situation.   

  

I Muellbauers (1990) artikel omnämns konsumenternas beteende, dess påverkan på 

bostadsmarknaden och den allmänna ekonomin. Resultatet visar att ju mer lättillgänglig 

kreditmarknaden blir, desto större inverkan har det på en ökning av priset på bostäder. I 

artikeln kopplas även teknologisk utveckling, regleringar på kapitalmarknaden och 

tillgänglighet på information till ökning av priset på bostäder. Detta resultat bekräftas av 

Bernanke (1999) som i sin studie visar ett resultat på att ökade möjligheter att belåna bostäder 

har lett till förändrat beteende hos konsumenterna i bemärkelsen av att spendera eller spara.   

  



9  

  

I artikeln skriven av Muellbauer (1990) visar resultatet att det krävs att en förstagångsköpare 

av en bostad spenderar ett stort kapital för att köpa en bostad och sparar mindre jämfört med 

ett hushåll som kan räkna en bostad som en tillgång eftersom de som redan äger en bostad får 

tillgodoräkna sig den prisuppgång som bostadsmarknaden upplever. I och med detta får de 

mer utrymme att belåna sin existerande bostad genom att pantsätta den ytterligare i och med 

värdeökningen. Resultatet visar att effekten av stigande huspriser är minskad konsumtion 

eftersom när huspriserna stiger och kreditmarknaden tillåter hushållen att öka belåningen av 

bostaden kan det leda till mindre ansträngd ekonomi för det enskilda hushållet eftersom de 

kan återgälda övriga krediter med sämre säkerhet och högre ränta och istället inkludera 

kapitalet i bolånet. (Muellbauer et al., 1990) Författarens argumentation i artikeln styrks av 

andra forskare som studerat ämnet (Miles, 1992; Aoki et al., 2004; Iacoviello, 2004). Benito 

et al. (2006) argumenterar för att det inte existerar ett långsiktigt samband mellan 

bostadspriser och konsumtion, dock finns det ett kortsiktigt samband där huspriserna påverkas 

av hur konsumenterna agerar. I en artikel av andra författare bestyrks resonemanget (Disney 

et al., 2006; Iacoviello et al., 2005)  

  

Ganolius (2011) undersöker också sambandet mellan bostadsmarknaden och makroekonomin. 

I studien finner han att konjunkturcykeln påverkas av bostadsmarknaden. Resultatet visar att 

investeringar i bostäder leder konjunkturcykeln uppåt medan investeringar som inte hör till 

bostadsmarknaden släpar cykeln. De faktorer som studien uppskattar ska påverka 

bostadspriserna är makroekonomiska faktorer såsom tillväxt i befolkningen, ränta, förändring 

i inkomst och byggnadskostnader (Ganolius, 2011). Tidigare forskning visar därför att 

makroekonomin och bostadsmarknaden anses vara sammanhängande (Leung, 2004; Ganolius, 

2011; Poposka et al., 2015; Adams et al., 2010; Shiller, 2007).   

  

I en rapport av Sveriges Riksbank har Finocchiaro et al. (2007) undersökt förhållandet mellan 

hushållens ökande skuldsättning, makroekonomin och pris på bostäder ur ett svenskt 

perspektiv. Detta har gjorts genom en litteraturstudie. Resultatet visar att bolån utgör 80 

procent av hushållens skuld och skuldsättningsgraden har ökat. Vidare visar resultatet att 

kopplingen mellan bostadsmarknaden och hushållens låneavtal är starka och att den 

förväntade framtida ökningen av inkomst driver upp konsumtionen och under en ”boom” 

lånar hushållen mycket vilket resulterar i en ökad makroekonomisk volatilitet.   

  

Enligt en studie av Grover (2014) betraktas huspriserna som en indikator på den ekonomiska 

tillväxten. Resultatet visar att ökade bostad-och räntekostnader påverkar ekonomin i stort och 

att stigande pris på bostäder genererar fler arbetstillfällen. Vidare visar resultatet att den ökade 

psykologiska effekten av stigande priser på bostäder gör att hushållens tillgångar blir mer 

värda och kan på så sätt stimulera ekonomin. Motsatta effekten med fallande priser gör att 

hushållen känner att de inte bör spendera utan istället spara för att bibehålla värdet.   

  

Clausen (2013) undersöker i sin studie prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. 

Resultatet visar att sedan mitten av 1990-talet har prisutvecklingen ökat kontinuerligt. I 

studien finner han att 25 procent av ökningen av bostadspriserna sedan år 1996 förklaras av 

nedgången i boräntan, 62 procent förklaras av i ökningen av inkomsten (Clausen, 2013). 

Sutton (2002) använder sig av en regressionsekvation i sin studie och förklarar de påverkade 
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faktorerna på prisutvecklingen på bostadsmarknaden vilket visade sig vara att ökade 

inkomster driver upp priserna samtidigt som förändringen i inkomstökningen förklarar en del 

av ökningen men den viktigaste faktorn är bolåneräntan (Sutton, 2002).  

  

   

   



11  

  

 

  

Tabell 1. Sammanfattning av tidigare forskning 

   
Författare  Titel  Nyckelord  Variabler  Metod  Land  

Gregory   
D Sutton (2002)  

Explaining changes in 

house prices  
House prices ,Income, stock 

price, interest rate 
House price VAR-modell  Världen  

Kim Abildgren,  
Niels Lynggård  
Hansen & Andres  
Kudhler (2016)  

Overoptimism and house 

price bubble  
Consumer sentiment, 

consumer confidence, house 

price bubble  

Consumer price, 
interest rates, house price  

Regression  Danmark  

Robert J Shiller 

(2007)   
Low interes rates and high 

asset price: An 

interpretation in terms of 

changing popular 

economic models  

Interest rates, assets prices, 

economic  
Economic interest rate, 

economic indicator, asset 
Gordonmodell  USA  

Klimentina  
Poposka & Elena  
Mihajloska (2015)  

Financing start-ups after 

the 2008 financial crises in 

the european union  
overview of practices in  
Sweden  

Financial crises, SME start 

ups, Sweden, European, 

new business formation  

Equityfinance sub-index 

and Debt-finance-index   
Regression  Sweden  

Tufan Ekici (2016)  Subjective financial 

distress in the formation of 

consumer confidence 

evidence from novel 

household data  

Financial distress, 

consumer confidence, 

confidenceindex, future 

expectations  

House prices, confidence 

index  
Regression  Turkey  

Zeno Adams &  
Roland Füss  
(2010)  

Macroeconomic 

determinants of 

international housing 

markets  

Housing market, 

macroeconomy, panel  
cointegration, dynamix  
OLS  

Interest rate, employment,  
production, consumption, 

money supply  

Regression  OECD- 
länder  

Charles Leung 

(2004)  
Macroeconomics and 

housing: a review of the 

literature  

Housing taxation, housing 

cycle, housing market  
Inflation, economic 

growth, uneployment  
Regression  World  

Jonnis Ganolius &  
Massimo  
Giuliodori (2011)   

Financial liberalization 

and house price dynamics 

in Europe  

Housing price, capital, 

income  
Mortgage rate, mortgage 

debt, construction cost 

index, population income, 

residential housing stock  

ECM-modell  Europe  

Andreas Claussen 

(2013)   
Are Swedish houses 

overprices?  
Housing price, housing 

market analysis, Sweden, 

prices, housing  

House price, income, 

interest rate  
ECM-modell  Sweden  

Matthias Holzhey 

(2013)   
Detecting house price 

bubbles: the UBS Swiss 

real estate bubble index  

Price, bubbles, index  Money, price, real estate, 

bubbles  
Regression  Belgium  

Daria Finocchiaro,  
Christian Nilsson,  
Dan Nyberg &  
Albina  
Soultanaeva  
(2011)   

Hushållens skuldsättning, 

bostadspriser och 

makroekonomi: en 

genomgång av literaturen  

House prices, 

macroeconomics  
Debt, income, real interest 

rates, income 
Regression  World  
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Jing Li & YatHung 

Chiang  
(2012)   

  

What pushes up China´s 

real estate price?  
China, real estate, 

macroeconomics, granger 

causality, cointegration, 

price  

Income, real estate prices   VEC-modell  China  

John N.  Housing credit and  Macroeconomics,  Income,  Regression  World  
Muellbauer (2007)   consumer expenditure  consumption, saving, 

wealth, money, supply, 

credit, money suppliers  

interest rates, 

expectations, income 

growth  

  

David Miles (1992)  Housing markets, 

consumption and financial  
liberalisation in the major 

economies  

Consumption, credit, 

finance, housing  
Personal income, current 

income, real financial 

assest,  

Credit 

liberalisation 

modell  

USA & 

UK  

John N  
Muellbauer &  
Anthony Murphy  
(1990)  

Is the UK balance of 

payment sustainable?  
Economic policy, monetary 

policy, securities market, 

capital market, public 

finance  

Economic policies  Regression  UK  

Ben Bernanke &  
Mark Gertler  
(1999)  

Monetary policy and asset 

price volatility  
Capital accounting, price 

fluctuation, monetary 

policy, macroeconomics  

Prices of equities, real 

estate   
GA-modell  World  

Kosuke Aoki,  
James Proudman  
& Gertjan Vleighe  
(2004)  

House prices, 

consumption and 

monetary policy: a 

financial 

accelerator 

approach  

Consumer consumption, 

housing, monetary policy, 

house prices  

House prices, housing 

investment 
BGG-modell  Europe  

Matteo Iacoviello 

(2004)  
Consumption, house prices 

and collateral constraints: 

a structural econometric 

analysis   

Aggregate consumption, 

consumption, home, 

housing  

Consumption, house 

prices  
GE-modell  USA  

Matteo Iacoviello 

(2005)  
House prices, borrowing , 

constraints and monetary 

policy in the business cycle  

Home prices, monetary 

policies, business cycles, 

effects of inflation on 

interest rates, effects of 

inflation on housing  

Borrowing, price of 

housing, interest  
Monetary 

business cycle-

modell  

USA  

Richard Disney,  
Sarah Bridges &  
John Gathergood  
(2006)   

Housing wealth and 

household indebtedness: 

Is there a household 

financial accelerator?  

Collateral, consumer 

spending, housing, wealth, 

unsecured debt  

Home ownership, 

consumer spending on 

housing, interest rates 

Regression  UK  

Andrew Benito,  
Jamie Thompson,  
Matt Waldron &  
Rob Wood (2006)  

House prices and consumer 

spending  
House prices, consumption, 

consumer behaviour, house 

constructions  

Housing, interest rate, 

current income  
Regression  UK  

Richard Grover &  
Christine Grover  
(2014)   

The role of house price 

indices in managing the 

integration of finance and 

housing markets in the  
European union  

European union, housing 

bubbles, property price 

indices  

Price indices, interest rates   Literature 

review  
UK  

Tiziana Assenza,  
Te Bao, Cars  
Hommes &  
Domencio  
Massaro (2014)  

Experiments on  
expectations in 

macroeconomics and 

finance  

Expectations feedback, 

experimental economics, 

self fulfilling beliefs  

House price, expectations Experiments   World  

Petra Posedel &  
Maruska Vizek  
(2009)   

House price determinants 

in transition and EU-15 

countries  

House prices, econimc 

indicators  
House prices, economic 

indicators  
Regression  Europe  

Darush Yazdanfar  
& Peter Öhman  
(2017)   

The nexus between stock 

market index and 

apartment and villa prices:  
Granger causality test of  
Swedish data  

Housing prices, prices of 

apartments, prices of villas, 

stock market, granger 

causality test  

Housing prices, interest 

rate and customer price 

index, house price, 

housing price, villa prices  

Vector error- 

correction 

model   

Sweden  
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2.3 Hypotesgenerering  

______________________________________________________________  
I denna punkt kommer hypoteserna framställas genom att kombinera teori och empiri 

tillsammans som har inhämtats under litteratursökningen. Denna studie har fokus på följande 

variabler; beroende variabeln bostadspriser för bostadsrätter samt villor, studiens oberoende 

variabel konfidensindex. Konfidensindex består av index för hushållens ekonomiska situation. 

Kontrollvariablerna som används är; utlåningsränta och antal bostäder till försäljning. 

Grundhypoteserna för studien utgår från tidigare forskning och empiri, perioden avser år 

2005-2013.   

___________________________________________________________________________  

  

Det råder diskussioner om priset på bostadsrätter och villor på marknaden, dels på grund av 

ständigt stigande bostadspriser. (Claussen et al., 2011) En konsuments förmåga att investera 

kan kopplas samman med hushållens likviditet, om hushållens konsumtion ökar bidrar det till 

en ökning på bostadsmarknadens omsättning (Yazdandar et al., 2017). Vidare innebär detta att 

en konsument med högre likvida medel är mer benägen att investera och kan använda sitt 

egna kapital vilket gör att bostadspriserna drivs upp. (Adams et al., 2010) Hushåll med god 

likvid förmåga är mindre benägna att låna kapital och kan istället använda sitt egna kapital vid 

investeringar av bostadsrätter och villor. (Muellbauer et al., 1990) Samtidigt har hushållens 

beteende ändrats i och med att de kan belåna bostäder lättare idag, vilket har lett till expansion 

på kreditmarknaden och högre belåningsgrader hos hushållen. (Iacoviello, 2005).   

  

Tidigare studier visat på att det är befolkningens syn i landet som spelar stor roll vid köp av 

bostäder då det är dem som är beslutsfattarna med olika inställningar, när hushållens 

ekonomiska situation förbättras stiger bostadspriserna (Shiller, 2007). Samtidigt argumenterar 

Adams (2010) att priset på bostäder som är ute till försäljning sjunker vid ränteökning 

eftersom färre är benägna att belåna ytterligare i det fallet. En ränteökning påverkar då 

hushållens ekonomi samt deras benägenhet att investera.(Grover, 2014). Enligt Li et al., 

(2007) teori finns det en förklaring till att ökad inkomst och inflation är beroende faktorer på 

ökning i prisförändringar. Tidigare studier har även observerat att det funnit ett samband 

mellan låga räntor och tillgångspriser (Shiller, 2007).  Utifrån detta resonemang formuleras 

följande två hypoteser;  

  

  

H1: Hushållens ekonomiska situation är positivt relaterat till bostadspriser för bostadsrätter.  

  

H2: Hushållens ekonomiska situation är positivt relaterat till bostadspriser för villor.   
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3.4 Analysmodell   

Utifrån studiens teori och empiri och hypoteser som presenteras i 2.5 har en analysmodell 

bildats. Hushållens ekonomiska situations relation till  bostadspriser är centralt för studien och 

har prövats. Kontrollvariablernas betydelse för sambandet mellan hushållens ekonomiska 

situation och bostadsprisindex har vidare studerats och detta utifrån modellen nedan.   

  

Figur 3. Analysmodell  
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4. Metod    

___________________________________________________________________________   

I detta avsnitt kommer en redogörelse för forskningsprocessen, val av metod göras, samt 

tillvägagångssätt vid datainsamling och urval. Slutligen avslutas kapitlet med en diskussion 

för studiens validitet och reliabilitet.  

__________________________________________________________________________  

  

4.1 Forskningsprocess  

Fas 1:  

Problematisering   

Fas 2:  

Problemformulering  

Fas 3:  

Datainsamling  

Fas 4: Analys  

Litteraturstudie  Syfte  &  

Problemformuleringring  

Insamling av data  Analys  

Artikelsökning  Hypoteser  Databearbetning  Tolkning  

Besvara  

hypoteser Slutsats   

Tabell 2. Forskningsprocess   

  

Studien började med en problematiseringsfas där en litteraturstudie genomfördes. Granskning 

av vetenskapliga artiklar baserad på tidigare forskning och teorier genomfördes. Syftet med 

denna granskning och litteraturstudie var att bekräfta och analysera förhållandet mellan 

studiens variabler, därefter framställdes studiens syfte och frågeställningar. Efter att 

problematiseringen var fastställd övergick studiens fokus till att fördjupa teorierna inom 

området från litteraturstudien. Sökning av artiklar gjordes via databaserna som nämnts ovan. 

Utifrån de funna teorierna framställdes hypoteserna och för att kunna uppnå syftet testades 

dessa. Efter det började insamling av information kring tidigare forskning som styrker det vi 

studerade. Studiens variabler fastställdes sedan och användes i statistikprogrammet SPSS för 

att kunna testa och analysera hypoteserna. Resultatet av detta redovisades i resultatdelen. 

Utifrån de statistiska testerna sammanställdes resultatet och analysen sammanlänkar den 

tidigare forskningen och teorierna med denna studiens empiriska tester. Vidare kunde studiens 

hypoteser bekräftas. Slutligen presenteras de slutsatser som kunde dras utifrån analysen.   

  

4.2 Litteratursökning, datainsamling   

Litteratursökningen började med en granskning av de underliggande teorierna inom området. 

Materialet samlades in genom en litteraturstudie vilket är en av flera befintliga metoder att 

finna data (Björklund et al., 2012). Befintlig information om variablerna som undersöktes 

inhämtades genom att använda sekundärdata. Data är hämtad från statistiska databaser såsom 

statistiska centralbyrån och mäklarstatistik. Databaserna ansågs vara lämpliga och användbara 

för att studien skulle kunna genomföras eftersom de myndigheter och företag som 

tillhandahöll statistiken var professionella och andra betydande aktörer har använt sig av 

statistiken så som banker, myndigheter och kommuner (scb.se, n.d). Information om 

bostadspriser, hushållens ekonomiska situation och antal bostäder till försäljning hämtades 

från Mäklarstatistik medan information om utlåningsräntor hämtades från SCB. Litteraturen 

som har använts i form av böcker var läroböcker som har använts i tidigare kurser. Dessa 
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litteraturer har använts för att erhålla kunskap om tillämpning av olika metoder. Även 

kedjereferenser har använts för insamling av det teoretiska underlaget, detta gjordes genom en 

närmre granskning av tidigare forskares referenslistor där sedan ursprungskällan har använts. 

Ursprungskällan granskades via Google Scholar för att se om de var peer-reviewed, vilket 

innebär att artiklarna är granskade av forskare, och på så sätt undersöktes pålitligheten.   

  

Vidare användes vetenskapliga artiklar till den tidigare forskningen och teoriavsnittet. Dessa 

är till stor del ”peer-reviewed”. Insamlingen av denna litteratur skedde främst vid 

Mittuniversitetet databas ”Primo” men även från sökmotorn ”Google Schoolar” samt via 

databasen Emerald och "Business Source Premier". De använda sökorden kombinerades för 

att på så sätt hitta relevanta artiklar till studien. Sökorden som kombinerades var; confidence, 

confidence indicies, consumer confidence, house hold confidence, house price, house market, 

house, price indicies, house price indicies, house life cycle, house market cycle, price life 

cycle, property, property life cycle, property market, property market indicies, real estate, real 

estate market, real estate indicies.  

  

4.3 Angreppssätt   

Studien grundar sig i granskning av empiriska studier inom liknande område. Därefter blev ett 

samband funnet rörande förhållandet mellan bostadsmarknadens priser på bostadsrätter och 

villor, även hushållens ekonomiska situation samt kontrollvariablerna. Dessa kartlades med 

hjälp av analysmodellen. Således har ett positivistiskt synsätt använts och eftersom studien är 

menad att vara objektiv och icke värderande är denna ståndpunkt lämplig (Bryman et al., 

2011). Detta leder oss in på det faktum att studien utgår från en deduktiv ansats. Studien 

försöker bevisa samband med hjälp av redan befintlig forskning genom bearbetning av data 

och genom att dra kopplingar till tidigare forskning (Holme et al., 2006). Utgångspunkten från 

tidigare forskning gjorde att vi sedan testade studien genom hypoteser som antingen 

förkastades eller förstärktes genom analys av insamlad och prövad data. (Bryman et al.,2011)  

 

 4.4 Val av metod    

Efter inhämtad och granskad litteratur av tidigare forskning ansågs en kvantitativ 

undersökning vara passande eftersom vi i undersökning valt att använda redan insamlad data, 

studien omfattar mätbar information (Björklund et al., 2012).  

  

För att undersöka hur bostadsmarknadens priser på bostadsrätter respektive villor förhåller sig 

till hushållens ekonomiska situation i Sverige mellan år 2005 månad 9 till och med år 2013 

månad 9 i Sverige har vi i denna studie valt att använda tidigare forskning som grund. Även 

fakta gällande området användes genom att studera vetenskapliga artiklar. Med hjälp av de 

relevanta artiklarna har frågeställningarna tagits fram som sedan testats empiriskt. Då datan 

består av siffror användes denna metod eftersom metoden är lämpligast vid denna typ av 

studie (Eliasson, 2013).   

  

Genom att studera sambandet mellan hushållens ekonomiska situation och priset på 

bostadsrätter och villor samt utlåningsräntor och antal bostäder till försäljning syftar studien 

till att bidra med en analys av vilken betydelse hushållens ekonomiska situation har på 

bostadsmarknaden. De valda analyserna för att kunna tolka studiens resultat är; deskriptiv 
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analys, korrelationsanalys och regressionsanalys. Analyserna genomfördes i programmet 

SPSS.   

  

4.5 Urval, dataanalys och databearbetning   

Tidsperioden för studien är som tidigare nämnt år 2005-2013. Varför år 2005 är det första året 

med data är dels för att det var år 2004 som Mäklarstatistik började samla in denna data. 

(Mäklarstatisik, 2014) Den använda sekundärdata under tidsperioden som nämnts ovan, anses 

vara ett långt perspektiv vilket ökar generaliserbarheten av resultatet. All data är månadsvis 

statistik från år 2005 till år 2013, dock uppstod ett bortfall på en av kontrollvariablerna. Antal 

sålda bostäder visade sig endast vara möjligt att finna årsvis data eller månadsvis data från 

månad 9 år 2005 fram till månad 10 år 2013. Då denna period omfattar 98 månader, det vill 

säga 8 år och 2 månader, antogs det vara relativt mer användbart och lämpligt för vår studie 

för att med tanke på slutsatsen kvalitet och rättvisande bild jämfört med årsvis statistik då det 

ger mindre mängd data.    

  

Kontrollvariablerna tolkades utifrån hur de påverkar sambandet mellan grundvariablerna. 

Sambandet mellan kontrollvariablernas påverkan på beroende variabel lyfts upp men någon 

större vikt läggs inte på detta. Huvudfokus ligger på beroende och oberoende variabel. 

Studiens beroende variabel är uppdelad i bostadsrätter och villor men genomgående kommer 

resultatet för beroende variabel utifrån teorin att analyseras som bostäder. De skillnader som 

uppkom har lyfts fram men detta är inte huvudfokus. Huvudfokus för studien är att se hur 

priset på bostäder för både bostadsrätter och villor påverkas av hushållens ekonomiska 

situation. Uppdelningen beror på tillgången av data.    

  

Studien innehåller en deskriptiv analys, korrelationsanalys samt regressionsanalys som 

genomförts i statistikprogrammet SPSS. I den deskriptiva analysen fick vi fram medelvärden 

och standardavvikelser för varje enskild variabel. I korrelationsanalysen framkommer det hur 

variablerna korrelerar med varandra. Det vill säga hur den ena variabeln påverkar den andra 

samt besvarar korrelationsanalysen det faktum om sambandet är signifikant. 

Regressionsanalysen utfördes för att finna ett eventuellt samband mellan variablerna, för att 

utläsa signifikansen av sambandet samt för att se förklaringsgraden. Vi utläste även "Durbin 

Watson" och "Statistics VIF" ur regressionsanalysen för att kontrollera att de oberoende 

variablerna går att särskilja vid analys av deras respektive grad av påverkan på den beroende 

variabeln.    

  

Efter att datan samlats in, sammanställdes och bearbetades den i Excel och logaritmen togs 

fram för variablerna. Alla variabler flyttades sedan in till statistikprogrammet SPSS för att 

kunna utföra ett korrelationstest och regressionsanalys med variablerna för att undersöka 

sambandet och resultatet analyserades sedan.     

  

4.6 Förklaring av variablerna   

Nedan kommer studiens beroende och oberoende variabler samt kontrollvariablerna att 

definieras. De beroende variablerna är pris per kvadratmeter för bostadsrätter respektive 

villor. Den oberoende variabeln är hushållens ekonomi. Kontrollvariablerna är utlåningsränta 
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för bostadslån, antal bostadsrätter till försäljning samt antal villor till försäljning. För att 

studien ska bli tillförlitlig har många observationer undersökts, detta genom månadsvis data 

för att på så sätt kunna studera priserna på kort sikt.    

  

4.7.1 Beroende variabler   

Pris per kvadratmeter för bostadsrätter respektive villor   

Denna variabel används grundar sig på data som visar genomsnittliga priser för bostadsrätter 

respektive villor på den svenska bostadsmarknaden. Månadsvis data används och redovisas i 

svenska kronor per kvadratmeter. Vidare kommer priserna benämnas kr/kvm.  

 

4.7.2 Oberoende variabler     

Hushållens ekonomiska situation  

Variabeln är en samanställning från en enkätundersökning från Konjunkturbarometern. I 

undersökningen finns fem svarsalternativ, ett är neutralt, två är positivt och två är negativt. 

Dessa svar har sedan sammanställs till ett nettotal, detta tal är ett saldo mellan antal hushåll 

som "uppgivit negativ respektive positiv förändring i en viss variabel".    

4.7.3 Kontrollvariabler   

Utlåningsränta  

Utlåningsräntan i denna studie avser ränta för bostadslån, det vill säga den bolåneräntan som 

hushållen erhåller för tillfället från finansinstitutet vid nya avtal. Denna data anges i procent 

månadsvis. Statistiken är hämtad från statistiska centralbyrån.     

  

Antal bostadsrätter respektive villor till försäljning   

Vi har valt att använda oss av antal bostadsrätter till försäljning som kontrollvariabel till 

regressionsanalysen med pris på bostadsrätter och antal villor till försäljning för 

regressionsanalysen med pris på villor.   

  

Tidigare pris på villor och bostadsrätter (eftersläpande variabel)  

Denna variabel är skapad utifrån studiens beroende variabel pris på bostadsrätter och villor. 

Den visar vilken betydelse priset på bostäder månad 1 har på priset på bostäder månad 2. 

Detta samband studeras genom studiens tidsperiod och variabeln benämns "eftersläpande 

variabel och lag".   

  

 

4.8 Operationalisering   

I följande avsnitt presenteras hur studiens variabler operationaliserats. Tabellen nedan visar en 

sammanställning av de variabler som använts i studien, dess respektive mätmetoder och 

underlag. Nedan följer djupare definitioner av de enskilda variablerna.  Bostadspriser på 

bostadsrätter och villor representeras av pris per kvadratmeter.   
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Tabell 3. Operationalisering   

Variabel  Mätmetod  Underlag  

Bostadspriser  Sekundärdata  Mäklarstatestik  

Hushållens ekonomiska 

situation  

Sekundärdata, 

konfidensindex  

Mäklarstatestik  

Antal bostäder till 

försäljning  

Sekundärdata  Mäklarstatestik  

Utlåningsränta  Sekundärdata  Statistiska centralbyrån   

Bostadspriser – lag  Eftersläpande variabel  Mäklarstatistik  

  

Variablerna  kopplas  samman  enligt  formeln  nedan.  Utifrån 

 denna  har regressionsanalys genomförts. För att undersöka tidigare månads pris på 

bostäder och dess påverkan på nuvarande månads bostadspris har en fiktiv variabel skapats, 
kallad eftersläpad variabel, y-1.   

  

Formel 1. Formel för bostadsrätter  

Yit= a+y-1+β1*Konfidensindex1,it+ β2*Utlåningsränta2,it+β3*Antal sålda bostadsrätter till 

försäljning3,it+…+ it   

  

Formel 2. Formel för villor  

Yit= a+y-1+β1*Konfidensindex1,it+ β2*Utlåningsränta2,it+β3*Antal sålda villor till 

försäljning3,it+…+ it   

  

Y = bostadspriser för bostadsrätter och villor  

 a = konstanten   

y-1 = bostadspris månad 1 påverkan på nästkommande månad  
x =konfidensindex  x2= utlåningsränta  

x3= antal sålda bostäder till försäljning  

it=errortermen  

b= betavärde   

  

4.9 Reliabilitet och validitet    

Ett antal åtgärder har vidtagits för att stärka tillförlitligheten i studien samt att vi har mätt det 

som avsett att mätas. I första steget har det teoretiska avsnittet i studien baserats på "peer 

rewied" artiklar, dessa artiklar har en högre tillförlitlighet. Annat publicerat material som 

använts anses även de vara tillförlitliga då de inhämtas från trovärdiga databaser. De är noga 

utvalda och en stor mängd artiklar har studerats för att kunna hitta artiklar som passar till 

denna studie. De använda artiklarna är skrivna på engelska vilket medför att misstolkningar 

kan förekomma då det är frihet i tolkningen och detta medför en minskad reliabilitet i studien. 

Studien har tagit i beaktning att det är viktigt att vara källkritisk, särskilt då man studerar 

tidigare forskning då det i vissa fall avser något annat än vad denna studie gör. Därför har 

källorna granskats kritiskt och studerat varifrån materialet har samlats in, detta för att stärka 

tillförlitligheten. Även en noga kontroll av Internetkällor har genomförts för att sedan kunnat 
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koppla det till litteraturen. Man måste ha i åtanke att de åtgärder som vidtagits eliminerar dock 

inte risken att det förekommer fel i källmaterialet.    

  

För att förtydliga och ge förståelse för studiens genomförande har en beskrivning av studiens 

tillvägagångssätt gjorts, detta gör det möjligt för andra forskare att genomföra liknande studie 

vilket stärker reliabiliteten (Trost, 2012).   

  

Den inhämtade data från de använda databaserna anses vara trovärdiga genom att den statistik 

och information som den inhämtade data tagit fram används av bland andra fastighetsmäklare. 

När information används av många aktörer stärker det antagandet om att den är trovärdig. 

Myndigheter, banker och kommuner använder exempelvis den använda statistiken. För att 

försöka undvika felmätningar har variablerna arbetats noga genom att mätningarna baseras på 

månatlig statistik. Den använda data är inhämtad i ett annat syfte men anses vara tillförlitlig 

och ger en bra bild av det studien avser undersöka. (Björklund et.al, 2012).   

  

Bredden av sökord gjorde att vi fick fram den forskning som ansågs lämplig för studien. Ett 

stort antal artiklar lästes för att hitta de som var passande att använda. Datamängden är stor, 

vilket är en bidragande faktor till att studien fått fram det resultat som var avsett att mäta.( 

Björklund et.al, 2012)    

  

Vidare finns alltid styrkor och svagheter oavsett om man väljer en kvalitativ eller kvantitativ 

metod. När man använder sig av sekundärdata har de forskare eller myndigheter/institutioner 

som tidigare samlat in data använt sig av redan etablerade metoder när de följer upp och 

analyserar. Därigenom minskar bortfallsproblemet för denna studie som baseras på 

sekundärdata. Eftersom de forskare eller myndigheter/institutioner som tagit fram 

sekundärdata är skickliga och professionella ger det betydande effekt på materialets kvalitet, 

dock är det svårt att ha kontroll över kvaliteten. Dessutom ger användningen av sekundärdata 

mer utrymme för analys då datainsamling vanligtvis utgör stor del av arbetet, men 

obekantheten med materialet gör att det tar tid att bli införstådd i problemet medan detta följer 

automatiskt i de fall datainsamlingen sker på annat sätt. (Bryman et al., 2011)    
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5. Resultat  

___________________________________________________________________________  

I följande avsnitt presenteras de resultat studien kommit fram till utifrån statistikprogrammet 

SPSS. Inledningsvis presenteras den deskriptiva analysen som därefter följs av presentation 

av korrelationsanalysen. Slutligen presenteras regressionsanalys av studien variabler.   

___________________________________________________________________________   

  

5.1 Deskriptiv analys   

I tabellen nedan åskådliggörs översiktlig beskrivande statistik för samtliga variabler. Detta 

underlättar för läsaren och ge en bra förståelse och inblick i variablernas värden. I tabellen går 

det att utläsa information om antalet månader som studerats (N), det vill säga 97 månader. 

Priserna på bostadsrätter och villor uttrycks i kronor per kvadratmeter och i tabellen visas 

medelvärden och standardavvikelser. Tabellen nedan visar även minimum-och maxvärde, 

medelvärde och standardavvikelse för samtliga variabler. Det går att utläsa att pris på 

bostadsrätter har varierat mellan 14815 kr/kvm och 29130 kr/kvm och medelvärdet är 21524 

kr/kvm med en standardavvikelse på 3144 kr/kvm. För villor har priset varierat mellan 11898 

kr/kvm och 18693 kr/kvm med ett medelvärde på 15896 kr/kvm och en standardavvikelse på 

1601 kr/kvm. Hushållets ekonomi mäts med konfidensindex som visar på ett minimumvärde 

som är 45 och maximumvärde som är 71. Medelvärdet för hushållens ekonomi är 58 med en 

standardavvikelse på 6. Utlåningsräntan har ett minimumvärde på 2,5 % och maximumvärde 

på 5,3 %, räntans medelvärde är 3,7 % och standardavvikelsen 0,7 %. Minimumvärdet för 

antal sålda bostadsrätter är 2 638 stycken per månad och maximumvärdet är 7 381 stycken per 

månad. Medelvärdet är 5 073 stycken och standardavvikelsen är 1 112 st. Antal sålda villor 

har varierat mellan 1 597 stycken och 4 697 stycken, medelvärdet är 3 224 stycken och 

standardavvikelsen är 815,61 st. Tidigare pris på bostadsrätter har varierat mellan 14 815 

kr/kvm och 2 9051 kr/kvm, medelvärdet är 21 388 kr/kvm och standardavvikelsen är 3 096 

kr/kvm. Tidigare pris på villor har varierat mellan 1 1898 kr/kvm och 18 693 kr/kvm, 

medelvärdet är 15 847 kr/kvm och standardavvikelsen är 1 598 kr/kvm.   
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Tabell 4. Deskriptiv statistik   

  

 Deskriptiv statistik                    

    N   Minimum   Maximum   Medelvärde   Std. avvikelse   

Pris bostadsrätter   97   14815   29130   21524   3144   

Pris villor   97   11898   18693   15896   1601   

Hushållets ekonomi   97   45   71   58   6   

Utlåningsränta   97   2,5   5,3   3,7   0,7   

Antal  

bostadsrätter till 

försäljning    

97   2638   7381   5073   1112   

Antal villor till 

försäljning   

97   1597   4697   3224   815   

Pris bostadsrätter -    

lag   

97        14815   29051   21388  3096   

Pris villor - lag      97   11898   18693   15847  1598   

N =    97                 

5.2 Korrelationsanalys   
I tabell 5 presenteras studiens korrelationsanalys som visar hur samtliga variabler korrelerar 

med varandra och sambandets signifikansnivå. Antalet undersökningsenheter är 97 stycken 

månader för samtliga vilket även framgår i tabellen nedan. Hushållens ekonomiska situation 

har en positiv korrelation i relation till pris på bostadsrätter respektive pris villor (0.776 

respektive 0.720), sambandet är signifikativa. Korrelationen mellan utlåningsränta och pris 

bostadsrätter samt villor är negativ (-0.374 respektive -0.351), sambandet är signifikativa. 

Korrelationen hålls på en signifikant nivå mellan antal bostadsrätter till försäljning och pris 

bostadsrätter. Sambanden mellan antalet villor till försäljning och pris villor visade sig dock ej 

signifikant. Det senare nämnda sambandet är vidare negativt (–0.120) medan det tidigare 

nämnda sambandet är positivt (0.312).  Korrelation mellan den tidigare periodens priser på 

bostadsrätter och villor (lag-variablerna) uppnår signifikans och är positivt relaterat till 

nuvarande pris bostadsrätter respektive villor (0.826 och 0.699).   

  

Tabell 5. Korrelationsstatistik   

  

Korrelationsstatistik   Pris bostadsrätter   Pris villor   

Hushållens ekonomiska 

situation   

0,776**   0,720**   

Utlåningsränta   -0,374**   -0,351**   

Antal bostadsrätter till 

försäljning   

0,312**       

Antal villor till försäljning       -0,120   

Pris bostadsrätter – lag   0,826**       

Pris villor – lag        0,699**   

N=97   ** = p<0,01     
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5.3 Regressionsanalys bostadsrätter samt kontrollvariabler och lagvariabel   

I tabellen 7 nedan visas regressionsanalys mellan oberoende variabel hushållens ekonomiska 

situation och beroende variabel pris bostadsrätter och samt med studiens kontrollvariabler 

utlåningsränta och antal bostadsrätter till försäljning och pris på bostadsrätter - lag.  Testet har 

R2 (0,809), det vill säga att förklaringskraften bevisar att 80,9 procent av variationen i pris på 

bostadsrätter förklaras av hushållens ekonomiska situation, antal bostadsrätter, utlåningsränta 

och pris på bostäder - lag. "Durbin Watson" (2,467) och "VIF" för oberoende variabel och 

respektive kontrollvariabel enligt tabellen nedan (2.991, 1.279, 1.857 och 3.846) indikerar att 

värdena ligger inom gränserna för förklaring av graden att kunna särskilja de oberoende, 

kontroll och lag-variablernas påverkan på den beroende variabeln.  Beta-värdet mellan pris 

bostadsrätter och hushållens ekonomiska situation är positivt (0,213), vilket betyder att pris på 

bostadsrätter ökar 0,213 kronor när hushållens ekonomiska situation förbättras med 1. Beta-

värdet mellan pris bostadsrätter och utlåningsränta är negativt (-0,088), vilket betyder att pris 

på bostadsrätter minskar 0,088 kronor när räntan stiger med 1 procent. Beta-värdet mellan pris 

på bostadsrätter och antal bostadsrätter till försäljning är negativt (0,392), vilket betyder att 

pris på bostadsrätter minskar 0,392 kronor när antal bostadsrätter till försäljning stiger med 1. 

Beta-värdet mellan pris bostadsrätter och pris bostadsrätter - lag är positivt (0,886), vilket 

betyder att pris på bostadsrätter stiger 0,886 kronor när pris på bostadsrätter - lag stiger med 1 

krona. I denna regressionsanalys är dock inte sambandet mellan ekonomiska situation, pris på 

bostadsrätter och utlåningsränta signifikant (0,09). Sambanden mellan pris bostadsrätter och 

hushållens antal bostadsrätter till försäljning och pris bostadsrätter - lag är signifikanta (0.00, 

0.00, 0.00). De samband som är presenterade ovan är påverkade av samtliga variabler enligt 

regressionsanalysen.   

 

Tabell 6. Regressionsanalys samtliga variabler för bostadsrätter

 
Pris bostadsrätter  R²  Durbin Watson    

Hushållens 

ekonomiska  

situation, 

utlåningsränta, 

antal bostadsrätter 

till försäljning, pris 

bostadsrätter – lag  

0,809  2,467    

  β  P  VIF  

Hushållens 

ekonomiska 

situation  

0,213**  0,00  2,991  

Utlåningsränta  -0,088  0,09  1,279  

Antal bostadsrätter 

till försäljning  

-0,392**  0,00  1,857  

Pris bostadsrätter - 

lag  

0,886**  0,00  3,846  

** = p<0,01        
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5.4 Regressionsanalys villor samt kontrollvariabler och lag-variabel   

I tabellen nedan visas regressionsanalys mellan beroende variabel pris villor och oberoende 

variabel hushållens ekonomiska situation samt med studiens kontrollvariabler utlåningsränta 

och antal villor till försäljning och pris villor - lag.  Studien har ett positivt R2 (0,671), det vill 

säga att förklaringskraften bevisar att 67,1 procent av variationen i pris villor förklaras av 

hushållens ekonomiska situation, antal villor till försäljning, utlåningsränta och pris villor - 

lag. "Durbin Watson" (1,991) och "VIF" för oberoende variabel och respektive 

kontrollvariabel enligt tabellen nedan (2.576, 1.249, 1.259 och 2.641) indikerar att värdena 

ligger inom gränserna för förklaring av graden att kunna särskilja de oberoende, kontroll och 

lag-variablernas påverkan på den beroende variabeln. Ett bra VIF-värde ligger mellan 1-3. 

Beta-värdet mellan pris villor och hushållens ekonomiska situation är positivt (0,291), vilket 

betyder att pris på villor ökar 0,291 kronor när hushållens ekonomiska situation förbättras 

med 1.   

  

Beta-värdet mellan pris på villor och utlåningsräntan är negativt (-0,32), vilket betyder att pris 

på villor minskar 0,32 kronor när utlåningsräntan stiger med 1 procent.  Beta-värdet mellan 

pris på villor och antal villor till försäljning är negativt (-0,327), vilket betyder att pris på 

villor minskar 0,088 kronor när antalet villor till försäljning ökar med 1. Beta-värdet mellan 

pris på villor och pris på villor - lag är positivt (0,0,587), vilket betyder att pris på villor stiger 

0,886 kronor när lag-variabel för pris på villor stiger med 1 krona. I denna regressionsanalys 

är dock inte sambandet mellan pris på villor och utlåningsränta signifikant (0,64). Sambanden 

mellan ekonomiska situation, pris villor och hushållens antal villor till försäljning och pris 

villor - lag är signifikanta (0.0, 0.00, 0.00). De samband som är presenterade ovan är 

påverkade av samtliga variabler enligt regressionsanalysen.  
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Tabell 7. Regressionsanalys samtliga variabler för villor    

 
Pris villor  R²  Durbin Watson    

Hushållens 

ekonomiska  

situation,  

utlåningsränta, antal 

villor till försäljning, 

pris villor – lag  

0,671  2,467    

  β  P  VIF  

Hushållens 

ekonomiska situation  

0,291**  0,00  2,576  

Utlåningsränta  -0,032  0,64  1,249  

Antal villor till 

försäljning  

-0,327**  0,00  1,259  

Pris villor – lag  0,587**  0,00  2,641  

** = p<0,01       
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6. Analys   

___________________________________________________________________________  

I detta avsnitt tolkar vi den statistiskt prövade datan samt använder oss av tidigare forskning 

och teori för att koppla till resultatet i studien. I avsnittet prövas hypoteserna.   

 
   

Hushållens ekonomiska situation har signifikant påverkan på priset på bostadsrätter och villor 

både i betydelsen av bostadsrätter och villor enligt studiens resultat. Resultatet visar på ett 

signifikant positivt samband mellan variablerna. När hushållens ekonomiska situation 

förbättras stiger bostadspriserna (Sutton, 2002). Enligt tidigare forskning fördelar hushållen 

utgifterna beroende på deras optimism alternativt pessimism mot bostadsmarknaden. När 

hushållen är optimistiska investerar de mer på bostadsmarknaden. Hushållen anses vara 

optimistiska när deras inkomst stiger (Abildgren et al., 2016; Clausen, 2013), därför kan 

paralleller dras till denna studies resultat som säger att bostadspriser stiger när hushållens 

ekonomiska situation förbättras eftersom de då investerar mer vilket leder till att priserna 

drivs upp. Där kan vi även dra en parallell med att när sysselsättning ökar innebär det att 

större andel av befolkningen får inkomst, därigenom har fler möjlighet att köpa bostad, vilket 

i sin tur driver upp bostadspriserna. (Adams et al., 2010)   

  

Under 2000-talet steg bostadspriserna och under den tiden var andelen optimistiska hushåll 

särskild stor vilket indikerar på att sambandet stämmer. (Abildgren et al., 2016) När hushållen 

är optimistiska har de en positiv inställning till ekonomi och anser att deras situation är 

relativt god, utifrån detta fattar de sina beslut vilket kan relatera till Keynes teori om "Animal 

Sprit" (Keyenes, 1936) som säger att det kanske inte spelar så stor roll hur hushållens 

ekonomiska situation ser ut i antal kronor utan det handlar om vad hushållen har för 

inställning och vad det har för insikter i sin ekonomi. Vidare går detta beslut inte att kalkylera 

och därmed existerar ett samband mellan priset på bostäders uppgång och hushållens 

förbättrade ekonomiska situation. (Abildgren et al., 2016)   

  

Enligt Adams et al., (2010) beror priset på bostadsrätter och villor på kostnader som uppstår 

på bostadsmarknaden ur ett långsiktigt perspektiv. Detta kan kopplas ihop med att hushållens 

ekonomiska situation påverkar priserna eftersom kostnaderna avgör hur mycket ett hushåll har 

råd med och i fall de har möjlighet att investera på bostadsmarknaden. Eftersom det kostar 

mycket att nyproducera bostäder krävs det att hushållen har en starkare ekonomi för att klara 

av priserna på de nyproducerade bostäderna, då det går anta att dessa är relativt mer 

kostsamma. Sambandet mellan ränta och priser på bostadsrätter och villor är sett ur ett 

kortsiktigt perspektiv. Shiller (2007) menar att det är befolkningens syn på investering på 

bostadsmarknaden som är relaterat till bostadsrätter på villor, detta kan kopplas till Keyenes 

teori om "animal spirit". Även om priserna på nyproducerade bostadsrätter eller villor är 

väldigt höga kan "animal spirit" förhålla sig till att bostadspriserna stiger. Detta resonemang 

eftersom att hushållen möjligtvis vill investera i nyproducerade bostäder trots att beslutet inte 

enbart grundas i deras ekonomiska situation utan även i vad hushållen känner är det mest 

riktiga beslutet.   
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Utifrån resonemanget ovan bekräftas följande hypoteser.  

 

H1: Hushållens ekonomiska situation är positivt relaterat till priser för bostadsrätter   

H2: Hushållens ekonomiska situation är positivt relaterat till priser för villor  

 

Enligt studiens resultat är tidigare pris på bostadsrätter och villor relaterat till nuvarande pris 

på bostadsrätter och villor. Detta samband kan vi koppla till Ekici (2016) teori som säger att 

hushållens förväntar sig ett visst pris och baserar sina investeringar på dessa förväntningar och 

tar även sin egen ekonomiska situation i beaktning. Dessa förväntningar byggs upp med stöd i 

den tillgängliga informationen på marknaden men även tidigare erfarenheter. Assenza (2014) 

argumenterar på att framtida investeringar på bostadsmarknaden grundar sig i vilka 

förväntningar hushållen har på marknaden. Utifrån detta är vår studie i linje med forskning. 

Att hushållen överväger att köpa bostad grundas på deras förväntningar på framtida pris på 

bostäder. (Ekici, 2016) I korrelationsanalysen ser vi signifikativa samband mellan pris på 

bostäder från tidigare period och nuvarande priser på bostäder gällande bostadsrätter 

respektive villor. Sambandet är positivt och utifrån den tidigare forskningen. I och med detta 

kan vi dra slutsatsen att eftersom hushållen investerar baserat på deras ekonomiska situation 

och förväntningar, påverkar tidigare priser på bostäder de nuvarande priserna genom att de 

stiger i och med att hushållen investerar i bostäder. Vidare kan detta samband bekräftas enligt 

studiens resultat. Enligt Muellbauer (2007) anses tillgänglighet på information driva upp 

priset på bostäder och det kan kopplas till det tidigare nämnda sambandet eftersom det kräver 

att hushållen får information om tidigare perioders priser på bostäder.    

  

Resultatet visar på vissa skillnader mellan bostadsrätter och villor. Antal bostadsrätter till 

försäljning är positivt korrelerade till pris på bostadsrätter, detta samband är signifikant. När 

omsättningen på bostadsrätter på bostadsmarknaden ökar stiger priset på bostadsrätter. Antal 

villor till försäljning och pris på villor har ett negativt icke signifikant samband. Det kan antas 

att de som har villor är relativt mindre priskänsliga jämfört med hushåll som äger 

bostadsrätter, därför är sambandet inte signifikant. Detta resultat indikerar att tidigare teorier 

stämmer gällande existerande skillnader mellan bostadsrätter och villor. Denna skillnad kan 

grunda sig i att bostadsrätter betraktas som konsumtion jämfört med villor som kan betraktas 

som investering. När hushållens ekonomiska situation förbättras, ökar även chansen att de 

konsumerar mer vilket enligt resultatet kan kopplas till köp av bostadsrätter. (Yazdanfar et 

al.,2017)   

  

Räntan har en stor betydelse för bostadsprisutvecklingen på marknaden (Leung, 2004) vilket 

och efterfrågan är större än utbudet måste utbudet stiga tills det når jämviktspunkten igen 

vilket har stöd av Adams et al., (2010) studie. Då räntorna är låga ökar priserna på 

bostadsrätter och villor eftersom konsumenterna då kan belåna huset till en billigare ränta och 

detta driver upp priserna på bostadsmarknaden, så kallad ”boom” (Poposka et al., 2015). Detta 

har en betydelse för bostadsköpare och investerare eftersom om räntan sjunker blir det 

billigare att låna pengar vilket gör att fler kan låna och investera i bostäder vilket i sin tur 

driver upp priserna (Ganolius et al., 2011; Holzhey, 2013). Forskaren Li et al., (2007) visar 

också detta samband i deras studie. Även Shiller (2007) visar på att låga räntor driver upp 
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priserna på bostadsrätter och villor. Adams et al., (2010) menar att räntor påverkas enbart 

kortsiktigt. Denna studie kan inte bekräfta detta samband då det inte finns något signifikant 

samband mellan ränta och pris på bostadsrätter och villor i regressionsanalyserna, vidare 

betyder det att sambandet lika gärna kan bero på slumpen. Anledningen till att andra forskare 

funnit ett samband mellan utlåningsränta och pris på bostäder och denna studie inte kunde 

bekräfta sambandet kan möjligtvis bero på de övriga variablerna som ingick i 

regressionsanalysen eftersom korrelationsanalysen innehåller signifikanta samband. Denna 

studies fokus låg på utlåningsräntans betydelse för sambandet mellan hushållens ekonomiska 

situation, pris på bostadsrätter respektive villor och. Där av diskuteras inte sambandet mellan 

utlåningsränta och pris på bostadsrätter och villor vidare men sambandet kan fastställas i 

situationen där övriga variabler exkluderas. Å andra sidan kan denna studie bekräfta det 

faktum att kontrollvariablerna ändrar förhållandet mellan priser på bostadsrätter respektive 

villor och hushållens ekonomiska situation vilket går att utläsa i den förändrade 

förklaringskraften.    

  

Hushållens ekonomiska situation innefattar andelen tillgångar och andelen skulder. 

Muellbauer (1990) tar upp i sin studie att ju mer lättillgänglig kreditmarknaden blir desto mer 

ökar bostadspriserna. Detta kan kopplas till att hushållens ekonomiska situation förbättras 

eftersom deras köputrymme utökas då de får mer kapital tillgängligt. Den teknologiska 

utvecklingen och informationstillgänglighet förenklar detta. När kreditmarknaden liberaliseras 

förändras konsumenternas beteende då de konsumerar mer istället för att spara (Bernanke et 

al., 1999), detta driver upp priset på bostäder vilket ligger i linje med studiens resultat. Det 

talas även om när bostäder fungerar som säkerhet till en kredit kan hushållen minska graden 

ansträngdhet genom att återgälda krediter med relativt sämre säkerhet och högre 

räntekostnader för att på detta vis förbättra sin ekonomiska situation (Miles, 1992; Aoki et al., 

2004; Iacoviello, 2004; Iacoviello, 2005; Disney et al., 2006). I ett kortsiktigt perspektiv antas 

detta relatera till uppgång i priser på bostadsrätter respektive villor eftersom hushållen då får 

utökad möjlighet att investera på bostadsmarknaden och enligt Benito et al. (2006) finns det 

ett samband, dock inte på lång sikt. Analysen och diskussionen i denna punkt ligger i linje 

med Finocchiaro et al. (2007), Posedel et al., (2009) samt Grover et al., (2014) resultat i 

respektive studie.  Denna studie har bidragit med bekräftelse till de tidigare studiernas resultat 

samt analys av blandningen av de använda variablerna.  
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7. Slutsats och förslag till fortsatt forskning   

___________________________________________________________________________  

I det avslutande kapitlet lyfts de slutsatser vi kan dra av studiens resultat fram. En koppling 

mellan resultat, syfte och problemformulering och förslag till framtida forskning redogörs. 

Slutligen presenteras förslag till fortsatta studier inom området.    

___________________________________________________________________________   

  

Bostadspriser är ett omtalat samtalsämne vilket kan vara grunden till att många människor 

lånar mer pengar och därmed drivs priserna upp vilket resultatet uppvisar. En slutsats vi kan 

dra utifrån studien är att priserna för bostadsrätter och villor stiger då hushållens ekonomiska 

situation förbättras eftersom det då kan investera mer. För att få en bättre bild av hur 

förhållandet mellan priser på bostadsrätter respektive villor och hushållens ekonomiska 

situation ser ut kan studiens resultat vara intressant för aktörer på bostadsmarknaden.    

  

Syftet med studien var att undersöka och analyser förhållandet mellan hushållens ekonomiska 

situation och priser på bostadsrätter respektive villor på den svenska bostadsmarknaden under 

tidsperioden år 2005 till år 2013. Fler variabler hade varit intressant att undersöka för att 

studera djupare men tillgängligheten av data försvårade detta.  

  

Sammanfattningsvis går det att konstatera det faktum att hushållens ekonomiska situation har 

stor betydelse för den svenska bostadsmarknadens prisutveckling för både bostadsrätter och 

villor. Därmed är det bekräftat att studiens syfte har uppfyllts.  

  

I studien har några intressanta områden uppmärksammats. Det faktum att det existerade ett 

samband mellan hushållens ekonomiska situation, pris på bostadsrätter respektive villor samt 

priser från tidigare perioder. Ett förslag är att utöka och gå djupare i diskussion angående detta 

fenomen. De skillnader som utvisade sig i denna studie angående bostadsrätter och villor finns 

det anledning att applicera en studie med denna riktning eller fokus.    

  

En intressant synvinkel skulle vara att utvidga studien med fler variabler följt av en längre 

tidsperiod. En tidsperiod på förslagsvis 15 år eller 20 år hade varit intressant att se resultatet 

över men i denna studie var det inte möjligt att använda en längre tidsperiod på grund av 

begränsad sekundärdata. Om en längre tidsperiod trots detta hade valts skulle studiens 

reliabilitet försämrats med tanke på att data inte fanns.  

  

Det skulle även vara intressant att studera exempelvis vad BNP eller andra makroekonomiska 

faktorer har för effekter på priset på bostadsrätter och villor att även använda andra modeller 

och metoder att mäta statistiken skulle vara av intresse.   
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