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SAMMANFATTNING   

Det enskilt största köpet en privatperson gör i sitt liv är husköp brukar det heta och 

det är svårt att argumentera för något annat.   

Under det första kvartalet utav 1998 låg medelpriserna för ett småhus i Göteborg på 

766 506 kronor. Om vi vrider fram tiden tio år och ser till medelpriserna för ett 

småhus i Göteborg under det andra kvartalet utav 2008 finner vi att huspriserna har 

stigit till 1 825 894 kronor.  

Bakom prisutvecklingen ligger det ett stort antal påverkande faktorer. Då vi har haft 

begränsat med tid och resurser har vi valt att lyfta fram de variabler som vi i tidigare 

forskning sett har haft mest inverkan och applicera de på Göteborgsmarknaden.  

Vi har identifierat och undersökt hur bankränta, befolkningsutveckling samt 

löneutveckling har påverkat småhuspriserna i Göteborg. Undersökningen har utförts i 

statistikprogrammet SPSS och det undersökningen kommit fram till är att bankränta 

och befolkningsutveckling har haft påverkande effekt på småhuspriserna i Göteborg 

under den undersökt tidperioden.  
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1. Inledning 
 

En av de starkaste faktorerna bakom ett husköp har alltid varit det aktuella ränteläget 

och det återspeglas i folks köpbeteende av hus. När det är lätt för folk att låna det vill 

säga att räntan är låg går antalet försäljningar av hus upp (Hott, 2011). Under nittio-

talet sjönk antalet banker i USA drastiskt och de kvarvarande bankerna skiftade sitt 

fokus ifrån kapitalmarknaden till en tryggare bostadslånsmarknad där de hade större 

säkerhet i form av fastigheterna (Blasko & Sinkey, 2006). Utöver ränteläget finns det 

ett flertal variabler som påverkar huspriser, några utav de faktorer som har störst 

inverkan på huspriser är inkomst och befolkningsutveckling (Koetter & Poghosyan, 

2009).   

Sveriges näst största stad Göteborg har sett en stark prisökning på småhus med 693 

procent från 1981 till 2010. (Internet: scb.se, Fastighetsprisindex permanenta småhus) 

Vi kommer att med hjälp av statistik se prisutvecklingen på hus i Göteborg. Siffror 

som vi kommer att använda är kvartalsvis baserade på aktuellt medelpris och det 

aktuella ränteläget. Vi kommer även att ta in siffror på befolkningsmängden och 

löneutvecklingen i Göteborg. Även dessa siffror är kvartalsvis baserade. Med hjälp av 

dessa siffror ämnar vi att kartlägga vilken eller vilka variabler som har påverkan på 

småhuspriser i Göteborg. I uppsatsen kommer vi att använda oss av en kvantitativ 

analys och uppsatsen kommer att avgränsas till att undersöka småhus i Göteborg. Vi 

kommer att göra ett korrelationstest för att finna korrelationen samt använda oss utav 

en multipel linjär regression analys för att behandla vår data och få fram ett resultat. 

Denna uppsats kommer att behandla bostadsmarknaden, ett ämne som vi finner 

väldigt intressant och som ligger i tiden. Faktum är att det är ett ämne som alltid 

verkar ligga i tiden. Bostadsköp är en av de största investeringarna en privatperson 

gör i sitt liv. Förväntningarna på ett funktionellt hem samt förväntningarna på 

ekonomisk avkastning är stor. Därför kommer vi undersöka historisk data ifrån 

småhusköp i Göteborgsområdet. För att titta närmare på vilka variabler som påverkar 

huspriser.  
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Finansieringen av ett nytt hem går allt som oftast genom en bank och ett bolån för att 

kunna lyfta det behövda kapitalet. Kostnaden för bolånekunden blir räntekostnaden på 

det lånade kapitalet och kommer utgöra en del av den totala bostadskostnaden.  

Om vi blickar tillbaka historiskt sett på prisutvecklingen på bostadsmarknaden i 

Göteborgsregionen under de senaste 30 åren finner vi en starkt uppåt lutande trend.  

Resultatet av denna undersökning kommer i första hand gynna aktörer på 

bostadsmarknaden. Med hjälp av denna undersökning kommer förståelsen öka för 

prisförändringar samt vilka faktorer som har en direkt eller indirekt påverkan.  

Aktörer så som banker, utlåningsinstitut, mäklare, fastighetsutvecklare, kommunala 

byggnadsnämnden samt småhusköpare kommer finna denna undersökning intressant, 

då vi ämnar redovisa historiska mönster i prisutvecklingen, kvartal för kvartal, i 

relation till prispåverkande variabler som ligger till grund för uppsatsens 

undersökning.   
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1.2 Frågeställning  

 

Vilka är de påverkande variablerna på huspriser i Göteborg? 

 

 

1.3 Syfte  

 

Beskriva till vilken grad studiens identifierade variabler påverkar småhuspriserna i 

Göteborg.  

 

 

1.4 Nyckelord  
  

Bankränta / bolåneränta – Genomsnitts bankräntan för givet kvartal   

Småhuspris – Genomsnittspriset vid köp av småhus givet kvartal 

Löneutveckling – Genomsnittslönen för givet kvartal  

Befolkning – Antal invånare i Göteborg för givet kvartal  
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2. Metod 
 

2.1 Kvantitativ- eller kvalitativ ansats   

   

”Kvantitativ metod har den uppenbara fördelen att den standardiserar informationen 

och gör den lätt att behandla med hjälp av datorer” – D. I Jacobsen 2002 s.146 

En kvantitativ ansats lämpar sig bäst till undersökningar som ämnar beskriva ett 

fenomen och hur ofta det förekommer. (ibid) 

Den kvantitativa metoden har den fördelen att en stor mängd ihopsamlad data kan 

behandlas och presenteras på ett åskådligt sätt rent statistiskt. I syfte att beskriva ett 

fenomen, något brett och oöverskådligt, möjliggör en kvantitativ ansats att det blir 

lättare att hantera och dra slutsatser om datamaterialet. Den kvantitativa metod har 

även en mera klar start- och slutpunkt än den kvalitativa metoden, det blir därmed 

lättare att avgränsa undersökningen, argumenterar Jacobsen (2002) Kvantitativa 

undersökningar går mer på bredden och är inte lika djupdykande som kvalitativa 

undersökningar, istället syftar de till att generalisera och dra slutsatser utifrån vad all 

insamlad data beskriver. Kvantitativ metod anses ha hög extern giltighet. (ibid) 

Jacobsen understryker vidare att den kvantitativa metoden kännetecknas utav att 

kunna beskriva ett givet förhållande relativt exakt. I allra högsta grad ett fenomens 

sträckning eller omfång (ibid)   

Den kvantitativa metoden lämpar sig enligt Jacobsen (2002) vid beskrivningar av 

samband och variationer mellan olika förhållanden. Information kan lättare 

struktureras och presenteras på ett sådant sätt att det är tydligt att urskilja normen, 

samt vad som avviker från normen och hur mycket.  

Genomförandet av den kvantitativa ansatsen är opersonlig till skillnad från den 

kvalitativa ansatsen. Datamaterialet genomsyras av svarsalternativ eller insamlad data 

i sifferform. Det är lättare för forskaren att bibehålla en kritisk distans och 

koncentrera sig på den generella, utan att bli påverkad av de faktorer eller eventuellt 

människor som deltar i undersökningen. Syftet är att data ska tala för sig själv, helt 

objektivt. (ibid)     
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Dock uttrycker även Jacobsen (2002) nackdelar med den kvantitativa metoden, då han 

anser att metoden kan ge undersökningen en ytlig prägel. Antalet undersökta enheter 

står i direkt relation till undersökningens komplexitet. Begränsas inte antalet 

undersökta enheter är det orimligt att också kunna göra en komplexare djupdykning. 

Därför har vi valt ut en handfull faktorer som kommer att undersökas, jämföras och 

analyseras, i syfte att kunna analysera faktorerna djupare, och inte bara presentera 

data rakt upp och ner.  

Denna studie kommer att utgå ifrån en kvantitativ metod eftersom det förfaller sig 

bäst givet vår forskningsfråga och den typ av data som vi använder oss utav. 

(Datamaterialet beskrivs i kapitel 4) Den kvantitativa metoden är mindre flexibel än 

den kvalitativa metoden, undersökningsprocessen beskrivs nedan i figur 2.1 (Jacobsen, 

2002) Detta tillvägagångssätt lämpar sig bra till denna undersökning och kommer 

därför tillämpas genomgående.  

Figur 2.1 [Egen illustration (Jacobsen, 2002)] 

  

 

2.2 Reliabilitet och Validitet  

 

Under studiens empiriinsamling kan undersökaren stöta på problem, argumenterar 

Björklund och Paulsson (2003) Koncepteten validitet och reliabilitet måste därför tas i 

åtanke vid arbetet av vetenskapliga undersökningar.  

Insamlingen av empiri bör oavsett vilken empiri det handlar om, uppfylla två krav. 

Först och främst måste empirin vara giltig och relevant (Valid) Det andra kravet på 

empirin är att den är tillförlitlig och trovärdig (reliabel) menar Jacobsen (2002) med 

Problemställning# Undersökningsuppläggning###########################Datainsamling###########################Analys#
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giltighet och relevans menar författaren att undersökningen faktiskt mäter det som var 

avsett att mätas, samt att det vi mäter är relevant och kan appliceras på flera än de 

som deltagit i undersökningen. (ibid) 

Denna undersökning kommer avgränsa sig till variabler som ansetts intressanta att 

undersöka i tidigare vetenskapliga studier inom vårt område. Insamlad data kommer 

endast att insamlas från pålitliga källor. Detta medför att reliabiliteteten och 

validiteten förblir hög genom hela undersökningen.   

 

2.3 Deduktiv- och Induktivansats  

 

Jacobsen (2002) beskriver den deduktiva datainsamlingens tillvägagångssätt att gå 

ifrån teori till empiri. Förespråkarna för den deduktiva ansatsen hävdar att det är 

bättre att först skaffa sig förväntningar om hur omvärlden ser ut och därefter gå ut och 

samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten, 

förväntningarna bygger på tidigare teorier. Kritik har riktats mot denna ansats och 

menar att forskaren enbart kommer leta efter den information som forskaren finner 

intressant och därmed oundvikligen ge stöd för de förväntningar som forskaren hade 

vid undersöknings begynnelse. Kritikerna menar att deduktiv datainsamling riskerar 

att förbise viktig information. Jacobsen (2002)  

Denna uppsats tillämpar deduktivansats, eftersom studien har sin utgångspunkt i 

tidigare forskning. Författarna skaffade sig förväntningar med hjälp av tidigare studier, 

för att i ett senare skede testa dessa förväntningar i studiens egen undersökningsdel. 

Denna studie går helt enkelt ifrån teori till empiri.  

Den induktiva ansatsen är motsatsen till den deduktiva ansatsen. Nämligen ifrån 

empiri till teori. Forskaren ska enligt den induktiva ansatsen gå ut i verkligheten utan 

några förväntningar alls, för att samla in all relevant data för att sedan systematisera 

ihopsamlad data och först efter detta formuleras teorierna. Syftet med detta är att 

informationsinsamlingen inte ska begränsas under några omständigheter. Jacobsen 

(2002)  
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3. Teoretisk referensram  

3.1 Prissättning 
 

Den grundläggande principen vid prissättning av småhus är att priset styrs utav utbud 

och efterfråga. Utbudskurvan i detta fall representerar de småhus som finns 

tillgängliga på marknaden. Medan efterfrågekurvan representerar potentiella köpare 

utav småhus på bostadsmarknaden (Merlo & Ortalo-Magne 2004).  

Utbudskurvan representerar sambandet utbjuden kvantitet och pris, medan efterfrågan 

speglar sambandet mellan efterfrågad kvantitet och pris. Jämviktspris uppstår när 

utbud och efterfråga korsar varandra. Dock är utbud och efterfråga utav småhus inte 

konstant. Det finns andra faktorer som spelar in på priset så som material, arbete och 

mark kostnader in (Koetter & Poghosyan 2009). I figur 3.1 illustreras utbud och 

efterfrågekurvan utan yttre inverkan. Det finns dock faktorer som påverkar 

utbudskurvan så som opålitliga bygg tider och andra yttrefaktorer vilket gör att ett 

konstant utbudsflöde utav småhus inte förekommer i verkligheten (Nicholson, W. 

2005). Likt utbud finns det även faktorer som påverkar efterfrågan inklusive de ovan 

nämnda faktorerna påverkas efterfrågan även utav faktorer så som arbetslöshetsnivån, 

områdesutveckling, politik och årskostnader för bostaden för att nämna några (Koetter 

& Poghosyan 2009).  

I figur 3.1.1 så illustreras hur fluktuationer på marknaden påverkar efterfrågekurvan. 

När till exempel faktorer som påverkar efterfrågan positivt sker så sker ett uppsving 

på efterfrågekurvan (linje C) som på kort sikt resulterar i ett ökat prisläge.  Om 

däremot något som påverkar efterfrågan negativt sker så sjunker efterfrågekurvan 

(linje D) och prisläget sjunker då på kort sikt. Om man ser till räntan som är en del av 

årskostnaderna på ett småhus stiger blir kostnaderna för hushållen högre vilket 

resulterar i en lägre efterfrågan vilket i sin tur ger lägre småhuspriser (Nicholson, W. 

2005). 
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Figur 3.1 (Egen illustration)   Figur 3.1.1 (Egen illustration)  

 

Förklaring:  

Linje A är utbudskurvan 

Linje B är efterfrågekurvan   

Linje C är ökning på efterfrågekurvan  

Linje D är minskning efterfrågeskurvan 

Linje E  är ökning på utbudskurvan 

Linje F är minskning på utbudskurvan 

 

I en friktionsfri värld är fastigheter precis som vilken annan tillgång, prissättning görs 

genom att diskontera framtida förväntade kassaflöde, vilket i detta fallet är utbud och 

efterfrågan som beror på makroekonomiska grunder, så som befolkningstillväxt, 

nettoinkomst eller förmögenhet. På detta vis borde bostadspriser följa den inhemska 

ekonomin. (Herring och Wachter, 1999; Higgins och Osler, 1999; Collyns och 

Senhadji, 2002; Leamer, 2007) Detta resonemang speglar troligtvis inte verkligheten 

av tre anledningar. Objekten till försäljning på bostadsmarknaden är inga 

standardiserade produkter, de skiljer sig i storlek, kvalité samt geografiskt läge. För 
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det andra finns det ingen central marknad som en aktiebörs, vilket ger utrymme för 

ofullkomlig information hos köpare och säljare samt medför höga 

transaktionskostnader. För det tredje, utbudssidans leveranstid klarar inte att 

tillfredsställa den höga efterfrågan, på grund av byggtid samt begränsad tillgång på 

mark. (McCarthy och Peach, 2004) Resultatet av detta är ihållande avvikelser ifrån 

jämnviktpunkten mellan utbud och efterfrågan i större utsträckning än på de 

finansiella marknaderna. (Herring och Wachter, 1999)     

 

3.2 Riksbanken och dess inverkan på affärsbankernas utlåningsräntor  
 

Riksbanken är Sveriges centralbank, en statlig myndighet utsedd av riksdagen. 

Bankens verksamhet regleras av riksbankslagen, bankens två primära uppgifter är att 

se till att svenska kronan behåller sitt värde samt övervaka att betalningar sker säkert 

och effektivt. Banken tillhandahåller också Sveriges guld- och valutareserv, samt har 

ensamrätt på att ge ut sedlar och mynt. Riksbanken är skyldig att förhålla sig 

självständiga gentemot riksdagen och regeringen. Detta innebär att det är upp till 

Riksbanken själv att fatta besluta om penningpolitiken. (’Vad gör riksbanken’ 

www.riksbanken.se) 

Hur påverkar riksbankens styrränta affärsbankernas bolåneräntor?   

Riksbanken är affärsbankernas bank, affärsbankerna lånar eller placerar hos 

riksbanken vid behov. Eftersom riksbanken har ensamrätt på att ge ut sedlar och mynt, 

är det riskfritt att placera pengar hos riksbanken eftersom placeraren vet att 

riksbanken är god för lånet. När affärsbankernas kunder skickar och tar emot pengar 

sinsemellan kan banken behöva låna eller placera pengar i Riksbanken. Riksbanken 

bestämmer då vilken ränta som gäller för in- och utlåning. Denna ränta påverkar 

affärsbankernas ränta utav lån och placeringar hos varandra, lika så påverkas in- och 

utlåningsräntan för bankernas privat- och företagskunder. (ibid) 

Räntan som en affärsbank ger en annan affärsbank vid lån och placering styrs av 

reporäntan som bestäms av riksbanken. Affärsbankerna kan låna eller placera till 

reporäntan hos riksbanken upp till en förutbestämd nivå. Vilken nivå det är bestäms 

utav Riksbanken och kan ändras över tid. Behövs mer kapital lånas blir det till en 
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ränta som är 0,75 procentenheter över reporäntan. Vid placeringar över denna nivå 

blir det till en ränta som är 0,75 procentenheter under reporäntan. Istället för att 

acceptera denna ränta som skiljer sig från reporäntan kan affärsbankerna själva låna 

och placera hos varandra till en överenskommen ränta, den räntan kallas 

dagslåneräntan och löper över en dag, den absolut kortaste räntan på marknaden. 

Denna endagsränta har hög samvariation med reporäntan vid ränteförändringar. (ibid) 

Reporäntan är riksbankens verktyg för att säkerställa att landets inflationsmål 

bibehålls på en låg och stabil nivå. Inflationsmålet är 2% årlig inflation, med en 

acceptabel variation på, plus, minus 1 procent. När riksbanken höjer eller sänker 

reporäntan påverkar det affärsbankernas korta räntor. Bankernas in- och 

utlåningsräntor förändras normalt sätt i till viss grad. Till vilken utsträckning är upp 

till bankerna själva. Dock är det inte säkert att de långa räntorna förändras, 

tillexempel ett bundet fastighetslån kommer inte att påverkas på kort sikt. 

(Internet: ’Riksbankens roll i Samhället’ riksbanken.se  

 

3.3 Skandinaviska Enskilda Bankens bolåneräntesättning  
 

Skandinaviska Enskilda banken (SEB) har en tydlig och öppen bolåneräntesättning 

inför sina kunder, SEB används därför som ett exempel på hur affärsbankerna sätter 

sina bolåneräntor. Alla affärsbanker redovisar inte öppet sina marginalpålägg för sina 

kunder. Vilket gör det svårt för uppsatsen att förklara deras räntesättning på ett rättvist 

sätt.  

För att en bank ska kunna låna ut pengar till sina kunder måste banken själv låna 

pengar, kostnaden banken har för att låna pengar på marknaden, den så kallade 

upplåningsränta samt en kostnad för likviditet kommer bli en kostnad för 

bolånetagaren. För att banken skall tjäna pengar på utlåning tillkommer även en 

marginalränta. Ett påslag som enligt SEB hemsida [seb.se] är individuell och baseras 

på: storleken på kundens egna affärer med banken, vilken säkerhet kunden har för 

lånet samt det totala lånebeloppet i förhållande till bostadens värde. (Internet: ’Så här 

sätts bolåneräntan’ seb.se) Vid tecknande utav bolån med 3 månaders fast ränta, är 

Stibor 90 referensräntan. Detta är en ränta som sätts dagligen och är ett genomsnitt av 
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räntorna som bankerna ställer sinsemellan när de lånar upp pengar av varandra. 

(Internet: ’Hur beräknas tremånadersräntan för bolån?’ Seb.se)   

 

Ett flertal studier (listas nedan i detta stycke) konkluderar i sin undersökning att 

variabeln bolåneränta som generellt anses vara av betydelse vid 

småhusprisförändringar allt som ofta visar sig vara av en väldigt svag eller inte alls 

signifikant (negativ) betydelse. Bland annat Case och Shiller (2003) som undersökte 

bolåneräntans betydelse på småhuspriset i åtta amerikanska delstater. Deras resultat 

påvisar att bolåneräntan inte var en signifikant koefficient i sju av åtta regressioner. 

Mayer (2003) påvisar liknande resultat, hans regressionsmodell ger stöd för att, 

historisk, har inte bolåneräntan påverkat varken hus köparnas köpbeteende eller 

huspriser.    

 

3.4 Variabelbeskrivning  

3.4.1 Befolkningsutveckling 

 

Teoretiska modeller över huspriser behandlar trade-off situationen hus köpare står 

inför vid ett husköp. Husköparnas efterfrågan är positivt relaterad till deras 

förmögenhet och negativt till boendekostnad (Muellbauer och Murphy, 1997). I det 

långa loppet ska kostnaderna av hus ägande vara minst lika med priserna för att hyra 

(Poterba, 1984). Det här fungerar i en perfekt marknad men eftersom 

småhusmarknaden inte är en perfekt marknad spelar andra faktorer in. En av de 

faktorer som har störst inverkan på småhuspriser är befolkningsutveckling (Koetter & 

Poghosyan 2009). När man ser till befolkningsutveckling så innebär det 

befolkningsmängd vid ett givet tillfälle. Förändring i befolkningsmängden i ett 

område kommer att ge en effekt på hus priser då utbudet förändras (Koetter & 

Poghosyan 2009).  
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3.4.2 Löneutveckling 

 

Pris på produkter och tjänster förändras över tiden till följd av inflation och andra 

faktorer. Gärling T och Gabble A (2006) I takt med prisökningen i samhället 

förväntas även löneutveckling stiga. Den största avgörande faktorn för vilken storlek 

på bostadslånet som kan lyftas är husköparens ekonomiska situation inklusive 

inkomstnivå (David, Zhu 2010). Genomförandet utav ett husköp kräver i de flesta fall 

att köparen godkänns av banken för att lyfta nödvändigt kapital. Detta medför att en 

stabil framtida inkomst är en nödvändighet, detta påverkar vem som är berättigad till 

bostadslån och till vilket utsträckning. (McQuinn och O’Reilly 2007) diskuterar i sin 

studie hushållens inkomst och hur denna påverkar husköpsbeslut, samt dess påverkan 

på efterfrågesidan på bostadsmarknaden. Skepticism riktas mot studier som inte 

lyckats förklara till vilken grad räntan har en inverkan. (McQuinn och O’Reilly 2007) 

använder sig istället utav variabeln genomsnittligt lånebelopp vilket bestäms utav 

nettolönen och räntenivån. Eftersom lön tillsammans med räntenivå avgör hur mycket 

pengar som en enskild person kan låna samt klara att betala tillbaka. Deras resultat ger 

stöd för att låga räntor tillsammans med en växande ekonomi stimulerar huspriser.       

De köpare som är mest känsliga för ränteförändringar är förstagångsköpare och de 

med en relativt låg inkomst. Vid ett högre ränteläge krävs bättre säkerhet vid lyft av 

ett nytt lån, vilket resulterar i att dessa två grupper har svårare att bli beviljade lån 

under dessa förutsättningar och därmed inte kommer in på bostadsmarknaden. När 

bolåneräntorna stiger är det dem med relativ hög inkomst som har lättast att ta sig in 

på bostadsmarknaden. Harris (1989). 
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3.4.3 Ytterligare variabler 

 

Anderson, Jorner och Ågren (2007) ger som svar på frågan hur många variabler man 

ska tas med i en undersökning ”Inte för få, men inte för många”.  Med detta menar 

författarna att man ska välja ut ett hanterbart antal variabler.  

Vi har kunnat se i tidigare forskning ett stort antal variabler så som arbetslöshet, antal 

sålda hus, havs utsikt, treglasfönster och kvadratmeter för att nämna några. Som 

tidigare nämnts har vi avgränsat oss i vår undersökning till de variabler som vi sett har 

störst inverkan på tidigare forskning dels på grund utav tids och resurs brist och dels 

för att ha ett hanterbart antal variabler att undersöka.   
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4. Data 
 

För att kunna besvara studiens forskningsfråga och genomföra studien har en 

beroende variabel samt ett flertal oberoende variabler identifierats. Överblick över 

variablerna illustreras i grafen nedan. De oberoende variablerna utgör cirklar runt den 

beroende variabeln.   

Figur 4.1 (Egen illustration) 

 

 

4.1 Beroende variabel - Småhuspris  
 

Data för variabeln småhuspris är tagen ifrån Statistiska centralbyrån (SCB) som varje 

kvartal redovisar det genomsnittliga priset för småhus köpta/sålda i Göteborgsområde 

kvartal för kvartal. I detta datamaterial för småhuspriser, innefattas göteborgsområdet 

utav stor-Göteborg samt har utökats med Alingsås och Lilla Edet. Denna 

undersökning har tagit del av samtliga kvartal mellan perioden K1:1998 till K2:2008. 

På grund utav tidigare nämnd anledning, nämligen att detta är en lugn period på 

fastighetsmarknaden som inte speglar några extrema toppar eller dalar. Statistiska 

Småhuspris!

Bolåneränta!

Löneutveckling!BefolkningsA
utveckling!



 
 

15 

Centralbyrån säger följande om data material – “Fastighetsprisstatistiken avser att ge 

en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och 

prisutvecklingen på försålda småhus, hyreshus, industrifastigheter samt lantbruk”. 

(Internet: ‘Fastighetspriser och lagfarter’ www.scb.se)  

 

Köpeskillingen för småhus presenteras kvartalsvis i nominella siffror ifrån 

ursprungskällan. Denna undersökning är intresserad utav att undersöka den reala 

förändringen. För att kunna beräkna den reala förändringen inhämtades data över den 

svenska inflationen. Via Statistiska Centralbyråns hemsida (Internet: ’Priser och 

konsumtion’ www.scb.se) fann vi månadsvis data för inflationen. Den månatliga 

inflationen beräknades sedan om till kvartalsinflation för att bättre passa denna studies 

utformning. Varje månatlig inflation beräknades enligt räkneexemplet nedan för att få 

fram kvartalets genomsnittliga inflation.  

[År 1: inflation-januari + inflation-februari + inflation-mars/3 = Genomsnittliga 
inflationen, kvartal 1 för år 1]   

Den reala förändringen i småhuspriser beräknades genom att eliminera den förändring 

som berodde på inflationen. Detta genomfördes genom nedanstående beräkning. 

(Köpeskilling kvartal 2 / Köpeskilling kvartal 1) = Nominell förändring i procent. 
(Nominell förändring i procent – inflationen kvartal 2) x Köpeskillingen kvartal 1 = 
Den reala förändringen i köpeskillingen.  

 

4.2 Oberoende variabler  
 

Data för variablerna löneutveckling och befolkningsförändringen är hämtade ifrån 

Statistiska centralbyrån och presenteras i denna uppsats kvartalsvis mellan perioden 

K1:1998 till K2:2008.  

Den data som har används för variabeln löneutveckling är hämtad från SCB och de 

uttalar sig som följande angående statistiken - ” Lönestrukturstatistiken för hela 

ekonomin har till syfte att årligen ge en översiktlig och jämförbar statistik om 
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lönestrukturen för hela arbetsmarknaden”. (’Lönestrukturstatistik, hela ekonomin’ 

www.scb.se)  

Statistiska central byrån presenterar data för lönestatistik på en helårsbasis, då vår 

studie är kvartalsbaserad har vi beräknat löneförändringen kvartalsvis för att bättre 

passa in i denna studiens struktur, detta kalls linjärinterpolering. Det vill säga en 

löneökning på 1000 kronor från ett år till ett annat, betyder en löneökning på 250 

kronor per kvartal. (1000kr / 4st kvartal = 250kr per kvartal)  

Även data för lönestatistik presenteras i nominella siffror. Vilket medförde att 

omräkning gjordes från nominella- till reala siffror. Den förändring som utgjordes 

utav inflationen eliminerades. Genom användning av samma formel som för 

köpeskillingen för småhuspriser. Den förändring som berodde på inflationen 

eliminerades.  

I brist på lönestatistik över Göteborgsregionen har använt vi lönestatistiken som vi är 

gjord på hela Sveriges befolkning. Lönestatistiken som var tillgänglig på Statistiska 

central byrån för Göteborgsregionen föll inte inom studiens tidsperiod. För de åren 

som vi fann lönestatistik över Göteborg fann vi en skillnad i snitt på +/- 150 kronor 

per kvartal i förhållande till Sverigesnittet. 

Data för befolkningsförändringar speglar in- och utflyttning till Göteborgsregionen 

och hur den har förändrats kvartalsvis mellan K1:1998 och K2:2008. Data är hämtad 

ifrån Statistiska Centralbyrån (Internet: “Befolkningsstatistik” (www.scb.se)) Data 

presenteras årsvis (31 december) ifrån ursprungskällan och tar hänsyn till alla bosatta 

i Göteborg under den aktuella perioden. Inflyttade, utflyttade, nyfödda samt 

bortgångna. Data har därför beräknats om för att bättre anpassas till denna uppsats, på 

samma sätt som löneutvecklingen har beräknats. Förändringen från ett år till ett annat 

har brutits ner och fördelats kvartalsvis. Det vill säga en linjärinterpolering har 

tillämpats.  

Data för variabeln bolåneräntan är hämtad ifrån tre utav Sverige storbanker, Nordea, 

SEB och Swedbank. Data är inhämtad ifrån respektive banks officiella hemsida. 

Löptiden på den räntan som har använts är rörlig tre månaders ränta. Denna ränta 

justeras med jämna mellanrum ett flertal gånger under ett kvartal. Vilket betyder att 

den ränta som en låntagare blir erbjuden varierar från dag till dag. Därför har vi i 
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denna uppsats beräknat den genomsnittliga ränta som respektive bank erbjöd sina 

kunder för respektive kvartal. Där efter gjordes en jämförelse mellan de 

representerade bankernas räntor. Samt en beräkning utav den genomsnittliga ränta 

som dessa tre bankers kunder erbjöds för respektive kvartal om ett bolån skulle ingås 

med en av dessa banker.   

Efter att den genomsnittliga erbjudna räntan för respektive kvartal och respektive 

bank beräknats. Beräknandes sedan den genomsnittliga erbjudna räntan av samtliga 

banker i uppsatsen.  

Räkneexempel:  

BrA1 = Genomsnittlig bankränta Bank A, kvartal 1 

BrB1 = Genomsnittlig bankränta Bank B, kvartal 1 

BrC1 = Genomsnittlig bankränta Bank C, kvartal 1 

(BrA1 + BrB1 + BrC1) / 3 = Genomsnittlig bankränta för respektive kvartal, för 
studiens samtliga banker.  

 

Efter att den genomsnittliga erbjudna räntan för respektive kvartal och respektive 

bank har beräknats. Beräknandes sedan den genomsnittliga erbjudna räntan av 

samtliga banker i uppsatsen. Där av presenteras den bolåneränta som generellt sätt var 

tillgänglig för de Svenska konsumenterna oberoende av bank för respektive kvartal i 

denna studie.  

Den sista och avslutande beräkningen på den genomsnittliga bankräntan för 

respektive kvartal var att inflationsrensa data. Med hjälp utav kvartals inflation kunde 

den nominella bankräntan beräknas om till realbankränta.  

 (Nominell bankränta kvartal 1 – Inflation kvartal 1) = Realbankränta kvartal 1 

Data över bolåneräntan är hämtad direkt från varje affärsbanks officiella hemsida. (se 

referenslista) Tillgängligheten av historiska bolåneräntor avgjorde vilka bankers 

bankräntor som används i undersökningen. Då bankräntorna är väldigt snarlika 

varandra anser vi inte att det skulle förändra den beräknade genomsnittliga 

kvartalsräntan nämnvärt om studien hade haft tillgång till ytterligare storbankers 

räntehistorik.      
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4.3 Sammanfattning av datamaterialet   

 

Varje variabel består utav 42 observationer, varje kvartal mellan perioden K1:1998 

till och med K2:2008, sammanlagt 42 kvartal. Denna specifika tidsperiod är utvald då 

den representerar en relativt lugn ekonomiskperiod. En punkt i tiden mellan 1990-

talets bankkris samt bostadsbubbla och avslutas innan finanskrisen hösten 2008. 

Tabell 4.2 är en översikt över studiens datamaterial, utförligare data kvartal för 

kvartal återfinns som bilaga 1.        

 

Figur 4.2 [(Egen illustration) bilaga 1]  

 

 Bankränta Löneutveckling Befolkning Köpeskilling 

N Observationer 42 42 42 42 

     

Medelvärde ,030976 21878,62 475911,93 1217866,62 

Median ,028950 21785,00 476096,00 1138125,00 

Typvärde ,0229a 17836a 457356a 766506a 

Std. Avvikelse ,0103778 2385,796 11564,224 349494,799 

Minimum ,0127 17836 457356 766506 

Maximum ,0533 25684 496849 1904600 
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4.4 Kritik av data 

 

Vid behandlingen utav data var utgångspunkten att finna relevant data i linje med 

frågeställningen samt låta data tala för sig själv utan yttre påverkan från författarna. 

Eftersom data för ett flertal utav studiens variabler (löneutveckling, köpeskilling) 

endast fanns tillgänglig årsvis utfördes en linjärinterpolering. Beräkningarna för dessa 

interpoleringar och hur de har utförts beskrivs tidigare i detta kapitel, tillsammans 

med varje enskild påverkad variabel. Den linjära interpoleringen skapar därmed 

beräknade kvartalsvärden mellan de konkreta årsvärdena tagna ifrån ursprungsdata.  

Linjär interpolering kan ha en negativ effekt på studiens analys. Detta beror på att 

variansen för respektive kvartal inte går att ta hänsyn till vid interpolering. Detta kan 

medföra att variabeln får en högre signifikans i studiens resultat än vad den faktiskt 

borde ha. Detta utgör en begränsning för denna uppsats samt dess resultat. Trotts 

denna begränsning anser författarna ändå att interpoleringen till kvartalsdata vara 

rättfärdigad då årsdata skulle begränsa studiens observationer markant.  

 

 



 
 

20 

5. Empirisk metod 

5.1 Tillvägagångssätt  
 

Bostadsmarknaden har alltid varit ett ämne som vi har funnit intressant, ett ämne som 

alltid verkar vara aktuellt. Vi bestämde oss för att titta närmare på vilka variabler som 

påverkar bostadspriset. Vi började med att formulera frågeställningen och därefter 

syftet. Utifrån det sökte vi information genom olika data baser för att berika oss i 

tidigare undersökningar inom vårt ämne.  

Nästa steg i processen var att påbörja vår egen undersökning, utifrån de påverkande 

faktorer tidigare forskning identifierat. Vi besökte då Statistiska Centralbyråns 

hemsida för att hitta rådata. Vi bestämde oss därefter för att maila deras support och 

fick kontakt med en handläggare som skickade oss länkar till den information vi 

efterfrågat på deras hemsida. Därefter började vi behandla data i statistik programmet 

SPSS, korrelations- och regressionstest gjordes för att testa våra variabler. Efter att ha 

testat de variabler som vi fått fram beslöt vi vilka variabler som vi skulle använda oss 

utav. Det vi fick fram ifrån våra tester var att vi skulle använda variabeln köpeskilling 

som beroende variabel och bankränta, befolkningsutveckling och löneutveckling som 

oberoende variabler. Resultatet av dessa tester samt de oberoende variablernas 

påverkan på den beroende variabeln, presenteras, diskuteras och analyseras i slutet av 

denna uppsats.    

 

5.2 Korrelationsanalys 
 

För att mäta sambandet mellan två variabler är det inte bara sambandet som spelar in 

utan även hur starkt sambandet är. För att mäta sambandet mellan två eller flera 

variabler så använder man sig utav en korrelationsanalys (Gujarati & Porter, 2009).  

En korrelationsanalys har en oberoende och en beroende variabel med det menas att 

om den oberoende variabeln ändras så påverkar det den beroende variabeln. Men om 

man vänder på det och säger att den beroende variabeln ändras så kommer den 
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oberoende variabeln inte att ändras (ibid).  Om man använder vikt och längd som 

variabler skulle längd vara den oberoende och vikt vara den beroende variabeln. Om 

man ser till sambandet mellan vikt och längd kan man se att om någon växer så 

kommer denna person troligtvis även väga mera men om en person ökar i vikt betyder 

inte detta att person i fråga blir längre. För att få fram korrelationen mellan de två 

variablerna så måste man ställa upp dem i ett diagram där den oberoende variabeln 

representeras utav x och den beroende variabeln representeras utav y (Gujarati & 

Porter, 2009). När man har bestämt den oberoende och den beroende variabeln så för 

man in sina observationer i ett spridningsdiagram det vill säga att man sätter in sina 

observationer och får ett antal punkter mellan y-och x-axeln. Mellan dessa punkter 

drar man sedan en linje som antigen lutar upp eller ner. En uppåt lutande linje tyder 

på att det är positiv korrelation och en neråt lutande linje tyder på att det är negativ 

korrelation (Gujarati & Porter, 2009). För att få ut siffror på korrelationen så måste 

man räkna ut korrelationskoefficienten (ibid).  
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5.3 Regressionsanalys  

 

Vi har för vår analys valt att använda oss utav en regressionsanalys i linje med vad 

flera andra författare har använt sig utav i liknande undersökningar så som Yang, 

Wang & Campbell (2010), David, Zhu (2010) och Koetter & Poghosyan (2009). 

Anderson, Jorner och Ågren (2007) säger att ”när man statistiskt analyserar data 

försöker man ofta bestämma samband mellan två eller flera faktorer”. Enligt samma 

författare så är en av de mest användbara metoderna för att bestämma ett sådant 

samband en regressionsanalys.  

Den enklaste metoden utav regressionsanalys är att använda sig utav ett linjärt 

samband (Anderson, Jorner & Ågren, 2007). Man kan även studera det icke-linjära 

sambandet med hjälp utav en icke-linjär regression. Om man använder sig utav en 

icke-linjär regression så kommer man få en böjd kurva som man själv anpassat till sin 

egen data. Risken med att använda sig av icke-linjär regression är att linjen är 

anpassad precis efter dina mått enheter och riskerar att kurvan inte speglar ett annat 

stick prov eller för den del populationen eftersom kurvan riskerar ’över passning’ för 

att stämma med det aktuella resultatet (ibid). Med denna vetskap har vi valt att 

använda oss utav en linjär regression. Som ett nästa steg måste man se över hur 

många variabler man har. Använder man sig enbart utav två variabler så använder 

man en enkel linjär regression men eftersom vi i vår uppsats använder oss utav fler än 

två variabler kommer vi att använda en multipel linjär regression (ibid). De variabler 

som vi kommer att undersöka är som sagt ränta, huspriser och befolkningsmängd. 

Det som framförallt skiljer regressionsanalys ifrån korrelationsanalys är att 

korrelationsanalys inte behandlar orsak och verkan eller riktning på linjen vilket 

regressionsanalys gör (Gujarati & Porter, 2009).  

Det man primärt vill få reda på med en regressions analys är att se hur den beroende 

variabeln ger större insikt till den oberoende variabeln sedan i nästa led får man via 

linjär multipel regressions analys ökad förståelse mellan sambandet eftersom man har 

flera förklaringsvariabler (ibid). Nästa steg i en regressionsanalys är att läsa av det 

resultat som man har fått fram via sina variabler. R2-värdet beskriver regressionens 

förklaringsgrad, hur mycket av variationen i den beroende variabeln förklaras av de 
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oberoende variablerna (Newbold, P. Carlson, W. Thorne, B. 2010) Vid användande 

utav flera variabler kan man använda det justerade R2 som tar hänsyn till att R2 

tenderar att stiga när man tar in flera variabler (ibid). Vidare i analysen får man fram 

ett t-värde per variabel som förklarar variabelns signifikansnivå. När t-värdet är högre 

än 1.69 eller lägre än -1.69 innebär det att variabeln är signifikant till en 95 

procentsnivå det vill säga att signifikansvärdet är lägre än 0.05. Orsaken till att en 

variabel har ett plus eller minus värdet beror på om variabeln är positiv eller negativ 

(ibid).  
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6. Analys och Resultat  
 

I denna del av uppsatsen ämnar vi att först presentera resultatet av vår undersökning.  

De fyra nedanstående diagrammen illustrerar våra variabler och dess variation över 

tid.  För fullständig data över tabellerna se bilaga 1.  

Figur 6.1 [Egen illustration ’Fastighetspriser’ (www.scb.se)] 

 

Köpeskillingen för sålda småhus har en kraftig ökande utveckling från K1:1998 års 

prisnivå på 766 506 SEK ökar genomsnittspriset för småhus till 1 825 894 SEK för 

studiens utgångskvartal K2:2008. Det högsta genomsnittspriset finner vi i studiens 

näst sista kvartal, snittpriset är då 1 904 600 SEK. Genomsnittsköpeskillingen har 

efter linjär interpolering också inflationsrensats. Den prisökning som beror på 

inflationen har eliminerats. Vilket betyder att under vissa kvartal har inflationen varit 

större än den reala prisökningen vilket har resulterat i sjunkande realpriser under 

somliga kvartal. Trotts detta har huspriserna utvecklats enormt starkt under denna 

undersöka tioårsperiod.     
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Figur 6.2 [Egen illustration ’historiska boräntor’ (nordea.se) ’räntehistorik’ 

(www.seb.se) ’Historiska räntor’ (www.swedbank.se)]   

 

Bolåneräntans genomsnitt har haft stora variationer under perioden. Vid 

undersökningens början 1998 befinner sig bankräntan på 4,28 % och förändras enligt 

diagrammet för att befinna sig på en räntenivå på 2,58 % vid undersökningens slut 

K2:2008. Den lägsta räntenivån finner vi K4:2005 då räntan var 1,27 %. 

Genomsnittsräntan över hela perioden har beräknats till 3,096 %.  

Realräntans utveckling under denna undersökning hade initialt en nedåtgående trend 

mellan åren 1998 och 2006, dock inträffar ett trendbrott 2006 och trenden vänder 

uppåt. Realräntan har beräknats genom att eliminera inflationen för respektive kvartal.  
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Figur 6.3 [Egen illustration ’Befolkning’ (www.scb.se)] 

 

Befolkningsutvecklingen i Göteborgsregionen under denna period har haft en klart 

ökande trend. Vid undersökningens start bodde det 457 356 invånare i regionen. Fram 

tills K:2 2008 växer Göteborgsbefolkning till 496 849 invånare. Årsdata som denna 

undersökning har tagit del utav avser förhållandena den 31 december för respektive år. 

Sista kvartalet varje år representerar årsdata från ursprungskällan. De övriga kvartalen 

har beräknats medhjälp utav interpolering. Antalet in- och utflyttade, nyfödda och 

bortgångna varierar årligen dock upplever Göteborgsregionen en befolkningstillväxt 

under studiens undersökningsperiod med 39 493 invånare.    
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Figur 6.4 [Egen illustration ’Arbetsmarknad’ (www.scb.se)] 

 

Löneutvecklingen under perioden har haft en positivt linjär ökning. Första värdet 

1998 är denna studies ingångsvärde, grundlönen är vid denna tidpunkt 17 836 SEK. 

Den linjära ökningens sista värde K2:2008 hamnar på 25 684 SEK. Perioden har här 

med upplevt en stigande löneutveckling. Medellönen under undersökningens period 

beräknas till 21 878 SEK. Data för löneutveckling har inflationsrensat och 

diagrammet ovan representerar den reala löneförändringen under perioden.    
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Regressionens justerade R2 -värde [0,959] ger regressionen en hög förklaringsgrad. 

Beroende variabelns variation kan förklaras till 95,9 % utav de oberoende variablerna.  

Som tidigare diskuterats har linjärinterpolering använts för att omvandla årsdata till 

kvartalsdata. Nackdelen med denna metod är att den kan medföra ett felaktigt R2 

värde, vilket kan vara en bidragande orsak till studiens höga R2 värde. Trotts att 

studien inte innefattar mer än tre stycken variabler. Författarna är medvetna om att tre 

stycken oberoende variabler rimligtvis inte kan förklara förändringen i den beroende 

variabeln i sådan stor utsträckning. Logiskt sätt borde det behövas flera variabler för 

att uppnå denna höga förklaringsgrad samt förklara förändringen i småhuspriser. Den 

första bidragande orsaken till denna höga förklaringsgrad anser vi orsakas av 

interpoleringen. Den andra bidragande orsaken till R2 värdet anser författarna bero på 

att regressionens R2 värde nästan alltid öka desto fler variabler som läggs till 

anpassningen. Extra tydligt blir detta på R2 värdet ifall de förklarande variablerna är 

högt korrelerade, vilket också är fallet i denna studie. Multikollinearitet anses då råda 

mellan de förklarande variablerna. Andersson (2007) 

 

 

Figur 6.6 (Egen illustration) 

 B-Koefficient 

t Sig. B Felmarginal 

 (Constant) -1.335E7 4.281E6 -3.118 .003 

Löneutveckling 7.247 56.384 .129 .898 

Befolkning 30.052 11.570 2.597 .013 

Bankränta 35019.556 14284.686 2.452 .019 
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Det statistiska resultatet av studiens undersökning redovisas här ovan. Regressionen 

förklarar härmed studiens resultat. Tabellen beskriver hur de oberoende variablerna 

bankränta, befolkning och löneutveckling påverkar den beroende variabeln 

småhuspriser.  

Löneutveckling är studiens ända icke signifikanta variabel med t-värde [0,193] och är 

därmed inte signifikant. Detta medför att löneutvecklingen inte har påverkan på 

småhuspriserna i denna undersökning.  

Utifrån studiens regression kan utläsas att det finns två signifikanta variabler med ett 

t-värde större än 1,96 % och en signifikans mindre än 5%. Nämligen de två 

återstående variablerna bankränta med t-värde [2,605] och signifikans [0,013] 

respektive befolkningsutveckling med t-värde [2,568] och signifikans [0,014]. Dessa 

två variabler förklarar småhuspriserna i Göteborgsområdet. Det vill säga att när 

bankräntan och befolkningen stiger/ökar medför det en ökning i småhuspriser, vilket 

beskrivs mera utförligt medhjälp av B-koefficient.  

Regressionens B-koefficient för varje oberoende variabel, beskriver förändringen i 

den beroende variabeln om den oberoende variabeln förändras med en enhet. För 

variabeln befolkningsutveckling medför detta; att om befolkningen ökar med 1 

invånare ökas småhuspriserna med [29,483 SEK], med felmarginalen +/- [11,479 

SEK]. B-koefficient för variabeln bankränta beskriver att en förändring med 1 % 

högre bankränta skulle innebära ett ökat småhuspris med [35 019,556 SEK] med en 

felmarginal +/- [14 284,686 SEK]     

Tidigare belyst i kapitel 3 Teoretisk Referensram, framgår att bankräntan är en 

variabel som allt som oftast används för att förklara prisförändringar, dock har många 

studier riktat kritik mot andra studier som har misslyckats att förklara till vilken grad 

räntan förklarar prisförändringar mer än att den har ett negativ t-värde. 

Diskussionerna om räntans betydelse går isär inom teorin. Resultatet av denna 

undersökning framkommer det att räntan har effekt på småhuspriserna i 

Göteborgsregionen för denna studies tidsperiod. Dock finner denna studie att 

variabeln har ett positivt t-värde vilket inte följer det logiska resonemanget som säger 

att när räntan stiger, minskar huspriserna. Precis som diagrammet för köpeskillingen 

för småhus visar har småhuspriserna haft en uppåtgående trend rakt igenom denna 

studies undersökningsperiod. Oavsett hur realräntan har skiftat har småhuspriserna 
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fortsatt uppåt. Precis som teorin diskuterar är småhusmarknaden oförutsägbar och har 

inte följt ett logiskt mönster. Anledningen till att stigande räntor inte har pressat 

småhuspriserna neråt i denna undersökning kan bero på att ränteförändringarna inte 

har varit tillräckligt stora för att ge utslag på den genomsnittliga småhuspriset.       

Variabeln Befolkningsutveckling har tidigare belysts i kapitel 3 Teoretisk referensram 

3.4 befolkningsutveckling. Befolkningsförändringar påverkar efterfrågesidan och när 

utbudet är begränsat, vilket det är i Göteborgsregionen har befolkningsförändringar 

prispåverkan. Vilket även speglas i studiens resultat, då befolkningsutvecklingen är en 

signifikant variabel.      

Variabeln löneutvecklings B-koefficient säger att om lönen ökar med 1 SEK ökar 

huspriserna i undersökningen med [7,247 SEK] med felmarginalen +/- 56,384 SEK. 

Eftersom variabeln inte är signifikant i undersökningen kommer inte detta resultat 

diskuteras vidare och lön är en variabel som inte direkt påverkar huspriser då lönen 

oftast inte används för att köpa hus. Lönen påverkar i mycket större utsträckning 

vilket bolån man har möjlighet att ingå och denna bedömning kan även baseras på fler 

än en persons lön samt ekonomiska situation.   

Denna studie har använt sig utav genomsnittsdata vilket medför att resultatet av denna 

undersökning inte går att direkt relatera till enskilda husköp, utan ger en generell 

översiktsbild över bostadsmarknaden i regionen. Studien har undersökt hur 

genomsnittslönen, genomsnittsräntan och befolkningsmängden påverkar det 

genomsnittliga småhuspriset i Göteborgsregionen.      
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7. Avslutande diskussion 
 

Studiens frågeställning: 

 Vilka är de påverkande variablerna på huspriser i Göteborg? 

I undersökningens resultatkapitel belyser vi till vilken grad de oberoende variablerna 

förklarar den beroende variabeln småhusprisförändringarna i Göteborg. Utifrån gjorda 

regressioner når vi slutsatsen att de dominerande variablerna för att förklara 

småhusprisförändringar bestäms utav befolkningsmängden i regionen och bankräntan.  

Undersökningens resultat stämmer även in med teorier inom området. Där befolkning, 

utbud och efterfrågan spelar en genomgående stor roll i husprisförändringar. Ökad 

efterfrågan samt befolkningsmängd driver upp priserna. När det kommer till 

bankräntans betydelse går teorierna isär. Denna studie kommer till insikten att 

småhuspriserna har haft en generellt ökande trend under hela studiens tidsperiod 

oavsett om bankräntan har stigit eller sjunkit och följer därmed inte logiken. För att 

närmare granska räntans effekt på småhuspriserna har stickprov gjorts i datamaterialet, 

resultatet av detta har visat att småhuspriserna har rört sig slumpmässigt oberoende av 

hur räntan har utvecklat sig för respektive kvartal. Denna studie konkluderar därmed 

att ränteförändringarna under perioden inte varit fluktuerande nog för att ge ett 

negativt utslag på småhusens genomsnittspris och därmed inte resulterat i sjunkande 

småhuspriser.  

Studiens tredje variabler löneutveckling kan inte anses förklara prisförändringar. 

Anledningen till det har sin grund i utbud och efterfrågan i Göteborgsregionen. 

Efterfrågan har under en längre period varit hög, regionen har också upplevt en 

befolkningstillväxt samt att småhuspriser har pressats uppåt i budgivningar. 

Bostadsmarknadens fungerar dock inte som andra marknader där jämnvikt mellan 

utbud och efterfrågan uppstår och ett jämviktspris infinner sig. 

Anledningar till att småhusmarknaden inte följer de teorier som vi tagit del utav är 

ytterligare faktor som vi ser. Folk nuförtiden har ett annorlunda mindre försiktigt 

köpbeteende än för till exempel femton år sedan i och med snabba internetköp och 

liknande. Ytterligare skillnader mellan husköpare nu förtiden och förr är att de flesta 
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inte har upplevt de höga räntor på 15-25% som existerade förr. Om man jämför en 

ränteskillnad på 0,25% kvartal emellan verkar de inte så stora och påverkar inte ett 

köp i samma utsträckning. Hösten 2010 stärktes kraven på kontantinsats ifrån 

bankernas sida detta betyder att husköpare under undersökningsperioden kunde låna 

upp till hela beloppet vid ett husköp viket ger en mindre ansträngning ifrån köparnas 

sida. Den slutsats man kan dra ifrån detta är att en stor del utav de som idag äger hus 

inte har upplevt de svåra tider på bostadsmarknaden som fanns under början utav 

1990-talet. Vilket vi ser som ytterligare en anledning till att folk fortsatt att acceptera 

ökande priser. 

Avslutningsvis konkluderar vi att de variabler som förklarar variationer i 

småhuspriser i Göteborg bestäms utav befolkningsutvecklingen i regionen samt 

bankräntans utveckling.  Utförd studie lyckas här med att identifiera och ge insikt i 

vilka faktor som behöver bevakas vid uppskattning av framtida småhuspriser. Vilket 

är av betydelse för aktörerna på småhusmarknaden och dess framtida köpbeslut.    
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8. Framtida studier  
 

För framtida studier på småhusprisförändringar i Göteborg skulle det vara intressant 

att utföra en studie som inte har sin utgångspunkt i rådata. Utan istället har en mera 

personlig kvalitativ ansats. Där småhusspekulanter intervjuas om vilka faktorer som 

är viktiga för dem. Studien får därmed en lite annan infallsvinkel där en representativ 

grupp av fastighetsspekulanter kan följas på väg fram till ingånget köp. Vilket 

resulterar i att faktorerna som påverkar småhusköparna kan identifieras och undersöka 

dess betydelse i sammanhanget samt dess påverkan på den beroende variabeln 

småhuspriser.   
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Bilaga 1 
TID Realbankränta Realköpeskilling Reallön Befolkning 

1 Q 1998 0,0428 766506 17836 457356 

2 Q 1998 0,0441 768626 18256 458101 

3 Q 1998 0,0511 799400 18347 458847 

4 Q 1998 0,0533 802462 18563 459593 

1 Q 1999 0,038 821000 18638 460312 

2 Q 1999 0,0326 834000 18774 461031 

3 Q 1999 0,0323 857833 18903 461750 

4 Q 1999 0,0341 835060 19048 462470 

1 Q 2000 0,0434 890788 19392 463600 

2 Q 2000 0,0468 908350 19831 464730 

3 Q 2000 0,0467 950747 19896 465860 

4 Q 2000 0,044 949451 20079 466990 

1 Q 2001 0,0396 1013640 20225 468059 

2 Q 2001 0,0286 967188 20224 469128 

3 Q 2001 0,0293 1002112 20467 470197 

4 Q 2001 0,0268 965320 20740 471267 

1 Q 2002 0,0268 1038628 20890 472180 

2 Q 2002 0,0391 1030000 21278 473094 

3 Q 2002 0,0384 1012000 21487 474007 

4 Q 2002 0,0335 1047328 21640 474921 
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1 Q 2003 0,0192 1151861 21590 475704 

2 Q 2003 0,0229 1124389 21930 476488 

3 Q 2003 0,0174 1188000 22079 477271 

4 Q 2003 0,0215 1177000 22340 478055 

1 Q 2004 0,0314 1261225 22833 478893 

2 Q 2004 0,0284 1202998 22910 479732 

3 Q 2004 0,0225 1331766 23114 480571 

4 Q 2004 0,0229 1410363 23225 481410 

1 Q 2005 0,0219 1429740 23539 482293 

2 Q 2005 0,0234 1437458 23776 483176 

3 Q 2005 0,0149 1463697 23830 484059 

4 Q 2005 0,0127 1434807 23955 484942 

1 Q 2006 0,0181 1601654 24168 486145 

2 Q 2006 0,0151 1584354 24202 487349 

3 Q 2006 0,0224 1630404 24479 488553 

4 Q 2006 0,0282 1658552 24712 489757 

1 Q 2007 0,0283 1696410 24850 490694 

2 Q 2007 0,0332 1804640 25115 491630 

3 Q 2007 0,0348 1758768 25305 492560 

4 Q 2007 0,0301 1811379 25247 493502 

1 Q 2008 0,0286 1904600 25505 495175 

2 Q 2008 0,0258 1825894 25684 496849 

 


