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Sammanfattning 
Denna studie undersöker bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen i Sverige med bakgrund av rådande penningpolitiska miljö som 

karaktäriseras av negativa räntenivåer. Med hjälp av en strukturell VAR-modell (SVAR) 

undersöks hur en penningpolitisk åtgärd i form av en chockhöjning av reporäntan påverkar den 

reala ekonomin och vilken slags roll bostadspriser har i transmissionen. SVAR-systemet i studien 

innehåller sex endogena variabler, vilka motiveras utifrån en enkel makroekonomisk modell 

baserad på Ny-Keynesiansk teori om en liten öppen ekonomi. Restriktioner på residualernas 

kovariansmatris tillåts förekomma på kort såväl som på lång sikt i samband med identifiering av 

systemet. Studiens resultat tyder på att bostadsmarknaden utgör en signifikant kanal i 

transmissionen av penningpolitiken i Sverige i rådande miljö. Impuls-responsanalyser visar att en 

penningpolitisk chock motsvarande en procentuell enhetsökning av reporäntan genererar en 

signifikant nedgång i bostadspriser på drygt sex procent. Dessutom bidrar en penningpolitisk 

chock med knappt femton procent till förändringen i variansen hos bostadspriser. Detta bekräftar 

att penningpolitiken har en signifikant påverkan på bostadsmarknaden. Vidare visar 

variansfaktorisering att en chock på bostadsmarknaden ger påtaglig effekt på variationen i 

variabler som representerar den reala ekonomin.  Således kan en potentiell bostadsmarknadskanal 

identifieras i den penningpolitiska transmissionsmekanismen. Resultaten från denna studie är 

starkare än resultat från tidigare studier gjorda inom forskningsområdet.  

 

Nyckelord: SVAR, penningpolitik, bostadsmarknaden, Sverige     
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Abstract 
The study investigates the role of housing in the monetary transmission mechanism in Sweden 

with background of the current monetary environment which is characterized by negative interest 

rates. By using a structural VAR (SVAR) the study examines the effect of a monetary policy 

innovation to the real economy when the housing market is included in the model. The SVAR 

system consists of six endogenous variables, which are included based on the theoretical set up of 

a New-Keynesian small open economy model. In order to identify the system restrictions are 

imposed on the short run as well as on the long run covariance matrix of the residuals. The results 

of the study imply that the housing market plays a significant role in the monetary transmission 

mechanism in Sweden today. Impulse response analysis show that a monetary policy shock of a 

one percent increase in the repo rate generates a significant decrease in house prices, corresponding 

to approximately six percent. Moreover, the monetary policy shock contributes to the variance of 

the house prices by fifteen percent according to the variance decomposition analysis. This confirms 

that monetary policy has a significant impact on the housing market. Furthermore, a second 

variance decomposition shows that a shock in house prices has a significant effect on the variation 

in variables representing the real economy. Thus, a potential housing channel can be identified in 

the monetary transmission mechanism. The results of the study are stronger compared to previous 

studies within the field. 

 

Keywords: SVAR, monetary policy, housing, Sweden  
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1. Inledning 
Bostadsmarknaden innebär en omfattande del av en utvecklad ekonomis tillgångsmarknad. 

Sverige är inget undantag och bostaden utgör en betydande del av svenska hushålls balansräkning 

och återfinns såväl på tillgångs- som på skuldsidan för en majoritet av befolkningen (Leonhard, 

Hansson & Karpestam, 2013). Ett plötsligt fall i bostadspriser kan således ha en signifikant 

påverkan på Sveriges reala ekonomi, vilket Finanskrisen i USA1 är ett bra exempel på. Under 

Finanskrisen föll prisnivån på den amerikanska bostadsmarknaden med över tolv procent (Bogin, 

Doerner & Larson, 2016), vilket resulterade i en nedgång i årlig ekonomisk tillväxt per capita med 

4,44 procentenheter (The World Bank Group, 2016a) under perioden 2007-2009 samtidigt som 

inflationen föll två procent (The World Bank Group, 2016b). I Sverige rapporterar Statistiska 

Centralbyrån (2016) att bostadsutgifterna uppgick till drygt en fjärdedel av hushållens totala 

konsumtion under det tredje kvartalet 2016. Givet en statisk, disponibel inkomst har 

boendeutgifterna således en direkt påverkan på hushållens övriga konsumtion då en förändring i 

boendeutgifter ökar eller minskar möjligheterna till övrig konsumtion. Att följa prisutvecklingen 

på bostadsmarknaden bör därmed vara av intresse för Riksbanken och andra beslutsfattare i deras 

strävan att upprätthålla finansiell stabilitet och god utveckling i Sveriges reala ekonomi.  

 

Idag kännetecknas Sveriges ekonomi av låg inflation, osäkerhet kring den ekonomiska 

utvecklingen i omvärlden samt låga globala räntor, vilket har medfört en expansiv penningpolitik 

i syfte att stimulera ekonomin (Sveriges Riksbank, 2016b). Riksbankens avsikt är att nå det 

långsiktiga inflationsmålet på två procent och för att uppnå detta läggs särskilda fokus på att de 

långsiktiga inflationsförväntningarna är i enlighet med inflationsmålet (Sveriges Riksbank, 

2016b). Detta uppnås med hjälp av reporäntan som är ett penningpolitiskt styrverktyg som 

Sveriges Riksbank använder i syfte att stabilisera priserna i landet genom att upprätthålla en stabil 

inflation (Sveriges Riksbank, 2016b). Genom reporäntan får Riksbanken inflytande på 

marknadsräntorna som i sin tur påverkar den reala ekonomin. Hur penningpolitiska åtgärder 

påverkar inflationen och den reala ekonomin beskrivs genom den så kallade 

transmissionsmekanismen (Sveriges Riksbank, 2011). Sveriges Riksbank definierar 

transmissionsmekanismen som flera indirekta samband mellan styrräntan och prisutvecklingen i 

                                                             
1 Laeven och Valencia (2012) definierar Finanskrisen i USA som pågående under perioden 2007–2011.  
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landet. Dessa samband tar sin form genom olika kanaler, vilka består av räntekanalen, 

kreditkanalen, växelkurskanalen samt kostnadskanalen (Hopkins, Lindé & Söderström, 2009).  

 

För att följa upp och utvärdera Riksbankens penningpolitik utförs utomstående, oberoende 

granskningar av Riksbankens arbete på uppdrag av finansutskottet. Med detta som bakgrund 

genomför Marvin Goodfriend och Mervyn King, den tidigare professor från Carnegie Mellon 

University och den senare chef över Bank of England (2003-2013), år 2015 en utvärdering av 

Riksbankens bedrivna penningpolitik för perioden 2010-2015 (Goodfriend & King 2015). I 

utvärderingen riktas kritik mot Riksbankens bedrivna penningpolitik, vilken har haft stark tilltro 

till teoretiska prediktionsmodeller och statiska inflationsmål och således negligerat de 

penningpolitiska effekterna på tillgångsmarknaden. Goodfriend och King (2015) menar att 

Riksbankens agerande kan härledas till de meningsskiljaktigheter som uppstod inom direktionen 

under år 2013 till följd av den starka prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Enligt Goodfriend 

och King (2015) förespråkade en del av direktionen en högre reporänta än motiverat i ett försök 

att kyla ned prisutvecklingen på bostadsmarknaden, vilket den övriga direktionen motsatte sig då 

de hävdade att det var att frångå uppgiften om att upprätthålla stabil inflation på två procent i 

landet. Denna divergens inom direktionen uppstod på grund av tvetydigheten i vilken funktion 

som hade ytterst ansvar för den finansiella stabiliteten och därmed den starka prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden. Sveriges regering beslutade därefter att det officiella ansvaret för 

prisutvecklingen på bostadsmarknaden samt hushållens skuldsättning tillfaller Finansinspektionen 

(Goodfriend & King, 2015). Regeringens beslut resulterade i att Riksbanken valde att göra en 

extraordinär sänkning av reporäntan till negativa nivåer för att bibehålla allmänhetens förtroende. 

Detta kan, enligt Goodfriend och King (2015), ha varit en bidragande orsak till den starka 

utvecklingen i bostadspriser och hushållsskulder då den ökade tillgången på krediter lett till ökad 

efterfrågan på bostäder.  

 

Ovanstående diskussion påvisar bostadsmarknadens centrala roll i ekonomin samt motiverar att en 

penningpolitisk chock, i form av en höjning av reporäntan, via bostadsmarknaden kan tänkas ha 

en signifikant effekt på Sveriges reala ekonomi. Tidigare studier (Bjørnland & Jacobsen 2010; 

Calza et al. 2009; Giuliodori 2005) undersöker huruvida penningpolitiska chocker påverkar den 

reala ekonomin i Sverige via en så kallad bostadsmarknadskanal. Resultaten från de tidigare 
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studierna indikerar att en sådan kanal kan motiveras. Ovannämnda studier, vilka utförs på äldre 

data, fångar emellertid inte upp effekten av Riksbankens bedrivna penningpolitik under åren 2010–

2015. Denna period har karaktäriserats av historiskt låga räntenivåer i Sverige och hög efterfrågan 

på bostadsmarknaden. Detta i kombination med ökad skuldsättning bland svenska hushåll och 

delvis otydliga riktlinjer kring Riksbankens ansvar i arbetet att främja god tillväxt i Sverige. En 

kunskapslucka avseende den presumtive bostadsmarknadskanalens påverkan på den reala 

ekonomin i rådande penningpolitiska miljö går således att identifiera, vilken denna uppsats ämnar 

fylla.  

 

1.1 Syfte 

Studien ämnar undersöka huruvida den svenska bostadsmarknaden bör inkluderas i den 

penningpolitiska transmissionsmekanismen via en så kallad bostadsmarknadskanal då 

bostadsmarknaden utgör en icke negligerbar del av den svenska ekonomin. Detta uppnås genom 

att kartlägga samt analysera effekterna av en penningpolitisk chock, det vill säga en procentuell 

enhetsökning i reporäntan, i rådande penningpolitiska miljö. För att identifiera en eventuell 

bostadsmarknadskanal via bostadspriser samt undersöka dess signifikans analyseras följande 

frågeställningar: 

 

 Vad blir effekten på bostadsmarknaden i samband med en penningpolitisk chock? 

 Hur lång tid tar det innan effekten av en chock syns på bostadsmarknaden? 

 Hur påverkas den svenska ekonomins olika makroekonomiska variabler av en 

penningpolitisk chock via bostadsmarknadskanalen? 

 

1.2 Metod & Genomförande 

Studien är av kvantitativ karaktär och bygger på kvartalsvis sekundärdata för perioden 1996–2016. 

Studiens modell består av sex endogena variabler, vilka samtliga påverkar Sveriges reala ekonomi: 

utländsk real ränta, BNP, reala bostadspriser, inflationsförväntningar, real växelkurs samt en kort 

inhemsk ränta.  Dessa variabler motiveras utifrån Ny-Keynesiansk teori för en liten, öppen 

ekonomi. En strukturell VAR-modell (SVAR) används för att identifiera de strukturella 

chockernas påverkan på de endogena variablerna. Med hjälp av impuls-responsanalyser 

identifieras effekten av en penningpolitisk chock i respektive makroekonomisk variabel 𝑧𝑡 =
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{𝑟𝑡
∗, 𝑌𝑡 , 𝑟𝑏𝑝𝑡 , 𝑞𝑡, 𝜋𝑡

𝑒 , 𝑖𝑡}, med ytterst fokus på bostadspriserna (rbpt). Därefter undersöks hur mycket 

av variansen i den studerade variabeln zt som förklaras av den penningpolitiska chocken genom 

att analysera resultaten från en variansfaktorisering. Sedan utförs en impuls-responsanalys med 

tillhörande variansfaktorisering över det omvända orsakssambandet där en chock i bostadspriser 

simuleras mot zt, för att kartlägga hur den reala ekonomin reagerar på en chock i reala 

bostadspriser.  

 

De etiska ställningstaganden som behöver tas hänsyn till i studien är begränsade då den utgår från 

en kvantitativ metod baserad på sekundärdata på aggregerad nivå. Transparens i form av tydlig 

redogörelse av datamaterial och genomförande är emellertid en viktig aspekt i studien. Detta för 

att skapa en rättvis och objektiv bild för läsaren.  

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att analysera penningpolitikens effekt på bostadsmarknaden och hur 

transmissionen av en räntechock via bostadspriser i sin tur påverkar Sveriges reala ekonomi. Andra 

effekter som reporäntan har på hushållen, den privata konsumtionen eller på företagsinvesteringar 

tas ingen hänsyn till. Studien ämnar heller inte att undersöka effekterna av finanspolitiska åtgärder 

på den reala ekonomin. Studiens analys avgränsas till att fokusera på impuls-responsanalys och 

variansfaktorisering för de variabler som är relevanta för att besvara studiens syfte. Därmed väljer 

studien aktivt att inte presentera resultatet för samtliga variabler som återfinns i SVAR-modellen. 

Fokus ligger främst på den inhemska räntan, inflationsförväntningar, reala bostadspriser och real 

BNP. Vidare väljer denna studie att utgå från Sveriges Riksbanks definition av den 

penningpolitiska transmissionsmekanismen presenterad av Hopkins, Lindé och Söderström (2009) 

då ingen entydig tolkning av fenomenet har kunnat identifieras i den övergripande 

forskningslitteraturen som behandlar penningpolitik. Enligt denna definition utgörs den 

penningpolitiska transmissionsmekanismen av fyra kanaler, vilka är kredit-, ränte-, växelkurs- 

samt kostnadskanalen. En djupare genomgång av dessa återfinns i nästa avsnitt. Studien ämnar 

undersöka Sveriges penningpolitik specifikt, vilket motiverar valet av utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen.  
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Ur ett Ny-Keynesianskt perspektiv bör ett produktionsgap inkluderas i modellen (se till exempel 

Clarida, Galı ́och Gertler, 1998). Ett produktionsgap mäter den aktuella BNP-nivåns avvikelse från 

potentiell, långsiktig produktionsnivå och kan likställas vid hur väl en ekonomi utnyttjar sina 

resurser på kort sikt. Med anledning av detta inkluderade denna studie inledningsvis Riksbankens 

resursutnyttjandeindikator och därefter ett produktionsgap som skapats med hjälp av ett Hodrick-

Prescott-filter (Hodrick & Prescott, 1997) som mått på resursutnyttjande. På grund av att impuls-

responsanalyserna genererar icke-signifikanta resultat när dessa inkluderas utesluts de. 

Följaktligen inkluderas en traditionell tidsserie över Sveriges reala BNP-utveckling, vilket följer 

tillvägagångssättet från flertalet tidigare studier (se Giuliodori, 2005; Hong Kong Monetary 

Authority, 2006; Bjørnland & Jacobsen, 2010).   
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2. Bakgrund 

2.1 Den svenska penningpolitiken 

Sedan år 1993 är syftet med penningpolitiken i Sverige att stabilisera priserna i landet genom att 

bibehålla en inflationstakt på två procent (Sveriges Riksbank, 2016b). Detta skapar förutsättningar 

för en god ekonomisk utveckling då en stabil inflation reducerar osäkerheten kring framtida 

prisnivåer. Sveriges Riksbanks främsta verktyg för att nå inflationsmålet samt att 

inflationsförväntningarna förblir förankrade vid målet är att justera reporäntan. Den allmänna 

uppfattningen är att en förändring av reporäntan ger störst effekt efter ett till två år (Hopkins, Lindé 

& Söderström, 2009). På kort sikt har penningpolitiken inflytande på den reala ekonomin, det vill 

säga konsumtion, produktion, investeringar och sysselsättning såväl som inflation (Hopkins, Lindé 

& Söderström, 2009). På lång sikt upphör eller kraftigt reduceras påverkan på den reala ekonomin 

och penningpolitiken neutraliseras till att endast beröra inflationen i ekonomin.  

 

Utöver reporäntan har Riksbanken möjlighet att köpa statsobligationer för att ytterligare stimulera 

ekonomin (Alsterlind m.fl., 2015). Penningpolitiken blir mer expansiv vid köp av räntebärande 

tillgångar då det pressar ner marknadsräntorna och andra finansiella priser samt ökar utbudet av 

pengar i ekonomin (Alsterlind m.fl., 2015).  Därmed är obligationsköp en lämplig åtgärd när 

reporäntan befinner sig runt en nedre gräns. Riksbankens statsobligationsköp påverkar ekonomin 

genom att det signalerar om en expansiv penningpolitik framöver. Detta sker genom att 

obligationspriserna pressas upp då utbudet på obligationer på marknaden minskar. Andra effekter 

är att priser på andra tillgångar påverkas via spridningseffekter och att obligationsköpen resulterar 

i likviditetsöverskott för bankerna gentemot Riksbanken (Alsterlind m.fl., 2015).  

 

Sedan 2015 är Sveriges nominella styrränta negativ, en händelse som av centralbanker världen 

över länge ansågs vara omöjlig (Söderström & Westermark, 2009). Centralbankernas 

okonventionella penningpolitik har ifrågasatt den traditionella transmissionsmekanismens 

effektivitet och förmåga att nå ut till den reala ekonomin via främst interbankräntorna (Bech & 

Malkhozov, 2016). Enligt Jobst och Lin (2016) kan en nedgång i de kommersiella bankernas 

inlåningsränta hos ett lands centralbank, med vilken de finansierar sina utställda lån, mynna ut i 

lägre lönsamhet hos bankerna på grund av fallande räntemarginaler. Enligt författarna påverkar en 
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olönsam banksektor, vilken försämrar de kommersiella bankernas förmåga att ställa ut lån till den 

privata sektorn, transmissionsmekanismens effektivitet negativt.  

 

Sveriges Riksbank (2016a) hävdar att svenska banker har haft låga kreditförluster under en längre 

tid, att de karaktäriseras av hög kostnadseffektivitet samt har låga finansieringskostnader, vilket 

genererar positiva effekter på lönsamheten. Att svenska banker är påverkade av ovanstående 

lönsamhetsproblem ter sig följaktligen otroligt, varför inga belägg för att tranmissionsmekanismen 

i Sverige skulle verka mindre effektiv trots dagens negativa räntenivåer föreligger (Sveriges 

Riksbank, 2016a). Denna iakttagelse stöds av Bech och Malkhozov (2016), vilka emellertid 

poängterar att det i dagsläget är för tidigt att dra slutsatsen att situationen förblir oförändrad om 

fler centralbanker implementerar en negativ styrränta samt om räntorna förblir på dessa nivåer 

under en längre period. 

 

2.2 Bostadsmarknaden i Sverige  

Bostadsmarknaden i Sverige är i dagsläget mycket ansträngd (Boverket, 2016). Enligt Boverkets 

(2016) årliga nationella bostadsmarknadsenkät anser 240 av Sveriges 290 kommuner att det finns 

ett underskott på bostäder. Jämfört med 2015 har antalet kommuner som upplever en brist på 

bostäder ökat med 25 procentenheter (Boverket, 2016). I de flesta kommuner finns en hög 

efterfrågan på bostäder och enligt bostadsmarknadsenkäten gör dagens klimat på 

bostadsmarknaden det särskilt svårt för unga och nyanlända att ta sig in på marknaden samtidigt 

som äldres möjligheter att flytta till en mindre bostad försvåras. Boverkets (2016) undersökning 

visar även att obalansen, i form av bostadsbrist, på bostadsmarknaden är som mest påtaglig vid en 

jämförelse mellan centralorten och den övriga kommunen. 

 

Bostadspriserna har kraftigt stigit i värde, sedan 2005 fram till idag är ökningen drygt 135 procent 

(Valueguard AB, 2017). Detta har medfört att hushållens bolåneskulder ökat (Holmberg, 2016). 

Enligt Holmberg (2016) har den årliga tillväxttakten för bolån ökat från 4,6 procent i december 

2012 till 8,4 procent i februari 2016. Vidare har de sammanlagda bolåneskulderna tredubblats på 

tolv år (Holmberg, 2016).  Denna utveckling har inte varit proportionerlig till ökningen i 

hushållens inkomster varför hushållens skuldkvot har ökat. Samtidigt som hushållens totala 

skuldsättning ökar, minskar den genomsnittliga räntebindningstiden på hushållens bostadslån 
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(Johansson, Lagerwall & Lundvall, 2011). Denna trend styrks av Riksbankens statistik som visar 

att andelen bundna lån på fem år eller mer har minskat från 65 procent av bostadsinstitutens 

utstående stock i mars 1996 till 15 procent i slutet av 2010 (Johansson, Lagerwall & Lundvall, 

2011). Sammantaget resulterar denna utveckling i att hushållen idag påverkas av 

reporänteförändringar i större utsträckning än tidigare (Johansson, Lagerwall & Lundvall, 2011). 

Detta med anledning av att en åtstramande penningpolitisk effekt blir starkare ju fler lån som binds 

till rörlig ränta. Således blir påverkan mer direkt och påtaglig för hushållen idag.  

 

I enlighet med det allmänna ränteläget har även bolåneräntorna sjunkit, vilket är en bidragande 

faktor till att hushållens skulder växer. Detta medför att ränteutgifternas storlek som andel av 

disponibel inkomst visar på en nedåtgående trend. År 2015 bestod ränteutgifterna av knappt fyra 

procent av hushållens disponibla inkomst, vilket är den lägsta noteringen sedan 1980, då 

mätningen initierades (Holmberg, 2016). Denna utveckling ger följaktligen en positiv effekt på 

hushållens förmåga att köpa en bostad. 

 

Den ökade skuldsättningen hos de svenska hushållen fick Finansinspektionen att hösten år 2010 

ingripa genom att införa ett så kallat bolånetak, vilket innebär att belåningsgraden för en bostad 

begränsas till 85 procent av bostadens marknadsvärde (Finansinspektionen, 2016). Motiveringen 

till denna åtgärd är att förhindra att belåningsgraden används som konkurrensmedel hos bankerna 

(Finansinspektionen, 2016).  En annan konsekvens av utvecklingen på bolånemarknaden är det 

införda amorteringskrav som trädde i kraft 1 juni 2016 (Regeringskansliet, 2016). 

Amorteringskravet, vilket är Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån, omfattar 

nya bolån som är större än 50 procent av bostadens värde och innebär att nya bolån som utgör mer 

än 70 procent av värdet ska amorteras med minst två procent av de totala bolånen per år 

(Regeringskansliet, 2016). När lånen uppgår till mellan 50 och 70 procent av bostadens värde 

minskar amorteringskravet till en procent per år. Finansmarknadsministern Per Bolund menar att 

det införda amorteringskravet syftar till att reducera de samhällsekonomiska riskerna som 

hushållens skuldsättning medför (Regeringskansliet, 2016). 

 

Hur bostadspriser skulle reagera på en chock i den nominella styrräntan i dagens klimat är tvetydig 

på grund av reporäntans negativa karaktär, vilket bidrar till att värderingar av tillgångspriser sätts 
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i en ny kontext. Det finns följaktligen få studier på detta område. Recchioni, Sun och Tedeschi 

(2017) studerar prissättning av index- och valutaoptioner och kommer fram till att vid negativa 

räntenivåer ökar fluktuationerna kring korrelationen mellan tillgångspris och ränta såväl som 

volatiliteten i räntenivå kraftigt. Dessa minskar sedan när räntan går mot positiva värden. 

Resultatet Recchioni, Sun och Tedeschi (2017) genererar stöds av Huang, Mollick och Nguyen 

(2016), vilka studerar effekten av en penningpolitisk chock till tre amerikanska aktieindex (S&P 

500, DJIA och NASDAQ) givet en negativ räntenivå. Författarna konstaterar att högre 

korrelationer och amplifierade resultat vid impuls-responsanalys och variansfaktorisering 

genereras i en sådan miljö.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Den penningpolitiska transmissionsmekanismen 

Transmissionsmekanismen beskriver hur penningpolitiken påverkar den reala ekonomin och 

inflationen (Hopkins, Lindé & Söderström, 2009). Påverkan sker i flera steg och genom olika 

kanaler där reporänteförändringen i det första steget påverkar marknadsräntorna. Förändringarna i 

det allmänna ränteläget påverkar i sin tur ekonomin i stort. Övergripande har allmänhetens 

förväntningar kring förändringar i reporänta och inflation stor inverkan på effekterna av 

penningpolitiken och Riksbankens arbete att uppnå prisstabilitet (Hopkins, Lindé & Söderström, 

2009). Med hjälp av privata företag och hushålls förväntningar kring framtida räntenivåer och 

inflation strävar Riksbanken efter att jämna ut effekten av sin räntepolitik för att undvika kraftiga 

svängningar i marknadsräntorna som kan leda till finansiell stress. Detta fenomen kallas räntesats-

tröghet. I figur 3.1, visas en schematisk bild över processen.  

 

Figur 3.1. Schematisk bild över den penningpolitiska transmissionsmekanismen. 

 

Källa: Egen illustration baserad på Sveriges Riksbanks definition av transmissionsmekanismen presenterad av 

Hopkins, Lindé och Söderström (2009). 

  

När reporäntan justeras syns effekten i första hand på räntorna på interbankmarknaden, det vill 

säga räntorna som bankerna använder vid transaktioner mellan varandra (Hopkins, Lindé & 
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Söderström, 2009). Interbankräntorna med kortast löptid påverkas direkt av en 

reporänteförändring medan de med lite längre löptider även influeras av framtida 

reporänteförändringar samt kompensation för risk. Genom analoga mekanismer påverkar 

reporäntan även statsskuldväxlar och statsobligationer med ännu längre löptid. 

Ränteförändringarna på interbankmarknaden, statsskuldsväxlar och statsobligationer påverkar 

sedan övriga inlåningsräntor hos bankerna. Dessa har i sin tur inverkan på utlåningsräntorna så att 

penningpolitiken influerar det allmänna ränteläget i ekonomin (Hopkins, Lindé & Söderström, 

2009). Det förändrade ränteläget påverkar sedan den reala ekonomin genom fyra olika kanaler; 

räntekanalen, kreditkanalen, växelkurskanalen och kostnadskanalen (Hopkins, Lindé & 

Söderström, 2009).  

 

När det allmänna ränteläget förändras, ändras incitamenten till att spara, investera och konsumera 

för hushåll och företag via räntekanalen. Höjda marknadsräntor, som ett resultat av att Riksbanken 

höjer reporäntan, gör det mer fördelaktigt att spara och mindre gynnsamt att låna pengar (Hopkins, 

Lindé & Söderström, 2009). Hushållen väljer därmed att skjuta upp sin konsumtion. Likaledes 

väljer företagen att avvakta med investeringar. Den samlade effekten av detta blir lägre aggregerad 

efterfråga, vilket i nästa steg resulterar i att efterfrågan på arbetskraft och kapital faller samtidigt 

som produktionen minskar. När efterfrågan försvagas faller priserna på dessa faktorer. Minskade 

löne- och kapitalkostnader resulterar i att de inhemska företagen successivt sänker sina priser, så 

att inflationen faller.  

 

Det förändrade allmänna ränteläget influerar även ekonomin via kreditmarknaden (Hopkins, Lindé 

& Söderström, 2009). Normalt sett minskar finansiella tillgångars nuvärde vid ett högre ränteläge 

då framtida utbetalningar måste diskonteras med en högre ränta (Hopkins, Lindé & Söderström, 

2009). Högre räntor resulterar även i fallande efterfråga på reala tillgångar. När priserna på 

finansiella och reala tillgångar i nästa steg sjunker, minskar säkerheten för banker och finansiella 

institutioner, varför utlåningen blir mer restriktiv. Ytterligare en anledning till en mer restriktiv 

utlåning hos bankerna är att de i större utsträckning väljer att köpa aktier och obligationer istället 

för att låna ut pengar (Hopkins, Lindé & Söderström, 2009). Totalt sett ger höjda räntor en mer 

restriktiv utlåningspolicy från banker och finansiella institutioner. Detta medför att utlåningen till 

hushåll och företag minskar, vilket i sin tur leder till lägre konsumtion och investeringar. Således 
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faller den totala efterfrågan tillsammans med inflationen och därmed infrias avsikten med den 

åtstramande penningpolitiken. Slutligen, de höjda marknadsräntorna som resulterar i fallande 

tillgångspriser har även de en direkt negativ effekt på förmögenheten hos hushåll och företag, vars 

marginaler då minskar. De som, å andra sidan, har planer på att förvärva tillgångar stärker sin 

finansiella ställning.  

 

Växelkurskanalen påverkar den reala ekonomin vid en penningpolitisk åtgärd i en öppen ekonomi 

(Hopkins, Lindé & Söderström, 2009). Detta beror på att en högre ränta i Sverige skapar incitament 

för utländska investerare att placera sina tillgångar i Sverige. För att jämvikt skall uppnås måste 

den förväntade avkastningen på placeringar i Sverige vara densamma som den utomlands 

(Hopkins, Lindé & Söderström, 2009). Växelkursen korrigerar denna jämviktsrubbning genom att 

depreciera den svenska kronan efter en initial appreciering av kronan när efterfrågan på valutan 

höjs. På grund av trögrörliga priser förstärks den initiala apprecieringen av den reala växelkursen. 

Detta beror på att när den nominella växelkursen apprecierar så minskar efterfrågan på inhemska 

varor då utländska varor blir billigare. Apprecieringen av växelkursen ger även en direkt effekt på 

inflationen då importerade varors priser sjunker.  

 

Den sista kanalen i transmissionsmekanismen är kostandskanalen (Hopkins, Lindé & Söderström, 

2009). När en verksamhet är delvis finansierad med lånat kapital innebär en räntehöjning direkt 

inverkan på företagets kostnader. Detta balanseras upp genom höjda priser på företagets varor och 

tjänster. Penningpolitiken får därmed motsatt effekt på inflationen via kostnadskanalen jämfört 

med övriga kanaler i transmissionen. Kostnadskanalen har dock liten påverkan, varför en 

reporäntehöjning normalt sett resulterar i lägre inflation (Hopkins, Lindé & Söderström, 2009).  

 

3.2 Bostadsmarknadens mekanismer 

Bostäder har två funktioner, dels som konsumtionsvara som förser hushållens direkta behov av 

skydd och dels som investeringstillgång med en förväntad framtida avkastning (Finocchiaro m.fl., 

2011). Allmän marknadsteori kan appliceras på bostadsmarknaden så att utbud och efterfrågan 

avgör priset på bostäder. Utbudet på bostäder kan antas vara konstant på kort sikt då byggnationen 

av nya bostäder per år är en liten andel av det existerande bostadsbeståndet (Birch Sørensen & 

Whitta-Jacobsen, 2005). Detta medför att det är tidskrävande att signifikant öka utbudet av 
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tillgängliga bostäder på marknaden. Med anledning av detta tenderar bostadspriser, på kort sikt, 

att stiga och falla med förändringar i efterfrågan på bostäder (Jacobsen & Naug, 2005). På lång 

sikt anpassas dock utbudet av bostäder till efterfrågan, varför en långsiktig modell för prissättning 

bör inkludera faktorer som påverkar utbudet såsom konstruktionskostnader (Jacobsen & Naug, 

2005). Denna studies primära fokus ligger emellertid på den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen, vilken påverkar den reala ekonomin på kort sikt. Detta motiverar en 

analys av bostadsmarknaden som begränsas till att endast inkludera de faktorer som påverkar 

bostadspriserna på kort sikt, det vill säga vid ett konstant utbud.  

 

Vad som påverkar priserna på bostadsmarknaden är ett välstuderat område och tidigare studier (se  

Himmelberg m.fl., 2005; Hong Kong Monetary Authority, 2002; Jacobsen & Naug, 2005) visar på 

snarlika slutsatser kring drivande faktorer. Enligt Jacobsen och Naug (2005) består efterfrågan på 

bostäder av två komponenter, efterfrågan på bostäder som konsumtionsvara och som 

investeringsvara. Jacobsen och Naug (2005) menar att den övervägande delen av efterfrågan härrör 

till bostäders egenskap som konsumtionsvara. Med betoning på detta specificerar författarna 

nedanstående aggregerade efterfrågefunktion  

 

𝐻𝐷 = 𝑓(
𝑇𝐾𝐵

𝑃
,
𝑇𝐾𝐵

𝑇𝐾𝐻
, 𝑌𝑑, 𝑋)     (3.1) 

Där  

HD = efterfrågan på bostäder 

TKB = totala kostnader för en bostad för den genomsnittliga bostadsägaren 

P = Ett index över priser för varor och tjänster (exkl. bostäder) 

TKH = totala kostnader för den genomsnittliga hyresgästen 
Yd = ett hushålls reala disponibla inkomst 

X = övriga fundamentala faktorer som påverkar efterfrågan på bostäder 

fi = derivatan av f (∙) med avseende på argument i  

 

Ekvation (3.1) visar att efterfrågan på bostäder ökar när inkomsten ökar och minskar när 

ägarrelaterade bostadskostnader ökar i förhållande till hyreskostnader eller priser på andra varor 

och tjänster (Jacobsen & Naug, 2005). Vektorn X representerar observerbara variabler som tar 

hänsyn till demografiska förhållanden, utlåningsvillkor hos bankerna och hushållens förväntningar 

gällande framtida inkomst och hushållskostnader. Hushållens förväntningar kring framtida 

inkomster och kostnader relaterade till bostadsägandet är en viktig aspekt då bostäder är en vara 

som konsumeras under en lång tid och därmed innebär det mest betydande köp som görs under en 
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livstid för majoriteten av hushållen och med anledning av detta måste finansieras med lånade 

medel (Jacobsen & Naug, 2005).  

 

Den reala huskostnaden för en husägare är alternativkostnaden som uppstår när denne väljer bort 

annan konsumtion och ser, enligt Jacobsen och Naug (2005), ut som följer 

 

𝑇𝐾𝐵

𝑃
≡

𝐵𝑃

𝑃
𝐵𝐾 =

𝐵𝑃

𝑃
[𝑖(1 − 𝜏) − 𝐸𝜋 − (𝐸𝜋𝑅𝐵 − 𝐸𝜋)]   (3.2) 

Där 

BK = bostadskostnad (i procent) per real SEK investerad i bostaden 

BP = genomsnittligt pris för en bostad (i SEK) 

i = nominell ränta 

τ = marginalskatt på kapitalinkomster och utgifter 

Eπ = förväntad inflation (förväntad ökning av P och TKH) 
EπBP = förväntad ökning av genomsnittligt pris för en bostad 

 

Uttrycket [i (1 - τ) - Eπ] i ekvation (3.2) är den reala räntan efter skatt och mäter därmed reala 

räntekostnader associerade med ett bolån och de reala ränteinkomster som går förlorade genom att 

ett hushåll investerar i en bostad istället för i räntebärande tillgångar. När räntan stiger ökar 

räntekostnaderna samtidigt som alternativkostnaden stiger. Detta medför att när räntan stiger ökar 

kostnaderna kopplade till ägandet av en bostad. Uttrycket [EπBP- Eπ] är den förväntade reala 

förändringen i bostadspriser. Förväntad förmögenhet ökar vid en förväntad real ökning av 

bostadspriser, vilket implicerar att reala huskostnader för husägare faller och därmed gör det mer 

fördelaktigt att äga sin bostad jämfört med att hyra. Detta skapar större efterfrågan på bostäder 

(Jacobsen & Naug, 2005). Ekvation (3.2) kan förenklas till nedanstående ekvation där BK kan 

tolkas som den nominella räntan efter skatt minus den förväntade ökningen i nominella 

bostadspriser 

 

𝑇𝐾𝐵

𝑃
≡

𝐵𝑃

𝑃
𝐵𝐾 =

𝐵𝑃

𝑃
[𝑖(1 − 𝜏) − 𝐸𝜋𝐵𝑃]     (3.2’) 

 

Ovanstående ekvationer beskriver efterfrågan på bostäder ur ett konsumtionssyfte. De inkluderade 

variablerna kommer även påverka efterfrågan på bostäder när syftet är en ren investering.  

 

Som tidigare nämnts antas utbudet på bostäder vara konstant på kort sikt. Med anledning av detta 

är det bostadspriset, BP, som justerar så att jämvikt mellan utbud och efterfrågan uppnås. Jacobsen 
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och Naug (2005) substituerar således in ekvation (3.2) i ekvation (3.1) för att kunna lösa ut BP. 

Författarna använder sig av en semilogaritmisk funktion beskriven enligt nedan 

 

ln 𝐵𝑃 = 𝛽1𝑙𝑛𝑃 + (1 − 𝛽1)𝑙𝑛𝑇𝐾𝐻 + 𝛽2𝑙𝑛𝑌𝑑 + 𝛽3𝐵𝐾 + 𝛽4𝑙𝑛𝐵 + 𝛽5𝑔(𝑋)  (3.3) 

Där 

B = totala bostadsbeståndet 

 

Vidare definieras real disponibel inkomst, enligt Jacobsen och Naug (2005), som 

 

𝑌𝑑 =
𝑌𝑁

𝑃𝛼1𝑇𝐾𝐻
𝛼2𝐵𝑃𝛼3

,      (3.4) 

α1 + α2 + α3 = 1, α1 < β1, α1 > β2. 

Där  

YN = nominell disponibel inkomst 

 

Genom att lösa ekvation (3.3) och (3.4) erhålls följande uttryck för bostadspriset  

 

𝑙𝑛𝐵𝑃𝑡 = 𝜑1 + 𝑙𝑛𝑃𝑡 + 𝜑2𝑙𝑛𝑇𝐾𝐻𝑡
+ 𝜑3𝑙𝑛𝑌𝑁𝑡 + 𝜑4𝐵𝐾𝑡 + 𝜑5𝑙𝑛𝐵𝑡 + 𝜑6𝑔(𝑋𝑡) + 𝜀𝑡(3.5) 

Där  

φ1 = (β1 - β2 α1) / γ 

φ2 = (1 - β1 - β2 α1) / γ 

φ3 = β2 / γ 

φ4 = β3 / γ 
φ5 = β4 / γ 

φ6 = β5 / γ 

γ = (1 - β2 α3) 

 

I ovanstående ekvation är εt en stokastisk slumpterm som fångar upp effekten av utelämnade, icke-

fundamentala faktorer. Variabeln BKt i ekvation (3.5) kan tolkas som den förväntade förändringen 

i reala bostadspriser från period t till t+1. Denna variabel kan inte observeras vilket gör att 

Jacobsen och Naug (2005) omformulerar den till den reala förändringen i perioden t-1 plus en 

slumpterm, vt, som fångar upp effekten av psykologiska och andra icke-fundamentala faktorer som 

påverkar prisförväntningarna. Följande förhållande för bostadspriser erhålls därmed  

 

ln(𝐵𝑃)𝑡 = ℎ(𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟)𝑡 + 𝜃(𝑟𝑒𝑎𝑙 ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑏𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟)𝑡−1 + 𝑣𝑡 + 𝜀𝑡 (3.6) 

       = (𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒)𝑡 + (𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒)𝑡∙ 
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Om avvikelsen i bostadspriser från sitt fundamentala värde är väsentligt, uppstår en prisbubbla på 

bostadsmarknaden (Jacobsen & Naug, 2005). En sådan bostadsprisbubbla kan grunda sig i en 

förändring i fundamentala faktorer eller förväntningar kring framtida bostadspriser.  

 

3.3 Bostadsmarknadskanalen  

Bostadsmarknaden spelar en central roll i transmission av penningpolitiska effekter på aggregerad 

konsumtion då fastigheter, till skillnad från andra tillgångar, är mer jämnt fördelade över 

populationen samtidigt som de utgör mer än 50 procent av hushållens totala tillgångar (Milcheva 

& Sebastian, 2016). Fluktuationer i bostadspriser påverkar således hushållens förmåga att 

konsumera. Denna mekanism illustreras i figur 3.1.  

 

Figur 3.1. Schematisk bild över den penningpolitiska transmissionen genom bostadsmarknaden. 

 

Källa: Egen illustration baserad på Elbournes (2007) artikel. 

 

Som utläses ur figur 3.1 så kan påverkan på bostadsmarknaden delas upp i en direkt och en indirekt 

effekt. När räntan höjs ökar räntekostnaderna för befintliga skulder och därmed faller disponibel 

inkomst justerad för boendekostnader, vilket är den direkta effekten via bostadsmarknadskanalen 

(Elbourne, 2007). Hur stor påverkan den direkta effekten har på konsumtionen beror till stor del 

på hur snabbt bolåneräntan förändras vid ett åtstramande penningpolitiskt beslut (Elbourne, 2007). 
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En faktor som spelar in då är andelen rörliga lån på bostadsmarknaden. Påverkan på konsumtionen 

vid en räntehöjning beror även på hur stor andel av inkomsten som hushållen lägger på konsumtion 

jämfört med sparande.  

 

De indirekta effekterna kan kategoriseras som en förmögenhetseffekt och en kreditkanalseffekt 

(Elbourne, 2007). Lägre bostadspriser som ett resultat av höjda marknadsräntor innebär att 

hushållens totala tillgångar, och därmed förmögenhet, minskar (Elbourne, 2007). Detta medför 

minskade konsumtionsmöjligheter via förmögenhetseffekten. När bostäder används som säkerhet 

på kreditmarknaden förstärks bostadsmarknadens reaktion i den penningpolitiska transmissionen 

då det möjliggör större skuldsättning hos hushållen (Milcheva & Sebastian, 2016). Om värdet på 

bostaden som används som säkerhet minskar, minskar möjligheten till att låna vilket också minskar 

hushållets konsumtionsmöjligheter (Elbourne, 2007). Detta porträtteras genom 

kreditkanalseffekten. 

 

Den samlade effekten av en höjning av räntan, via bostadsmarknaden, blir således minskad 

konsumtion när bostadspriserna sjunker. Minskad konsumtion påverkar i sin tur den reala 

ekonomin genom minskad efterfråga och lägre produktion så att inflationen faller (Elbourne, 

2007).  
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4. Tidigare forskning 

Denna studie utgår ifrån Bjørnland och Jacobsen (2010) i sitt utförande. Bjørnland och Jacobsen 

(2010) studerar bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen i 

Sverige, Norge och Storbritannien för perioden 1980–2006. Med hjälp av en SVAR-modell, 

bestående av utländsk ränta, real BNP, inflation, reala bostadspriser, real växelkurs samt inhemsk 

nominell kort ränta, når författarna slutsatsen att bostadsmarknaden spelar en viktig roll i den 

penningpolitiska transmissionsmekanismen. Metodiken Bjørnland och Jacobsen (2010) använder 

sig av bygger på en Ny-Keynesiansk modell för en liten, öppen ekonomi, vilken beskrivs i 

Svensson (2000) samt Clarida, Galı ́och Gertler (1998), där bostadspriser utgör en proxyvariabel 

för bostadsmarknadskanalen.  

 

Calza, Monacelli och Stracca (2009) studerar bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen för perioden 1970–2008 och kommer fram till att resultaten signifikant 

skiljer sig åt mellan ekonomierna som ingår i studien. I studien undersöks och analyseras 

bostadspriser såväl som bostadsinvesteringar, vilka således anses utgöra proxyvariabler för 

bostadsmarknaden. Calza, Monacelli och Stracca (2009), som undersöker 19 länder där Sverige är 

inkluderat, hänvisar till lånemarknaden som den främsta orsaken till att bostadsmarknadens roll i 

transmissionsmekanismen skiljer sig åt. Enligt författarna tenderar ekonomier med mer utvecklade 

och flexibla lånemarknader svara bättre på penningpolitiska chocker än ekonomier som 

karaktäriseras av en mindre utvecklad lånemarknad. Författarna kommer även fram till att lånens 

räntebindningstid spelar en avgörande roll för resultatet. I ekonomier där korta räntebindningstider 

dominerar tenderar bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen vara 

av högre signifikans. 

 

Giuliodori (2005) studerar bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen för perioden 1979–1998 med hjälp av tre olika SVAR-modeller, vilka 

tillsammans inkluderar åtta endogena variabler. Studien undersöker nio europeiska ekonomier, 

däribland Sverige, och når likt Bjørnland och Jacobsen (2010) och Calza, Monacelli och Stracca 

(2009) slutsatsen att det finns anledning att ta hänsyn till en bostadsmarknadskanal i den 

penningpolitiska transmissionsmekanismen. I enlighet med Calza, Monacelli och Stracca (2009) 

konstaterar Giuliodori (2005) att ekonomier med mer utvecklade lånemarknader där det råder 
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högre konkurrens bland låneinstituten genererar resultat med högre signifikans för att 

bostadsmarknaden bör inkluderas i transmissionsmekanismen men att resultaten varierar mellan 

de olika ekonomierna. Giuliodori (2005) finner bland annat att bostadspriser tenderar att spela en 

viktig roll i transmissionen av en penningpolitisk chock på hushållskonsumtionen och att en 

bostadsmarknadskanal följaktligen skulle kunna utgöra en viktig indikator vid en bedömning av 

effekten av en penningpolitisk innovation på den reala ekonomin. 

 

Med hjälp av en SVAR-modell innehållande åtta endogena variabler undersöker Musso, Neri och 

Stracca (2010) huruvida bostadsmarknadskanalen bör ingå i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen. Studien omfattar USA, EU-området i sin helhet samt Frankrike, Italien, 

Nederländerna, Spanien och Tyskland som individuella ekonomier och behandlar perioden 1986–

2008. Likt flertalet studier inom området visar Musso, Neri och Stracca (2010) att penningpolitiska 

innovationer bidrar, i relativt hög grad, till fluktuationer i bostadspriser samt till variansen i 

makrovariabler. Utöver penningpolitiska innovationers effekt på bostadspriser undersöker 

författarna effekterna av en kreditutbudschock samt en chock i efterfrågan på bostäder i den reala 

ekonomin. Musso, Neri och Stracca (2010) konstaterar att transmissionen av en penningpolitisk 

chock till bostadsmarknaden är starkare i USA än i EU-området, de exakta underliggande 

orsakerna till resultatet är dock tvetydiga. 

 

Iacoviello (2005) undersöker bostadsmarknadens signifikans i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen i USA med hjälp av en VAR-modell innehållande fyra endogena 

variabler. Studien utförs över perioden 1974–2003. Två simuleringar genomförs, vilka båda 

genererar resultat som styrker en signifikant bostadsmarknadskanal, där första simuleringen 

fungerar som en benchmark. Den andra simuleringen tillåts ta hänsyn till andelen nominella lån 

och bostadens värde som säkerhet vid kreditgivning. Denna simuleringen visar på högre 

signifikans än den första, vilket tyder på att de inkluderade parametrarna är av vikt vid 

transmissionen av en penningpolitisk innovation. 

 

I motsats till ovannämnda studier finner Milcheva och Sebastian (2016) ingen signifikans för att 

en bostadsmarknadskanal, via bostadspriser, existerar i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen. Studien använder sig av en SVAR-modell innehållande fem endogena 
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variabler, vilken omfattar nio europeiska länder (Sverige är inte inkluderat), för perioden 1990–

2008. Å andra sidan finner författarna svaga bevis för att en transmissionskanal via 

bostadsinvesteringar föreligger i några av de studerade länderna.  

 

Milcheva och Sebastians (2016) resultat stöds av Hong Kong Monetary Authority (2006), vilka 

kommer fram till att bostadsmarknadskanalens signifikans inom den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen i Hong Kong är svag. Hong Kong Monetary Authority (2006) visar i 

sin studie att bostadsprisers roll i transmissionen från en penningpolitisk chock till ekonomisk 

tillväxt är icke-signifikant medan en penningpolitisk chock till bostadspriser och inflation är 

signifikant, vilket således leder till tvetydighet kring bostadsmarknadskanalens roll i den 

penningpolitiska transmissionsmekanismen. I studien använder sig Hong Kong Monetary 

Authority (2006) utav en VAR-modell bestående av fyra variabler där residualernas 

kovariansmatris ortogonaliseras med hjälp av en Cholesky-faktorisering. Hong Kong Monetary 

Authoritys (2006) resultat stöds av Koivu (2010) som med hjälp av en SVAR-modell innehållande 

sju variabler undersöker bostadsmarknadskanalens roll i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen i Kina för perioden 1998-2008. En sammanfattande tabell över tidigare 

forskning presenteras nedan i tabell 4.1. 
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Tabell 4.1 Tidigare forskning 

Författare Endogena variabler Länder Tidsperiod Metod Resultat 

Bjørnland, H. 

C. & Jacobsen, 

D. H. (2013) 

Inflation, BNP, styrräntan, 

bostadspriser, aktiepriser 

 

USA 

 

1983Q1-

2010Q1 

 

SVAR 

 

Bostadsmarknadskanalen är signifikant. 

 

Bjørnland, H. 

C. & 

Jacobsen, D. H. 

(2010) 

 

Utländsk ränta, BNP, inflation, 

bostadspriser, växelkurs, 

inhemsk ränta 

 

Sverige, Norge, UK 

 

1980Q1-

2006Q4 

 

SVAR 

 

Penningpolitiska chocker bidrar signifikant till 

fluktuationer i bostadspriser och 

bostadsprisinnovationer är av vikt för variansen i 

makrovariabler, vilket motiverar 

bostadsmarknadskanalens inkludering i den PTM.  

 

Calza, A., 

Monacelli, T. 

& Stracca, L. 

(2009) 

 

Privat konsumtion, 

bostadsinvesteringar, inflation, 

bostadpriser, inhemsk ränta, 

växelkurs 

 

Australien, Belgien, 

Danmark, Finland, Frankrike, 

Irland, Italien, Japan, Kanada, 

Nederländerna, Norge, Nya 

Zeeland, Schweiz, Spanien, 

Sverige, Tyskland, UK, US, 

Österrike 

 

1970Q1-

2008Q2 

 

Tvåsektor 

DSGE-

modell 

 

Bostadsmarknadens roll i den PTM skiljer sig 

signifikant mellan ekonomier. En generell slutsats 

är att ekonomier med en mer utvecklad 

lånemarknad och följaktligen med lättare tillgång 

till krediter tenderar att påvisa högre signifikans 

för att bostadsmarknaden bör ingå i den PTM.  

 

Elbourne, A. 

(2008) 

 

Prisnivå, konsumtion, kort ränta, 

penningutbud, bostadspriser, 

växelkurs, råvarupriser, inhemsk 

ränta 

 

UK 

 

1987M1-

2003M5 

 

SVAR 

 

Bostadsmarknadskanalen är svagt signifikant. 

 

Giuliodori, M. 

(2005) 

 

M1: inflation, BNP, 

bostadspriser, inhemsk ränta. 

M2: M1 + lånestock, 

utlåningsränta. M3: M1 + privat 

konsumtion.  

 

Belgien, Finland, Frankrike, 

Irland, Italien, Nederländerna, 

Spanien, Sverige, UK  

 

1979Q3- 

1998Q4 

 

SVAR 

 

Bostadsmarknadskanalen är signifikant. 
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Hong Kong 

Monetary 

Authority 

(2008) 

 

Inflation, BNP, bostadspriser, 

inhemsk ränta 

 

Hong Kong 

 

1983Q2-

2006Q1 

 

VAR 

(Cholesky) 

 

Bostadsmarknadskanalens roll i den PTM är 

tvetydig. Medan transmissionen av en 

penningpolitisk chock via 

bostadsmarknadskanalen till bostadspriser och 

inflation ter sig viktig så är effekten på BNP 

relativt svag. 

 

Iacoviello, M. 

(2005) 

Inhemsk ränta, inflation, 

bostadspriser, BNP  

US 1974Q1-

2003Q2 

VAR 

(Cholesky) 

Transmissionen av en penningpolitisk chock till 

bostadspriser och den reala ekonomin är 

signifikant liksom en chock i bostadspriser till 

konsumtion (en utvidgad simulering utförs utöver 

den specificerade modellen där). Detta talar för en 

signifikant bostadsmarknadskanal. 

Koivu, T. 

(2010) 

 

Hushållsinkomst, 

hushållskonsumtion, inflation, 

monetär penningpolitisk 

indikator, tillgångspriser (bostad 

& aktier) 

 

Kina 

 

1998M1-

2008M12 

 

SVAR 

 

Studien når slutsatsen att bostadsmarknaden som 

en del av den PTM är begränsad. 

Milcheva, S. & 

Sebastian, S. 

(2016) 

 

Inflation, privat konsumtion, 

bostadsinvesteringar, 

bostadspriser, inhemsk ränta 

 

Belgien, Finland, Frankrike, 

Irland, Italien, Nederländerna, 

Portugal, Spanien, Tyskland 

 

1990Q1-

2008Q2 

 

SVAR 

 

Bostadsmarknadskanalens roll i den PTM via 

bostadspriser är icke-signifikant. 

 

Mishkin, F. S. 

(2007) 

 

N/A 

 

US 

 

1986Q1-

2006Q4 

 

VAR, 

PVAR, 

FRB/US 

 

Bostadsmarknadskanalen spelar en tvetydig roll i 

den PTM. 

 

Musso, A., 

Neri, S. & 

Stracca L. 

(2010) 

 

Privat konsumtion, 

bostadsinvesteringar, inflation, 

bostadspriser, utlåningsränta, 

inhemsk ränta, låneskuld 

 

US, EU, Frankrike, Italien, 

Nederländerna, Spanien, 

Tyskland 

 

1986Q1-

2008Q4 

 

SVAR 

 

Penningpolitiska chocker bidrar i en relativt hög 

grad till fluktuationer i bostadspriser samt till 

variansen i makrovariabler. Studien kommer fram 

till att bostadsmarknadens roll i den PTM är 

signifikant större i USA än i europaområdet.  

 

M1 – Modell 1  N/A – Not  Available  PTM – Penningpolitiska transmissionsmekansimen 

M2 – Modell 2 

M3 – Modell 3
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5. Metod 
5.1 Strukturell VAR-modell  

Denna studie använder sig av ett kvantitativt angreppssätt för att analysera bostadsmarknadens roll 

i den penningpolitiska transmissionsmekanismen i Sverige. En SVAR-modell appliceras i syfte att 

undersöka hur en förändring i en proxyvariabel för bostadsmarknadskanalen påverkar den reala 

ekonomin. Ett VAR-system beskriver det ömsesidiga beroendet mellan flera tidsserier (Verbeek, 

2004). Variablerna i en VAR-modell förklaras av sina egna laggade variabler, laggade variabler 

av övriga inkluderade variabler i modellen samt en felterm (Verbeek, 2004). Detta simpla och 

flexibla alternativ till de traditionella flerekvationssystemen har blivit ett vedertaget 

tillvägagångssätt för att modellera hur penningpolitiska beslut påverkar den reala ekonomin. I ett 

VAR-system behöver inte starka restriktioner föras in a prioi (Sims, 1980), samtidigt som det 

möjliggör simulering av chocker i ekonomin i form av impuls-responsanalyser (Lütkepohl, 2005). 

VAR-modellen i denna studie sätts upp i det statistiska mjukvaruprogrammet RATS (Regression 

Analysis of Time Series) och innebär ett system med sex endogena variabler med två laggar, tre 

dummy variabler2, en säsongskomponent för kvartal tre samt en trend. 

  

5.1.1 Identifiering av det strukturella systemet 

Med utgångspunkt i ett generellt, stokastiskt system antas ekonomin representeras av följande 

strukturella form3 

 

𝐴0𝒛𝑡 = 𝐴𝑝𝒛𝑡−𝑝 + 𝜺𝑡     (5.1) 

Där 

 zt = {r*, ΔY, Δrbp, q, πe, i}t  

A = koefficientmatris 
εt ~ iid (0, σ) 

t = tid 

p = antal laggar 

 

Genom att förlänga höger- och vänsterled med A0
-1 erhålls systemets reducerade form, det vill säga 

VAR-modellen 

 

                                                             
2 Dummy variabler för Q4 2008, Q1 2009 och Q4 2011. 
3 Deterministiska termer ignoreras för enkelhetens skull. 
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                                            𝒛𝑡 = 𝐴0
−1𝐴𝑝𝒛𝑡−𝑝 + 𝐴0

−1𝜺𝑡 

= Π𝑝𝒛𝑡−𝑝 + 𝒖𝑡    (5.2) 

Där 

Πp = 𝐴0
−1𝐴𝑝 

ut = 𝐴0
−1𝜺𝑡, ut ~ (0, Σ) 

 

Med hjälp av laggoperatorn (L) kan det reducerade systemet även skrivas som 

 

𝐵(𝐿)𝒛𝑡 = 𝒖𝑡     (5.3) 

Där 

𝐵(𝐿) = (1 − 𝛱1𝐿 − 𝛱2𝐿
2−. . .−𝛱𝑝𝐿

𝑝) 

 

I VAR-systemet antas ut vara white noise och inneha en positiv, finit kovariansmatris, Σ. Förutsatt 

att VAR-modellen i (5.3) är finit, kan den inverteras till en infinit vector moving average 

representation (VMA). Denna används för att analysera effekten av innovationer i det strukturella 

systemet med hjälp av impuls-responsfunktioner och variansfaktorisering (Lütkepohl, 2005). 

Inverterad till en VMA-representation med hjälp av laggoperatorn (L) tar (5.3) följande uttryck 

 

      𝒛𝑡 = 𝐶(𝐿)𝒖𝑡     (5.4) 

Där 

C(L) = B(L)-1 

 

Från (5.2) konstateras att VAR-modellen representerar den reducerade formen av det 

underliggande strukturella systemet formulerad i (5.1), vilket innebär att residualerna i VAR-

modellen inte är oberoende av varandra utan korrelerar. För att kunna identifiera en unik 

innovation i ett skattat VAR-system förutsätts att residualernas kovariansmatris är ortogonaliserad, 

det vill säga att chockerna simuleras oberoende av varandra (Lütkepohl, 2005).  

 

5.1.2. Ortogonalisering 

De två främsta metoder som används vid ortogonalisering är att (i) sätta upp ett rekursivt system 

och därefter, med hjälp av en Cholesky-faktorisering, sätta restriktioner på residualernas 

kovariansmatris samt (ii) sätta upp en SVAR-modell (Amisano & Giannini, 1996). Då en 

Cholesky-faktorisering är ett rent matematiskt tillvägagångssätt för att ortogonalisera 

residualernas kovariansmatris medför det att de parameterrestriktioner som sätts eventuellt kan 
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vara icke-förenliga med ekonomisk teori (Amisano & Giannini, 1996). En SVAR-modell kommer 

runt detta problem då dess ortogonalisering bygger på att restriktioner sätts utifrån rationella, 

ekonomteoretiska antaganden (Blanchard & Quah, 1989). Då modellen i denna studie motiveras 

utifrån Ny-Keynesiansk teori implementeras således ett SVAR-system till förmån för ett rekursivt 

system i samband med ortogonaliseringen av residualernas kovariansmatris. Valet av 

ortogonalisering är, utöver dess teoretiska argument, det mest förekomna inom forskningsområdet 

(se tabell 4.1).  

 

Givet de sex variabler som i denna studie påverkar Sveriges reala ekonomi tillåts modellen 

identifiera maximalt sex strukturella chocker. Chockerna simuleras via VAR-systemets residualer, 

vilka i modellen utgör en vektor av strukturella innovationer som antar formen 𝜀𝑡 =

[𝜀𝑟∗
, 𝜀𝑌 , 𝜀𝑟𝑏𝑝, 𝜀𝑞, 𝜀𝜋𝑒

, 𝜀𝑖]𝑡 samt dess kortsiktiga kovariansmatris. De strukturella residualerna 

normaliseras så att enhetsvarians erhålls i kovariansmatrisens diagonal. 

 

   

[
 
 
 
 
 

𝒓∗

𝒀
𝒓𝒃𝒑
𝒒
𝝅𝒆

𝒊 ]
 
 
 
 
 

𝑡

= 𝐵(𝐿)

[
 
 
 
 
 
1 0 0
𝑠21 1 0
𝑠31 𝑠32 1

     

0 0 0
0 0 0
0 𝑠35 𝑠36

𝑠41 𝑠42 𝑠43

𝑠51 𝑠52 𝑠53

𝑠61 𝑠62 𝑠63

     

1 0 𝑠46

𝑠54 1 𝑠56

𝑠64 𝑠65 1 ]
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
𝜺𝒓∗

𝜺𝒀

𝜺𝒓𝒃𝒑

𝜺𝒒

𝜺𝝅𝒆

𝜺𝒊 ]
 
 
 
 
 

𝑡

  (5.5) 

 

I systemet (5.5) placeras den reala utländska räntan (𝑟𝑡
∗) överst i ordningen och tillåts enbart att 

påverkas simultant av sig självt på kort sikt. Detta är ett rimligt antagande enligt ekonomisk teori 

(se till exempel Blanchard, Amighini & Giavazzi, 2010) då Sverige utgör en liten öppen ekonomi, 

vilken antas ha liten inverkan på omvärlden. Ekonomisk tillväxt (𝑌𝑡) placeras näst överst i 

ordningen och förhindras att påverkas simultant av övriga inhemska variabler i period t. Detta är 

en naturlig konsekvens av den trögrörlighet i pris- och lönebildning som antas råda på kort sikt 

enligt Ny-Keynesiansk teori (Svensson, 2000; Clarida, Galí & Gertler, 2001; Galí, 2008) och kan 

härledas via den penningpolitiska transmissionsmekanismen (Hopkins, Lindé & Söderström, 

2009).  
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Variabeln reala bostadspriser (𝑟𝑏𝑝𝑡) representerar bostadsmarknaden som antas utgöra en 

tillgångsmarknad i ekonomin, vilken fångar upp all befintlig information som finns tillgänglig på 

marknaden i period t. Av denna anledning tillåts de reala bostadspriserna att påverkas av 𝑟𝑡
∗ , 𝑌𝑡 , 𝜋𝑡

𝑒 

och 𝑖𝑡. Då bostäder främst utgör en konsumtionsvara utgår denna studie från att inga utländska 

alternativ existerar och att ett hushåll väljer att införskaffa bostad på den inhemska marknaden. 

Omvärldens påverkan på den svenska bostadsmarknaden anses därför negligerbar, då kapitalflödet 

sker inom den inhemska ekonomin, vilket motiverar att 𝑠34 = 0 på kort sikt. Real växelkurs (𝑞𝑡) 

utgör precis som bostäder ett tillgångsslag (Bjørnland & Jacobsen, 2010), vilken fångar upp all 

tillgänglig information i period t. Av den anledning att inflationsförväntningar är just 

förväntningar, vilka kräver tid innan de faller ut då trögrörliga priser föreligger antas den reala 

växelkursen inte påverkas av inflationsförväntningar på kort sikt varför 𝑠45 = 0.  

 

Inflationsförväntningar (𝜋𝑡
𝑒) tillåts påverkas simultant av en unik innovation från samtliga 

endogena variabler i modellen. Antagandet bygger på att ekonomins olika aktörer anses ha 

rationella förväntningar, vilket innebär att förväntningar om ekonomins framtida utveckling utgår 

från all given information som återfinns i period t (Konjunkturinstitutet, 2009). En chock i 

ekonomin, vilken fördelaktigt kan ses som ny information tillförd i period t, skulle följaktligen 

påverka aktörernas förväntningar om framtiden i samma period. Den inhemska räntan (𝑖𝑡) i 

modellen utgörs av 3-mån STIBOR, det vill säga den svenska interbankräntan, och tillåts att 

påverkas av samtliga endogena variabler i modellen. Detta antagande låter Riksbanken ta del av 

all tillgänglig information i period t som underlag till sitt beslutsfattande. 

 

Ovanstående antaganden medför elva restriktioner på residualernas kortsiktiga kovariansmatris. 

Givet ett n-dimensionellt system, där n utgör antalet endogena variabler i modellen, förutsätts att 

(𝑛2 − 𝑛)/2 antal restriktioner förs in för att matrisen ska anses vara exakt identifierad (Rubio-

Ramírez, Waggoner & Zha, 2010). Denna studie inkluderar sex endogena variabler i SVAR-

modellen, vilket således kräver femton parameterrestriktioner för att kovariansmatrisen ska vara 

exakt identifierad och en analys av de strukturella innovationerna möjlig att genomföra. Således 

är den i nuläget underidentifierad då fyra restriktioner saknas för att uppnå exakt identifiering. 

Denna problematik hanteras med hjälp av en utvidgad metod av SVAR-modellen, först presenterad 

av Blanchard och Quah (1989). Denna metod inför restriktioner på residualernas kortsiktiga såväl 
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som dess långsiktiga kovariansmatris för att uppnå exakt identifiering (se även Bjørnland & 

Jacobsen, 2010). Enligt Blanchard och Quah (1989) finns två slags innovationer, de som ger en 

temporär påverkan och de som ger en permanent effekt. En chock som ger temporär påverkan 

menar författarna är en efterfrågechock och dessa återfinns i den kortsiktiga kovariansmatrisen 

medan en chock som ger en permanent effekt grundar sig i en utbudsförändring och representeras 

av den långsiktiga kovariansmatrisen4. Tillvägagångssättet vid ortogonalisering av den långsiktiga 

kovariansmatrisen är densamma som för den kortsiktiga kovariansmatrisen. 

 

I residualernas långsiktiga kovariansmatris förhindras ekonomisk tillväxt (𝑌𝑡) och real växelkurs 

(𝑞𝑡) från att reagera med en innovation i den nominella, inhemska räntan. Dessa två restriktioner 

motiveras genom att penningpolitik inte anses ha någon effekt på den reala ekonomin på lång sikt 

utan resulterar enbart i förändrad inflationstakt (Blanchard, Amighini & Giavazzi, 2010). Studien 

väljer att inte sätta en restriktion från en chock i inhemsk ränta (𝑖𝑡) till reala bostadspriser (𝑟𝑏𝑝𝑡) 

eftersom detta samband kan vara kritiskt utifrån studiens syfte att undersöka bostadsmarknadens 

roll i den monetära transmissionsmekanismen, vilket även lyfts fram av Bjørnland och Jacobsen 

(2010). Vidare sätts restriktioner från en chock i inflationsförväntningar (𝜋𝑡
𝑒) till utländsk ränta 

(𝑟𝑡
∗) samt ekonomisk tillväxt (𝑌𝑡). Att utländsk ränta inte tillåts reagera på en innovation i 

inflationsförväntningar motiveras utifrån teorin om att Sverige är en liten ekonomi och att en 

innovation i förväntningar om framtida inflation i Sverige således inte anses ha någon signifikant 

påverkan på räntenivån i andra länder. Slutligen, på lång sikt anses ekonomisk tillväxt (𝑌𝑡) endast 

påverkas av fundamentala faktorer som påverkar produktionsutbudet, varför 

inflationsförväntningar (𝜋𝑡
𝑒) inte har någon effekt på ekonomisk tillväxt på lång sikt. Dessa fyra 

långsiktiga restriktioner bidrar till att modellen totalt innehåller femton restriktioner, vilket medför 

att systemet är exakt identifierat och att en analys av de strukturella chockerna således är möjlig.    

  

5.1.3 Impuls-responsanalys och variansfaktorisering 

För att undersöka samspelet mellan de sex variabler som antas påverka den reala ekonomin utförs 

impuls-responsanalyser. Detta innebär en analys av reaktionen hos en variabel, givet stimulans i 

en annan variabels residual i systemet (Lütkepohl, 2005). I denna studie undersöks denna typ av 

                                                             
4 För en djupare framställning över tillvägagångssättet när restriktioner på den kortsiktiga såväl som långsiktiga 

kovariansmatrisen implementeras hänvisas läsaren till Blanchard och Quah (1989).  
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kausalitet genom att först analysera reaktionen av en reporäntehöjning hos den reala ekonomin. 

Därefter undersöks bostadsmarknadens roll i transmissionen genom att simulera en exogen chock 

i reala bostadspriser för att kunna analysera bostadsmarknadens påverkan på den reala ekonomin 

såväl som penningpolitiken i Sverige. Genom att undersöka vad för slags effekter en 

reporäntehöjning ger på bostadsmarknaden och hur bostadsmarknaden i sin tur påverkar den reala 

ekonomin kan ett resonemang föras kring huruvida bostadsmarknaden bör inkluderas i den 

penningpolitiska transmissionsmekanismen eller inte. 

 

Genom variansfaktorisering, vilken beskriver hur mycket av en variabels varians som utgörs av 

den egna respektive övriga variablers varians vid en simulering av en chock kan studien fördjupas 

ytterligare (Lütkepohl, 2005). Ett signifikant bidrag i variansen hos en variabel givet en chock i en 

annan variabel förkunnar att den förstnämnde påverkas av en förändring i den sistnämnda. Med 

hjälp av dessa två analysverktyg ämnar denna studie kartlägga, analysera, samt avgöra huruvida 

bostadsmarknaden bör utgöra en del av den penningpolitiska transmissionsmekanismen i Sverige 

eller inte. 

 

5.2 Metodkritik 

I denna studie återfinns sex endogena variabler. Detta innebär att när två laggar av varje endogen 

variabel inkluderas i VAR-systemet, så behöver tolv parametrar estimeras för en ekvation, förutsatt 

att konstanttermen utesluts (Baltagi, 2011). Det blir således tydligt att ju fler variabler som 

inkluderas, desto fler frihetsgrader förbrukas och detta kan i sin tur leda till icke effektiva estimat 

om stickprovet är för litet. Därmed är en svaghet hos VAR-modeller att endast enkla system med 

få endogena variabler är möjliga vid ett mindre stickprov.  

 

Med anledning av att VAR-modeller förbrukar många frihetsgrader så måste en bedömning göras 

för vilken lagglängd som ger både statistisk och ekonomisk signifikans, vilket kan bli 

problematiskt om dessa inte är förenliga (Baltagi, 2011). För att avgöra optimal lagglängd måste 

flera modeller med olika lagglängder estimeras och sedan väljs den modell som ger lägst Akaike 

eller Schwarz informationskriterium (Verbeek, 2004). Denna studie tvingas därmed göra en 

avvägning mellan hur mycket modellen kan tillåtas förklara enligt ekonomisk teori och antalet 

variabler som är möjligt att inkludera ur ett ekonometriskt perspektiv. Variabler såsom konsumtion 
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och bostadsinvesteringar, som utifrån ett teoretiskt perspektiv skulle vara intressanta att inkludera 

i modellen, utesluts på grund av detta. Tidigare forskning (se tabell 4.1) visar att en majoritet av 

de VAR-modeller som estimeras inom detta område innehåller fem till sju endogena variabler. 

 

Likt annan forskning (se tabell 4.1) som använder SVAR-modeller ställs denna studie inför 

problematik kring vilka restriktioner som skall föras in på residualernas kovariansmatris för att 

uppnå exakt identifiering. En SVAR-modell är endast svagt kopplad till den underliggande 

ekonomiska teorin och specificeringen avgörs till stor del på grund av statistiska beaktanden 

(Amisano & Giannini, 1996).  Amisano och Giannini (1996) menar att ekonomisk teori motiverar 

de variabler som ingår i modellen och påverkar den strukturella tolkningen av de omedelbara 

förhållandena mellan variablerna. De dynamiska egenskaperna hos en estimerad SVAR-modell, å 

andra sidan, återspeglar de statiska egenskaperna hos den underliggande serien och med anledning 

av detta behöver de dynamiska egenskaperna inte stämma överens med vad den ekonomiska teorin 

antyder (Amisano & Giannini, 1996). Därmed blir ortogonalisering av SVAR-modellen ett kritiskt 

moment då genomförbarheten ur ett ekonometriskt perspektiv ställs mot studiens ekonomiska 

signifikans. VAR-modellen estimerad i denna studie ger en förenklad bild av de verkliga samspel 

som finns i den reala ekonomin. Denna förenkling skapar risk för en ofullständig modell om viktiga 

variabler utelämnas (Lütkepohl, 2005). Effekterna av potentiella utelämnade variabler antas 

hamna i residualerna. Detta medför att om viktiga variabler utesluts kan det således leda till 

snedvridna reaktioner vid en exogen chock, vilket minskar tolkningsbarheten. Kritiken presenterad 

i detta avsnitt bör följaktligen tas i beaktning när studiens resultat tolkas. 
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6. Data  
6.1 Variabler  

Clarida, Galí och Gertler (1999) definierar en grundläggande, simpel makroekonomisk modell 

utifrån ett Ny-Keynesianskt perspektiv, vilket modellen i denna studie bygger på. I modellen tillåts 

den reala ekonomin enbart påverkas av penningpolitiska åtgärder på kort sikt, trögrörliga priser 

tillämpas och beteendet i den reala ekonomin beror på förväntningar såväl som på nuvarande syn 

på penningpolitiken. Med bakgrund av denna teori väljer denna studie att inkludera följande sex 

endogena variabler: en real viktad utländsk ränta, real BNP för Sverige, reala bostadspriser, real 

viktad växelkurs, inflationsförväntningar för Sverige, samt en nominell kort ränta för Sverige. 

Deskriptiv statistik för dessa variabler återfinns i Appendix (se tabell 11.1).  

 

Studiens tidsperiod utgör åren 1996–2016 för samtliga sex variabler. Data erhålls på kvartalsbasis, 

vilket genererar 84 observationer. För att erhålla fler observationer hade data på månadsbasis varit 

ett alternativ till kvartalsbasis. Eftersom en penningpolitisk åtgärd påverkar den reala ekonomin 

via flera steg i transmissionsmekanismen tenderar emellertid de mätbara effekterna på de reala 

variablerna att dröja från det att åtgärden verkställs. Den simultana reaktionen i en variabel från 

en penningpolitisk chock kan följaktligen tänkas utebli helt om avståndet mellan observationerna 

är för kort så att de reala variablerna inte hinner reagera. För att undvika denna bias väljer denna 

studie således att sätta upp modellen på kvartalsdata. Tidsperiodens start är satt till 1996, ett år 

efter att Riksbankens långsiktiga inflationsmål på två procent trädde i kraft, för att spegla 

Riksbankens penningpolitik i nutid. De båda räntorna samt inflationsförväntningarna sätts upp på 

formen (1 + 𝑖) innan de logaritmeras för att erhålla dess kontinuerliga form i enlighet med 

finansiell teori (se till exempel Hull, 2015) och för att minska risken för heteroskedasticitet5. 

 

En viktad, utländsk, real ränta inkluderas i modellen, vilken fångar effekten av makroekonomiska 

händelser i utlandet. Sverige utgör en liten öppen ekonomi, varför omvärldens påverkan på 

Sveriges reala ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslutsfattande anses vara signifikant. 

Data över Sveriges största handelspartners räntenivåer erhålls från OECD och viktas. Följande 

länder inkluderas: USA, Storbritannien, EU, Norge och Danmark. Vikterna är desamma som de 

                                                             
5 Formlerna för den reala utländska räntan och inflationsförväntningarna kan skrivas (1 + 𝑟), respektive (1 + 𝜋𝑒). 
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vikter som ingår i Bank for International Settlements (BIS) effektiva växelkursindex för respektive 

land med avseende på Sverige.   

 

Real BNP inkluderas som ett mått på aggregerad produktionsnivå i Sverige. Data över real BNP 

för Sverige hämtas från Statistiska Centralbyråns (SCB) nationalräkenskaper. Reala bostadspriser 

inkluderas i modellen som proxyvariabel för bostadsmarknaden, vilken är den variabel denna 

studie är intresserad av att undersöka. Reala bostadspriser beräknas med hjälp av data över 

nominella bostadspriser, vilka divideras med en tidsserie över KPI som erhålls från OECD. Data 

över nominella bostadspriser erhålls från SCB och utgörs av fastighetsprisindex (FASTPI) för 

permanenta småhus efter region och kvartal. I avsaknad på tidsserier som innehåller information 

för flera typer av bostäder såsom hyresrätter, bostadsrätter, fritidshus med mera används FASTPI. 

Detta fastighetsprisindex är även detsamma som används av Bjørnland och Jacobsen (2010). 

 

Inflationsförväntningar inkluderas i modellen då förväntningar på ekonomin utgör en viktig del i 

producenters prissättning och påverkar konsumenters konsumtionsbeslut (Galí, 2008). 

Förväntningar kring stigande prisnivåer, ceteris paribus, innebär minskad framtida köpkraft för 

konsumenten, således påverkar förväntningar om framtida penningpolitiska åtgärder producenters 

och konsumenters beslut även i innevarande period. Inflationsförväntningar utgör även ett viktigt 

verktyg i Riksbankens penningpolitik då de långsiktiga inflationsförväntningarna förväntas spegla 

den faktiska inflationen (Konjunkturinstitutet, 2009). Riksbanken tar följaktligen stor hänsyn till 

inflationsförväntningar när de bedriver sin penningpolitik för att upprätthålla marknadens 

förtroende för politiken, vilket även ger Riksbanken möjlighet att använda inflationsförväntningar 

som ett alternativt styrmedel eller till att förstärka en räntehöjning (Galí, 2008). Data över svenska 

inflationsförväntningar erhålls från Konjunkturinstitutets prognosbarometer och bygger på 

förväntningar kring den underliggande inflationen, KPIF, vilken justerar KPI för effekten av 

förändrade räntesatser genom att hålla räntan konstant (Lundin, 2008). Inflationsförväntningarna 

erhålls på månadsbasis och transformeras därefter till kvartalsbasis genom att beräkna 

genomsnittet för tre månader i taget, vilket således utgör ett kvartal.  

 

Real växelkurs inkluderas i modellen då Sverige är en öppen ekonomi och där handel med 

omvärlden utgör en signifikant andel av landets ekonomiska tillväxt. Enligt Alsterlind (2006) 
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motsvarar Sveriges totala import och export tillsammans upp mot 85 procent av BNP, varför den 

svenska kronans värde gentemot utländska valutor påverkar den ekonomiska tillväxten. Den reala 

växelkursen i modellen representeras av ett effektivt växelkursindex, vilket utgör ett viktat 

genomsnitt av flertalet bilaterala växelkurser6. Studien väljer att inkludera den reala växelkursen, 

till förmån för den nominella växelkursen, då den reala växelkursen utgör den kritiska variabeln i 

den reala ekonomin. På kort sikt påverkas å andra sidan den reala växelkursen enbart av en 

förändring i den nominella växelkursen då trögrörliga priser föreligger. Data över den reala 

växelkursen hämtas från BIS och utgörs av det effektiva växelkursindexet EER.  

 

Med anledning av att reporäntan är en stel variabel i form av att beslut om reporäntan sker sex 

gånger per år och emellanåt lämnas oförändrad vill en mer dynamisk modell uppnås i denna studie 

genom att använda en kort ränta istället för reporäntan. Valet av att använda en kort ränta som 

proxyvariabel för en penningpolitisk chock stöds även av tidigare forskning (se tabell 4.1) Den 

inhemska, nominella räntan i modellen representeras av 3-mån STIBOR. Genom att inkludera den 

nominella räntan i modellen, trots att det är den reala räntan som har en faktisk påverkan på den 

reala ekonomin, tillåts modellen fånga upp den trögrörliga pris- och lönebildningen som föreligger 

på kort sikt. Enligt Clarida, Galí och Gertler (1999) kan en centralbanks penningpolitiska agerande 

definieras utifrån en så kallad Taylor regel, i vilken den nominella styrräntan beror av 

resursutnyttjandet och inflation. Genom att inflationsförväntningar inkluderas i modellen fångas 

de reala ränteeffekterna implicit upp via dem och den nominella räntan, vilket förklaras av Fisher-

ekvationen. Data över 3-mån STIBOR erhålls från Thomson Reuters.  

 

6.2 Ekonometriska aspekter 

Vid tidsserieanalys är det av stor vikt att variablerna i modellen är stationära, vilket innebär att 

tidsserierna har ett konstant medelvärde och en konstant varians oberoende av tid samt att 

kovarians endast beror på avståndet mellan tidsperioderna (Baltagi, 2011). Utan stationära 

variabler finns risken att erhålla statistiskt signifikanta resultat trots att det inte existerar ett 

samband mellan variablerna, så kallade spiruösa samband (Granger & Newbold, 1974). För att 

                                                             
6 För mer information kring hur ett effektivt växelkursindex konstrueras hänvisas läsaren till Alsterlind (2006). 
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kunna generera tolkningsbara resultat är det således betydelsefullt att undersöka när variablerna 

blir stationära.  

 

En första indikation om stationäritet hos variablerna erhålls genom att titta på grafer över de olika 

tidsserierna (vilka återfinns i Appendix, tabell 11.2). I detta skede i processen undersöks om 

tidsserierna innehåller några extremvärden, trender eller säsongsmönster. I sådant fall justeras 

tidsserierna för detta, se tabell 6.1 för en explicit redogörelse för vilka variabler som justeras. Som 

kan utläsas ur tabellen så justeras utländsk ränta för ett extremvärde i kvartal fyra år 2008 och den 

reala växelkursen justeras för ett extremvärde i första kvartalet år 2009. Dessa två extremvärden 

härrör från finanskrisen som innebar exceptionellt höga fluktuationer. En tredje dummy variabel 

inkluderas i modellen för fjärde kvartalet 2011, vilken har sin förklaring i den europeiska 

skuldkrisen efterföljder. I denna studie undersöks sedan när variablerna blir stationära genom ett 

Augmented Dickey Fuller (ADF)-test för varje variabel. I ett ADF-test undersöks nollhypotesen 

att variabeln har en enhetsrot, det vill säga att variabeln inte är stationär, och syftet är att ta reda 

på hur många laggar som krävs för att eliminera autokorrelationen hos residualerna så att 

nollhypotesen kan förkastas (Verbeek, 2004). 

 

Tabell 6.1. Stationäritetstest. 

 

Notering: Kritiska värden för Augmented Dickey Fuller test med intercept: -3.51 (1procent), -2.90 (5 procent) och    

-3.51 (1 procent) och för intercept och trend: -4.07 (1 procent), -3.47 (5 procent) och -3.16 (10 procent).  
* indikerar förkastning av nollhypotesen ”enhetsrot” på fem procents signifikansnivå.  
** indikerar förkastning av nollhypotesen ”enhetsrot” på en procents signifikansnivå.  

 

Utförda ADF-test, vilka visas i tabell 6.1, indikerar att variablerna utländsk ränta, 

inflationsförväntningar, real växelkurs och inhemsk, nominell ränta är stationära på nivå medan 

Variabel Antal 

observationer 

Integrations- 

ordning 
Lagglängd Justering t-värde 

Utländsk real ränta 83 0 3 Trend, DU08Q4 -3.46* 

Real BNP 82 1  
 

-3.35* 

Reala bostadspriser 82 1 
 

Säsonger -5.06** 

Inflationsförväntningar 83 0 
  

-3.27* 

Real växelkurs 82 0 1 DU09Q1 -3.09* 

Inhemsk, nominell ränta 82 0 1 Trend -3.97* 
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variablerna real BNP och reala bostadspriser är stationära på första differensen. I enlighet med 

tidigare argument estimeras real BNP och reala bostadspriser på differentierad nivå i SVAR-

modellen för att undvika att spiruösa samband erhålls. För att stärka modellens tillförlitlighet utförs 

tre tester på modellens residualer, ett normalfördelningstest, ett test för autokorrelation och ett test 

för heteroskedasticitet. Samtliga tester indikerar att resultaten bör vara väntevärdesriktiga då 

residualerna är normalfördelade och inte uppvisar någon autokorrelation eller heteroskedasticitet 

(Verbeek, 2004). Detta i kombination med att de inverterade enhetsrötterna ligger inom 

enhetscirkeln indikerar att SVAR-modellen är stationär (Milcheva & Sebastian, 2016).  
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7. Empiriska resultat & Analys 
Figur 7.1a och b visar reaktionen i inhemsk ränta, förväntad inflation, reala bostadspriser och 

real BNP givet en åtstramande penningpolitisk chock i form av en procentuell enhetsökning i de 

korta marknadsräntorna som en direkt konsekvens av en höjning i reporäntan.  

 

Figur 7.1a. Impuls-responsanalys. Effekten av en penningpolitisk chock (%). 

  

 

Resultatet från studien visar att en åtstramande penningpolitisk chock höjer räntan temporärt. Efter 

den initiala räntehöjningen börjar räntenivån att falla tillbaka mot sin långsiktiga nivå. Denna 

justering sker snabbt och räntan fortsätter sedan att falla ner till en minimipunkt på drygt minus en 

procent efter två år innan räntan gradvis ökar igen. Att justeringen i räntan efter den initiala 

chocken sker snabbt indikerar att räntesats-tröghet, det vill säga utjämning av effekten av 

penningpolitiken, inte förekommer i ekonomin. Detta resultat är inte i enlighet med tidigare 

forskning presenterad i studien (se tabell 4.1) och innebär att Riksbankens ambition om att jämna 

ut effekten av sin räntepolitik för att undvika kraftiga svängningar i marknadsräntorna inte uppnås.  

 

En möjlig förklaring till detta resultat är att med anledning av att reporänta har befunnit sig på 

låga, till och med negativa, nivåer sedan Finanskrisen har en miljö som kan anses vara extraordinär 

infunnit sig i ekonomin. Chappell Jr och McGregor (2017), vilka undersöker Sveriges Riksbanks 

penningpolitik under åren 2000 – 2014, visar på att Riksbankens beteende påverkas av om en 

lågkonjunktur eller återhämtningsperiod råder. Författarna kommer till slutsatsen att Riksbanken 

tar hänsyn till fler parametrar än inflationen under en period med finansiell stress och att räntesats-

trögheten som visar sig vara mycket stark i perioden innan en avmattning i ekonomin, minskar 
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under lågkonjunktur och återhämtningsperiod. Detta resultat kan således motivera varför räntesats-

tröghet inte ter sig finnas i studiens simuleringar, även om detta resultat är oväntat. En annan faktor 

som kan bidra till studiens resultat är att negativa räntor ökar volatiliteten i räntenivån kraftigt 

(Recchioni, Sun & Tedeschi, 2017), vilket kan förklara den snabba svängningen i räntan givet en 

penningpolitisk chock.  

 

Höjda marknadsräntor ger en direkt effekt på förväntad inflation som sjunker med över fem 

procent initialt för att sedan rekylera tillbaka upp till drygt minus en procent efter två perioder (se 

figur 7.1a). Via den penningpolitiska transmissionsmekanismen resulterar en åtstramande 

penningpolitik i lägre inflation (Hopkins, Lindé & Söderström, 2009). När detta resonemang 

förlängs till att appliceras på inflationsförväntningar kan den initiala negativa reaktionen hos 

inflationsförväntningarna anses vara rationell. I takt med att höjningen i räntan avtar återgår 

inflationsförväntningarna till sin tidigare nivå, vilken är i enlighet med Riksbankens uttalade 

inflationsmål på två procent.  

 

Figur 7.1b. Impuls-responsanalys. Effekten av en penningpolitisk chock (%). 

  

 

En chockartad räntehöjning resulterar i att BNP successivt minskar till minus tre och en halv 

procent vilket den når efter ett år, för att därefter gradvis återgå till tidigare nivåer. Ur figur 7.1b 

utläses att real BNP inte påverkas simultant av en innovation i reporäntan. Detta är en konsekvens 

av studiens identifiering av residualernas kortsiktiga kovariansmatris och kan härledas till 

transmissionsmekanismen. Enligt Hopkins, Lindé och Söderström (2009) sker påverkan från en 

penningpolitisk åtgärd på den reala ekonomin genom flera steg och via olika kanaler, vilket ger 
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upphov till att en reporäntehöjning inte påverkar real BNP simultant. Den negativa reaktionen i 

real BNP som uppstår på grund av en chockhöjning av reporäntan härleds via kredit-, ränte- och 

växelkurskanalen, vilka samtliga ingår i den monetära transmissionsmekanismen (se figur 3.1).  

 

I ett inledande steg genererar en reporäntehöjning en ökning av marknadsräntorna via 

interbankmarknaden (Hopkins, Lindé & Söderström, 2009). På kreditmarknaden bidrar 

ränteökningen till att de kommersiella bankernas utlåningspolicys blir restriktivare på grund av 

fallande tillgångspriser, vilket resulterar i att färre lån tas upp av den privata sektorn, att 

konsumtion och reala investeringar minskar och därav efterfrågan på varor och tjänster. Dessutom 

har fallande tillgångspriser en negativ effekt på hushållen och företagens förmögenhet, vilkas 

marginaler minskar då räntan stiger. Via räntekanalen påverkas den privata sektorn genom 

förändrade incitament till konsumtion och investeringar. När marknadsräntorna ökar till följd av 

en höjning av reporäntan väljer företag och hushåll att skjuta upp konsumtion och reala 

investeringar och istället placera sitt kapital till den högre räntan. Resultatet blir fallande 

konsumtion och investeringar i period t, vilket minskar efterfrågan på varor och tjänster i samma 

period. Via växelkurskanalen skapar en räntehöjning incitament för utländska investerare att 

placera sitt kapital i svenska tillgångar, vilket leder till en appreciering av den svenska kronan. En 

appreciering av den svenska kronan leder i sin tur till minskade importpriser och ökade 

exportpriser. Som en konsekvens av prisförändringarna i import- och exportpriser faller 

efterfrågan på svenska varor och tjänster. Sammantaget faller efterfrågan på varor och tjänster och 

således efterfrågan på kapital och arbetskraft. Konsekvensen av detta blir en nedgång i real BNP. 

Då penningpolitik enbart anses ha en effekt på den reala ekonomin på kort sikt återgår real BNP 

så småningom till dess långsiktiga trend (Hopkins, Lindé & Söderström, 2009). 

 

Likt real BNP faller de reala bostadspriserna signifikant inom det första året efter en 

penningpolitisk chock. Till skillnad från real BNP har de reala bostadspriserna inte förhindrats att 

reagera i samma period som en räntechock. Detta antagande resulterar i en kraftig, simultan 

reaktion i form av en minskning i reala bostadspriser med knappt sex procent när räntan plötsligt 

höjs med en procent. Fallet i bostadspriser kan härledas med hjälp av den penningpolitiska 

transmissionsmekanismens olika kanaler, och då främst ränte- och kreditkanalen, i kombination 

med underliggande faktorer som påverkar utbud och efterfråga på bostäder enligt Jacobsen och 
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Naugs (2005) definition. Genom räntekanalen minskar incitamenten att konsumera och investera 

i en bostad då alternativkostnaden för detta ökar, vilket resulterar i att hyresrätter blir mer 

attraktiva, ceteris paribus, så att efterfrågan på bostäder faller. Genom kreditkanalen resulterar 

innovationen i en mer restriktiv utlåningspolicy från bankens sida, vilken minskar möjligheterna 

till att låna för att finansiera ett bostadsköp. Detta medför fallande efterfråga på bostäder. Slutligen 

påverkas hushållens förväntningar kring framtida kostnader och förmögenhet negativt vid en 

räntehöjning då detta implicerar ökade räntekostnader medan inflationen väntas falla, vilket 

minskar värdet på bostaden. Sammantaget faller efterfrågan och därmed de reala bostadspriserna 

då bostadspriserna endast påverkas av efterfrågan på kort sikt under antagandet att utbudet är 

konstant. Den gradvisa justeringen tillbaka till bostadsprisernas tidigare nivåer, som initieras efter 

ungefär ett år, har en naturlig förklaring i penningpolitikens kortsiktiga effekt på den reala 

ekonomin samtidigt som bostäder fyller ett direkt behov hos hushållen och tjänar således som en 

nödvändig konsumtionsvara (Jacobsen & Naug, 2005).  

 

Riktningarna på effekterna från en chock i reporäntan till den nominella, korta räntan, 

inflationsförväntningar, real BNP och reala bostadspriser ovan är i linje med såväl 

makroekonomisk teori som tidigare studier inom detta område (se tabell 4.1).  Giuliodori (2005) 

kommer bland annat fram till att effekterna från en penningpolitisk chock till BNP och reala 

bostadspriser faller med mindre än en procent. Fallet sker dessutom med en lagg, vilket är ett 

resultat av modellens rekursiva identifieringsmetod. Bjørnland och Jacobsen (2010) redovisar 

marginellt starkare magnituder än Giuliodori (2005) med avseende på real BNP medan 

bostadspriser faller med fyra och en halv procent. Calza, Monacelli och Stracca (2009) presenterar 

sina resultat i form av ett medelvärde för 19 länder, varav 14 är europeiska, vilka även de är 

signifikant svagare än denna studies. Samtliga tre studier undersöker Sverige och når slutsatsen att 

bostadsmarknadskanalen som en del av den penningpolitiska transmissionsmekanismen kan ses 

som signifikant.  

 

Enligt Sveriges Riksbank (2016a) medför negativa räntor inga försämringar vad gäller 

transmissionen av en penningpolitisk åtgärd till den reala ekonomin. Däremot kan magnituden, i 

framförallt, chocken till reala bostadspriser förstärkas när ett negativt ränteläge råder. Huang, 

Mollick och Nguyen (2016) analyserar effekten av en penningpolitisk chock givet negativa 
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räntenivåer mot amerikanska aktieindex (S&P 500, DJIA och NASDAQ) och når slutsatsen att 

magnituderna i impuls-responsanalyserna samt variansfaktoriseringarna tenderar att öka under 

negativa förhållanden med avseende på ränta. Bostäder, vilka liksom aktier utgör ett tillgångsslag, 

skulle följaktligen tänkas kunna ge upphov till starkare reaktioner i samband med en chock. En 

annan faktor som kan spela in är de obligationsköp som Riksbanken gjort för att stimulera 

ekonomin ytterligare då räntan befunnit och än befinner sig vid en nedre gräns. Studiens förstärkta 

impuls-responsresultat, relativt resultat från tidigare studier, skulle således kunna tänkas motiveras 

utifrån rådande penningpolitiska miljö. 

 

Figur 7.2. Variansfaktorisering. Bidrag från en penningpolitisk chock till reala bostadspriser (%). 

 

 

En variansfaktorisering som undersöker hur mycket en innovation i den inhemska räntan bidrar 

till variansen i reala bostadspriser tillför ytterligare belägg för att en penningpolitisk chock har en 

signifikant effekt på Sveriges reala bostadspriser. Resultatet från variansfaktoriseringen, se figur 

7.2, visar att efter två år förklaras ca femton procent av variansen i reala bostadspriser av en 

reporäntehöjning. Effekten förblir därefter stabil på samma nivå över hela tidsperioden. Detta 

resultat kan jämföras med Bjørnland och Jacobsens (2010) resultat som visar på en starkare initial 

reaktion i bostadsprisernas varians på 35 procent givet en penningpolitisk chock. Effekten i 

Bjørnland och Jacobsens (2010) studie dör sedan ut och stabiliseras runt tre procent efter fem år. 

Således påverkas proxyvariabeln för bostadsmarknaden mer initialt av en penningpolitisk chock i 

Bjørnland och Jacobsens (2010) studie jämfört med denna studie. Över tid infinner sig emellertid 

det omvända förhållandet, det vill säga då visar denna studie på större påverkan hos 

bostadspriserna givet en reporäntechock. Resultaten från denna studies variansfaktorisering går 

således delvis emot Huang, Mollick och Nguyens (2016) slutsats om att negativa räntenivåer 
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tenderar att generera starkare magnituder i variansfaktoriseringar när negativa räntenivåer 

föreligger. Variansfaktoriseringen i denna studie är i linje med resultaten från Giuliodoris (2005) 

första modell, vilken enbart består av fyra variabler7, om än lite starkare. 

 

Resultaten som har genererats hittills motiverar att gå vidare och undersöka det omvända 

orsakssambandet, det vill säga effekten av en chock i reala bostadspriser till penningpolitiken och 

den reala ekonomin. Detta för att kartlägga hur den reala ekonomin påverkas av en chock på 

bostadsmarknaden. 

 

Figur 7.3. Impuls-responsanalys. Effekten av en chock i reala bostadspriser (%).  

  

 

I studiens identifiering av det strukturella systemet har ett aktivt beslut om att tillåta räntan 

påverkas av samtliga variabler i systemet tagits då detta implicerar att Riksbanken använder all 

information tillgänglig vid de penningpolitiska besluten. Genom att analysera det omvända 

orsakssambandet, det vill säga från en chock i reala bostadspriser till penningpolitiken, kan en 

diskussion föras kring i vilken utsträckning en chock på bostadsmarknaden påverkar underlaget 

för de penningpolitiska besluten. Grafen (se figur 7.3) visar att när ekonomin utsätts för en 

chockhöjning på en procent i reala bostadspriser så reagerar räntan med att minska något. En 

möjlig förklaring till denna reaktion är på grund av att inflationsförväntningar simultant minskar, 

varför Riksbanken måste agera för att bibehålla en stabil inflation på två procent. De fallande 

inflationsförväntningar konkretiseras i grafen över reaktionen hos inflationsförväntningarna vid en 

                                                             
7 I Giuliodoris (2005) första modell ingår inflation, BNP, bostadspriser och en nominell inhemsk ränta (se tabell 

4.1).  
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chock i reala bostadspriser som återfinns i figur 7.3. Denna reaktion är oväntad och går emot 

ekonomisk teori som säger att inflationen bör höjas i en sådan situation. En faktor som kan bidra 

till en möjlig förklaring till studiens överraskande utfall är att det är inflationsförvärvätningar och 

inte inflationen som inkluderas i modellen så att viss avvikelse från teorin kan tänkas förekomma. 

En ytterligare förklaring kan vara att när bostadspriserna plötsligt höjs, ökar hushållens 

förmögenhet och således köpkraft, ceteris paribus, så att hushållens finansiella ställning stärks 

initialt. Effekten är emellertid liten och temporär. Reaktionen i räntan är inte lika stark vid en chock 

i de reala bostadspriserna som reaktionen i reala bostadspriser vid en penningpolitisk chock, vilket 

indikerar att bostadsmarknaden inte påverkar penningpolitiken i samma utsträckning som 

penningpolitiken påverkar bostadsmarknaden.  

 

Figur 7.4. Variansfaktorisering. Bidrag från en chock i reala bostadspriser (%). 

 

 

För att undersöka en eventuell bostadsmarknadskanals signifikans i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen i Sverige utförs en variansfaktorisering. Detta innebär en analys av hur 

en chock i bostadspriser bidrar till variationen i real BNP, inflationsförväntningar och räntan. 

Dessa resultat finns presenterade i figur 7.4 och indikerar att en chock i reala bostadspriser har en 
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icke-negligerbar effekt på variansen i samtliga tre variabler. Effekten till real BNP är stark och 

stabil på knappt åtta procent under hela tidsperioden. Effekten på inflationsförväntningar är initialt 

stark på knappt sju procent men sjunker gradvis till att stabiliseras runt drygt tre procent. Detta 

indikerar att bostadsmarknaden i Sverige är en betydelsefull faktor för landets ekonomiska 

mående. Den korta räntan i Sverige reagerar direkt och en chock i bostadspriser förklarar en 

signifikant del av variationen i räntan över hela perioden, från ett maximum på drygt sex procent 

till att stabiliseras runt fyra procent. Detta resultat motiverar bostadsmarknadens roll i en 

penningpolitisk kontext.  

 

Jämfört med tidigare studier som undersökt relevansen hos en potentiell bostadsmarknadskanal i 

Sverige så visar denna studie på att bostadsmarknadskanalen har stor betydelse i Sverige. Denna 

slutsats nås genom att en reporäntehöjning resulterar i en nedgång i bostadspriser med runt sex 

procent jämfört med en nedgång med drygt fyra och en halv procent i Bjørnland och Jacobsens 

(2010) studie. En chock i bostadspriser påverkar sedan variationen i real BNP med runt åtta procent 

jämfört med Bjørnland och Jacobsens (2010) resultat som visar på knappt fem procent påverkan 

efter tre år. Studiens amplifierade resultat kan motiveras med hjälp av den svenska 

bostadsmarknads utveckling som går mot större skuldsättning och ökade lån med rörlig ränta 

(Holmberg 2016). Således har den direkta effekten i form av ökade räntekostnader, via 

bostadsmarknadskanalen, stor påverkan på den reala ekonomin idag (Elbourne, 2007). När 

bostadspriserna faller med ungefär sex procent efter ett penningpolitiskt beslut om att höja räntan 

med en procent, påverkas även hushållens konsumtionsmöjligheter via den indirekta effekten i 

bostadsmarknadskanalen. Hushållens konsumtionsmöjligheter minskar dels på grund av att deras 

förmögenhet har minskat, dels genom försvagade möjligheter till att erhålla krediter på grund av 

att värdet på säkerheten, det vill säga bostaden, har sjunkit. Med fallande efterfrågan, faller 

produktionen. Sammantaget kan bostadsmarknadskanalen enligt Elbournes (2007) definition 

förklara bostadsmarknadens betydande påverkan på variationen i real BNP som studien påvisar.  

 

Ökade skuldkvoter hos hushållen, varav en stor andel av lånen är tagna till rörlig ränta (Holmberg, 

2016), i kombination med en mycket ansträngd bostadsmarknad (Boverket, 2016) kan vara en 

anledning till att studien finner bostadsmarkandskanalen signifikant i transmissionen av 

penningpolitiken ut till den reala ekonomin i Sverige. Denna miljö skapar ett nära orsakssamband 
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mellan bostadsmarknaden och penningpolitiken idag och är en följd av att bostadsmarknaden i 

större utsträckning påverkas av ränteläget idag jämfört med tidigare. Detta resonemang stöds av 

Calza, Monacelli och Stracca (2009) som i deras studie kommer fram till att bolånemarknadens 

struktur spelar en central roll för bostadsmarknadskanalens signifikans. Specifikt är bolån med 

rörlig ränta mer mottagliga för penningpolitiska chocker än bolån med fast ränta. Det införda 

amorteringskravet och bolånetaket (Finansinspektionen, 2016; Regeringskansliet, 2016) leder till 

en mindre flexibel bolånemarknad varför dessa åtgärder således bör minska bostadsmarknadens 

signifikans i den penningpolitiska transmissionsmekanismen enligt Calza, Monacelli och Straccas 

(2009) argumentation. Resultaten visar inte på några sådana tecken och en möjlig förklaring till 

detta är att amorteringskravet trädde i kraft i juni 2016 och således inte har hunnit få genomslag 

ännu samtidigt som det bostadsunderskott som finns i framförallt storstäderna skapar lite rum för 

andra alternativ än att köpa en bostad.   
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8. Slutsats 
Studien analyserar bostadsmarknadens signifikans i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen i Sverige med hjälp av en SVAR-modell. Studien visar att 

bostadsmarknaden ter sig vara signifikant i transmissionen av en penningpolitisk innovation. En 

chock normaliserad kring reporäntan, motsvarande en procentuell enhetsökning, leder till ett 

prisfall på bostadsmarknaden på drygt sex procent efter ett år. Studien visar även att 

bostadsmarknaden reagerar kraftigt i samma period som chocken i reporänta när ingen restriktion 

i identifieringen av den kortsiktiga kovariansmatrisen föreligger. Resultatet tyder på att 

bostadsmarknaden reagerar snabbt på ny penningpolitisk information. Det omvända 

orsakssambandet undersöks, vilket påvisar att bostadsmarknaden i sin tur har en signifikant effekt 

på de nominella, inhemska, räntenivåerna liksom på den privata sektorns inflationsförväntningar. 

Riktningen på chocken till inflationsförväntningar är emellertid inte i enlighet med resultat från 

tidigare studier och svår att motivera utifrån ekonomisk teori. Resultaten från analysen av det 

omvända orsakssambandet är svagare än de föregående men fortsatt signifikanta. 

 

Genom variansfaktorisering undersöks i sin tur bostadsmarknadens påverkan på den reala 

ekonomin och inflationen. Resultatet indikerar att en chockhöjning i priserna på bostadsmarknaden 

påverkar real BNP såväl som inflationsförväntningar. Således ger studien upphov till empiriskt 

stöd för att bostadsmarknaden kan anses vara en betydelsefull kanal för transmissionen av 

Riksbankens penningpolitik. Utförd impuls-responsanalys och variansfaktorisering visar att 

bostadsmarknadskanalen har en mer central roll i transmissionen i dagens klimat än tidigare. En 

förklaring till detta kan vara att det föreligger ett närmre orsakssamband mellan bostadsmarknaden 

och penningpolitiken idag. Detta beror på ökad flexibilitet på bolånemarknaden i kombination med 

ett efterfrågeöverskott på bostäder samt negativa räntenivåer, vilka sammantaget resulterar i låga 

bolåneräntor och högre skuldkvoter. 

 

Denna studie påvisar bostadsmarknadens centrala roll i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen i Sverige i en period med historiskt låga nominella räntenivåer och hög 

efterfrågan på bostadsmarknaden. Studiens resultat antyder att beslutsfattare inom Riksbanken bör 

ta hänsyn till konsekvenserna på bostadsmarknaden i samband med en reporänteförändring. 

Regeringens beslut att låta Finansinspektion ensam ansvara för prisutvecklingen på 
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bostadsmarknaden samt hushållens skuldkvoter kan i och med denna studie ifrågasättas. Ett närmre 

samarbete mellan de båda myndigheterna är att rekommendera där framförallt Riksbanken tillåts 

ta prisutvecklingen på bostadsmarknaden i beaktning i samband med att reporäntebeslut fattas.   
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9. Förslag till framtida forskning 
Enligt Ny-Keynesiansk teori bör ett produktionsgap ingå i modellen. Denna studie utgick ifrån 

teorin och inkluderade inledningsvis två olika former av produktionsgap, vilka båda visade sig 

generera icke-signifikanta resultat. Det vore således av intresse att undersöka orsaken till utfallet 

och i framtiden utföra studier där ett produktionsgap inkluderas för att studera hur effekten på den 

reala ekonomin förändras, om den förändras, med en sådan variabel. Enligt tidigare studier i tabell 

4.1 förekommer inga studier där ett produktionsgap inkluderas när Ny-Keynesiansk teori 

appliceras i modellen. Ingen av omnämnda studier diskuterar heller varför de frångår den 

ekonomiska teorin i detta avseende. 

 

Flera studier (Mishkin m.fl., 2007; Calza, Monacelli & Stracca, 2009) konstaterar att 

bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen beror på strukturen på 

landets kreditmarknad. Enligt dessa studier tenderar länder med kreditmarknader som 

karaktäriseras av högre belåningsgrad, lättare tillgång till utlåning av samtliga slag och där korta 

räntebindningstider är vanligt förekommande påvisa högre signifikans för en 

bostadsmarknadskanal. Införandet av en kreditmarknadsvariabel skulle följaktligen, utifrån 

tidigare studiers bidrag, kunna visa sig ha en signifikant effekt på transmissionen av 

penningpolitiken. Som tidigare nämnts är utlåningen till svenska hushåll i dagsläget hög, vilket 

följaktligen motiverar en studie där en proxyvariabel för den svenska kreditmarknaden inkluderas 

i modellen.     

 

Slutligen, denna studie bidrar med kunskap om bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen under rådande penningpolitiska miljö. Tidigare studier har i stor 

utsträckning studerat bostadsmarknadens roll i transmissionsmekanismen under 80-, 90- och 00-

talet. För att undersöka hur bostadsmarknadens signifikans i transmissionsmekanismen har 

förändrats genom åren, om den har förändrats, skulle det vara intressant att förlänga stickprovet 

för att estimera en modell över ett större tidsspektrum och därefter dela upp stickprovet i delprov. 

Detta skulle bidra med kunskap om bostadsmarknadens relativa betydelse i den penningpolitiska 

transmissionsmekanismen, i dagens rådande miljö, karaktäriserad av negativa nominella räntor 

och stabil inflation, i förhållande till tidigare klimat.  
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11. Appendix 

11.1 Deskriptiv statistik 

 

  r* Y bp kpi rbp πe q i 

 Mean 0.01 872 101,20 416,52 94,90 4,29 0.01 104,91 0.03 

 Median 0.01 890 260 432,50 94,13 4,59 0.01 104,93 0.03 

 Maximum 0.03 1 088 859 726,00 105,33 6,92 0.03 125,09 0.08 

 Minimum -0.02 648 984 182,00 84,55 2,15 0.00 90,28 -0.01 

 Std. Dev. 0,02 121 287,20 154,55 7,23 1,32 0,01 7,26 0,02 

 Skewness – 0,02 – 0,22 0,10 – 0,04 0,02 0,63 0,63 0,02 

 Kurtosis 1,75 2,01 1,88 1,52 1,96 2,92 3,64 2,60 

          
 Jarque-Bera 5,51 4,16 4,55 7,75 3,81 5,53 6,99 0,56 

 Probability 0,06 0,13 0,10 0,02 0,15 0,06 0,03 0,76 

          
 Sum 84,72 73 256 500 34 988 7 971,82 360,71 85,24 8 812,41 86,27 

 Sum Sq. 
Dev. 0,02 1,22E+12 1 982 495 4 334,45 144,19 0,00 4 376,65 0,03 

          
 

Observations 84 84 84 84 84 84 84 84 

 

 

11.2 Grafer över ursprungliga tidsserier 
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