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Abstract 

The purpose of this paper is to identify the factors that affect investments in dwellings and to 

analyze which policies would be effective in reducing the housing shortage. This was conducted 

with a study made by Aida Caldera and Åsa Johansson as a reference paper. The factors 

examined were the price of housing, construction costs, regulations and geography. These were 

then analyzed from an empirical and theoretical perspective. The rise in housing prices had a 

positive impact on investment in dwellings, while the increased construction costs had a 

marginal negative impact. Regulations should from a theoretical perspective and according to 

previous research have had a negative impact on supply of dwellings, but this could not be 

determined in the regression. Geographical conditions do not seem to limit supply for Sweden as 

a whole, however, geography can locally limit constructible land, which in turn limits the supply. 

The price elasticity of supply proved to be 1,641 in the regression, which means that it is elastic. 

The found elasticity was higher compared to the previous studies investigated. However, the 

elasticity should be interpreted with caution since previous studies have shown that the price 

elasticity of supply is largely a local phenomenon and not necessarily representative for all local 

parts of a country. Policies that could increase the price elasticity for supply are easing of 

restrictions regarding the conservation of the cityscape which includes height restrictions and 

conservation of buildings with a cultural heritage, but also shoreland and forest protection. More 

resources to reduce the processing time for zoning plans and the appeals of building permits, as 

well as an introduction of a fee for appeal would also increase the price elasticity and the supply. 

A removed rent control would give more rental units but would not increase the total housing 

supply. 
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Sammanfattning 

Syftet är att identifiera de faktorer som påverkar utbudet av bostäder, samt analysera vilka 

policies som verkningsfullt skulle kunna minska bostadsbristen. Detta genomfördes med en 

studie gjord av Aida Caldera och Åsa Johansson som utgångspunkt. Faktorerna som undersöktes 

var priset på bostäder, byggkostnad, regleringar och geografi. Dessa analyserades sedan ur ett 

empiriskt och teoretiskt perspektiv. De ökade bostadspriserna hade en positiv påverkan på 

investeringar i bostäder medan de ökade byggkostnader hade en marginell negativ påverkan. 

Regleringar verkar ur teoretisk synpunkt och enligt tidigare forskning kunnat haft en negativ 

påverkan på utbudet, men detta kunde inte fastställas med hjälp av regressionen. Geografiska 

förutsättningar verkar inte begränsa utbudet för Sverige som helhet, dock kan geografin lokalt 

begränsa byggbar mark som i sin tur begränsar utbudet. Utbudets priselasticitet visade sig vara 

1,641 i regressionen, vilket innebär att den är elastisk. Det är en högre elasticitet jämfört med de 

tidigare studier som undersökts. Priselasticiteten skall dock tolkas med försiktighet då det visat 

sig att priselasticiteten för utbudet i hög grad är ett lokalt fenomen och inte nödvändigtvis är 

representativt för alla delar av landet. Policies som skulle kunna öka priselasticiteten för utbudet 

är lättande av restriktioner kring bevarande av stadsbilden där bland annat höjdrestriktioner och 

kulturskyddade byggnader ingår, men även strandskydd och skogsskydd. Mer resurser till att 

minska processtiden för detaljplaner och överklaganden av bygglov, samt införande av avgift på 

överklagande skulle även höja priselasticiteten och utbudet. Ett slopat hyrestak skulle ge fler 

hyresrätter men inte öka utbudet av bostäder totalt. 
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1. Inledning 

I många svenska städer finns det ett underskott på bostäder. Enligt Boverkets 

bostadsmarknadsenkät har 250 av Sveriges 290 kommuner ett underskott på bostäder.1 Detta 

underskott beror på en rad olika faktorer. Sverige har bland annat haft en hög befolkningsökning, 

vilket har lett till en större efterfrågan på bostäder. Utbudet av bostäder har inte hängt med i 

samma takt som denna ökade efterfrågan. I många städer har det helt enkelt byggts för lite.2 

Detta tyder på att det finns problem på utbudssidan av bostadsmarknaden och orsakerna till att 

det byggs för lite blir därmed en viktig fråga, eftersom konsekvenserna av bostadsbristen blir 

många och är oftast negativa. En bostadsbrist leder till högre bostadspriser, som i Sverige har 

ökat med drygt 220 procent mellan åren 1996 till 2016.3 Högre bostadspriser leder i sin tur till en 

rad olika konsekvenser som kan vara skadliga för ekonomin. 

  

Ett problem med höga bostadspriser är att detta kan leda till att ett lands befolkning behöver 

skuldsätta sig högt för att kunna låna till köp av bostad. Att hushållen i Sverige skuldsätter sig för 

att finansiera bostadsägande har visat sig stämma då skuldkvoten för hushållen i Sverige, alltså 

skuldsättningen som andel av BNP, är bland de högsta i världen.4 Enligt Riksbanken är denna 

skuldsättning den största risken för den svenska ekonomin, eftersom hushållen då är mer 

känsliga för fallande bostadspriser och räntehöjningar.5 Att priserna för bostäder är höga gör det 

även svårt för de som står utanför bostadsmarknaden att ta sig in på marknaden, det kan bli svårt 

att flytta om man behöver jobba eller studera i en annan stad. En amerikansk studie visar att om 

människor inte kan jobba där de vill på grund av höga bostadspriser och bostadsbrist leder detta 

till en missallokering av arbetskraft, eftersom högproduktiva arbetare inte kan flytta till 

högproduktiva städer. Denna missallokering leder till sämre produktivitet och ekonomisk 

utveckling i ett land. Enligt studien kunde tillväxten i USA mellan åren 1964–2009 varit totalt 

sett 50 procent högre om det inte fanns en bostadsbrist i högproduktiva amerikanska städer.6 

   

                                                 
1 Boverket (2018) 
2 Bjurenvall m.fl. (2015)  
3 Carlgren (2018)  
4 Åkesson (2017) 
5 Blom & Santen (2017 s 1)  
6 Hsieh & Moretto. (2015 s 1)  
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Problemet med bostadsbrist och hur man ökar bostadsbyggande är viktigt för de styrande som 

lagstiftar om regleringar och policies. För att veta vilka policies som är lämpliga behövs 

information om vilka faktorer som påverkar utbudet av bostäder. En trolig faktor som påverkar 

utbudet av bostäder är priset. Det är viktigt för beslutsfattare att veta hur mycket prisökningar 

påverkar utbudet av bostäder, det vill säga priselasticiteten för utbudet av bostäder. En låg 

priselasticitet för utbudet av bostäder innebär att höjda priser inte kommer leda till särskilt många 

nya bostäder. Därmed blir policies som till exempel avskaffande av hyrestak, något som skulle 

leda till ökade hyror, ineffektiva verktyg om syftet är att öka utbudet av bostäder. En låg 

priselasticitet för utbudet har även visat sig öka förekomsten av ekonomiska bubblor och 

långvarigheten av bubblorna som sätter ekonomin i en farozon.7 En hög priselasticitet kan 

däremot leda till att konjunktursvängningarna i en ekonomi ökar och förlängs. Trots denna 

nackdel har det visat sig att fördelarna av hög priselasticitet överväger nackdelarna.8 Vad som 

orsakar att priselasticiteten för utbudet av bostäder ser ut som den gör kan även ge oss svaret på 

hur politiker kan försöka höja denna elasticitet.  

 

1.1 Syfte 

Syftet är att identifiera de faktorer som påverkar utbudet av bostäder, samt analysera vilka 

policies som verkningsfullt skulle kunna minska bostadsbristen. 

 

För att uppfylla syftet kommer utgångspunkten vara dessa frågeställningar: 

➢ Vilken påverkan har vardera faktor som förklarar utbudet av bostäder i Sverige?  

➢ Vad är priselasticiteten för utbudet av bostäder i Sverige? 

➢ Vilka policies är lämpliga för att öka utbudet och höja priselasticiteten för utbudet av 

bostäder i Sverige?  

 

1.2 Genomförande 

Denna uppsats ämnar att med hjälp av en kvantitativ metod undersöka vad som påverkar utbudet 

av bostäder. Bostadsbyggandet mäts genom investeringar i bostäder. Vidare kommer 

priselasticiteten för utbudet av bostäder att identifieras och en analys av policies som höjer både 

                                                 
7 Glaeser m.fl. (2008 s 36) 
8 Caldera & Johansson (2013 s 231) 
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utbudet och priselasticiteten kommer även att genomföras. Detta kommer att genomföras med en 

studie gjord av Aida Caldera och Åsa Johansson som utgångspunkt. I den studien gjordes en 

regression för att analysera hur mycket vardera variabel påverkar utbudet av bostäder, vilket 

denna uppsats har för avsikt att replikera. Priselasticiteten som fås från regressionen och data 

från empiriinsamlingen kommer sedan att analyseras med hjälp av olika ekonomiska teorier och 

tidigare forskning. 

 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom tillgången till vissa typer av data endast sträckte sig tillbaka till år 1996 och endast 

fanns fram till år 2016 valde vi att begränsa oss till att undersöka denna 20-åriga tidsperiod. Det 

är endast den långsiktiga priselasticiteten för utbudet som kommer undersökas i regressionen. 

Regressionen utgår ifrån ett nationellt perspektiv istället för lokala kommunala perspektiv, detta 

på grund av svårigheten att få in data för lokala omständigheter som påverkar investeringar i 

bostäder. En analys av lokala förhållanden kommer dock fortfarande göras men endast utifrån ett 

teoretiskt perspektiv. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 kommer relevanta teorier och modeller som förklarar vad som påverkar investeringar i 

bostäder och byggandet av bostäder att presenteras tillsammans med tidigare forskning, som 

senare kommer ligga till grund för analysen och slutsatsen. Dessutom presenteras vad tidigare 

forskning har fastslagit kring ämnet. Under kapitel 3 förklaras metoden och tillvägagångssättet 

av den regression som genomfördes. I kapitel 4 ges en nulägesbeskrivning av hur det ser ut i 

Sverige genom att det presenteras aktuella data och statistik av de variabler som påverkar pris 

och utbud på bostadsmarknaden. Kapitel 5 presenterar resultatet av den regression som 

genomfördes följt av en analys av densamma i kapitel 6. Avslutningsvis kommer slutsatsen i 

kapitel 7 som följs av källförteckning samt appendix. 
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2. Teori och tidigare forskning 

Det finns en rad faktorer som har visat sig påverka utbudet av bostäder, vissa utav dem påverkar 

utbudet direkt medan andra påverkar utbudet indirekt genom sin påverkan på priselasticiteten för 

utbudet. En kartläggning om vad teorier och tidigare forskning har kommit fram till avser att 

åskådliggöra hur flödet av bostäder påverkas av dessa faktorer.  

 

2.1 Stock-flow modellen 

Bostäder är långvariga investeringar som ofta finns kvar många decennier, innan de ersätts med  

nya bostäder. Det befintliga utbudet av bostäder är betydligt större än flödet av nybyggda 

bostäder, och det är just hur denna differens mellan det befintliga utbudet och byggandet av nya 

bostäder påverkar utbudet som stock-flow modellen analyserar.9 

 

Figur 1. Stock-flow modellen. 

 

Källa: Lectures on urban economics 

 

I figur 1 illustreras stock-flow modellen och ett antagande som görs är att utbudet (𝑆0) är givet 

och därmed perfekt oelastisk. Figurens vänstra del visar utbud (𝑆0) och efterfrågan (𝐷0) medan 

figurens högra del visar flödet av bostäder. Utbudslinjen i den högra delen (𝑆∆𝑄) visar 

förändringen eller flödet av nya bostäder. Vid priset (𝑃0) är intäkterna höga och det lockar fler 

att bygga nya bostäder. I netto ger detta ett positivt resultat (𝑚), vilket innebär att det byggs fler 

bostäder än vad det rivs. Detta visas som sagt av flödet i den högra delen av figuren ovan. Vid 

priset (𝑃𝑒) finns det istället färre ekonomiska incitament till att bygga nya bostäder, vilket 

                                                 
9 Brueckner, Jan K. (2011 s 139) 
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illustreras av att nettoresultatet i den högra delen är i jämvikt. Det betyder att det byggs lika 

många bostäder som det rivs och flödet är därför i långsiktig jämvikt. 10 

 

Den vänstra delen med utbudet och efterfrågan samverkar med flödet av bostäder, den högra 

delen i figuren, till att nå den långsiktiga jämvikten på marknaden. När priset är högt och 

nettoflödet av bostäder är positivt förflyttas utbudets linje (𝑆1) åt höger proportionerligt lika 

mycket som nettoflödet (𝑚) var stort. Detta fortgår tills dess att priset sjunkit till (𝑃𝑒) och 

marknaden har nått den långsiktiga jämvikten där nettoflödet av bostäder är i jämvikt.11 

 

2.2 Vad påverkar utbudet av bostäder?  

I en studie för OECD har Caldera och Johansson undersökt utbudets priselasticitet och utgått 

ifrån en klassisk stock-flow teoretisk ram med en ekvation för efterfrågan, där priset på bostäder 

är den beroende variabeln, och en ekvation för flödet av utbudet, där investeringar i bostäder är 

den beroende variabeln. Utbudets ekvation representeras av investeringar i bostäder och såg i 

studien ut som följer:12 

 

                                    𝑖𝑡 =  𝛽0  + 𝛽1𝑃𝑡−1  +  𝛽2𝐶𝐶𝑡−1  + 𝛽3𝑑𝑡  + 𝜀𝑡 (1) 

 

Tabell 1. Investeringar: Definition av variabler. 

Beroende variabel: Reala investeringar i bostäder 

Variabel Beskrivning 

𝑃𝑡−1 Reala bostadspriser föregående år 

𝐶𝐶𝑡−1 Reala byggkostnaderna föregående år 

𝑑𝑡 Andel av populationen som är 25–44 år 

𝜀𝑡 Slumpvariabel 

 

                                                 
10 Brueckner, Jan K. (2011 s 139) 
11 Brueckner (2011 s 140) 
12 Caldera & Johansson (2013 s 233) 
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Reala investeringar i bostäder användes som mått på hur flödet av bostäder skulle förändras. Om 

investeringarna var positiva så var flödet av bostäder positivt, givet att det revs färre bostäder än 

vad det byggdes.  

 

Gällande förklaringsvariabeln pris visade det sig att priset hade statistisk signifikant påverkan på 

bostadsutbudet och de visade att priselasticiteten för utbudet på bostäder är 1,381 i Sverige. 13 

Sverige och USA hade störst priselasticitet för utbudet i studien där 21 länder ingick. En annan 

studie av Hüfner och Lundsgaard visade på att utbudets priselasticitet var 1,4 för Sverige. 14 Detta 

tyder på att utbudet är elastiskt och att när efterfrågan ökar så anpassas utbjuden kvantitet mot 

denna ökning i större utsträckning än vad priset gör.  

 

Variabeln byggkostnad var i studien ekonomiskt signifikant, men inte statistiskt signifikant för 

Sverige. En jämförelse mellan de övriga OECD-länderna gjordes och det var ungefär endast 

hälften av länderna som fick variabeln till att bli statistiskt signifikant.15 Vad det exakt beror på 

är svårt att utröna ur den information som gavs i artikeln men det ger en indikation på att 

byggkostnad inte är självklar som förklaringsvariabel i den regressionen. Enligt Dipasquale kan 

problemen med byggkostnadernas signifikans bero på mätproblem eftersom studierna av denna 

typ använder aggregerade data istället för mikrodata där byggherren är en enhet i 

observationerna.16  

 

Variabeln andelen av populationen mellan 25–44 år är en proxy för förstagångsköpare av 

bostäder och var i studien statistiskt signifikant.17 En ny köpare gör att det krävs en till bostad på 

marknaden. Om en ny förstagångsköpare inte tillkom på marknaden skulle existerande bostäder 

räcka för att tillgodose bostadsbehovet för de som redan köpt bostäder.  

 

2.2.1 Priset på bostäder 

Priset på bostäder är fundamental för hur stora investeringar som görs i bostäder. Enligt 

grundläggande ekonomisk teori är priset positivt relaterat till utbudet på marknaden, eller med 

                                                 
13 Ibid, s 243 
14 Hüfner & Lundsgaard (2007 s 7) 
15 Caldera & Johansson (2013 s 240) 
16 Rouwendal & Vermeulen (2007 s 15) 
17 Hüfner & Lundsgaard (2007 s 7) 
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investeringar i bostäder i detta fall. I figur 1 som visar stock-flow modellen förklarades hur priset 

påverkar utbudets flöde av bostäder. I tabell 2 visas istället sambandet mellan reala bostadspriser 

och de förklaringsvariabler som antas påverka priset. Efterfrågans ekvation såg i studien från 

Caldera och Johansson ut som följer: 

 

𝑃𝑡  =  𝛼0  +  𝛼1𝑦1  + 𝛼2𝑅𝑡  +  𝛼3𝑆𝑡  +  𝛼4𝑑𝑡  +  𝛾𝑡  +  𝜀𝑡 (2) 

        

Tabell 2. Pris: Definition av variabler. 

Beroende variabel: Reala bostadspriser. 

Variabel Beskrivning Samband 

𝑦1 Real inkomst + 

𝑅𝑡 Real ränta - 

𝑆𝑡 Befintligt bostadsbestånd (Stock) - 

𝑑𝑡 Andel av populationen som är 25–44 år + 

𝛾𝑡 Säsongsrensad dummyvariabel för kvartal N/a 

𝜀𝑡 Slumpvariabel N/a 

 

Real inkomst är enligt grundläggande nationalekonomisk teori positivt relaterat till priset.  

Det innebär att en högre real inkomst ger en större efterfrågan och därmed även ett högre pris, 

givet att det är en normal vara och givet allt annat lika. Real ränta är negativt relaterat till priset, 

vilket en studie av Levin och Pryce visade på med empiriska resultat.18 Då realräntan sjunker 

antas med andra ord priset på bostäder att stiga, allt annat lika. Det befintliga bostadsbeståndet 

representeras av utbudet på marknaden och är en viktig faktor för vad priset är. Utbudet är 

negativt relaterad till priset vilket innebär att om utbudet ökar så sjunker priset, allt annat lika. 

Andelen i populationen som är 25–44 år är av vikt för hur stora investeringar som görs i 

                                                 
18 Levin & Pryce (2009) 
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bostäder. Om det finns fler människor inom den gruppen, som är en proxy för förstagångsköpare, 

kommer efterfrågan och därmed priset att stiga, givet allt annat lika.19 

 

2.2.2 Byggkostnad 

Hur mycket som investeras i bostäder påverkas av byggkostnaderna. Om kostnaden att producera 

en vara ökar så minskar vinstmarginalen, allt annat lika. Därmed minskar även de ekonomiska 

incitamenten att investera i marknaden och att producera nya bostäder. Att byggkostnad har 

betydelse för byggande av bostäder har visat sig stämma i verkligheten, enligt bland annat 

Somerville.20  

 

Förväntade byggkostnader baseras på det föregående årets byggkostnader. I modeller för 

bostadsbyggande som följer stock-flow ramverket brukar ekonomer använda byggkostnaden 

föregående år som förklaringsvariabel enligt Oikarinen m.fl.21 Anledningen till att byggkostnader 

föregående år har betydelse är att det tar tid att bygga ett hus. Om ett hus byggts klart detta år 

kan det antas bero på att det påbörjades förra året, och då är de det årets kostnader som är 

relevanta.22 Figur 2 visar detta samband mellan byggkostnader och antal nybyggnationer.  

 

Figur 2. Sambandet mellan förväntade byggkostnader och antal nybyggnationer.  

 

Källa: Egen modifierad modell, ursprungligen från EDinfomatrics. 

 

Hur byggkostnader påverkar flödet av bostäder illustreras i figur 2. (𝑉1) är det diskonterade 

värdet av all förväntad inkomst byggherren får av bygget, (𝐵𝐾) är byggkostnader och (𝑄1) är 

                                                 
19 Hüfner & Lundsgaard (2007 s 7) 
20 Somerville (1999) 
21 Oikarinen m.fl. (2015 s 20) 
22 Rouwendal & Vermeulen (2007 s 13) 
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hur många påbörjade nybyggnationer det finns. Om byggkostnader ökar förflyttas kurvan (𝐵𝐾1) 

till (𝐵𝐾2) och det blir därmed inte lika attraktivt att bygga nya bostäder, eftersom 

vinstmarginalen minskar. Antalet påbörjade nybyggnationer minskar då från (𝑄1) till (𝑄2). 

 

2.2.3 Regleringar  

Det existerar regleringar som indirekt påverkar utbudet, genom att först påverka pris eller 

byggkostnader som i sin tur påverkar utbudet. En sådan reglering är till exempel 

hyresregleringen. En hyresreglering med hyrestak kan leda till att hyran på bostäder är lägre än 

om hyran sattes fritt av marknaden, vilket kan minska incitamenten till att investera i 

bostadsbyggande. Figur 3 är en variant av stock-flow modellen men där ett hyrestak är instiftat. 

 

Figur 3. Effekten av en reglerad hyresmarknad. 

 

Källa: Lectures on urban economics 

 

I figur 3 visas effekten av ett hyrestak på en hyresmarknad. Om efterfrågan på bostäder ökar 

förskjuts den ursprungliga efterfrågekurvan (𝐷0) till (𝐷1). Hyran höjs då från (𝑃*) till (𝑃′), givet 

att marknaden inte hade haft något hyrestak. Det skulle i sin tur öka flödet av bostäder med (𝑚)  

som kan ses i högra delen av figuren, det ökade flödet av bostäder ökar utbudet och förskjuter 

utbudet (𝑆0) åt höger till (𝑆). När utbudet ökar och priset sänks ökar flödet av bostäder med (𝑧) 

vilket förskjuter linjen för utbudet åt höger, denna anpassning sker fram tills jämvikten nås vid 

(𝑃*) och (𝑆1*). Detta är utan hyresreglering och ger då samma resultat som i stock-flow 

modellen i figur 1.23 Skulle hyrestak istället finnas och om hyrestaket var satt vid priset (𝑃𝑇𝑎𝑘) så 

skulle ökningen av flödet ske långsammare, två successiva ökningar av flödet med storlek (𝑧)  

                                                 
23 Brueckner (2011 s 141) 
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skulle krävas för att nå (𝑆) istället för en enda ökning med storlek (𝑚) som vid fallet utan 

hyrestak. Kontentan av ett hyrestak är att det tar längre tid för utbudet att anpassa sig till en 

efterfrågeökning, eftersom priset som signalerar efterfrågan inte anpassas efter marknaden. En 

hyresreglering skulle då påverka bostadsbyggandet av hyresrätter negativt.24 

 

Tidigare forskning har visat att hyresregleringar med hyrestak minskar andelen hyresrätter. En 

sådan studie genomfördes av Diamond m.fl. i San Francisco där införandet av hyrestak år 1994 

möjliggjorde ett kvasiexperiment. Studien kom fram till att de som äger hyresrätterna minskade 

sitt utbud av hyresrätter med 15 procent genom att göra om hyresrätterna till bostadsrätter och 

andra boendeformer som gjorde att hyrestaket kunde kringgås.25 Detta påverkade dock inte 

utbudet i helhet, utan mestadels hur andelen hyresrätter kontra bostadsrätter fördelas. En annan 

studie från Boston i USA visade att borttagandet av hyrestaket i staden ökade nybyggda bostäder 

oavsett boendeform. Denna effekt var dock endast 0,2 procent och ej statistisk signifikant, 

däremot ökade sannolikheten att ett boende var en hyresrätt med 6 procent.26 Det verkar 

sammanfattningsvis som att hyrestak främst påverkar vilken typ av bostäder som erbjuds och 

byggs, men inte byggandet eller utbudet i stort.  

 

Regleringar kan även påverka byggkostnader. Byggregleringar kan dels vara nödvändiga för 

konsumenternas säkerhet och hälsa men det kan även finnas regleringar som försvårar 

inträdandet på marknaden för byggföretag. Detta i sin tur kan leda till en minskad konkurrens på 

marknaden för byggföretag. Mer specifika exempel på regleringar som kan öka inträdesbarriärer 

är kvalitetskrav på material som används vid produktionen och krav på konstruktionsprocesser. 

Att ha kvalitetskrav är ofta nödvändigt, men om de är för strikta kan det ge negativa 

konsekvenser som låg konkurrens på byggmarknaden.27 Krav på hur en bostad ska vara utformad 

och vad den ska innehålla kan påverka byggkostnader och därmed bostadsutbudet. Det kan 

finnas krav på att det måste finnas ett privat badrum och eget kök istället för delade badrum och 

kök. Krav som ökar inträdesbarriärer och leder till en minskad konkurrens kan i sin tur påverka 

byggkostnader på sikt eftersom det inte finns lika stora incitament till att hålla nere kostnaderna 

                                                 
24 Ibid, s 142 
25 Diamond m.fl. (2017 s 43) 
26 Sims (2007 s 142) 
27 Tillväxtverket (2017 s 15) 
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om man jämför en marknad med fullständig konkurrens.28 Om byggkostnaderna inte hålls nere 

ökar inte investeringarna i bostäder och därmed ökar inte byggandet lika mycket. Enligt en 

undersökning gjord av Barker ledde den bristfälliga konkurrensen i Storbritannien till att 

bostadsbyggandet minskade.29  

 

2.3 Vad påverkar priselasticiteten för utbudet av bostäder? 

Hur priselasticiteten för utbudet av bostäder ser ut visar hur utbudet reagerar på priset, hur många 

procent utbudet förändras när priset ökar med en procent. Huruvida priselasticiteten är låg eller 

hög har som tidigare nämnts olika konsekvenser. Med en låg elasticitet ökar risken för 

ekonomiska bostadsbubblor och långvarigheten av dessa bubblor ökar. Anledningen till detta är 

att om en liten ökning i fundamenta ökar efterfrågan på bostäder, kan denna marginella 

efterfrågeökning resultera i en stor ökning i pris eftersom utbudet inte kan öka lika mycket och 

därmed dämpa prisökningen.30 Omvänt kan en hög priselasticitet öka konjunktursvängningarna i 

en ekonomi eftersom en liten förändring i efterfrågan och därmed pris ger stora förändringar för 

investeringar i bostäder. Fördelarna av hög priselasticitet har visat sig överväga nackdelarna.31 

Vad som påverkar elasticiteten har det tidigare gjorts flera studier om. Nedan presenteras två 

faktorer, regleringar som påverkar priselasticiteten och geografiska förutsättningar som påverkar 

priselasticiteten för utbudet av bostäder. 

 

2.3.1 Regleringar  

Enligt den tidigare nämnda studien av Caldera och Johansson kan vissa regleringar påverka 

utbudets priselasticitet negativt genom att sätta restriktioner på bostadsbyggande. En del 

regleringar påverkar alltså hur utbudet reagerar på prisförändringar. Nedan presenteras några 

sådana regleringar. 

 

Restriktioner som strandskydd, skogsskydd, höjdrestriktioner och kulturskyddade byggnader kan 

leda till att byggbara ytor blir färre och ge lägre priselasticitet för utbudet av bostäder. Det kan 

därmed bli svårt att öka utbudet av bostäder när efterfrågan ökar i områden där det finns många 

                                                 
28 Hüfner & Lundsgaard (2007 s 34) 
29 Barker (2004 s 126) 
30 Glaeser m.fl. (2008 s 36) 
31 Caldera & Johansson (2013 s 231) 
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regleringar. Ett underskott av utbudet som existerar på grund av restriktioner kan leda till 

prisökningar. Det har också visat sig att när det finns höjdrestriktioner ökar priset på bostäder.32 

Det har även gjorts en amerikansk studie med en teoretisk modell som utgångspunkt där 

forskarna har undersökt hur regleringar kan påverka bostadsbyggande och priser. Studien gjord 

av Glaeser och Gyourko i USA visade att om amerikanska städer minskade sina regleringar 

skulle utbudets elasticitet öka och priser på bostäder i många amerikanska städer minska.33 Några 

regleringar som tas upp i studien är minimikrav på tomtytor, höjdrestriktioner på byggnader, 

restriktioner mot att bygga vid våtmarker och historiska kvarter.34 En annan studie gjord av 

Malpezzi och Mayo, där internationella jämförelser gjordes, har också visat att ju högre grad av 

reglering desto lägre utbudselasticitet.35 

 

Regleringar som ställer krav på minimiyta kan göra att möjligheten att erbjuda väldigt billiga 

bostäder går förlorad och därmed kan efterfrågan på väldigt billiga bostäder inte tillfredsställas.36 

En ökad efterfrågan på bostäder i alla storlekar i kombination med minimikrav på boyta skulle 

göra att utbudet inte kan öka lika mycket efter en efterfråge- och prisökning eftersom det är 

förbjudet att bygga en lägenhet som är mindre än minimikravet. Priselasticiteten för utbudet av 

bostäder begränsas därmed. Figur 4 illustrerar effekten av minimikrav på boendeyta 

 

Figur 4. Effekten av minimikrav på konsumtion av boendeyta. 

 

Källa: Lectures on urban economics 

 

                                                 
32 Ibid, s 85 
33 Glaeser & Gyourko (2018 s 6) 
34 Ibid, s 26 
35 Malpezzi & Mayo (1997 s 372) 
36 Brueckner (2011 s 155) 
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Figur 4 är ursprungligen skapad av Jan Brueckner men en egen modifikation av tillämpningen av 

grafen har gjorts. (𝑞) står för konsumtion av boendeyta medan (𝑐) står för konsumtionen av allt 

annat än boende. Indifferenskurvorna representerar en individ med låg inkomst som delar boende 

med en annan individ, men vill införskaffa ett eget boende. Om (𝑞) är 0 väljer individen att inte 

flytta in till ett eget boende utan väljer att bo kvar. (𝑞𝑚𝑖𝑛) representerar ett hypotetiskt 

minimikrav på boendeyta för bostäder. I ett ursprungsläge utan minimikrav skulle individen välja 

att flytta in till ett boende med boytan som återfinns på punkt A, på den yttersta 

indifferenskurvan (𝐼1). Här skulle individen ha den nyttomaximerande storleken på sin bostad 

(q*). Om ett minimikrav på boendeyta existerade i ursprungsläget skulle individen inte längre 

kunna välja ett boende som är mindre i storlek än (𝑞𝑚𝑖𝑛), budgetlinjen är streckad för att 

representera detta. Individen skulle i detta fall tvingas att välja ett boende på indifferenskurvan 

(𝐼2) som ligger närmare origo istället för ett boende på indifferenskurvan (𝐼1). På 

indifferenskurvan (𝐼2) är endast punkt B tillgänglig där boendeytan är 0 kvm vilket innebär att 

individen inte väljer att flytta in till ett eget boende. Alla andra punkter på kurvan är ej 

tillgängliga antingen på grund utav att minimikravet har gjort att små boendeytor ej är 

tillgängliga eller på grund utav att ett boende har en boendeyta som gör att individen går utanför 

budgetlinjen. Individen väljer alltså att inte flytta in i en lägenhet där minimikrav på boendeyta 

uppfylls och som representeras i punkt C på indifferenskurvan (𝐼3). Lagstiftarens goda 

intentioner om att individen ska få ett större boende genom minimikrav ledde istället till att 

individen inte hade råd med den större boendeytan och valde istället att inte flytta in i en 

lägenhet. Regleringen om boendeyta har i detta fall gjort att individens efterfrågan inte kan 

tillfredsställas och att det därmed inte byggs bostäder för dessa typer av individer vilket påverkar 

priselasticiteten för utbudet av bostäder negativt.37 

 

Regleringar kan ge lokalbefolkningen i ett område en viss makt över vad som får byggas genom 

att överklaganden av bygglov kan ske. En studie gjord av Gyourko m.fl. visade att det i USA 

fanns ett positivt samband mellan hur involverade lokala grupper var i bygglovsprocessen i en 

stad och hur strikta regleringar på bostadsmarknaden det fanns. Regleringar som minimistorlek 

på tomtarea var vanligare i områden där lokalbefolkningen var mer involverade i 

bygglovsprocessen. De hittade också ett positivt samband mellan hur förmögna 

                                                 
37 Brueckner (2011 s 156) 
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lokalbefolkningen var och hur strikta regleringarna var.38 Fishel utvecklade en teori om att 

bostadsägare hade starka incitament att skydda deras viktigaste eller mest värdefulla tillgång som 

oftast är bostaden. Bostadsägare kan skydda denna tillgång genom att begränsa utbudet av 

bostäder genom regleringar. Lokalbefolkningens påverkan kan alltså begränsa priselasticiteten 

för utbudet av bostäder.39   

 

2.3.2 Geografi 

En annan faktor som påverkar utbudets priselasticitet och som kan begränsa möjligheterna till ett 

flöde av nya bostäder är de geografiska begränsningar som finns i ett land eller ett område. De 

fysiska förutsättningarna avgör hur mycket mark det finns som är byggbar och om utbudet kan 

ökas vid prisökningar. Det kan till exempel finnas mycket berg eller stora vattenområden som ej 

är fysiskt möjliga att bygga på. Exempel på länder med geografiska begränsningar är Schweiz 

och Österrike som är länder med bergig geografi. Det har visat sig att Schweiz och Österrike har 

en låg priselasticitet för utbudet av bostäder, vilket kan vara tecken på geografiska 

begränsningar.40 Vissa länder eller städer kan alltså ha en liten byggbar yta på grund av 

geografiska begränsningar, där en högre befolkningstäthet kan vara en indikation på att det finns 

brist på byggbar yta. Nederländerna är ett exempel på ett land med hög befolkningstäthet som är 

litet till ytan och därmed har få byggbara ytor. Green m.fl. visade att ju högre befolkningstäthet 

ju lägre blir priselasticiteten för utbudet i ett land, vilket är ett tecken på att utbudet begränsas av 

geografin.41 En studie gjord av Saiz visade just på detta, att geografiska begränsningar kan leda 

till ett oelastiskt bostadsutbud.42  

 

 

  

                                                 
38 Gyourko m.fl. (2007 s 714)  
39 Glaser & Gyourko (2018 s 5-6) 
40 Caldera & Johansson (2013 s 232) 
41 Green m.fl. (2005 s 335) 
42 Albert. (2014 s 1282) 
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3. Metod 

Med hjälp av tidigare forskning identifierades vilka faktorer som kan tänkas påverka 

investeringar i bostäder. Data samlades in och låg till grund för den regression som genomfördes. 

Vid val av förklaringsvariabler var ekvation (1) utgångspunkt, dock gjordes ett par modifieringar 

som motiveras nedan. Den modifierade versionen som slutligen användes såg ut som följer:  

 

𝑖𝑡 =   𝛽0  + 𝛽1𝑃𝑡−1  + 𝛽2𝐹𝑃𝐼𝑡−1  +  𝛽3𝐵𝐿𝑡  + 𝜀𝑡 (3) 

 

Tabell 3. Modifierad regression: Definition av variabler. 

Beroende variabel: Reala investeringar i bostäder. 

Variabel Beskrivning 

𝑃𝑡−1 Reala bostadsrättspriser föregående år 

𝐹𝑃𝐼𝑡−1 Faktorprisindex föregående år 

𝐵𝐿𝑡 Antal bygglov per 100,000 i populationen 25–44 år 

𝜀𝑡 Slumpvariabel 

 

Det är samma ekvation som ekvation (1) fast med en variabel utesluten och en ny inkluderad. En 

skillnad gentemot ekvation (1) är att byggkostnad betecknas nu med  

𝐹𝑃𝐼𝑡−1 som står för faktorprisindex för byggnader föregående år. Alla variabler är logaritmerade 

förutom faktorprisindex. Variabeln pris utgår ifrån priset på bostadsrätter, till skillnad från 

Caldera och Johanssons studie där samlade prisdata för alla bostadstyper använts. Ett antagande 

som görs är att prisförväntningar i nuvarande period baseras på priset i föregående år. Detta 

antagande har visat sig stämma empiriskt för bostadsmarknaden.43 Det är alltså priset i 

föregående år som avgör investeringar i nuvarande period. I studien från Caldera och Johansson 

hade de med andel population i 25–44 år som en förklaringsvariabel. Det saknades en motiverad 

förklaring i studien till varför variabeln hade betydelse för utbudet och variabeln har till vår bästa 

vetskap inte använts i någon annan utbudsfunktion för flödet av bostäder. Dessa två faktorer var 

anledningen till att den uteslöts i ekvationen. Dessutom fanns den variabeln redan med i 

                                                 
43 Muth (1986 s 245) 
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ekvationen för priset, där vi däremot ansåg den vara väl motiverad. I samma studie visade de 

även på ett negativt samband mellan antalet dagar det tar att få bygglov och priselasticiteten för 

utbudet av bostäder.44 Antalet dagar det tar att få bygglov kunde enligt studien ge en indikation 

på graden av regleringar. Data för antalet dagar det tar att få bygglov fanns dock inte tillgänglig i 

det tidsintervall som undersöktes. Därför gjordes istället ett eget mått på byggregleringars 

påverkan på utbud, som benämns (𝐵𝐿𝑡). Syftet med att inkludera antal bygglov per 100 000 i 

populationen 25–44 år är med andra ord att försöka fånga in effekten av regleringar som kan 

göra det svårare att få bygglov. Ett exempel på detta skulle kunna vara att om ett landområde blir 

strandskyddat eller blir av med sitt strandskydd så påverkar det möjligheterna till att få bygglov i 

det området. Det i sin tur kan påverka hur många bostäder som byggs. Anledningen till att vi har 

det per 100 000 i populationen 25–44 år är att vi vill kontrollera för att en förändring i antalet 

bygglov inte är en konsekvens av en förändring i populationen 25–44 år, och att per 100 000 ger 

ett större tal som är lättare att tolka. De förväntade sambanden mellan förklaringsvariablerna och 

beroende variabeln investeringar i bostäder illustreras i tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4. Förväntade samband mellan variabler.  

Beroende variabel: Reala investeringar i bostäder 

 Oberoende variabel Förväntat samband 

𝑃𝑡−1 Reala bostadsrättspriser föregående år + 

𝐹𝑃𝐼𝑡−1 Faktorprisindex föregående år - 

𝐵𝐿𝑡 Antal bygglov per 100,000 i populationen 25–44 år + 

 

Ordinary Least Squares (OLS) är estimatorn som använts för att skatta vår linjära regression. 

Alla variabler förutom faktorprisindex logaritmerades. Anledningen till att faktorprisindex ej 

logaritmerades var att tolkningen av variabeln skulle bli svår, variabeln skulle då visa en 

procentuell förändring i indexet som i sig visar procentuell förändring. Test för 

heteroskedasticitet och autokorrelation gjordes och testet för autokorrelation visade att 

autokorrelation kunde misstänkas, däremot fanns det ej någon anledning att misstänka 

                                                 
44  Caldera & Johansson (2013 s 245) 
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heteroskedasticitet. Regressionen var alltså fortfarande väntevärdesriktig och konsistent men ej 

effektiv. Autokorrelation kan leda till att förklaringsgraden överskattas och att test-statistikan för 

alla variabler ej blir tillförlitliga. För att korrigera för autokorrelation användes HAC, en variant 

av OLS med korrigerade standardfel. P-värdena blev dock sämre och en variabel som tidigare 

var statistiskt signifikant på 5 procent signifikansnivå blev nu bara signifikant på 10 procents 

nivå. Anledningen till detta misstänktes kunna vara att det fanns få observationer. Vanlig OLS 

kan prestera bättre än HAC vid små stickprov som i detta fall, då endast 20 observationer finns 

tillgängliga efter att variablerna har laggats.45 Multikollinearitet kunde misstänkas på grund utav 

att ett högt 𝑅2-värde i kombination med få signifikanta variabler. Detta undersöktes genom att 

analysera variablernas parvisa värden i en korrelationsmatris, samt genom att undersöka 

variablernas VIF-värden. VIF-värdena visade att multikollinearitet existerade. Byggkostnader 

och priset på bostäder visade på hög korrelation, detta samband förklaras av ekonomisk teori. Då 

det blir dyrare att bygga någonting kommer byggherrarna vilja ha betalt för denna 

kostnadsökning, givet allt annat lika. Problem med multikollinearitet är bland annat att 

skattningarna blir oprecisa och att de blir känsliga för små förändringar i datamängden, men att 

de fortfarande är väntevärdesriktiga. Med anledning av multikollinearitet, autokorrelation och att 

få variabler var signifikanta gjordes ett specifikationstest med hjälp av ett Wald-restriktionstest. 

Det som testades var den egenkonstruerade variabeln antal bygglov per 100 000 invånare i 25–

44 år. Testet visade att specifikationsfel inte kunde misstänkas, men att specifikationsfel inte 

heller kunde uteslutas helt. 

 

Valet att inkludera variabeln antal bygglov per 100 000 invånare i 25–44 år gjordes som tidigare 

nämnts på grund av viljan att försöka fånga in effekten av regleringar på bostadsbyggande. Det 

har visat sig att det finns ett samband mellan priselasticiteten för utbudet och antalet dagar det tar 

att få bygglov. Men i studien av Caldera och Johansson gjordes ingen faktisk regression med 

antal dagar det tar att få bygglov som variabel, utan åskådliggjordes endast genom en 

korrelationsgraf. Med anledning av detta samt att vår variabel för bygglov ej blev signifikant 

gjordes en till modell där variabeln ej ingick.  

 

                                                 
45 Gujarati (2003 s 484-485) 
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3.1 Datainsamling 

I tabell 5 visas en sammanställning på vilka källor som använts vid inhämtning av den data som 

användes i regressionen. 

  

Tabell 5. Datainsamling. 

Variabel Källa 

Reala investeringar i bostäder OECD 

Reala bostadsrättspriser Mäklarstatistik 

Faktorprisindex SCB 

Antal bygglov SCB 

 

Som mått på reala investeringar i bostäder har gross fixed capital formation (GFCF) använts. 

GFCF visar flödet av nya investeringar i bostäder och har justerats för inflation med hjälp av 

konsumentprisindex. GFCF inkluderar även nya investeringar i underhåll av bostäder, vilket är 

önskvärt eftersom depreciering är en faktor i flödet av bostäder. Reala bostadsrättspriser är data 

på genomsnittligt försäljningspris per kvadratmeter på bostadsrätter i Sverige. Priserna har även 

här justerats för inflationen med hjälp av konsumentprisindex. Faktorprisindex är ett index som 

kan likställas med byggkostnader. Indexet inkluderar bland annat förändringar i byggkostnader 

för utrustning, löner och transporter. Slutligen visar bygglov det antal beviljade bygglov för 

bostadshus och i denna data är fritidshus och lokalhus ej medräknade. 

 

3.2 Metodkritik 

Sveriges geografi på nationell nivå är viktig för vilka möjligheter det finns att öka utbudet av 

bostäder. Denna variabel kvantifieras dock ej i regressionen. Anledningen till detta var att data 

över geografi inte skulle skilja sig åt från år till år. Sveriges geografi ändras inte från ett år till ett 

annat, vilket gör tidsseriedata i en regression omöjlig. Befolkningstäthet som har visat sig ha 

samband med geografi skulle av samma anledning inte heller mäta geografi eftersom en 

förändrad befolkningstäthet för Sverige inte skulle bero på att Sveriges geografi har förändrats. 
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Byggbara ytor som skulle kunna fungera som proxy för geografi finns det inte heller 

kvantifierbara data över.  

 

Utbudets priselasticitet har även den undersökts på nationell nivå. Oikarinen m.fl. gjorde en 

studie i Finland som visade att elasticiteten i hög grad är ett lokalt fenomen.46 Sveriges 

priselasticitet är inte nödvändigtvis representativt för alla städer, då det kan skilja sig lokalt. 

Möjligheterna till en lokal jämförelse var dock begränsade, eftersom det inte fanns data för 

lokala byggkostnader och lokal geografi. 

 

Ytterligare kritik är att det är få observationer i den regression som genomfördes. Detta beror på 

användandet av årshistorik istället för kvartal- eller månadsstatistik, som hade gett fler 

observationer och ett större stickprov i regressionen. Problem uppstod dock med att den data som 

fanns tillgänglig var begränsad och det gick endast att hitta årshistorik på de variabler som var 

aktuella för den regression som önskades göra. 

 

Tillgång till samlad prisdata för samtliga hustyper saknades och användandet av priser av 

bostadsrätter framför småhuspriser och hyror motiverades genom att i storstäder är bostadsrätter 

den enskilt största boendetypen47 och att bostadsbristen främst är ett problem i storstäderna.48 Att 

pris på bostadsrätter använts kan vara ett problem eftersom det kan bli svårt att dra slutsatser om 

hur priselasticiteten för hyresrätter eller andra bostadstyper ser ut om endast priser för 

bostadsrätter använts. Priselasticiteten för hyresrätter kan argumenteras vara ungefär lika med 

priselasticiteten för bostadsrätter eftersom geografi och regleringar som påverkar priselasticiteten 

bör påverka båda bostadstyper lika mycket, utifrån ett ekonomiskt resonemang. Till exempel 

borde höjdrestriktioner och brist på byggbar yta påverka utbudet av hyresrätter och bostadsrätter 

i en hyfsat lika stor utsträckning.  

 

Sättet att mäta effekten av regleringar på bostadsutbudet, genom att konstruera variabeln antal 

bygglov per 100,000 i populationen 25–44 år kan ifrågasättas. Antalet bygglov kan ha att göra 

med flera andra faktorer än regleringar, till exempel om efterfrågan på bostäder går ner skulle 

                                                 
46 Oikarinen m.fl. (2015 s 18) 
47 SCB, egna beräkningar 
48 Privata affärer (2017)  



 

 

 

 20  

även efterfrågan på bygglov gå ner. För att kunna bygga en bostad krävs ett bygglov, flödet av 

bostäder skulle möjligtvis kunna mätas genom bygglov och då skulle det råda en nära perfekt 

linjäritet mellan variabeln bygglov och vår beroende variabel reala investeringar i bostäder som 

mäter flödet av bostäder. Ett bättre sätt att mäta effekten av regleringar hade kunnat vara att ta 

antalet dagar det tar att få bygglov eller antalet bygglovsavslag genom totalt antal ansökta 

bygglov, men data för detta var ej tillgängligt. 
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4. Nulägesbeskrivning i Sverige 

I diagram 1 visas utvecklingen av den beroende variabeln investeringar i bostäder. Sedan 2013 

har investeringar i bostäder ökat med drygt 100 procent. Anledningen till ökningen kan förklaras 

av de övriga variablerna som presenterats i ekvation (1). Dessa variabler tillsammans med 

variablerna som påverkar priset presenteras i detta kapitel. Investeringar är justerade för inflation 

vilket kan påverka utvecklingen i kurvan. Om inflationen har varit högre än utvecklingen av 

investeringar i bostäder kommer investeringarna relativt sett att sjunka. 

 

Diagram 1. Reala investeringar i bostäder mellan år 1996–2016. 

 
   Källa: OECD 

 

4.1 Priset på bostäder 

De parametrar som analyserats för priset på bostäder har sin utgångspunkt i ekvation (2), som 

presenterades tidigare i kapitel 2.2.1. I diagram 2 visas den historiska prisutvecklingen över 

kvadratmeterpriset för bostadsrätter. Det är ett genomsnittspris för hela landet och visar 

utvecklingen mellan åren 1996 till 2016. Anledningen till priset på bostäder har stigit är många 

men påverkas bland annat av att befolkningen har ökat, reallönerna har stigit och att reporäntan 

har sjunkit de senaste 20 åren.  
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Diagram 2. Real prisutveckling i kr / kvadratmeterpris, år 1996–2016. 

 

Källa: Mäklarstatistik 

 

Diagram 3 visar reporäntan för Sverige mellan åren 1996 till 2016. Den har sjunkit från höga 

nivåer på 90-talet till att idag vara på minus 0,5 procent. Räntan har fluktuerat en del över tid och 

förändringen i räntenivåerna ger också en indikation på hur konjunkturen i ekonomin är. 

 

Diagram 3. Reporäntan i Sverige mellan år 1996–2016. 

 

   Källa: Ekonomifakta 

 

I diagram 4 visas den reala utvecklingen av månadslönen i Sverige mellan åren 1996 till 2016. 

Månadslönen har stadigt ökat sedan lång tid tillbaka och faktorer som påverkar denna utveckling 

är bland annat arbetslösheten, nivå på arbetsgivaravgift, arbetslöshetsersättning och 

prisförväntningar.49 

 
                                                 
49 Blanchard & Jonson (2013 s 140) 
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Diagram 4. Real löneutveckling per månad i Sverige mellan år 1996–2016. 

 

   Källa: SCB 

 

I Sverige fanns det under år 2016 totalt 2 617 996 stycken människor i åldersspannet 25 till 44 år 

och nedan i diagram 5 visas andelens utveckling sedan år 1996. Denna befolkningsgrupp har 

ökat i absoluta tal mellan dessa år, dock har andelen sjunkit fram till år 2013 då det skedde ett 

trendbrott. En viktig faktor som tros påverka till att andelen 25–44 år har minskat över tid är att 

befolkningen har blivit äldre. 

 

Diagram 5. Andelen av populationen som är mellan 25–44 år, 1996–2016. 

 

    Källa: SCB 

 

Det befintliga bostadsbeståndet har i Sverige stadigt ökat sedan 90-talet, det visas i diagram 6. 

Alla typer såsom småhus, flerbostadshus och fritidshus är inräknade i statistiken för att ge en 

helhetsbild av hur utvecklingen har varit.  
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Diagram 6. Totalt antal bostäder i Sverige mellan år 1996–2016. 

 

   Källa: SCB 

 

4.2 Byggkostnad 

Ett hinder för bostadsbyggande är byggkostnader.50 I diagram 7 visas prisutvecklingen av 

byggkostnader i Sverige mellan år 1996 och år 2016. Det som går att utröna ur diagrammet är att 

byggkostnader totalt sett har ökat sedan 90-talet och att orsaker till detta kan förklaras av att 

priserna för material, lön och arbete också har ökat under samma period. Sverige har höga 

materialkostnader jämfört med andra länder.51 

 

Diagram 7. Real byggkostnad (kr) / kvadratmeter, år 1996–2016. 

 

Källa: SCB 

 

                                                 
50 Konkurrensverket (2018 s 152) 
51 Ibid, s 152 
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Konkurrensen på byggmarknaden är en viktig faktor för att hålla byggkostnaderna nere. Om 

konkurrensen mäts med hjälp av marknadsandelar visar det sig att det är fyra svenska byggbolag 

som har störst marknadsandel. PEAB, Skanska, NCC och JM stod för runt 65 procent av 

omsättningen bland de 30 stycken största byggföretagen år 2016.52 De svenska kraven på 

byggstandarder och den besvärliga planläggningsprocessen ger etablerade byggföretag fördelar 

gentemot nya byggföretag och leder till inträdesbarriärer på byggmarknaden, enligt OECD. En 

effektivisering av planläggningsprocessen och lättande av kraven på byggstandarder skulle 

kunna öka konkurrensen på den svenska byggmarknaden som i sin tur skulle leda till att 

byggkostnader hålls nere.53 Även Konkurrensverket anger att “ineffektiva byggprocesser, 

komplicerade byggregler, brist på byggbar mark och otydliga principer för kommunal 

marktilldelning” leder till lägre konkurrens som i sin tur leder till lägre produktivitet och högre 

byggkostnader, allt detta hindrar bostadsbyggande.54  

 

4.3 Regleringar 

För att få lov att bygga på mark krävs en detaljplan. I detaljplaner finns det bestämmelser om till 

exempel vad höjden på byggnaderna får vara, om bostäder får byggas vid strandskyddade55 eller 

skogsskyddade områden.56 Det är kommunerna som tar fram detaljplaner och tiden det tar för 

dem att färdigställa detaljplaner är viktigt för byggandet. Om en detaljplan tar lång tid att 

säkerställa kan bostadsmarknaden ha ändrats och det kan råda osäkerhet på hur detaljplanen 

kommer se ut i slutändan. Denna potentiella osäkerhet är ett hinder för bostadsbyggande.57 Enligt 

en enkät som Konkurrensverket framställt år 2015 tar det i hälften av kommunerna mer än 18 

månader att färdigställa en detaljplan. Anledningar till den långa processtiden är att de har få 

resurser och många beslutstillfällen, enligt kommunerna själva. 

 

Detaljplanerna kan även överklagas, vilket också drar ut på tiden, dock är tiden för överklagandet 

oftast kortare än processtiden för detaljplanerna.58 I Sverige är plan- och bygglagen detaljerad 

                                                 
52 Ibid, s 150 
53 OECD (2017 s 31) 
54 Konkurrensverket (2018 s 150) 
55 Boverket (2017)  
56 Boverket (2016 s 6) 
57 Konkurrensverket (2015 s 10)  
58 Ibid, s 10 
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vilket ger ett stort utrymme för överklagan bland lokalbefolkningen. Planläggning ska bland 

annat: 

 

“ta hänsyn till natur- och kulturvärden, miljöaspekter samt mellankommunala och regionala 

förhållanden. Den skall också främja estetik och en god social livsmiljö[...] skall också 

garantera långsiktigt god hushållning med naturresurser och främja ekonomisk tillväxt och 

konkurrens.”59  

 

En överklagan på bygglov kan göras till kommuner med grund i något av det ovannämnda. En 

överklagandeprocess tog i genomsnitt ett halvår och i regioner som Stockholm och Västergötland 

kunde det ta 1 år.60 Kommuner som har plansamråd med parter som är berörda av ett framtida 

bygge och justerar detaljplaner i samråd med dessa parter, verkar få färre överklaganden.61 

Kommuner har alltså en betydande roll för hur överklaganden och detaljplaneprocesser hanteras 

men har även en betydande roll i andra aspekter kring bostadsbyggande. I diagram 8 visas hur 

många överklaganden av bygglov som gjorts och hur många av överklaganden som blev 

beviljade. 

 

Diagram 8. Antal bygglov, överklaganden och godkända överklaganden, år 2008–2016. 

 

Källa: Boverket och SCB 

 

                                                 
59 Andersson & Andersson (2014 s 54) 
60 Ibid, s 56  
61 Konkurrensverket (2015 s 11) 
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I Sverige regleras hur bostäder ska vara utformade i Boverkets byggregler. Boverkets byggregler 

handlar bland annat om vilka bostadsfunktioner som ska finnas och om de kan finnas i 

gemensamma utrymmen, men även om tekniska egenskapskrav. Det finns till exempel krav på 

hur liten en bostadsyta får vara och krav på bostadsfunktioner, som skiljer sig beroende på hur 

stor bostadsytan är. Minsta tillåtna boytan är 21 kvadratmeter med undantag för 

studentlägenheter som får vara 16 kvadratmeter.62 År 2017 hade endast 2 procent av alla 

bostäder i flerbostadshus och småhus en yta som var mindre än 31 kvadratmeter.63 Lägenheter 

som är högst 35 kvadratmeter får ha alla bostadsfunktioner förutom hygien i samma rum och 

kraven på hur stora köken och utrymmen för förvaring måste vara är färre.64 Vidare finns det till 

exempel krav på att utrymmen ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder och att en 

sådan person skall kunna vända sig om i lägenheten.65 

 

I Sverige tillämpas ett bruksvärdessystem vid hyressättning, som begränsar hyresvärdens 

möjligheter till att fritt sätta hyran.  Bruksvärdessystemet innebär att hyran skall vara på samma 

nivå för lägenheter som är likvärdiga, oavsett geografisk placering. Den övre gränsen för hyror i 

det svenska bruksvärdessystemet brukar anges vara en hyra som överstiger 5 procent av hyran 

för likvärdiga lägenheter.66 I ett helt marknadsstyrt system är det efterfrågan på en lägenhet som 

främst avgör hyran för en lägenhet, ingen övre gräns på hyran existerar då.  

 

De totala effekterna av hyresregleringen i Sverige har visat sig ge välfärdsförluster i form av 

lägre produktion av hyresrätter.67 Hyresregleringen i Sverige har lett till att hyresrätter 

omvandlas till bostadsrätter, vilket är en betydande orsak till att andelen bostäder som är 

hyreslägenheter endast har ökat marginellt mellan åren 1990-2015.68 Tore Ellingsen och Peter 

Englund argumenterar dock för att det inte är hyrestak utan att det främst är restriktioner på 

utbudssidan som brist på konkurrens på byggmarknaden, komplicerade byggnadsprocesser och 

ökad efterfrågan på centrala boenden som hindrat bostadsbyggande i Sverige.69  

                                                 
62  Boverket (2017)  
63 SCB, egna beräkningar  
64 Boverket (2017) 
65 Boverket (2017) 
66 Hyresgästföreningen (2013 s 3) 
67 Lindbeck (2016 s 21) 
68 Ibid 
69 Ellingsen & Englund (2003 s 7) 
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4.4 Geografi 

Sverige har en varierande geografi med plattare områden i söder till bergskedjor längre norrut. 

De geografiska förutsättningarna kan ha betydelse för hur hög befolkningstäthet det är och som 

tidigare nämnts under kapitel 2.3.2 hänger befolkningstätheten ihop med hur mycket byggbar 

mark det finns, som sedan påverkar priselasticiteten på utbudet av bostäder. I tabell 6 visas 

befolkningstätheten för Sverige och hur den kan skilja sig lokalt. 

 

Tabell 6. Befolkningstäthet. 

Område Befolkningstäthet 

Sverige 24,2 𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 / 𝐾𝑀2 

Stockholm kommun 5074 𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 / 𝐾𝑀2 

Linköping kommun 111 𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 / 𝐾𝑀2 

Kiruna kommun 1,2 𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 / 𝐾𝑀2 

            Källa: SCB och FN 

 

Sverige har en i förhållandevis låg befolkningstäthet i jämförelse med världens övriga länder.70 

Dock skiljer den sig i hög grad lokalt, då kommunernas yta och befolkningsmängd varierar stort. 

Kiruna kommun, som är Sveriges största kommun till ytan, har till exempel få invånare och 

mycket byggbar mark vilket gör att befolkningstätheten blir låg. Tvärtemot har Stockholm 

kommun många invånare på en relativt liten yta, vilket gör att befolkningstätheten blir hög. Detta 

visar på hur stora skillnader det kan röra sig om lokalt, vilket indikerar att även priselasticiteten 

för utbudet på bostäder bör skilja sig lokalt. 

  

                                                 
70 United Nations (2017) 
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5. Utfall och tolkning av regressionen 

I tabell 7 presenteras resultatet av de regressioner som gjordes. I modell 1 är alla 

förklaringsvariabler med i regressionen. Sedan gjordes ytterligare en regression där bygglov 

uteslöts ur regressionen. Beroende variabel i de båda regressionerna är investeringar i bostäder. 

 

Tabell 7. Resultat från regressionen. 

Beroende variabel: Investeringar i bostäder. 

Regressorer Modell 1 Modell 2 

Intercept 

 

6,491 

(2,864)** 

4,803 

(1,917)** 

lPris 1,258 

(0,550)** 

1,641 

(0,268)*** 

FPI -0,001 

(0,001) 

-0,002 

(0,001)*** 

lbygglov 0,202 

(0,253) 

n/a 

Adjusted R-square 0,887 0,889 

Antal observationer 20 20 

Standard error inom parentes 

***p<0,01 **p<0,05 *p<0,1 

 

I modell 1 uppvisar alla variabler förväntade tecken och är därmed ekonomiskt signifikanta, men 

alla variabler var inte statistiskt signifikanta. Det är endast lPris som är statistiskt signifikant på 5 

procents signifikansnivå medan FPI och lbygglov antog för höga p-värden för att vara statistiskt 

signifikanta. Variablerna i modell 1 kan tolkas som elasticiteter där priselasticiteten för utbudet 

är 1,258. Det innebär att om priset på bostadsrätter ökar med 1 procent så kommer investeringar i 

bostäder att öka med 1,258 procent, ceteris paribus. Eftersom FPI inte är logaritmerad och består 

utav ett index blir tolkningen att om byggkostnader ökar med 1 procent kommer investeringar i 

bostäder att sjunka med 0,1 procent, ceteris paribus. Slutligen, om antalet bygglov som beviljas 
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ökar med 1 procent kommer investeringar i bostäder att öka med 0,202 procent, ceteris paribus. 

De två sistnämnda variablerna ska tolkas med försiktighet eftersom de inte är statistiskt 

signifikanta. I modell 2 är lbygglov utesluten, vilket resulterade i att alla variabler är både 

ekonomiskt och statistiskt signifikanta på 5 procents signifikansnivå. Priselasticiteten för modell 

2 blev 1,641. Tolkningen blir densamma som i modell 1, dock med andra värden på 

koefficienterna. 

 

Ett val mellan vilken av modellerna som var mest lämpad för analys gjordes. Modell 1 som 

inkluderade en ny variabel var ej signifikant, vilket kunde bero på att utformandet av variabeln ej 

var optimal med avseende på förmågan att fånga effekten av regleringar på bostadsmarknaden. 

Diskussion om varför den ej var optimal har tidigare nämnts i kapitel 3.2 metodkritik. 

Inkluderandet av den nya variabeln bygglov orsakade även att variabeln byggkostnad ej blev 

signifikant. Modell 2 var modellen som hade flest antal signifikanta variabler och där alla 

variabler hade stöd i tidigare forskning där regressioner för bostadsutbudet har genomförts. Med 

anledning av detta ansågs modell 2 vara den bäst lämpade modellen för analys och användning.  

 

5.1 Diskussion och jämförelse med tidigare studier 

Priselasticiteten som ficks fram för modell 2 var 1,641, vilket innebär att en prisökning på 

bostadsrätter med 1 procent leder till ökade investeringar i bostäder med 1,641 procent, ceteris 

paribus. Utbudet är med andra ord elastiskt och risken för prisbubblor är mindre än om den hade 

varit oelastisk. Denna elasticitet är något över elasticiteten som fåtts fram vid tidigare nämnda 

studier som fått fram elasticiteterna 1,381 och 1,4 för Sverige. Anledningen till skillnaden kan 

vara datamaterialet, de tidigare studier som gjorts hade fler observationer och sträckte sig över 

både längre och andra tidsperioder. Vilken period som undersöks bör rimligtvis ha en betydelse 

för vilken elasticitet som fås fram, eftersom situationen på bostadsmarknaden är föränderlig och 

beroende av flera faktorer som är föränderliga. En faktor som är föränderlig och påverkar 

priselasticitet är regleringar, hur kommuner tillämpar Plan- och byggnadslagen och hur många 

detaljplaner som framställs kan skilja sig beroende på tidsperiod. Det kan även vara att 

priselasticiteterna inte är direkt jämförbara eftersom tidigare studier använt priser för alla typer 

av bostäder medan vi endast har priser för bostadsrätter.  
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I övrigt visade regressionen att koefficienten för byggkostnader var -0,16 vilket kan jämföras 

med -0,275 som Caldera och Johansson fick fram och -1,5 som Hüfner och Lundsgaard visade. 

Byggkostnadsvariabeln var statistiskt signifikant vilket den inte var i Caldera och Johanssons 

studie, dock var byggkostnadsvariabeln statistiskt signifikant i Hüfner och Lundsgaard studie. 

Anledningen till dessa stora skillnader mellan studierna kan som tidigare nämnts i kapitel 2.2 

bero på mätfel som uppstår användningen av aggregerad data över byggkostnader istället för 

mikrodata där byggherren är en enhet i observationerna.  
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6. Analys 

Utifrån resultaten från regressionen, tidigare forskning och nulägesbeskrivning kan analyser 

kring vilka typer av policies som skulle ha påverkan på utbudet av bostäder göras.  

 

6.1 Priset på bostäder 

Enligt Stock-flow modellen i figur 1 ökar flödet av bostäder när priset stiger. Enligt diagram 2 

har Sveriges bostadsrättspriser ökat kontinuerligt mellan år 1996 och 2016, vilket enligt 

modellen borde ha ökat flödet av bostäder som i sin tur borde ökat totala utbudet och sänkt 

bostadspriserna på lång sikt. Med hänsyn till den höga priselasticiteten 1,64 som ficks fram i 

regressionen borde flödet av bostäder, alltså investeringar i bostäder, ökat till en stor grad på 

grund av prisökningarna, detta borde inneburit att priset på lång sikt hade gått ner enligt stock-

flow modellen. Prisökningar i diagram 2 och ökningar i bostadsinvesteringar i diagram 1 kunde 

observeras för tidsperioden men den prissänkningen som förväntas enligt stock-flow modellen 

inträffade aldrig. Denna motsägelse kan förklaras med att stock-flow modellen i figur 1 inte tagit 

hänsyn till alla andra faktorer som påverkar priset. Realräntan har sjunkit under denna tidsperiod, 

vilket höjer priset på bostäder. Detta kan ha motverkat den negativa priseffekten av det ökade 

flödet av bostäder. Även löneutvecklingen i diagram 4 har varit positiv under denna period, 

vilket bör ha ökat prisutvecklingen. Andelen i populationen som är 25–44 år har enligt diagram 6 

sjunkit marginellt vilket borde haft en marginell negativ påverkan på priset. Totalt sett har de 

positiva effekterna på priset av låg ränta och löneökningar varit större än de negativa effekterna 

av ökat bostadsbestånd och minskad andel i population 25–44 år.   

 

6.2 Byggkostnader 

Enligt teorin i figur 2, som handlar om att ökade byggkostnader minskar antalet påbörjade 

nyproduktioner, bör de i Sverige ökade byggkostnader som kan ses i diagram 7 haft en negativ 

påverkan på utbudet av bostäder. Regressionen bekräftade att detta negativa samband existerar, 

men att de ökade byggkostnaderna endast hade en marginell påverkan på utbudet av bostäder. 

Detta stämmer överens med diagram 1 som visar att bostadsinvesteringar ökat trots stora 

ökningar i byggkostnader som kan ses i diagram 7.  Den bristande konkurrensen på 

byggmarknaden som troligen lett till ökade byggkostnader, verkar därmed inte haft någon 
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väsentlig betydelse för utbudet av bostäder. Minimikrav på bostäder som höjer byggkostnader, 

till exempel krav på anpassningsbarhet för funktionshindrade och restriktioner på vilka 

bostadsfunktioner som får delas bör då inte heller haft någon större påverkan på utbudet av 

bostäder. Innebörden av att elasticiteten för byggkostnaden var låg är att kurvorna för 

byggkostnader i figur 2 skulle vara brantare för Sverige. Figur 2 visar därmed på att principen 

med att ökade byggkostnader minskar flödet av bostäder stämmer, men att effekten av den är 

marginell i Sverige. Sammanfattat går det att konstatera att policies som syftar till att minska 

byggkostnader ej skulle ha betydande påverkan för utbudet av bostäder.  

 

6.3 Regleringar 

Enligt teorin som illustreras i figur 3 är effekten av hyrestaket att utbudet av hyresrätter ökar 

långsammare vid en efterfrågeökning än om ingen hyresreglering hade funnits. Detta stämmer 

väl överens med tidigare forskning gjord av Lindbeck som visat att andelen hyresrätter i Sverige 

endast ökade marginellt mellan år 1990–2015 på grund utav hyrestaket.  Figur 3 och tidigare 

forskning gjord av Sims visar att utan ett hyrestak skulle hyran tillåtas att stiga vilket skulle öka 

utbudet av hyresrätter. Även resultatet från regressionen som visade att priselasticiteten är 

elastisk stödjer slutsatsen om att utbudet av hyresrätter skulle öka utan hyrestak. Att utbudet av 

hyresrätter i Sverige skulle öka snabbare av ett avskaffat hyrestak betyder dock inte att det totala 

utbudet av bostäder skulle öka. Ett skifte från produktion av bostadsrätter till hyresrätter eller 

omvandling av befintliga bostadsrätter till hyresrätter i Sverige skulle vara trolig konsekvens av 

ett avskaffat hyrestak om man ser till vad Diamond m.fl. och Sims studier i USA kommit fram 

till. Priselasticiteten för hyresrätter skulle ej påverkas av avskaffat hyrestak utan det är endast 

hyrorna som skulle höjas vilket i sin tur påverkar utbudet av hyresrätter positivt. 

Bostadsunderskott på hyresrätter skulle alltså kunna minskas med en policy som avskaffar 

hyrestaket, dock skulle underskottet på bostadsmarknaden som helhet där alla bostadstyper ingår 

inte påverkas i betydande utsträckning.   

 

Huruvida minimikrav på boendeyta och dess påverkan på tillgången till små boendeytor har 

betydelse för utbudet av bostäder i Sverige kan inte fastställas empiriskt. När det gäller krav på 

minsta storlek på boende är de inte stränga, lägenheter som får byggas kan vara små till ytan i 

Sverige. Om det finns en efterfrågan på lägenheter som är mindre än de svenska minimikraven 
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kan inte heller säkerställas empiriskt. Som tidigare nämnts var endast 2 procent av boytorna i 

flerbostadshus och småhus under 31 kvm, detta kan vara bero på en liten efterfrågan för små 

boytor eller att det skulle vara svårt att öka utbudet av små boytor. Med tanke på att arean för 

minsta tillåtna boendeyta är liten och att det finns inga tecken på att det skulle vara svårt att 

bygga små boytor, kan det misstänkas att efterfrågan på små boytor är liten. Detta kan vara ett 

tecken på att de teoretiska indifferenskurvorna i figur 4 ser annorlunda ut för många individer i 

Sverige. Indifferenskurvorna för individer i Sverige kan vara flackare vilket indikerar en större 

preferens för boytor jämfört med den teoretiska individens preferenser i figuren. Om 

indifferenskurvorna var flackare skulle individen i exemplet kunnat flytta in i en lägenhet som 

hade en yta över minimikravet och efterfrågan skulle tillgodosetts, vilket den inte gjordes för den 

hypotetiska individen med branta indifferenskurvor. En möjlighet till att tillgodose efterfrågan 

indikerar i så fall att minimikrav på boendeyta inte har någon betydande negativ effekt på 

utbudet av bostäder i Sverige. Policies som berör krav på boendeytor verkar därmed inte ha 

betydande påverkan på utbudet av bostäder. 

 

Regleringar påverkar även hur stora byggbara ytor det finns och därmed även priselasticiteten, 

enligt tidigare forskning genomförd av Glaeser och Gyourko men även av Malpezzi och Mayo. 

Vår regression som visade att utbudets priselasticitet är elastiskt kan vara ett tecken på att 

regleringar inte minskar byggbara ytor i en stor omfattning för Sverige som helhet. Dock kan 

befolkningstätheten som har ett negativt samband med priselasticitet enligt Green m.fl. peka på 

att priselasticiteten skiljer stort lokalt eftersom det finns stora skillnader i befolkningstätheten 

enligt tabell 6. Att tätbefolkade områden som Stockholm kan misstänkas ha en lägre 

priselasticitet, kan vara tecken på att regleringar som minskar byggbara ytor har större negativ 

påverkan på priselasticiteten i Stockholm där byggbara ytor redan är små jämfört med 

glesbefolkade Sverige som helhet. Det kan rimligtvis vara logiskt att en höjdrestriktion i 

Stockholm med få byggbara ytor kan tänkas ha en större negativ påverkan på priselasticiteten 

jämfört med en höjdrestriktion i Kiruna som har stora byggbara ytor. Regleringar i Sverige som 

syftar till att bevara stadsbilden såsom tidigare nämnda höjdrestriktioner och kulturskyddade 

byggnader men även strandskydd och skogsskydd minskar byggbara ytor och därmed 

priselasticiteten. Glaeser och Gyourkos studie kring restriktioner som precis nämnts och dess 

negativa påverkan på priselasticitet i USA stödjer denna tes. När priset på bostäder går upp som i 
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diagram 2 tillåts inte utbudet att öka i områden med de nämnda restriktionerna, vilket ger lägre 

priselasticitet för utbudet av bostäder. Höjdrestriktioner bör ha större påverkan i centrala delar av 

städer där byggbara ytor är mindre, detta i kombination med att efterfrågan är högre för dessa 

områden kan leda till bostadsbrist. För att öka priselasticiteten av utbudet skulle beslutsfattare 

bland annat kunna minska de ovannämnda restriktionerna, genom olika policies. På detta vis 

skulle till exempel utbudet av bostäder kunna utökas mer utifrån de prisökningar som illustreras i 

diagram 2 i delar av landet där restriktionerna har stor påverkan på utbudssidan. Det är dock 

viktigt att tänka på att kraven som finns kan existera på grund av negativa externa effekter som 

annars skulle uppstå, ett exempel är om en skyskrapa byggs kan en annan individs utsikt och 

soltillgång försämras vilket också kan sänka värdet på individens bostad. Stadens invånare kan 

även värdesätta stadsmiljön högt.  

 

Överklaganden av bygglov som ökar processtider för att bygga och hindrar byggen är något som 

bör påverka priselasticiteten för utbudet av bostäder negativt. Priselasticiteten bör påverkas 

negativt eftersom utbudet inte kan öka lika mycket utifrån de prisökningar som skett i diagram 2 

om överklaganden leder till att en bostad inte får byggas eller att tiden att färdigställa en bostad 

ökar. Enligt Fishels teori har svenskar incitament att skydda sina bostäder genom att överklaga 

byggnadsbeslut som kan sänka värdet på deras egna bostäder. Detta gäller även om ett godkänt 

bygglov skulle varit totalt sett gynnsamt för samhället kan bygglovet nekas för att individer 

överklagar för att deras bostadsvärden sänks. Att överklagan är gratis är ett ytterligare incitament 

till att överklaga bygglov eftersom individen har inget att förlora på det.71 Denna teori verkar 

överensstämma med empirin då diagram 8, som visar antal överklaganden och antal godkända 

överklaganden, indikerar att andelen godkända överklaganden är liten vilket tyder på att många 

onödiga överklaganden görs. Onödiga överklaganden leder till att processtiden för att bygga 

ökar. Antalet överklaganden i relation till antalet bygglov som visas i diagram 8 kan även ge en 

fingervisning över hur engagerad befolkningen är i bygglovsprocessen, vilket enligt Gyourko 

m.fl. har ett positivt samband med graden av regleringar på bostadsmarknaden. Att Sveriges 

befolkning är engagerad i bygglovsprocessen kan därmed vara ett tecken på att Sverige har fler 

regleringar jämfört med om befolkningen inte hade varit engagerad. Detta innebär därmed att 

priselasticiteten är lägre än vad den skulle varit om befolkningen inte var lika delaktiga i 

                                                 
71 Andersson & Andersson (2014 s 56)  
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bygglovsprocessen. Det kan även vara att vissa kommuners invånare är mer engagerade än andra 

vilket kan vara en anledning till att priselasticiteten kan misstänkas skilja sig mellan kommuner. 

Policies och åtgärder som skulle kunna stävja problemen med onödiga överklaganden är till 

exempel att införa en mindre avgift för överklagan eller försvåra vad som får överklagas. Detta 

måste dock vägas mot att det inte ska bli för svårt att överklaga byggen som kan ha betydande 

konsekvenser för invånarna i området. Avgiften bör inte heller vara så hög att möjligheten till 

överklagande kraftigt försämras och blir en fråga om hur stor inkomst en individ har. Andra 

insatser som kan göras för att minska processtiden för att bygga är att minska antalet 

beslutstillfällen och ge ökade resurser för att få fler handläggare när det gäller detaljplaner.  

 

6.4 Geografi 

Att utbudets priselasticitet är elastisk enligt regressionen kan vara tecken på att Sverige har en 

gynnsam geografi med stora byggbara ytor. Att befolkningstätheten som samvarierar med 

geografiska förutsättningar, byggbara ytor och priselasticitet, för Sverige som helhet är lågt kan 

också vara ett tecken på stora byggbara ytor och hög priselasticitet. Hur stora byggbara ytor det 

finns kan dock som tidigare nämnts skilja sig inom Sverige, därmed kan priselasticiteten för 

utbudet av bostäder vara mindre elastiskt i vissa svenska städer. Att priselasticiteten i vissa  

svenska städer är lägre kan vara anledningen till att bostadsunderskott finns i många svenska 

städer fast bostadspriserna stigit och priselasticiteten är hög för Sverige som helhet. Stockholm 

har hög befolkningstäthet vilket då kan vara ett tecken på att Stockholm har få byggbara ytor och 

att priselasticitet för utbudet av bostäder är lågt. Att bostadsunderskottet är högst för städerna 

med högst befolkningstäthet72 i tabell 6 stämmer väl överens med teori och forskning som visat 

att hög befolkningstäthet indikerar låg priselasticitet. De ökade bostadspriserna som illustreras i 

diagram 2 har inte lett till en tillräckligt stor utbudsökning av bostäder i städer med hög 

befolkningstäthet eller låg priselasticitet vilket resulterar i ett bostadsunderskott.  

 

Anledningen till att priselasticiteten för utbudet av bostäder kan skilja sig mellan städer i Sverige 

kan vara att geografin är mindre gynnsam och att byggbara ytor därmed är mindre. Även inom 

städer kan det finnas skillnader mellan innerstaden och ytterområden vad det gäller möjligheten 

att bygga, till exempel kan det finnas färre byggbara ytor i en innerstad. Att det finns få byggbara 

                                                 
72 Nordea (2017)  
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ytor i en stad eller innerstad skulle kunna bero på rent geografiska orsaker som att innerstadens 

kärna ligger intill vattenområden som gör det svårt att bygga ut. På grund av få byggbara ytor 

och större efterfrågan på bostäder i en innerstad, kan detta leda till en bostadsbrist i innerstaden. 

Det skulle också kunna bero på att tillämpningen regleringar som nämnts i kapitel 6.3 kan skilja 

sig mellan kommuner. En kommun kan jämfört med en annan kommun: vara mer sträng med att 

utseendet av stadsmiljön ska bevaras, ha fler kulturskyddade byggnader eller oftare tillämpa 

restriktioner i detaljplaner såsom restriktioner på byggnadshöjd.  

 

De ovan nämnda geografiska faktorerna kan göra byggbara ytor mindre än vad de skulle kunnat 

vara och därmed blir det svårt att bygga ut bostäder utifrån de prisökningar som ses i diagram 2, 

priselasticiteten blir mindre än vad den skulle kunnat vara. I och med att geografiska faktorer inte 

går att ändra på finns det även inga policies som är lämpliga för att höja priselasticiteten i detta 

avseende. 
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7. Slutsats 

Vilken påverkan har vardera faktor som förklarar utbudet av bostäder i Sverige?  

Priset på bostäder, byggkostnader, regleringar och geografi är de faktorer som i varierande grad 

påverkar utbudet av bostäder i Sverige. Prisökningarna på bostäder har enligt regressionen haft 

störst positiv påverkan på bostadsutbudet. De ökade byggkostnaderna i Sverige har haft en 

marginell negativ påverkan på bostadsutbudet enligt regressionen. Den begränsade konkurrensen 

på byggmarknaden som höjer byggkostnaden har därmed inte haft en betydande negativ 

påverkan på utbudet av bostäder. Variabeln som skapades för att försöka kvantifiera regleringar 

visade ej statistiskt signifikanta resultat och analyserades därmed enbart utifrån tidigare 

forskning. Regleringar som ökar byggkostnader bör ha en marginell negativ direkt påverkan på 

utbudet eftersom byggkostnader påverkade utbudet marginellt. Regleringar kring minimikrav på 

boyta verkar inte ha någon direkt negativ påverkan på utbudet. Däremot har regleringar som 

syftar till att bevara stadsbilden och som sätter restriktioner på byggnadshöjd, strandskydd och 

skogsskydd enligt tidigare forskning och analys negativ påverkan på utbudet genom sin negativa 

påverkan på priselasticiteten. Geografin var inte möjlig att kvantifiera i regressionen och 

analyserades därmed utifrån tidigare forskning och empiri. Sveriges geografi verkar ha positiv 

påverkan på utbudet genom sin positiva påverkan på priselasticiteten. Detta visades genom att 

fastställa att befolkningstätheten är låg vilket enligt tidigare forskning indikerar på hög 

priselasticitet. Dock dras slutsatsen att områden som Stockholm med hög befolkningstäthet och 

få byggbara ytor kan ha låg priselasticitet vilket kan vara en orsak till att bostadsbrist existerar 

trots ökade bostadspriser och hög priselasticitet för landet som helhet.  

 

Vad är priselasticiteten för utbudet av bostäder i Sverige? 

Utbudets priselasticitet visade sig vara 1,641 i regressionen, vilket betyder att den är elastisk.  

 

Vilka policies är lämpliga för att öka utbudet och höja priselasticiteten för utbudet av bostäder 

i Sverige?  

En policy som skulle kunna höja priselasticiteten är lättade restriktioner i detaljplaner för 

byggande. Exempel på regleringar i detaljplaner där lättade restriktioner kan öka priselasticiteten 

är bevarande av stadsbilden där bland annat höjdrestriktioner och kulturskyddade byggnader 

ingår, men även strandskydd och skogsskydd. Lättade restriktioner skulle även minska antalet 
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bygglov som är möjliga att överklaga. Ett införande av avgift för överklagande av bygglov skulle 

minska incitamenten till att överklaga de bygglov som inte är ett betydande problem för 

individer. Ytterligare en möjlig policy skulle vara ökade resurser för att få fler handläggare 

tillsammans med färre beslutstillfällen skulle korta ner processtiden för detaljplaner och 

överklaganden. En policy som leder till ett slopat hyrestak skulle inte öka utbudet av bostäder 

totalt sett utan det skulle endast öka andelen hyresrätter, detta kan hjälpa till att åtgärda bristen på 

hyresrätter men ej bostadsbristen som helhet. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Då Sveriges priselasticitet inte nödvändigtvis är representativt för alla städer, skulle ytterligare 

forskning kring hur den skiljer sig lokalt mellan städer i Sverige vara av intresse. Det skulle vara 

av intresse eftersom det enligt tidigare forskning gjord av Oikarinen m.fl. i Finland har visat sig 

att priselasticiteten för utbudet kan skilja sig stort beroende på stad. Åtgärder som syftar till att 

höja priselasticiteten för utbudet kan därmed bli mer stadsspecifika och skapta utifrån lokala 

förutsättningar.  

 

En cost-benefit analys för Sverige eller en svensk stad skulle kunna genomföras för att analysera 

nyttorna och kostnaderna av minskade restriktioner av bland annat höjd på bostäder och 

restriktioner kring bevarande av stadsbilden. Möjliga nyttor skulle kunna vara ökat utbud av 

bostäder och möjliga kostnader skulle vara ökade negativa externa effekter såsom trängsel.  
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Utskrift A. Specifikationstest av modell 1. 

 

 

 

Utskrift B. Deskriptiv statistik av modell 1. 
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Utskrift C. Breusch-Pagan-Godfrey test för heteroskedasticitet för modell 1. 

 

 

 

Utskrift D. Breusch-Godfrey test för autokorrelation för modell 1. 

 

 

 

Utskrift E. HAC standard errors för modell 1. 
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Utskrift F. Korrelationsmatris. 

 

 

 

Utskrift G. VIF-värden för modell 1. 

 

 

 

Utskrift H. Deskriptiv statistik för modell 2. 
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Utskrift I. Breusch-Pagan-Godfrey test för heteroskedasticitet för modell 2. 

 

 

 

Utskrift J. Breusch-Godfrey test för autokorrelation för modell 2. 

 

 

 

Utskrift K. HAC standard errors för modell 2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 50  

Utskrift L. VIF-värden för modell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


