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Sammanfattning	
Denna	uppsats	 undersöker	 hur	 effektivt	 det	 vore	 att	 hedga	 svenska	bostadspriser	 under	 tidsperioden	

2005–2017	 med	 hjälp	 av	 ett	 bostadsprisindex.	 Uppsatsen	 undersöker	 ickeperiodiserade	 och	

periodiserade	hedgar	genom	tre	olika	hedgingstrategier	i	form	av	statisk,	dynamisk	och	optimal	hedge.	

Hedge	ratios	skattas	via	tre	olika	hedgingmetoder	bestående	av	OLS,	ECM	och	en	naiv	hedge.	Genom	att	

både	använda	ett	nationellt	och	regionalt	hedginginstrument	analyseras	skillnaden	i	hedgingeffektivitet	i	

respektive	region	som	hedgas.	Hedgingeffektiviteterna	bedöms	i	termer	av	reducerad	varians	vilket	har	

fastställts	 genom	 justerad	 förklaringsgrad	 samt	 en	 alternativ	 beräkningsmetod	 för	 att	 presentera	

rättvisande	resultat.	Med	avstamp	i	resultatet	av	hedgingeffektivitet	och	med	hjälp	av	tidigare	litteratur	

genomförs	även	en	analys	av	förutsättningar	för	en	bostadsprisderivatmarknad	i	Sverige.		

Genom	studiens	uppbyggda	analysmodell	påvisar	undersökningen	att	ett	nationellt	hedginginstrument	

överlag	är	mer	effektivt	än	ett	regionalt	hedginginstrument	för	att	hedga	bostadsprisrisken	i	Sverige	för	

den	 undersökta	 tidsperioden.	 Våra	 resultat	 pekar	 på	 att	 svenska	 bostäder	 inhyser	 en	 stor	 grad	 av	

idiosynkratisk	 risk	där	den	ohedgbara	 risken	är	beroende	utav	 vilket	hedginginstrument	 som	används.	

Sammanfattningsvis	 finner	 vi	 det	 svårt	 att	 hedga	 all	 form	 av	 bostadsprisrisk	 på	 den	 svenska	

bostadsmarknaden.	I	dagsläget	finns	det	ingen	möjlighet	för	svenska	hushåll	att	riskjustera	sin	exponering	

mot	bostadsprisrisken.	Ur	ett	transaktionskostnadsperspektiv	anser	vi	att	finansiell	bildning	kan	vara	en	

av	de	stora	anledningarna	till	att	en	marknad	för	att	riskjustera	bostadsprisrisken	inte	finns.	Dels	saknas	

det	kunskap	för	att	applicera	en	hedge	men	bostadsägarna	kan	sakna	vetskap	om	sitt	egna	behov	av	att	

skydda	sig	mot	bostadsprisrisken.		
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Abstract	
This	 paper	 examines	 the	 effectiveness	 of	 hedging	 Swedish	 housing	 prices	 using	 a	 housing	 price	 index	

during	the	period	of	2005–2017.	The	study	examines	non-periodized	and	periodized	hedges	through	three	

different	 hedging	 strategies,	 static,	 dynamic	 and	 optimal	 hedge.	 Hedge	 ratios	 are	 estimated	 in	 three	

different	ways	through	the	hedging	methods	OLS,	ECM	and	a	naive	hedge.	The	difference	in	effectiveness	

of	 a	 hedge	 is	 analyzed	 in	 terms	 of	 both	 a	 national	 and	 a	 regional	 hedging	 instrument.	 Hedging	

effectiveness	is	evaluated	in	terms	of	reduced	variance	which	is	determined	by	the	adjusted	coefficient	

of	determination,	an	alternative	calculation	method	is	also	used	to	increase	the	reliability	of	the	results.	

Based	on	the	results	of	hedging	effectiveness	and	with	inspiration	of	previous	literature	an	analysis	of	the	

prerequisites	for	a	housing	price	derivatives	market	in	Sweden	is	conducted.	

Overall	is	the	national	hedging	instrument	more	effective	to	hedge	Swedish	housing	prices	than	a	regional	

hedging	instrument.	We	found	it	hard	to	hedge	all	housing	risk	due	to	that	our	results	indicate	on	a	high	

presence	of	idiosyncratic	risk.	To	our	knowledge	when	this	paper	is	being	published,	there	is	no	possibility	

for	 Swedish	 households	 to	 hedge	 their	 exposure	 against	 housing	 price	 risk.	 From	 a	 transactions	 cost	

perspective,	we	find	that	financial	formation	can	be	one	of	the	major	reasons	why	a	market	for	housing	

price	derivatives	still	is	not	available	in	Sweden.	Secondly,	homeowners	may	lack	the	knowledge	of	their	

own	need	to	protect	themselves	against	housing	price	risk	which	also	indicates	that	people	in	general	may	

lack	the	knowledge	about	applying	a	hedge.	
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Begreppslista	

	

HOX	 House	 –	 Det	 bostadsprisindex	 som	 uppsatsen	 använder	 sig	 av	 för	 att	 skatta	 en	 hypotetisk	

bostadsprishedge.	HOX	House	förekommer	i	form	av	både	ett	nationellt	och	regionala	index	för	respektive	

region.		

	

Hedgingeffektivitet	–	Mått	på	hur	effektiv	en	hedge	är	i	termer	av	reducerad	varians.	

	

OHR	–	Optimal	Hedge	Ratio,	visar	hur	stor	position	som	ska	tas	i	hedginginstrumentet	per	enhet	av	den	

tillgång	som	ska	skyddas	för	att	uppnå	maximal	hedgingeffektivitet	utefter	vald	hedgingmetod.	

	

ECM	 –	 Error	 Correction	 Model,	 en	 av	 de	 hedgingmetoder	 som	 appliceras	 i	 uppsatsen.	 För	 vidare	

beskrivning	av	modellen	se	avsnitt	3.1.	

	

Systematisk	risk	–	Varians	 i	bostadspriset	kopplat	till	 fundamentala	makroekonomiska	variabler	såsom	

arbetslöshet,	BNP,	hushållens	skuldsättning,	ränteläge	med	mera.	Kan	delas	upp	i	följande	två	delar:	

• Nationell	risk	–	Risk	som	påverkar	samtliga	bostäder	inom	ett	land.	

• Lokal	risk	–	Risk	som	endast	påverkar	ett	begränsat	geografiskt	område,	exempelvis	kopplat	till	

beroendet	av	en	stor	arbetsgivare	på	orten	eller	tillgång	till	bra	infrastruktur.	

	

Idiosynkratisk	 risk	 –	 Bostadsspecifik	 risk.	 Risk	 kopplat	 till	 bostadsspecifika	 karaktäristikor	 såsom	antal	

rum,	totalt	antal	kvadratmeter,	garageplats	med	mera.		
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1	Inledning	
1.1	Bakgrund	och	problemformulering	
I	 dagsläget	 saknas	 det	 verktyg	 som	 gör	 det	möjligt	 att	 eliminera	 prisrisken	 för	 svenska	 bostadsägare.	

Hushållen	kan	amortera	på	sitt	bostadslån	för	att	minska	riskexponeringen	men	utöver	det	är	hushållen	i	

Sverige	begränsade.	I	bland	annat	USA	(Bertus,	Hollans	&	Swidler,	2008)	och	Storbritannien	(Iacoviello	&	

Ortalo-Magné,	2003)	finns	det	alternativ	till	amortering	för	hushållen	att	riskjustera1	sitt	bostadsinnehav	

genom	derivatinstrument.	Enligt	Englund	(2009b)	finns	det	på	den	svenska	bostadsmarknaden	behov	av	

derivatinstrument	som	gör	det	möjligt	för	svenska	hushåll	att	justera	sin	exponering	mot	bostadspriset.	

Englund	 (2009b)	 lyfter	 fram	 problematiken	med	 de	 svenska	 hushållens	 stigande	 skulder	 i	 relation	 till	

disponibel	 inkomst	 samt	 att	 bostäder	 utgör	 en	 stor	 andel	 av	 hushållens	 totala	 tillgångar.	 Ett	 kraftigt	

bostadsprisfall	 kan	 försätta	 hushåll	 i	 skuldfällor	 vilket	 ger	 ringar	 på	 vattnet	 och	 kan	 orsaka	 negativa	

effekter	på	realekonomin.	Bostadsägarna	skulle	genom	en	hedge	av	bostadspriser	kunna	bygga	ett	skydd	

mot	bostadsprisfall	likt	det	som	drabbade	en	mängd	svenska	hushåll	under	1990-talskrisen	i	Sverige.	En	

möjlighet	att	skydda	sig	mot	bostadsprisrisken	skulle	således	kunna	begränsa	spridningen	av	kriser	från	

bostadsmarknaden	till	realekonomin.		

Bostäder	är	främst	en	tjänst	hushållen	konsumerar	där	bostaden	utgör	en	plats	för	hushållet	att	leva	i	och	

bo	 på.	 Statens	 bostadskreditnämnd	 (2011)	 hävdar	 att	 många	 hushåll	 vill	 äga	 sin	 egen	 bostad	 med	

anledning	 av	 att	 det	 skapar	 en	 frihetskänsla	 att	 själv	 kunna	 bestämma	över	 bostaden,	 kostnader	 och	

underhåll.	Fortsättningsvis	argumenterar	Statens	bostadskreditnämnd	(2011)	att	det	för	många	svenska	

hushåll	inger	en	känsla	av	trygghet	att	äga	sin	bostad	och	att	det	därutöver	även	kan	vara	en	förutsättning	

att	bosätta	sig	i	ett	visst	område	för	att	få	tillgång	till	vissa	tjänster	likt	bra	skola,	grönområden,	med	mera.		

Omvänt	går	det	att	se	bostaden	ur	ett	investeringsperspektiv.	Trots	argument	som	talar	för	att	bostaden	

utgör	en	form	av	konsumtionstillgång	hävdar	Brueckner	(1997)	att	det	inte	går	att	blunda	för	det	faktum	

att	 för	många	hushåll	utgör	bostäder	den	enskilt	 största	 investeringen.	Till	 följd	av	sitt	bostadsägande	

beskriver	 Brueckner	 (1997)	 och	 Englund,	 Hwang	 och	 Quigley	 (2002)	 således	 att	 vissa	 hushålls	

tillgångsportföljer	är	överviktade	i	bostäder	(underdiversifierade)	samtidigt	som	andra	hushåll	kan	vara	

underviktade	 i	 tillgångsslaget	 bostäder.	 I	 Sverige	 utgör	 bostäder	 omkring	 70	 %	 av	 hushållens	 totala	

tillgångsportfölj	(SCB,	2014).	Bostadsinnehavets	stora	andel	 i	hushållens	portföljer	argumenterar	Flavin	

och	Yamashita	(2002)	till	stor	del	beror	på	att	konsumtionsefterfrågan	på	bostäderna	skiljer	sig	från	den	

																																																													
1	Riskjustera:	Minimera	variansen	i	sitt	innehav	genom	att	inta	position	i	motsatt	riktning,	exempelvis	kan	en	
bostadsägare	ta	en	kort	position	i	ett	bostadsprisindex.		
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optimala	 investeringsandelen	 i	bostäder.	 I	och	med	att	bostäder	är	en	värdemässigt	oskyddad	 tillgång	

resulterar	det	stora	andelsinnehavet	av	bostäder	i	att	svenska	hushåll	är	känsliga	för	prisförändringar	på	

bostadsmarknaden.	Ur	Statistiska	centralbyråns	(2018b)	databas	går	det	konstatera	att	priset	på	svenska	

bostäder	med	några	få	undantag	har	legat	i	en	stigande	trend	sedan	mitten	på	1990-talet.	De	senaste	tio	

åren	har	de	 inflationsjusterade	priserna	 i	 genomsnitt	näst	 intill	 fördubblats	på	 svenska	bostäder	 (SCB,	

2018b).	 Från	 samma	databas	 (SCB,	2018b)	går	det	även	observera	att	de	 svenska	hushållens	 skulder	 i	

relation	till	disponibel	inkomst	har	ökat	med	ungefär	40	%	under	motsvarade	tidsperiod.	Med	dagens	låga	

ränteläge	 bör	 finansieringskostnaderna	 stiga	 framöver	 och	 med	 den	 ökande	 skuldsättningen	 är	

ränterisken	stor.	I	dess	enklaste	form	beskriver	Case	och	Quigley	(1991)	bostadsprissambandet	med	en	

boendekostnadsparameter	 som	 speglar	 amortering-	 och	 ränteutgifter	 samt	 en	 bostadsspecifik	

parameter.	 Givet	 Case	 och	 Quigleys	 (1991)	 samband	 sätter	 stigande	 räntor,	 allt	 annat	 lika,	 press	 på	

bostadspriserna	samtidigt	som	ränteutgifterna	ökar	för	hushållen.	Den	ökade	skuldsättningen	innebär	att	

hushållens	nettoförmögenhet	minskar	och	hävstången	i	bostadsinvesteringen	gör	bostadsinnehavet	än	

mer	 riskfyllt.	 Följden	av	detta	kan	bli	 att	även	en	 liten	 fluktuation	 i	bostadspriset	 resulterar	 i	 ett	 stort	

genomslag	 i	 hushållens	 nettoförmögenhet	 eftersom	 att	 bostäder	 utgör	 en	 stor	 andel	 i	 svenskarnas	

tillgångsportföljer.	Adderas	dessa	osäkerheter	visar	det	på	risker	som	är	möjliga	att	justera	sin	exponering	

mot.	Bertus,	Hollans	och	Swidler	(2008)	förklarar	att	prisriskerna	på	bostadsmarknaden	kan	hanteras	med	

en	effektiv	hedge2	genom	att	inta	en	position	i	ett	indexderivat3.		

Det	finns	också	anledning	att	se	på	behovet	av	bostadsprisderivat	ur	ett	transaktionsperspektiv.	Förutsatt	

att	 en	bostadsägare	 står	 inför	 ett	 bostadsbyte	hävdar	He	 (2008)	 att	 det	 skapas	en	naturlig	hedge	om	

priserna	i	den	innehavda	bostaden	korrelerar	med	den	framtida	bostaden.	Är	fallet	däremot	det	motsatta	

uppger	 Englund	 (2009b)	 att	 bostadsägaren	 bör	 ges	 möjligheten	 att	 säkerställa	 sitt	 framtida	

försäljningspris	genom	ett	bostadsprisderivat	alternativt	en	försäkringsprodukt	för	att	säkra	inköpspriset	

på	den	nya	bostaden.	Derivatet	eller	försäkringsprodukten	skulle	likväl	kunna	handlas	med	den	innehavda	

som	den	 tilltänkta	bostaden	 som	underliggande	 tillgång	 för	 att	 därigenom	parera	prisrisken	 (Englund,	

2009b).	Då	transaktionskostnaderna	förknippade	med	en	bostadsaffär	är	höga	påpekar	Englund	(2009b)	

att	 det	 rent	 praktiskt	 inte	 vore	 kostnadsmässigt	 försvarbart	 att	 via	 en	 direktinvestering	 inta	 en	

blankningsposition	 eller	 en	 lång	 position	 av	 rent	 finansiella	 ändamål.	 En	 introduktion	 av	

bostadsprisderivat	 på	 den	 svenska	marknaden	 skulle	 därför	 öppna	 upp	möjligheter	 som	möter	 dessa	

																																																													
2	Effektiv	hedge:	Syfte	att	minimera	variansen	i	bostadspriset.		
3	Indexderivat:	Ett	finansiellt	instrument	som	följer	prisutvecklingen	på	underliggande	tillgång.	I	denna	uppsats	
handlar	det	om	ett	derivatinstrument	som	följer	ett	svenskt	bostadsprisindex.	
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behov.	 Efterfrågan	 på	 bostadsprisderivat	 bör	 även	 finnas	 för	 de	 hushåll	 som	 hyr	 sin	 bostad,	 Englund	

(2009a)	konstaterar	att	en	individ	utanför	bostadsmarknaden	skulle	kunna	öka	sin	exponering	genom	ett	

derivatinstrument	kopplat	till	prisutvecklingen	på	den	svenska	bostadsmarknaden.		

Ur	 ett	 svenskt	 perspektiv	 saknas	 det,	 såvitt	 vi	 vet,	 konkreta	 studier	 kring	 hedgingeffektivitet	 av	

bostadspriser.	 Englund,	 Hwang	 och	Quigley	 (2002)	 angriper	 problematiken	 kring	 bostadsprisrisken	 på	

svenska	marknaden	ur	ett	annat	perspektiv.	Genom	portföljoptimering	på	data	från	år	1981–1993	visar	

Englund,	Hwang	och	Quigley	(2002)	att	svenska	hushålls	tillgångsportföljer	går	att	effektivisera	genom	att	

addera	ett	finansiellt	instrument	som	följer	bostadsmarknadens	prisutveckling4.		

En	 studie	 gjord	 av	 Bertus,	 Hollans	 och	 Swidler	 (2008)	 visar	 att	 bostadsprisrisken	 i	 Las	 Vegas	 för	

tidsperioden	 1994–2006	 går	 att	 reducera	 upp	 till	 88	 %	 med	 hjälp	 av	 lokala	 futureskontrakt	 med	

bostadspriser	 som	 underliggande	 tillgång.	 Schorno,	 Swidler	 och	 Wittry	 (2014)	 har	 med	 samma	

futureskontrakt	 på	 bostadsmarknaden	 i	 Las	 Vegas	 konstaterat	 att	 det	 under	 åren	 2006–2013	 skulle	

resulterat	 i	 en	 varierande	 effekt	 beroende	 på	 val	 av	 hedgingmetod,	 i	 vissa	 fall	 till	 och	med	 en	 ökad	

volatilitet.	 I	 Danmark	 har	 Andersen	 (2011)	 påvisat	 att	 ett	 lokalt	 bostadsprisindex	 kan	 reducera	

bostadsprisrisken	i	lokala	områden	i	Köpenhamn	i	nivåer	kring	90	%	men	att	hedgens	effektivitet	varierar	

stort	 med	 tidshorisonten	 för	 hedgen.	 Frånvaron	 av	 konsensus	 kring	 huruvida	 det	 återfinns	 effektiva	

hedgingmöjligheter	 för	 bostadsprisrisken	 visar	 vikten	 av	 att	 inta	 ett	 vidare	 angreppssätt	 med	

hedgingmetodik	och	tidshorisont	för	att	påvisa	tillämpbarheten.		

Trots	att	det	är	25	år	sedan	Case,	Shiller	och	Weiss	(1993)	för	första	gången	i	en	publicerad	artikel	beskrev	

marknaden	för	bostadsprisderivat	och	att	det	därtill	utförts	flera	studier	på	den	svenska	marknaden	av	

bland	 annat	 Englund,	 Hwang	 och	Quigley	 (2002),	 Englund	 (2009a;	 2009b)	 och	 Song	 och	Wilhelmsson	

(2010)	 saknas	 en	 etablerad	marknad	 för	 svenska	 bostadsprisderivat.	 Det	 första	 försöket	 till	 etablerad	

handel	 i	bostadsprisderivat	uppkom	enligt	Shiller	 (2008)	 i	Storbritannien	på	1990-talet	via	Futures	and	

Options	Exchange,	även	kallad	FOX	market.	Englund	(2010)	och	Reiss	(2010)	framför	olika	argument	varför	

marknaden	för	bostadsprisderivat	blev	kortlivad	i	Storbritannien.	Derivatinstrumenten	var	endast	uppe	

för	 handel	 under	 några	 få	 månader	 innan	 marknaden	 stängdes	 ner	 till	 följd	 av	 låg	 likviditet	 samt	

felprissättningar	i	det	underliggande	indexet	(Englund,	2010).	Förutsättningarna	för	handel	bör	nuförtiden	

vara	bättre	tack	vare	den	teknologiska	utvecklingen	sen	1990-talet	fram	till	idag.	Numera	sker	handel	med	

finansiella	instrument	till	största	del	genom	elektronisk	handel	jämfört	med	den	mer	analoga	handeln	på	

																																																													
4	Tillgångsallokeringen	effektiviseras	i	termer	av	riskjusterad	avkastning.		
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1990-talet.	 Trots	bättre	 tekniska	 förutsättningar	 för	handel	 finns	det	 fortsatt	 eventuella	hinder	 för	 en	

effektiv	 marknad.	 Fabozzi,	 Shiller	 och	 Tunaru	 (2010)	 menar	 på	 att	 finansiell	 kunskapsnivå	 och	

transaktionskostnader	 för	 individuella	 hushåll	 är	 ett	 hinder	 för	 bostadsprisderivatmarknaden.	 Med	

avseende	på	finansiell	bildning	genomförde	Finansinspektionen	(2015)	en	undersökning	som	visar	på	att	

varannan	konsument	i	Sverige	saknar	grundläggande	kunskap	om	finansiella	begrepp	och	instrument.	Den	

finansiella	 obildningen	 skulle	 således	 kunna	 vara	 en	 orsak	 till	 att	 efterfrågan	 på	 marknaden	 är	 svag,	

hushållen	känner	helt	enkelt	inte	till	sitt	egna	behov	av	att	hedga	bostadsprisrisken.		

Denna	 uppsats	 ämnar	 analysera	 hur	 effektivt	 det	 vore	 att	 upprätta	 en	 hedge	 av	 bostadspriserna	 för	

svenska	 hushåll.	 Med	 hjälp	 av	 modern	 kvartalsdata	 för	 tidsperioden	 2005–2017	 undersöks	 huruvida	

hedging	av	prisrisken	i	bostäder	är	tillämpbar	med	ett	nationellt	respektive	regionalt	bostadsprisindex	där	

hedgens	 effektivitet	 mäts	 i	 termer	 av	 reducerad	 varians.	 Därtill	 kommer	 uppsatsen	 analysera	

tillämpbarheten	för	handel	med	bostadsprisderivat	på	den	svenska	marknaden	då	det	till	dags	dato	saknas	

en	etablerad	marknad.	Utifrån	ett	transaktionskostnadsperspektiv	ämnar	vi	analysera	de	förutsättningar	

och	 eventuella	 problem	 samt	 hinder	 som	 finns	 för	 en	 marknad	 utifrån	 uppsatsens	 resultat	 av	

hedgingeffektivitet.		

1.2	Syfte	
Studien	syftar	till	att	analysera	effektiviteten	av	en	bostadsprishedge	på	den	svenska	bostadsmarknaden	

i	 termer	 av	 reducerad	 varians.	 Därtill	 syftar	 studien	 till	 att	 undersöka	 tillämpbarheten	 och	 vilka	

förutsättningarna	för	handel	i	bostadsprisderivat	det	finns	på	den	svenska	marknaden	utifrån	eventuella	

hinder	och	problem	i	ett	transaktionskostnadsperspektiv.	

1.3	Forskningsfrågor	

• Hur	effektiv	är	en	hedge	av	svenska	bostadspriser	baserad	på	bostadsprisindexderivat	i	termer	av	

reducerad	varians?	

• Utifrån	 resultatet	 av	 hedgingeffektiviteten	 vilka	 problem	 och	 hinder	 finns	 det,	 ur	 ett	

transaktionskostnadsperspektiv,	på	den	svenska	marknaden	 för	att	 skapa	goda	 förutsättningar	

för	handel	i	bostadsprisderivat?	

1.4	Avgränsningar	
Uppsatsen	 begränsas	 till	 att	 undersöka	 den	 svenska	 bostadsmarknaden	 och	 mer	 specifikt	

hedgingeffektivitet	 av	 svenska	 permanenta	 småhus.	 Då	 det	 saknas	 en	 existerande	 marknad	 för	

bostadsprisderivat	 i	 Sverige	 baseras	 de	 hypotetiska	 hedgarna	 som	 undersöks	 endast	 på	
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bostadsprisindexen	HOX	House	från	Valueguard.	Den	undersökta	tidsperioden	begränsas	till	2005–2017	

på	grund	av	att	bostadsprisindexen	HOX	House	från	Valueguard	endast	täcker	denna	tidsperiod.	

1.5	Genomförande	
Då	studien	huvudsakligen	ämnar	undersöka	hur	effektiv	en	hedge	av	svenska	bostadspriser	är	i	termer	av	

reducerad	varians	lämpar	sig	ett	kvantitativt	angreppssätt	för	att	uppfylla	studiens	syfte.	Författarna	har	

konstruerat	en	egen	analysmodell	av	hedgingeffektivitet	genom	att	kombinera	olika	hedgingmetoder	och	

hedgingstrategier	 som	 tillämpats	 i	 tidigare	 forskning.	 För	 att	 analysera	 huruvida	 hedginghorisonten	

påverkar	 hedgingeffektiviteten	 har	 tidsperioden	 delats	 upp	 där	 ickeperiodiserade	 respektive	

periodiserade	hedgar	har	 skapats.	Med	hjälp	av	data	 från	Statistiska	 centralbyrån	och	Valueguard	har	

både	 nationella	 och	 regionala	 hedgar	 kunnat	 inkluderas	 i	 analysmodellen.	 Därtill	 kommer	 uppsatsen	

genom	 en	 litterär	 genomgång	 i	 kombination	 med	 resultatet	 av	 hedgingeffektiviteten	 analysera	

förutsättningarna	 för	 att	 etablera	 en	 bostadsprisderivatmarknad	 i	 Sverige	 ur	 ett	

transaktionskostnadsperspektiv.		

1.6	Forskningsbidrag	
Det	saknas	tidigare	studier	av	hedgingeffektivitet	på	den	svenska	bostadsmarknaden	och	därmed	bidrar	

denna	uppsats	med	att	minska	denna	kunskapslucka.	I	och	med	avsaknaden	av	tidigare	studier	på	den	

svenska	marknaden	möjliggörs	inga	jämförelser	av	uppsatsens	resultat	med	tidigare	svenska	studier	utan	

uppsatsen	får	 istället	ses	som	viktig	för	att	visa	hur	effektiv	en	hedge	av	bostadsprisrisken	i	Sverige	är.	

Därmed	kan	uppsatsens	resultat	vara	av	intresse	för	både	enskilda	hushåll	och	institutioner	med	intresse	

av	att	hedga	bostadspriser.	Resultatet	bidrar	med	att	belysa	komplexiteten	 i	att	 identifiera	en	optimal	

hedgingstrategi	och	hegdingmetod	för	att	genomföra	en	effektiv	hedge	av	svenska	bostadspriser.	 	
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2	Bostäder	
Ett	hushåll	hyr	eller	äger	sin	bostad,	att	äga	sin	egen	bostad	kräver	tillgång	till	finansiella	möjligheter	att	

finansiera	 sitt	 bostadsköp	 med	 vilket	 oftast	 är	 förknippat	 med	 ett	 bostadslån.	 Hushållens	

finansieringsmöjligheter	 beror	 främst	 på	 inkomst	 och	 befintliga	 tillgångar	 vilket	 givet	 samma	

förutsättningar	skapar	likvärdiga	möjligheter	till	bostadslån.	När	bostaden	väl	är	självägd	är	bostadsägaren	

exponerad	mot	en	prisrisk	om	bostaden	skulle	 falla	 i	värde	och	är	bostaden	belånad	är	bostadsägaren	

även	 exponerad	mot	 en	 ränterisk.	 Samtidigt	 gör	 belåningen	 investeringen	 än	mer	 riskfylld	 i	 och	med	

hävstången	som	uppstår.	Hyr	individen	sin	bostad	är	denne	exponerad	mot	en	hyresrisk	istället	och	Sinai	

och	Souleles	(2005)	visar	att	hyresrisken	till	och	med	kan	vara	en	större	risk	än	riskerna	kopplade	till	att	

äga	sin	egen	bostad.	Sinai	och	Souleles	(2005)	framhäver	korrelationen	mellan	nuvarande	bostad	och	en	

eventuell	framtida	bostad	där	en	egenägd	bostad	kan	vara	en	naturlig	hedge	mot	ett	framtida	bostadsköp	

givet	en	korrelation	mellan	bostädernas	prisutveckling.	För	en	hyrestagare	är	denna	naturliga	hedge	inte	

möjlig	då	bostaden	inte	är	självägd.		

Att	 prissättningen	 och	 dess	 dynamik	 på	 bostadsmarknaden	 är	 komplex	 råder	 det	 konsensus	 om	 i	

existerande	litteratur.	Den	effektiva	marknadshypotesen	(Fama,	1970)	är	en	grundpelare	för	att	analysera	

hur	effektiva	marknaderna	för	olika	tillgångar	är.	Cho	(1996)	sammanfattar	existerande	litteratur	och	visar	

därigenom	att	det	inte	finns	någon	enhetlig	syn	i	vilken	grad	bostadsmarknaden	är	effektiv.	För	att	följa	

prisutvecklingen	på	en	underliggande	marknad	som	består	av	ett	stort	antal	enheter	(bostäder)	används	

index	 och	 bostadsprisindex	 framställs	 vanligen	 genom	 någon	 utav	 fyra	 huvudmetoder:	 medel-

/medianvärde,	 hedonisk,	 repeat-sales	 eller	 en	 hybridvariant	 av	 hedonisk	 och	 repeat-sales	 (Cho,	 1996;	

Clapp	&	Giaccotto,	1992;	Ericson	et	al.,	2013).		

Den	 enklaste	 metoden	 är	 medelvärdesmetoden	 vilken	 är	 SCB:s	 (2018a)	 huvudmetod.	 Ett	 aritmetiskt	

medelvärde	tas	på	försäljningspriserna	under	en	viss	period	och	medelvärdesmetoden	tar	ingen	hänsyn	

till	enskilda	karaktäristikor	på	bostäderna	och	dessas	heterogenitet	såsom	att	många	stora	bostäder	säljs	

under	en	viss	period.	En	vidareutveckling	av	medelvärdesmetoden	är	den	hedoniska	metoden	som	istället	

för	att	enbart	kontrollera	för	bostadspriser	även	tar	hänsyn	till	specifika	karaktäristikor	vilket	Bollerslev,	

Patton	och	Wang	(2016)	menar	ger	en	säkrare	skattning.	Case,	Pollakowski	och	Wachter	(1991)	lyfter	dock	

fram	att	en	svaghet	med	den	hedoniska	metoden	är	att	den	delvis	blir	 ineffektiv	då	den	misslyckas	att	

inkorporera	all	tillgänglig	information	i	och	med	att	samtliga	bostadsspecifika	attribut	inte	kan	observeras.	

En	lösning	på	detta	problem	föreslogs	först	av	Bailey,	Muth	och	Nourse	(1963)	och	har	bearbetats	av	Case	

och	Shiller	(1989)	till	weighted	repeat-sales-metoden.	Repeat-sales-metoden	grundas	i	att	priset	på	exakt	
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samma	bostad	observeras	minst	två	gånger	vilket	gör	att	observationer	på	karaktäristikorna	av	enskilda	

bostäder	 inte	krävs	utan	att	endast	transaktionspris	och	transaktionsdatum	krävs	(Case,	Pollakowski	&	

Wachter,	1991).	Det	är	dock	svårt	att	frekvent	observera	transaktioner	av	exakt	samma	bostad	och	trots	

att	exakt	samma	bostad	observeras	kan	förslitning	påverka	karaktäristikan	av	bostaden.	I	litteraturen	har	

problemen	med	repeat-sales-metoden	gett	upphov	till	ett	flertal	bias-formuleringar;	"renovation	bias",	

"hedonic	bias",	"trading-frequency	bias",	"sample-selection	bias"	och	"aggregation	bias"	(se	Cho	(1996)	

för	en	översiktlig	genomgång).	De	statistiska	bias	som	uppkommer	är	delvis	hanterbara	och	nyutvecklade	

varianter	 av	 repeat-sales-metoden	har	 konstruerats	 för	 att	 hantera	problemen.	Grundläggande	 teorin	

inom	 hybrid-metoden	 lades	 av	 Case	 och	 Quigley	 (1991)	 och	 Quigley	 (1995)	 där	 en	 kombination	 av	

hedonisk-	och	repeat-sales-metod	används	för	att	hantera	biasproblematiken.		

Vad	är	det	då	för	bostadsspecifika	karaktäristikor	som	är	svårobserverade?	Ett	välkänt	angreppssätt	inom	

finans	är	att	med	utgångspunkt	i	Capital	Asset	Pricing	Model,	CAPM,	(Sharpe,	1964)	dela	upp	risken	för	en	

tillgång	 i	 systematisk	 och	 idiosynkratisk	 (osystematisk	 risk).	 På	 bostadsmarknaden	 återspeglar	 den	

systematiska	risken	prisrörelser	kopplat	till	fundamentala	makroekonomiska	variabler	såsom	hushållens	

skuldsättning,	 ränteläge,	 BNP,	 arbetslöshet	 med	mera	 (Bourassa	 et	 al.,	 2009).	 En	 uppdelning	 av	 den	

systematiska	risken	i	nationell	risk	(risk	som	påverkar	samtliga	bostäder	inom	ett	land)	och	lokal	risk	(risk	

som	 endast	 påverkar	 en	 begränsad	 del	 utav	 ett	 land)	 är	 lämpligt	 utefter	 tillgångsslaget	 bostäders	

egenskaper	(Bayer,	Ellickson	&	Ellickson,	2010;	Bourassa	et	al.,	2009).	En	lokal	risk	kan	exempelvis	vara	

beroendet	av	en	stor	arbetsgivare	på	orten	eller	tillgång	till	bra	infrastruktur.	Den	idiosynkratiska	risken	

består	av	bostadsspecifika	attribut	såsom	antal	 rum,	bostadsstorlek,	 tillgång	till	garageplats	med	mera	

(Giacoletti,	2017).	I	figur	1	nedan	illustreras	uppdelningen	utav	bostadsprisrisken.		

Det	är	enligt	Case	och	Quigley	(1991)	den	lokala	risken	och	den	idiosynkratiska	risken	som	är	svårfångad	i	

ett	nationellt	bostadsprisindex,	dock	är	det	viktigt	att	poängtera	att	det	 inte	enbart	går	att	konstruera	

index	 utefter	 en	 geografisk	 uppdelning.	 Ericson	 et	 al.	 (2013)	 argumenterar	 för	 att	 bostädernas	

karaktäristikor	är	en	viktigare	komponent	än	den	geografiska	komponenten	och	att	dessa	skiljer	sig	åt	

även	lokalt	vilket	gör	att	även	dessa	måste	fångas	effektivt.	Detta	stöds	utav	Goh,	Costello	och	Schwann	

(2012)	 som	 argumenterar	 för	 att	 använda	 dissaggregerade	 data	 på	 lägsta	 möjliga	 nivå	 vid	

husprisindexkonstruktioner.		
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Figur	1	–	Uppdelning	av	bostadsprisrisken.	

	

Källa:	Egen	konstruktion.	

I	den	ursprungliga	CAPM-teorin	antas	investeraren	enbart	få	kompensation	för	den	systematiska	risken	

då	den	osystematiska	risken	diversifieras	bort.	För	bostadsmarknaden	är	situationen	dock	en	annan,	ett	

enskilt	hushåll	äger	vanligen	endast	en	bostad	och	Case,	Cotter	och	Gabriel	(2011)	menar	då	att	hushållen	

därmed	saknar	möjlighet	att	diversifiera	bort	den	idiosynkratiska	(bostadsspecifika)	risken.	Istället	för	att	

enbart	få	kompensation	för	marknadsrisken	borde	bostadsinnehavaren	få	kompensation	för	den	totala	

risken	(Case,	Cotter	&	Gabriel,	2011).		

Bostadsmarknaden	 kännetecknas	 av	 friktioner	 vilket	 delvis	 omkullkastar	 effektiva	marknadshypotesen	

och	dessutom	gör	prissättningen	 samt	 indexkonstruktionen	komplex.	Även	om	en	budgivningsprocess	

blivit	 allt	 vanligare	 på	 bostadsmarknaden	 i	 och	 med	 en	 ökad	 efterfrågan	 kvarstår	 strukturen	 kring	

bostadsaffären	 med	 en	 köpare,	 en	 säljare	 och	 en	 mellanpart	 (mäklare).	 Strukturen	 skapar	

transaktionskostnader	 i	 form	av	sök-	och	administrationskostnader	men	bidrar	även	till	att	marknaden	

efterliknar	en	förhandlingsmarknad	där	aspekter	som	förhandlingsstyrka	samt	informationsasymmetri	är	

viktiga	(Harding,	Knight	&	Sirmans,	2003).	Strukturen	bidrar	likaså	till	att	skapa	en	illikvid	bostadsmarknad,	

en	 bostad	 säljs	 inte	 med	 kort	 varsel	 och	 bostadsinnehavaren	 är	 därigenom	 exponerad	 mot	 en	

likviditetsrisk.	 Tidshorisonten	 på	 en	 bostadsinvestering	 är	 allt	 som	 oftast	 lång	 vilket	 gör	 att	 en	

investeringshorisont	bör	 inkorporeras	 för	 att	 helt	 ta	hänsyn	 till	 risken.	 Englund,	Quigley	 och	Redfearn	

Bostadsprisrisk	
(total	risk)

Systematisk	risk

Nationell	risk Lokal	risk

Idiosynkratisk	
risk

Bostadsspecifik	
risk
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(1999)	visar	med	svenska	data	att	avkastningen	och	risken	på	bostadsinvesteringar	varierar	med	val	av	

datafrekvens	och	mätningsmetod.	Inom	finanslitteraturen	är	Intertemporal	Capital	Asset	Pricing	Model,	

ICAPM,	(Merton,	1973)	en	utbyggnad	av	CAPM	som	ett	försök	att	 inkorporera	tidsperspektivet	och	att	

investeringsmöjligheterna	 varierar	 över	 tid.	De	 stränga	 antagandena	bakom	CAPM	och	 ICAPM	gör	 att	

bostadsmarknadens	friktioner	inte	passar	väl	med	dessa	teorier.	Riskaversionen	fångas	i	dessa	modeller	

men	 ett	 implicit	 antagande	 är	 att	 alla	 har	 samma	 preferenser,	 vilket	 är	 långt	 ifrån	 sant	 på	

bostadsmarknaden.	
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3	Hedging	
När	 den	 enskilde	 individen	 investerar	 i	 en	 tillgång	 framhåller	 Bodie,	 Kane	 och	 Marcus	 (2014)	 att	

investeraren	 är	 exponerad	 mot	 olika	 risker	 beroende	 på	 tillgångsslagets	 egenskaper.	 Exempelvis	

definieras	en	allmän	nedgång	av	marknaden	som	marknadsrisk	medan	ett	nytt	amorteringskrav	som	slår	

mot	bostadsmarknaden	kan	definieras	som	en	politisk	risk.	Att	investeraren	skall	kunna	skydda	sig	mot	

samtliga	risker	förefaller	orimligt	och	istället	för	ett	totalskydd	mot	risker	anser	Harrington	och	Niehaus	

(1999)	att	fokus	ligger	på	avkastning-risk-förhållandet	som	speglar	kravet	investeraren	har	på	förväntad	

avkastning	 för	 att	 ta	 på	 sig	 risken	 som	 en	 investering	 innebär.	 På	 individnivå	 menar	 Harrington	 och	

Niehaus	 (1999)	 att	 riskhantering	 är	 att	maximera	 välfärden	 för	 en	 individ	 givet	 dennes	 riskattityd.	 Ett	

sådant	synsätt	 innebär	att	bostadsinvesteringen	 inte	kan	hanteras	avskilt	 från	andra	 investeringar.	Syz	

(2008)	hävdar	dock	att	individer	sällan	tar	hänsyn	till	bostadsinvesteringen	när	de	fattar	beslut	om	sina	

övriga	investeringar.		

Englund,	Hwang	och	Quigley	(2002)	samt	Goetzmann	(1993)	har	visat	att	hänsyn	till	bostadsinvesteringen	

i	 ett	 hushålls	 portföljperspektiv	 kan	effektiversera	 investeringsportföljen	och	därigenom	kan	 individen	

maximera	 sin	 välfärd	 givet	 sin	 riskattityd.	 Ett	 problem	 att	 inkorporera	 bostaden	 i	 portföljen	 är	 dess	

viktning	 eftersom	 priset	 fluktuerar	men	möjligheten	 att	 köpa/sälja	 obegränsat	 antal	 bostäder	 för	 att	

justera	bostadens	vikt	i	portföljen	är	svårt.	För	att	fritt	och	kontinuerligt	kunna	justera	vikten	i	portföljen	

krävs	ett	finansiellt	instrument	som	har	de	grundläggande	egenskaperna	för	att	anses	vara	ett	effektivt	

derivat.	 Det	 är	 just	 denna	 viktning	 ur	 ett	 portföljperspektiv	 som	 ger	möjlighet	 till	 olika	 exponeringar	

beroende	på	individens	attityd	gentemot	risk.	Hedging	är	enligt	Kolb	och	Overdahl	(2006)	en	strategi	som	

justerar	 (reducerar)	 riskexponering	mot	 redan	befintlig	 risk	 i	 en	 tillgång	genom	att	 ta	en	position	 i	ett	

finansiellt	 instrument.	 Hedging	 är	 inte	 det	 enda	 alternativet	 för	 att	 skydda	 sig	 mot	 riskexponering,	

Harrington	och	Niehaus	(1999)	delar	in	riskhanteringsmetoderna	i	tre	huvudkategorier;	förlust-kontroll,	

förlust-finansiering	och	intern	riskreducering.		

Förlust-kontroll-kategorin	är	inriktad	mot	att	rent	konkret	hantera	riskerna,	detta	i	form	av	att	antingen	

minska	riskfyllda	aktiviteter	eller	att	vidta	ökad	försiktighet.	På	bostadsmarknaden	kan	ökad	försiktighet	

exempelvis	innebära	att	en	billigare	bostad	köps	för	att	inte	vara	lika	riskexponerad	medan	att	helt	avstå	

från	riskfyllda	aktiviteter	kan	tolkas	som	att	hyra	sin	bostad	istället	för	att	köpa	den.	Att	hyra	sin	bostad	

är	dock	inte	det	heller	helt	riskfritt,	Sinai	och	Souleles	(2005)	har	visat	att	hyresrisken	till	och	med	kan	vara	

större	än	risken	att	äga	sin	egen	bostad	beroende	på	investeringshorisont.		
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Förlust-finansiering-kategorin	är	mer	finansiellt	inriktad	vilket	innebär	ett	fokus	mot	att	finna	finansiella	

kontrakt/medel	som	kan	bära	de	förluster	som	riskexponeringen	innebär.	Att	bibehålla	riskexponeringen	

men	 att	 avsätta	 ett	 buffertsparande	 för	 att	 bära	 fluktuationerna	 i	 bostadsvärdet	 kan	 vara	 en	 effektiv	

metod	men	binder	 samtidigt	 kapital.	 Försäkringsmarknaden	är	en	annan	 finansiell	metod	där	premier	

betalas	löpande	och	försäkringstagaren	ersätts	efter	gällande	villkor	om	det	krävs.	Alltfler	nybyggnationer	

erbjuder	prisfallsförsäkring	mot	ett	mindre	pristillägg,	om	marknadspriset	på	ett	befintligt	bostadsinnehav	

skulle	minska	fram	till	köpedagen	ersätts	köparen	av	en	nybyggnation	med	mellanskillnaden	(Englund,	

2009b;	Shiller	&	Weiss,	1999).	Möjligheten	att	inta	en	position	i	ett	finansiellt	instrument	för	att	minska	

riskexponeringen	mot	bostadsmarknaden	är	idag	inte	möjligt	på	svenska	marknaden,	dvs.	det	återfinns	

inga	möjligheter	att	hedga	sig	(Song	&	Wilhelmsson,	2010).	Att	överlåta	risken	till	en	annan	aktör	eller	

dela	 risken	med	andra	aktörer	är	 likaså	en	 riskhanteringsmetod	med	 finansiell	karaktär.	Denna	metod	

föreslogs	 inom	 bostadsmarknaden	 av	 Caplin	 et	 al.	 (1997)	 och	 kan	 kortfattat	 benämnas	 riskpoolning.	

Englund	(2009b)	beskriver	denna	riskpoolningsmetod	som	ett	delägarskap	där	utomstående	investerare	

samäger	bostaden	men	den	boende	har	full	förfoganderätt	över	bostaden.		

Intern	riskreducering	är	den	slutliga	huvudkategorin	och	behandlar	istället	möjligheten	att	själv	reducera	

risken	istället	för	att	överföra	den	till	en	annan	part.	Diversifiering	är	en	vedertagen	riskreduceringsmetod	

som	 ger	 möjlighet	 att	 eliminera	 all	 idiosynkratisk	 risk	 och	 med	 utgångspunkt	 i	 CAPM	 kompenseras	

investeraren	 enbart	 för	 marknadsrisken	 (Sharpe,	 1964).	 Katzler	 (2016)	 visar	 att	 det	 på	 svenska	

fastighetsmarknaden	finns	diversifieringsvinster	att	göra	över	olika	fastighetsslag	men	belyser	samtidigt	

svårigheten	 för	 den	 enskilde	 investeraren	 att	 kunna	 ta	 dessa	 positioner.	 Till	 största	 del	 är	 det	

institutionella	investerare	som	har	möjlighet	att	göra	direktinvesteringar	i	fastigheter	och	kan	dra	nytta	

av	dessa	diversifieringsvinster	(Katzler,	2016).	Ett	utökat	informationsflöde	och	möjligheten	att	agera	på	

informationen	är	en	effektiv	riskhanteringsmetod	som	fungerar	på	de	flesta	marknader.	Bayer,	Ellickson	

och	Ellickson	(2010)	menar	att	bostadsmarknaden	till	en	stor	del	präglas	utav	bostadsspecifik	risk.	Den	

stora	andelen	bostadsspecifik	risk	innebär	att	det	skulle	vara	resurskrävande	för	det	enskilda	hushållet	att	

löpande	skaffa	sig	information	om	samtliga	karaktäristikor.		

En	 del	 utav	 de	 föreslagna	 riskhanteringsmetoderna	 ovan	 förefaller	 vara	 intuitiva	 och	 självförklarande	

medan	en	del	anses	vara	svårapplicerade	på	bostadsmarknaden.	Att	hyra	sin	bostad	eller	investera	i	en	

billigare	 lägenhet	 kan	 för	 den	 enskilde	 individen	 vara	 omöjligt	 utefter	 individspecifika	 behov	 eller	

marknadsutformning	 och	 således	 inte	 applicerbart	 generellt	 på	 bostadsmarknaden.	

Riskpoolningsmöjligheten	beskrivs	av	Englund	(2009b)	som	juridiskt	komplicerad	och	en	alltför	avancerad	
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metod	 för	 enskilda	 hushållet.	 Likaså	 framstår	 intern	 riskreducering	 som	 en	 metod	 riktad	 mot	 större	

investerare	eller	företag	snarare	än	ett	hushåll.	Försäkrings-	eller	hedgingmetoden	kan	anses	som	mest	

lämpad	för	ett	individuellt	hushåll	där	en	försäkring	är	enkel	att	förstå	samtidigt	som	hedgingmetoden	är	

den	mest	diskuterade	i	riskhanteringslitteraturen	för	bostadsmarknaden.	Harrington	och	Niehaus	(1999)	

förklarar	att	försäkringsföretagen	återförsäkrar	eller	på	annat	vis	åsidosätter	sin	risk	vid	försäkringsavtal.	

Denna	riskjustering	kan	försäkringsföretagen	göra	via	en	position	i	ett	derivatinstrument,	således	kommer	

det	även	ur	ett	försäkringsperspektiv	finnas	behov	av	ett	derivatinstrument.		

Det	 återfinns	 många	 möjliga	 derivatinstrument	 som	 kan	 användas	 för	 hedgingsyfte	 på	

bostadsmarknaden.	 Det	 bör	 dock	 förtydligas	 att	 alla	 dessa	 teoretiska	 derivatinstrument	 kopplade	 till	

bostadsmarknaden	i	dagsläget	inte	finns	tillgängliga	för	handel	i	Sverige.	Genom	att	utvidga	Hulls	(2012)	

definition	av	hedging	går	det	översätta	till	bostadsmarknaden	genom	att	säga	att	målet	för	en	hedgare	på	

bostadsmarknaden	är	att	reducera	den	bostadsprisrisk	bostadsägaren	är	exponerad	emot.	

3.1	Hedgingmetodik	och	hedgingstrategi	
Korrelationen	mellan	två	tillgångar	är	ett	utav	måtten	tillsammans	med	många	andra	som	definierar	en	

hedge.	Baur	och	Lucey	(2010)	menar	på	att	ett	hedginginstrument	är	en	tillgång	(finansiellt	instrument)	

som	är	negativt	korrelerad	med	den	tillgång	som	ska	hedgas.	Då	det	finansiella	instrument	som	används	

för	 att	 hedga	 är	 negativt	 korrelerat	 med	 den	 tillgång	 som	 ska	 hedgas	 innebär	 det	 att	 när	 vår	

riskexponerade	 tillgång	 minskar	 i	 värde	 ökar	 värdet	 på	 hedginginstrumentet.	 Den	 absolut	 optimala	

hedgen	 uppkommer	 då	 det	 återfinns	 en	 perfekt	 negativ	 korrelation,	 enligt	 Hull	 (2012)	 uppnås	 då	 en	

perfekt	hedge	som	eliminerar	all	risk.	Det	är	dock	naivt	att	endast	ta	hänsyn	till	korrelationen	när	en	hedge	

konstrueras	 utan	 litteraturen	 har	 vuxit	med	 olika	 riskmått.	 Genom	 tidiga	 arbeten	 av	Working	 (1953),	

Johnson	 (1960)	 och	 Stein	 (1961)	 med	 en	 portföljapproach	 på	 hedging	 ledde	 det	 senare	 fram	 till	

Ederingtons	(1979)	minimum	variance	hedge	ratio	(MV).	Detta	är	ett	exempel	på	en	optimal	hedge	ratio	

(OHR)	som	visar	hur	stor	position	som	bör	tas	i	hedginginstrumentet	för	att	utefter	vald	hedgingmetod	

skapa	den	mest	effektiva	hedgen	(Shrestha	et	al.,	2018).	MV	är	den	vanligaste	metoden	att	använda	för	

att	skatta	OHR	och	detta	har	gjorts	med	flertalet	olika	ekonometriska	modeller	 (Chen,	Lee	&	Shrestha	

(2003)	ger	en	presentation	av	olika	hedge	ratios).		

Tidigare	 studier	på	bostadsmarknaden	använder	 vanlig	OLS-metodik	 (Bertus,	Hollans	&	Swidler,	 2008;	

Hinkelmann	&	Swidler	(2008);	He,	Wu	&	Li,	2017;	m.fl.)	men	även	mer	avancerade	metoder	i	form	DCC-

metodik,	Dynamic	Conditional	Correlation,	(Berg,	Gu	&	Lien,	2007)	används	för	att	skatta	MV.		
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Om	 vi	 benämner	 avkastningen	 på	 ett	 hedginginstrument	 Rh	 och	 avkastningen	 på	 tillgången	 som	 ska	

skyddas	Rs	definieras	enligt	Ederington	(1979)	avkastningen	på	den	hedgade	portföljen,	RH,	som:		

	 𝑅" = 𝑆 ∗ 𝑅& − 	𝐻 ∗ 𝑅*,		 (1)	

	

där	S	motsvarar	portföljinnehavet	av	tillgången	som	ska	skyddas	medan	H	motsvarar	portföljinnehavet	

för	 hedginginstrumentet.	 När	 två	 tillgångar	 kombineras	 i	 en	 portfölj	 måste	 hänsyn	 tas	 till	 respektive	

tillgångs	varians	och	deras	kovarians	för	att	beräkna	portföljvariansen:		

	 𝑉𝑎𝑟(𝑅") = 𝜎"2 = 	 𝑆2𝜎&2 	+ 	𝐻2𝜎*2 	+ 	2𝑆𝐻𝜎&,*,	 (2)	

	

där	𝜎"2,	𝜎&2	 och	𝜎*2	 är	 variansen	 för	 avkastningen	 på	 den	 hedgade	 portföljen	 respektive	 variansen	 för	

avkastningen	 på	 hedginginstrumentet	 och	 den	 tillgång	 som	 ska	 skyddas.	 𝜎&,*	 motsvarar	 kovariansen	

mellan	hedginginstrumentet	och	den	skyddade	tillgången.		

Genom	att	vidare	följa	Ederington	(1979)	minimeras	variansen	i	portföljen	med	avseende	på	proportionen	

av	den	tillgången	som	skall	skyddas	(b).	Antar	vi	att	𝑏 = 	−	𝐻 𝑆	kan	portföljvariansen	beskrivas	enligt:		

	 𝑉𝑎𝑟(𝑅") = 𝜎"2 = 	 𝑆2 𝜎&2 	+ 	𝑏2𝜎*2 − 	2𝑏𝜎&,* .	 (3)	

	

Deriveras	sedan	ekvation	3	med	avseende	på	b	nås	nedan	resultat:		

	 𝜕𝑉𝑎𝑟(𝑅")
𝜕𝑏

= 	 𝑆2 2𝑏𝜎*2 − 	2𝜎&,* .	 (4)	

	

Första	ordningens	villkor	ger	oss	då	att	det	b	som	minimerar	variansen	av	den	hedgade	portföljen	är:		

	 𝑏∗ = 	
𝜎&,*
𝜎*2

.	 (5)	

	

Den	 OHR	 som	 minimerar	 variansen	 i	 en	 hedgad	 portfölj	 är	 således	 kovariansen	 mellan	

hedginginstrumentet	och	tillgången	som	ska	skyddas	dividerat	med	hedginginstrumentets	varians.	Sätts	

S=1	ger	b*	en	OHR	i	form	utav	enheter	av	hedginginstrumentet	som	krävs	per	enhet	av	tillgången	som	ska	

skyddas.	Genom	en	enkel	OLS-regression	med	avkastningen	på	tillgången	som	skall	skyddas	som	beroende	

variabel	 (Rs)	 och	 avkastningen	 på	 hedginginstrumentet	 som	 oberoende	 variabel	 (Rh)	 skattas	 OHR	

beskriven	i	ekvation	5	enligt	Kolb	och	Overdahl	(2006)	som:		
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	 𝑅&,8 = 	𝛼 + 	𝛽𝑅*,8 + 	𝜀8,	 (6)	

	

där	β	motsvarar	OHR,	α	motsvarar	interceptet	och	εt	är	en	residualterm	med	väntevärde	lika	med	0	(E[εt]	

=	0)	och	konstant	varians	(E[εt2]	=	𝜎<2).	Indexeringen	t	betyder	tidpunkt	t.	På	bostadsmarknaden	finns	det	

som	beskrivet	i	avsnitt	2	om	bostäder	en	problematik	kring	att	konstruera	en	underliggande	tillgång	som	

ligger	 till	 grund	 för	 ett	 hedginginstrument.	 Det	 är	 just	 denna	 problematik	 som	MV	 och	OHR	 försöker	

använda	och	skapa	en	lösning	på	vilket	kallas	cross-hedging.	Hull	(2012)	definierar	cross-hedging	som	när	

två	tillgångar	kombineras	i	en	portfölj	för	att	skapa	en	hedge	och	dessa	tillgångar	inte	är	exakt	lika.		

Det	 är	 inte	 oproblematiskt	 att	 regressera	 två	 icke-stationära	 variabler	 mot	 varandra,	 Granger	 och	

Newbold	 (1974)	 visar	 att	 problem	 med	 spurious	 regression	 kan	 leda	 till	 felaktiga	 skattningar	 och	

teststatistikor.	Myers	och	Thompson	(1989)	föreslår	en	generalized	optimal	hedge	ratio	(GOHR)	för	att	

komma	runt	de	statistiska	problemen	med	att	inte	få	unbiased	skattningar	vid	regression	enligt	ekvation	

6.	Modellen	fångar	upp	att	kovariansen	och	variansen	är	betingade	skattningen	som	speglar	all	tillgänglig	

information.	Genom	att	utöka	ekvation	6	med	en	vektor	av	kända	variabler	som	påverkar	avkastningen	

på	den	tillgång	som	ska	skyddas	definierar	Myers	och	Thompson	(1989)	GOHR-modellen	enligt:		

	 𝑅&,8 = 	𝛼 + 	𝛽𝑅*,8 + 	𝜃𝑋8?@ + 	𝜀8,	 (7)	

	

där	θ	är	en	vektor	av	parametrar,	Xt-1	är	en	vektor	av	variabler	som	antas	ge	information	om	avkastningen	

på	tillgången	som	ska	skyddas	medan	interceptet,	residualen	samt	𝛽	och	Rh,t	har	samma	egenskaper	som	

i	ekvation	6.	Därigenom	fås	en	OHR	som	är	betingad	informationssetet,	β|	Xt-1.	Om	tillgänglig	information	

om	bostadsspecifika	karaktäristikor	kan	inkluderas	i	ett	hedginginstrument	kan	det	således	eventuellt	ge	

en	bättre	hedgingmöjlighet.	Denna	metodik	används	av	Schorno,	Swidler	och	Wittry	(2014)	som	visar	att	

bostadsprisrisken	kan	hedgas	mer	effektivt	med	hjälp	av	en	GOHR.		

Om	 det	 återfinns	 en	 långsiktig	 relation	 (kointegration)	 mellan	 tillgången	 som	 ska	 skyddas	 och	

hedginginstrumentet	 presenterar	 Engle	 och	 Granger	 (1987)	 en	 lösning	 på	 hur	 spurious	 regression-

problemet	kan	hanteras	ekonometriskt.		Detta	görs	genom	att	skatta	en	Error	Correction	Model	(ECM):		

	 ∆𝑠8 = 	 𝛽C∆ℎ8?C

E

CFG

+ 		 𝛾C∆𝑠8?C

I

CF@

+ 	𝛼𝐸𝐶𝑀8?@ + 	𝜂8,	 (8)	

	

där	st	motsvarar	logaritmerade	värdet	av	den	tillgång	som	ska	skyddas	i	tidpunkt	t,	βi	är	en	parameter	för	



15	
	

logaritmerade	 värdet	 av	 hedginginstrumentet	 tidpunkt	 t-i,	 ht-i	 är	 det	 logaritmerade	 värdet	 av	

hedginginstrumentet	tidpunkt	t-i,	γi	är	en	parameter	för	det	logaritmerade	värdet	av	den	tillgång	som	ska	

skyddas	tidpunkt	t-i,	st-i	är	det	logaritmerade	värdet	av	den	tillgång	som	ska	skyddas	tidpunkt	t-i,	α	är	en	

kortsiktig	justeringsparameter	som	visar	hur	mycket	per	tidsperiod	som	processen	anpassar	sig	ifrån	en	

avvikelse	från	den	långsiktiga	gemensamma	trenden	(steady	state),	ECMt-1	är	error-komponenten	och	η	

är	en	residualterm	med	väntevärde	lika	med	0	(E[ηt]	=	0)	och	konstant	varians	(E[ηt
2]	=	𝜎N2).	Under	denna	

hedgingmetodik	kommer	parametern	𝛽8	vara	OHR.	ECM-komponenten	i	ekvation	8	motsvarar	feltermen	

i	en	vanlig	OLS-regression	från	föregående	tidsperiod,	med	andra	ord	feltermen	i	ekvation	6.	Detta	utgör	

en	 långsiktig	 gemensam	 trend	 (steady	 state)	 som	 i	 Grangers	 representationsteorem	 antas	 finnas	 om	

variablerna	är	kointegrerade	 (Engle	&	Granger,	1987).	Engle	och	Granger	 (1987)	menar	att	hänsyn	 tas	

både	 till	 en	 långsiktig	 gemensam	 trend	 och	 de	 kortsiktiga	 fluktuationerna.	 Om	 två	 variabler	 är	 icke-

stationära	kan	de	ha	en	långsiktig	gemensam	trend	som	är	stationär.	Genom	att	även	ta	hänsyn	till	den	

kortsiktiga	dynamiken	i	en	ECM	argumenterar	Kroner	och	Sultan	(1993)	för	att	skattningarna	från	ECM-

metodiken	är	mer	pålitliga	än	vanlig	OLS-metodik.	Kopplat	till	bostäder	har	Ma	och	Liu	(2010)	använt	en	

ECM-metod	för	att	undersöka	huruvida	huspriser	i	Australien	kan	vara	en	hedge	mot	inflation.		

Korrelationen	mellan	bostadsprisindex	och	enskilda	bostäder	kan	variera	över	tid.	Den	kan	bland	annat	

variera	 beroende	 på	 bostadsspecifika	 faktorer	 och	 makroekonomiska	 händelser	 vilka	 påverkar	

bostadspriserna	 på	 ett	 annorlunda	 sätt	 i	 olika	 geografiska	 regioner.	 Beroende	 på	 individens	

investeringshorisont	har	Englund,	Hwang	och	Quigley	(2002)	på	den	svenska	bostadsmarknaden	visat	att	

korrelationen	 mellan	 bostadspriserna	 och	 bostadsprisindex	 varierar.	 	 Chen,	 Lee	 och	 Shrestha	 (2004)	

påvisar	även	att	tidsperspektivet	för	hedgen	påverkar	den	optimala	hedge	ration	och	hedgens	effektivitet.	

En	familjs	eller	individs	bostadsinvestering	är	på	många	sätt	inte	tidsmässigt	exakt	planerad.	Livshändelser	

såsom	 arbetslöshet,	 nytt	 arbete,	 utökad	 familj	 eller	 liknande	 kan	 påverka	 investeringshorisonten	 i	 en	

enskild	bostad.	Det	finns	även	mer	tidssäkra	bostadsinvesteringar	där	ett	hedgingbehov	finns,	exempelvis	

vid	en	överbryggnadsperiod	i	och	med	ett	bostadsbyte.	Således	finns	det	motiv	att	testa	huruvida	olika	

tidsperioder	påverkar	hedgens	effektivitet	och	OHR.		

För	att	inkorporera	att	varianser	och	kovarianser	kan	skilja	sig	över	tid	och	att	olika	händelser	påverkar	

bostadsinvesteringen	 finns	 ett	 antal	 hedgingstrategier	 som	 kan	 tillämpas.	 Koutmos	 och	 Pericli	 (1999)	

föreslår	att	antingen	tillämpa	en	hedgingstrategi	som	kontinuerligt	justerar	OHR,	en	dynamisk	hedge,	eller	

en	hedgingstrategi	som	innebär	att	en	OHR	sätts	en	gång	och	sedan	inte	rörs,	en	statisk	hedge.	En	statisk	

hedge	kan	sättas	enligt	någon	av	ovan	beskriven	metodik	alternativt	kan	en	naiv	hedge	användas.	En	naiv	
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hedge	innebär	att	hedgen	sätts	i	förhållandet	1:1,	det	vill	säga	att	för	varje	värdemässig	enhet	av	tillgången	

som	 ska	 skyddas	 hedgas	 det	 med	 motsvarande	 värdemässig	 enhet	 av	 hedginginstrumentet.	 Den	

dynamiska	strategin	som	Koutmos	och	Pericli	(1999)	föreslår	kan	vara	mer	avancerad	i	form	av	dynamiska	

error-correction	GARCH-modeller	 eller	 genom	att	 använda	 tidsvarierande	OHR	där	 dessa	 skattas	 över	

olika	tidsfönster	och	kontinuerligt	rebalanseras.			

3.2	Hedgingeffektivitet	
För	att	bedöma	huruvida	en	hedgad	position	verkligen	ger	ett	skydd	är	hedgens	effektivitet	ett	vedertaget	

mått	(Lien,	2007;	Shrestha	et	al.,	2018;	Hinkelmann	&	Swidler,	2008;	m.fl.).	Ederington	(1979)	visar	att	det	

är	 portföljperspektivet	 som	 ger	 ett	 mått	 på	 hedgens	 effektivitet	 vilket	 gör	 det	 möjligt	 att	 mäta	

effektiviteten	 oavsett	 hedgingmetodik.	 Genom	 att	 jämföra	 variansen	 för	 en	 hedgad	 respektive	 en	

ohedgad	portfölj	visas	hedgens	effektivitet:		

	 𝐻𝐸 = 1 −	
𝑉𝑎𝑟(𝑅")
𝑉𝑎𝑟(𝑅P")

,	 (9)	

	

där	Var(RH)	är	variansen	i	en	hedgad	portfölj	och	Var(RUH)	är	variansen	i	en	ohedgad	portfölj.	Genom	att	

inkludera	ekvation	5	i	ekvation	3	fås	följande	uttryck:		

	 𝑉𝑎𝑟(𝑅"∗ ) = 𝜎"2 = 	 𝑆2 𝜎&2 	+ 	
𝜎&,*2

𝜎*2
− 	2

𝜎&,*2

𝜎*2
= 	 𝑆2 𝜎&2 − 	

𝜎&,*2

𝜎*2
.	 (10)	

	

Vilket	gör	att	hedgens	effektivitet	kan	skrivas	om	till:		

	 𝐻𝐸 = 	
𝜎&,*2

𝜎&2𝜎*2
= 	𝜌2,	 (11)	

	

där	 ρ2	 är	 korrelationskoefficienten	 i	 kvadrat	 vilket	 Ederington	 (1979)	 visar	 kan	 tolkas	 som	

förklaringsgraden,	R2,	när	en	regression	skattas.	Målet	är	att	uppnå	högsta	möjliga	förklaringsgrad	där	en	

förklaringsgrad	lika	med	1	således	reducerar	bostadsprisrisken	med	100	%,	det	vill	säga	en	perfekt	hedge.	

Kavussanos	och	Visvikis	(2008)	hävdar	att	när	en	hedge	ratio	är	skattad	genom	OLS	är	förklaringsgraden	

ett	 bra	 mått	 för	 att	 mäta	 hedgens	 effektivitet.	 Däremot	 påstår	 Kavussanos	 och	 Visvikis	 (2008)	 att	

effektiviteten	i	en	hedge	skattad	genom	ECM-metodik	bättre	förklaras	med	samma	beräkningsmetod	som	

finns	presenterad	i	ekvation	9.	Chou,	Denis	och	Lee	(1996)	använder	justerad	förklaringsgrad	som	mått	

för	hedgens	effektivitet	även	för	error	correction-modeller.	Den	justerade	förklaringsgraden	tar	hänsyn	

till	 att	 laggade	 variabler	 inkluderas	 i	 modellen	 och	 ger	 därigenom	 en	 mer	 rättvisande	 bild	 än	
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förklaringsgraden.	Det	bör	dock	poängteras	att	utvecklingen	för	individens	hedgade	portfölj	under	en	viss	

tidsperiod	inte	exakt	följer	utvecklingen	för	den	laggstruktur	som	error	correction-modellens	justerade	

förklaringsgrad	grundar	sig	på.	Kavussanos	och	Visvikis	(2008)	använder	därför	portföljperspektivet	för	att	

undvika	missvisande	 resultat	 på	 hedgens	 effektivitet.	 Trots	 att	 Chou,	 Denis	 och	 Lee	 (1996)	 använder	

justerad	 förklaringsgrad	 som	 en	 första	 indikator	 på	 hedgens	 effektivitet	 inkluderar	 de	 även	

portföljperspektivet	för	att	mäta	hedgens	effektivitet.	 	 I	metodkapitlet	utvecklas	hur	effektiviteten	i	en	

hedgad	portfölj	mäts	i	denna	studie.	

3.3	Tidigare	resultat	för	bostadsprishedge	
Via	en	 statisk	hedgingstrategi	undersöker	Hinkelmann	och	Swidler	 (2008)	om	ett	nationellt	 respektive	

regionalt	bostadsprisindex	kan	fungera	som	en	hedge	för	olika	delstater	i	USA.	Hedge	ration	för	de	olika	

delstaterna	med	 det	 nationella	 bostadsprisindexet	 som	 hedginginstrument	 varierar	mellan	 0,055	 och	

2,039	 samt	 visar	 på	 en	 hedgingeffektivitet	 som	 varierar	 mellan	 0	 %	 upp	 till	 87,4	 %.	 Används	 istället	

regionala	 bostadsprisindex	 varierar	 hedge	 ration	mellan	 0,024	 och	 1,773	medan	 hedgens	 effektivitet	

varierar	mellan	0,1	%	och	95,3	%.	Utifrån	resultaten	hävdar	Hinkelmann	och	Swidler	(2008)	att	det	finns	

större	möjligheter	för	en	effektivare	hedging	med	regionala	bostadsprisindex	men	även	att	variationen	av	

hedgingeffektiviteten	ökar	då	lokala	avvikelser	för	bostadspriserna	gör	att	de	i	större	grad	även	avviker	

från	dem	regionala	indexen.		

Schorno,	Swidler	och	Wittry	(2014)	använder	ett	bostadsprisindex	som	proxy	för	futuresavkastningar	för	

att	 visa	hur	effektiv	en	hedge	av	bostadspriset	på	 lokal	nivå	är	 i	 den	amerikanska	 staden	 Las	Vegas.	 I	

studien	tillämpas	olika	hedgingstrategier	på	ett	datamaterial	som	löper	över	tidsperioden	2006-2011.	De	

undersöker	bland	annat	två	statiska	hedgingmetoder	varav	den	ena	genom	en	naiv	hedge	ratio	och	den	

andra	 genom	OLS-skattning	 av	hedge	 ratio,	 därtill	 undersöker	de	 även	en	dynamisk	minimum	varians	

hedge.	 Hedgingeffektiviteten	 som	 Schorno,	 Swidler	 och	 Wittry	 (2014)	 uppnår	 varierar	 beroende	 på	

hedgingstrategi,	en	statisk	naiv	hedge	och	en	dynamisk	minimum	varians	hedge	gav	en	hedgingeffektivitet	

från	65	%	upp	till	85	%	medan	deras	statiska	minimum	varians	hedge	uppnådde	en	effektivitet	på	55	%	till	

85	%.	Under	den	studerade	tidsperioden	visar	Schorno,	Swidler	och	Wittry	(2014)	att	en	statisk	naiv	hedge	

hade	varit	den	bäst	lämpade	metoden	framför	de	övriga	dynamiska	och	statiska	hedgingstrategierna	för	

att	 hedga	 den	 systematiska	 bostadsprisrisken.	 Detta	 med	 anledning	 av	 att	 samtliga	 hedgingmetoder	

konvergerar	 ner	 mot	 en	 effektivitet	 på	 65	 %	 under	 de	 mest	 volatila	 perioderna	 och	 att	 en	 mindre	

sofistikerad	metod	således	förenklar	hedgen	men	med	en	bibehållen	likvärdig	hedgingeffektivitet.		
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I	Danmark	har	Andersen	(2011)	på	områdesnivå	testat	om	bostadspriserna	i	Köpenhamn	kan	hedgas	med	

ett	 egenkonstruerat	 lokalt	 index	 över	 Köpenhamns	 bostadspriser.	 Ett	 spann	 på	 hedge	 ratios	 mellan	

0,9128–1,1044	påvisar	att	områdespriserna	i	stort	sett	rör	sig	 likvärdigt	med	bostadsprisindexet.	Detta	

återspeglas	i	hög	hedgingeffektivitet	som	skattas	vara	mellan	ungefär	90	%	och	98	%.	Eftersom	ett	lokalt	

index	används	för	att	undersöka	hedgingeffektiviteten	kan	kvarvarande	risk	som	inte	hedgas	tolkas	som	

den	 bostadsspecifika	 komponenten.	 I	 Andersens	 (2011)	 studie	 skulle	 det	 motsvara	 ungefär	 2–10	 %	

beroende	på	specifik	bostad.	Dessa	resultat	bygger	på	en	genomsnittlig	analys	över	hela	tidsperioden	för	

åren	1993–2009	och	 tar	 således	 inte	hänsyn	 till	 kortsiktiga	 avvikelser	 i	 hedgingeffektivitet.	Analyseras	

även	 betydelsen	 av	 hedginghorisonten	 varierar	 hedgingeffektiviteten	 mellan	 24–65	 %.	

Hedginghorisonterna	är	per	årsbasis	och	varierar	mellan	1–13	år	där	en	kortsiktig	hedginghorisont	ger	en	

lägre	hedgingeffektivitet	och	en	längre	hedginghorisont	ger	en	högre	hedgingeffektivitet.	
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4	Förutsättningar	för	en	hedgingmarknad	
För	 att	 kunna	 tillämpa	 hedging	 kopplat	 till	 bostäder	 krävs	 en	 fungerande	marknad	 för	 ett	 finansiellt	

instrument	 som	 skyddar	 bostadsprisrisken.	 Om	 en	 marknad	 skall	 uppstå	 krävs	 att	 grundläggande	

förutsättningar	 för	 ett	 marknadsetablissemang	 är	 uppfyllda.	 I	 detta	 avsnitt	 presenteras	 en	

litteraturgenomgång	av	kombinerade	studier	på	området	transaktionskostnad,	marknadsförutsättningar	

och	finansiell	bildning.	

4.1	Kontraktsteori	
Utifrån	kontraktsteori	menar	Schwartz	och	Scott	 (2003)	att	ett	kontrakt	uppstår	mellan	 två	parter	om	

båda	parter	tjänar	på	detta.	Däremot	är	inte	alla	kontrakt	alltid	effektiva.	Ett	effektivt	kontrakt	beskriver	

Schwartz	och	Scott	(2003)	som	ett	kontrakt	varvid	den	totala	nyttan	för	båda	parter	maximeras.	Att	båda	

parter	 tjänar	 på	 ett	 kontrakt	 innebär	 inte	 automatiskt	 att	 ett	 kontrakt	 uppstår	 och	 än	mindre	 att	 ett	

kontrakt	 är	 effektivt.	 Befintliga	 friktioner	 genererar	 ofördelaktiga	 marknadsförutsättningar	 vilka	 ger	

upphov	till	transaktionskostnader,	först	om	dessa	transaktionskostnader	är	överkomliga	uppkommer	ett	

kontrakt	på	marknaden.		

Mansour	 och	 Naylor	 (2007)	 beskriver	 investerarna	 på	 bostadsprisderivatmarknaden	 genom	 tre	

huvudkategorier:	hedgare,	spekulerare	och	allokerare.	Utifrån	dessa	tre	kategorier	menar	Mansour	och	

Naylor	(2007)	att:		

• hedgare	intar	en	kort	position	för	att	hantera	riskexponeringen	och	minska	volatiliteten, 

• spekulerare	 vill	 ha	 en	 hög	 volatilitet	 för	 att	 kunna	 ta	 en	 kort	 eller	 lång	 position	 beroende	 på	

marknadstro	samt	att		

• allokerare	 är	 ett	 mellanting	 mellan	 hedgare	 och	 spekulerare	 som	 vill	 ha	 bästa	 möjliga	

riskjusterade	avkastningen	och	därigenom	effektivisera	portföljen	med	bostadsprisderivatet.	 

	

Med	hänsyn	till	faktorerna	kring	direktinvesteringar	i	tillgångsslaget	bostäder	argumenterar	Syz	(2008)	att	

en	bostadsprisderivatmarknad	öppnar	möjligheter	för	samtliga	tre	kategorier	av	aktörer.	Faktorer	såsom	

illikviditet,	 höga	 transaktionskostnader,	 odelbarhet	 samt	 diversifieringssvårigheter	 kan	 hanteras.	

Spekulerare	kan	snabbare	agera	på	sin	marknadstro,	allokerare	kan	till	lägre	transaktionskostnader	med	

en	 bättre	 delbarhet	 få	 eller	 ändra	 exponering	 mot	 bostadsmarknaden	 och	 möjligheten	 att	 korta	

marknaden	ges.	Vidare	argumenterar	Clapp	(2007)	för	att	spekulerare	enklare	kan	ta	bet	på	marknaden	i	

och	 med	 etablerandet	 av	 en	 derivatmarknad	 för	 bostadspriser	 och	 därigenom	 kunna	 agera	

opportunistiskt	mot	hedgare.		
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Huruvida	 ett	 kontrakt	 är	 transaktionsspecifikt	 eller	 icke-specialiserat	 menar	 Williamson	 (1979)	 är	

avgörande	 för	 transaktionskostnaderna	 och	 marknadsmöjligheterna.	 Krävs	 en	 specifik	 investering	 för	

behovet	kan	en	inlåsningseffekt	skapas	och	parterna	erfordras	hantera	stigande	transaktionskostnader	i	

takt	med	en	högre	grad	av	 specifika	 investeringar	 (Williamson,	1979).	 En	eventuell	 inlåsningseffekt	 är	

hänförlig	 till	 både	 bostadsmarknaden	 och	 en	 eventuell	 bostadsprisderivatmarknad,	 exempelvis	 är	 ett	

lokalt	hedginginstrument	mer	specifikt	och	således	kan	det	vara	ett	lämpligt	hedginginstrument	för	färre	

hedgare.		

4.2	Motpart	
Beroende	 på	 transaktionens	 natur	menar	Williamson	 (1979)	 att	 det	 kräver	 olika	 nivåer	 av	 bevakning.	

Återkommande	 och	 generiska	 transaktioner	 kräver	mindre	 utomstående	 bevakning	 enligt	Williamson	

(1979)	samtidigt	som	mindre	frekventa	transaktioner	med	en	högre	grad	av	komplexitet	oftast	kräver	en	

högre	grad	av	tredjepartsbevakning.	Williamson	(1979)	poängterar	att	en	viktig	faktor	för	en	fungerande	

finansiell	marknad	är	möjligheten	att	enkelt	verifiera	motparten	i	affären.	På	de	finansiella	marknaderna	

påstår	 Williamson	 (1979)	 därför	 att	 det	 är	 av	 största	 vikt	 för	 aktörerna	 att	 upprätthålla	 ett	 högt	

förtroende.	

4.3	Informationsasymmetri	och	begränsad	rationalitet	
Tillgången	till	 information	kan	för	olika	aktörer	variera	på	de	finansiella	marknaderna	vilket	kan	orsaka	

asymmetrier	som	leder	till	att	individer	grundar	sina	beslut	med	olika	förutsättningar.	Dessutom	finns	det	

skillnader	i	hur	informationen	processas	mellan	individer.	Finansinspektionen	(2015)	har	i	en	enkätstudie	

visat	på	kunskapsmässiga	brister	i	Sverige	när	det	kommer	till	kunskapen	om	enkla	ekonomiska	frågor	och	

finansiell	information.	Detta	menar	Finansinspektionen	(2015)	skulle	kunna	ligga	till	grund	för	att	felaktiga	

beslut	fattas	på	grund	av	finansiell	obildning.	I	en	studie	utförd	i	Storbritannien	av	Smith,	Searle	och	Cooks	

(2009)	svarar	25	%	att	de	inte	funderat	på	att	bostäder	utgör	en	stor	andel	av	deras	tillgångar	eller	att	de	

funderat	på	att	riskjustera	tillgångsportföljen.	Vidare	visar	nästan	50	%	en	naiv	inställning	till	bostadens	

värde,	de	anser	att	bostaden	är	en	säker	investering	eller	anser	att	bostäder	är	mer	lättförståeligt	och	ger	

bättre	 avkastning	 än	 aktiemarknaden.	 Trots	 en	 naiv	 inställning	 visar	 bostadsägarna	 på	 förståelse	 för	

prisrisken	då	36	%	anger	bostadsprisrisken	som	den	största	risken	förknippat	med	bostadsägande.	Även	

fast	 det	 finns	 en	 viss	 förståelse	 för	 prisrisken	 konstaterar	 Smith,	 Searle	 och	 Cooks	 (2009)	 att	

respondenterna	 anser	 att	 ett	 derivatinstrument	 är	 riskfyllt,	 detta	 trots	 att	 syftet	 är	 att	 minimera	

volatiliteten.	
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Bernhardt,	 Davies	 och	 Spicer	 (2006)	 konstaterar	 att	 asymmetrisk	 information	 kan	 leda	 till	 att	 långa	

hedginghorisonter	 täcks	 utav	 hedginginstrument	med	 korta	 löptider.	De	 korta	 löptiderna	 leder	 till	 att	

kontrakten	måste	rullas	över	varvid	roll-over-riskerna	leder	till	osäkerhet.	Sett	till	bostadsmarknaden	ur	

ett	 konsumtionsperspektiv	 är	 hedginghorisonten	 allt	 som	 oftast	 lång	 och	 den	 asymmetriska	

informationen	 kan	 leda	 till	 en	 försämrad	 hedgingeffektivitet.	 En	 lång	 löptid	 på	 ett	 derivatinstrument	

innebär	enligt	Bernhard,	Davies	och	Spicer	(2006)	att	spekulerare	med	en	högre	grad	av	information	under	

en	 längre	 period	 kan	 utnyttja	 sitt	 informationsövertag.	 Trots	 att	 en	 längre	 löptid	 skulle	 matcha	

bostadsprishedgares	 hedginghorisont	 bättre	 avstår	 dessa	 från	 att	 använda	 långa	 löptider	 på	 grund	 av	

transaktionskostnader.	Asymmetrisk	information	leder	härigenom	till	att	parterna	får	frångå	sitt	egentliga	

behov	och	sin	egentliga	efterfråga	till	följd	av	transaktionskostnader.	

4.4	Likviditet	
Likviditeten	 för	 ett	 bostadsprisderivat	 kan	 vara	 viktigt	 för	 den	 individ	 som	 ser	 bostaden	 utifrån	 ett	

konsumtionsperspektiv.	Möjligheten	att	 snabbt	agera	vid	överbryggningsperioder	eller	på	oförutsedda	

händelser	som	arbetslöshet	och	andra	livshändelser	kan	vara	av	stor	vikt.	Syz	(2008)	menar	att	bostäder	

är	 illikvida	 men	 att	 lösningen	 för	 investerare	 som	 har	 ett	 investeringsperspektiv	 kan	 vara	 en	

derivatmarknad.	 Baum	 (1991)	 anser	 att	 bostadsprisderivat	 i	 första	 hand	 snarare	 kan	 ses	 som	 ett	

likviditetssubstitut	 än	 ett	 hedginginstrument.	 Etableras	 en	 likvid	 och	 välfungerande	

bostadsprisderivatmarknad	 påpekar	 Baum	 (1991)	 att	 direktinvesteringar	 på	 bostadsmarknaden	 blir	

mindre	 nödvändiga	 vilket	 ytterligare	minskar	 tradingnivåer	 och	 likviditet	 på	 direktmarknaden.	 Det	 är	

därav	 inte	 helt	 problemfritt	 att	 etablera	 en	 marknad	 för	 bostadsprisderivat	 utan	 förflyttningen	 av	

investerare	 till	 syntetiska	 investeringar	kan	generera	utökad	 index-	och	mätproblematik	 som	 ligger	 till	

grund	för	en	välfungerande	derivatmarknad.	

Enligt	Reiss	 (2010)	orsakar	osäkerhet	 i	 prissättningen	av	 värdepapper	 att	många	 investerare	 väljer	 att	

avstå	 investeringen	 vilket	 leder	 till	 försämrad	 likviditet	 på	 derivatmarknaden.	 I	 vårt	 fall	 justeras	 HOX	

House-index5,	som	uppsatsen	bygger	på,	för	närvarande	en	gång	i	månaden.	Detta	skulle	kunna	leda	till	

att	 det	 i	 perioder	mellan	 justering	 av	 index	 uppstår	 osäkerhet	 i	 hur	 utvecklingen	 av	 indexet	 ser	 ut	 i	

nästkommande	mätning	vilket	 i	sin	tur	gör	det	svårt	att	prissätta	ett	derivat	som	bygger	på	ett	sådant	

bostadsprisindex.	En	illikvid	derivatmarknad	orsakar	enligt	Reiss	(2010)	i	sin	tur	större	spreadar	i	köp-	och	

																																																													
5	HOX	House-index	är	det	bostadsprisindex	som	uppsatsen	använder	som	proxy	för	ett	bostadsprisderivat.	Vidare	
definition	se	avsnitt	6.2.	
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säljpriset.	Reiss	(2010)	förklarar	att	detta	beror	på	att	en	rationell	market	maker	är	vinstmaximerande	och	

intjäningen	kommer	antingen	från	hög	volym	eller	från	breda	spreadar	i	köp-	och	säljpriset.			

Genom	att	 frångå	 daglig	 handel	 förklarar	 Syz	 (2008)	 att	 det	 går	 att	motverka	 låg	 likviditet	 genom	att	

koncentrera	 handeln	 till	 en	 enskild	 dag	 alternativt	 några	 få	 handelsdagar	 per	månad.	Med	ett	 sådant	

förfarande	samlas	volymen	upp	och	detta	menar	Syz	(2008)	är	en	bra	metod	för	att	matcha	köpare	och	

säljare	på	en	marknad	för	bostadsprisderivat.	

Likviditeten	 på	 en	 bostadsprisderivatmarknad	 menar	 Shiller	 (2008)	 är	 en	 stöttepelare	 för	 att	 kunna	

expandera	marknaden.	Problematiken	att	få	en	kontinuerlig	och	 likvid	handel	 ligger	 i	att	få	aktörer	att	

äntra	marknaden,	fåtalet	är	beredda	att	vara	de	första	som	går	in	i	en	ny	marknad.	Osäkra	individer	och	

individer	med	lägre	grad	av	finansiell	bildning	negligerar	hedgingbehovet	vilket	 innebär	att	marknaden	

inte	äntras	av	dessa	 individer.	Shiller	 (2008)	vidareutvecklar	detta	 resonemang	och	hävdar	att	om	det	

saknas	möjligheter	att	hedga	bostadsprisrisken	fokuserar	inte	hushållen	kring	bostadsprisriskerna.	Först	

när	det	 finns	möjlighet	 till	 att	hedga	bostadsprisrisken	börjar	hushållen	 ta	hänsyn	 till	 dessa	 risker	och	

därmed	även	först	då	skaffar	kunskap	om	hedging.	

4.5	Indexmatchning	
Bostäder	är	enligt	både	Cafoncelli	(2012)	och	Syz	(2008)	den	största	tillgångsklassen	som	saknar	en	likvid	

och	fungerade	derivatmarknad,	Lecomte	och	McIntosh	(2006)	hävdar	att	brist	på	tillförlitliga	index	är	det	

största	 argumentet	 emot	 en	 fungerande	 marknad	 för	 bostadsprisderivat.	 I	 en	 jämförelse	 mellan	

Storbritannien	och	USA	påstår	Canfoncelli	(2012)	att	den	amerikanska	bostadsmarknaden	i	högre	grad	är	

geografiskt	fragmenterad	jämfört	Storbritanniens.	En	mer	homogen	marknad	utökar	möjligheten	för	en	

effektiv	hedge	där	den	idiosynkratiska	risken	blir	mindre.	Canfoncelli	(2012)	framhäver	dock	att	det	finns	

fler	handlingsbara	index	i	USA	vilket	ger	möjlighet	till	att	effektiviteten	faktiskt	kan	vara	högre	trots	en	

mer	 fragmenterad	marknad.	Sett	 till	den	amerikanska	bostadsprisderivatmarknaden	 finns	det	 flertalet	

handlingsbara	 index	 och	 detta	menar	Mansour	 och	Naylor	 (2007)	 skapar	 en	 förvirring.	 En	 låg	 nivå	 av	

finansiell	bildning	skapar	redan	problematik	kring	förståelse	att	hedgingmöjligheten	finns,	ett	stort	utbud	

av	flertalet	index	kopplat	till	derivaten	gör	det	ännu	svårare	att	dessutom	välja	rätt	underliggande	tillgång	

som	derivatet	är	kopplat	till.		
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5	Metod		
Med	 inspiration	 från	Hinkelmann	och	Swidler	 (2008),	Bertus,	Hollans	och	Swidler	 (2008)	och	Schorno,	

Swidler	 och	 Wittrys	 (2014)	 studier	 på	 hedgingeffektivitet	 utanför	 Sverige	 bygger	 vi	 upp	 en	 egen	

analysmodell	 för	 att	 undersöka	 förutsättningarna	 i	 Sverige.	 För	 att	 analysera	 förutsättningen	 på	 den	

svenska	 bostadsmarknaden	 kommer	 vi	 nyttja	 tre	 hedgingstrategier	 och	 tre	 olika	 hedgingmetoder.	 En	

statisk,	 en	 dynamisk	 och	 en	 optimal	 hedgingstrategi	 kommer	 appliceras	 där	 en	 naiv	 hedgingmetod	

undersöks	i	en	statisk	strategi	och	där	OLS-	samt	ECM-metodiken	utforskas	i	både	en	statisk-,	dynamisk-	

och	optimal	strategi.	Respektive	strategi	och	metod	kommer	därefter	utvärderas	i	termer	av	reducerad	

varians	vilket	benämns	som	hedgingeffektivitet.	Samtliga	metoder	och	strategier	utvärderas	genom	ett	

nationellt	respektive	regionalt	hedginginstrument.	

5.1	Hedging	
I	 följande	avsnitt	 presenteras	hur	 vi	 konstruerar	 vår	 analysmodell	 för	 att	 angripa	problematiken	 kring	

hedgingeffektivitet,	 hedgingmetodik	 och	 hedgingstrategi.	 En	 genomgång	 av	 hur	 hedge	 ratio	 skattas	

genom	 respektive	 hedgingmetod	 samt	 hur	 hedgingeffektiviteten	 mäts	 för	 respektive	 hedgingmetod	

introduceras.	I	appendix	1	specificeras	samtliga	modeller	samt	dess	ingående	variabler	och	enheter.	

5.1.1	Hedge	ratio	
Hedge	 ratios	 kommer	 skattas	 genom	 tre	 olika	 hedgingmetoder	 som	 därefter	 appliceras	 i	 respektive	

hedgingstrategi,	i	tabell	1	sammanställs	samtliga	metoder	och	för	vilken	strategi	dessa	appliceras.	

Tabell	1	–	Hedgingmetod	för	respektive	hedgingstrategi.	

Hedgingmetod\Hedgingstrategi	 Statisk	 Dynamisk	 Optimal	

Naiv	 X	 	 	
OLS	 X	 X	 X	

ECM	 X	 X	 X	
Källa:	Egenkonstruerad	tabell.		
Not:	Tabellen	visar	vilken	hedgingmetod	som	appliceras	på	respektive	hedgingstrategi.	

En	naiv	hedge	ratio	sätts	upp	med	förhållandet	1:1	och	hålls	konstant	under	hela	utvärderingsperioden.	

Schorno,	 Swidler	 och	Wittry	 (2014)	 har	 visat	 att	 en	 naiv	 hedge	 kan	 vara	 effektiv	 på	 den	 amerikanska	

bostadsmarknaden	och	är	därav	intressant	att	applicera	på	denna	studies	data.	Det	finns	risker	med	att	

hålla	en	naiv	hedge	över	en	hel	investeringshorisont,	korrelationerna	mellan	tillgångarna	kan	variera	över	

tid	och	dessutom	finns	det	risk	för	att	tillgångarna	inte	är	perfekt	korrelerade.	Detta	leder	till	att	hedgens	

effektivitet	kommer	att	variera	då	tillgångarnas	värdeutveckling	inte	följer	varandra	exakt.	Bertus,	Hollans	



24	
	

och	Swidler	(2008)	upprättar	både	en	naiv	och	en	minimum	varians	hedge	genom	OLS-skattning	då	de	såg	

stora	skillnader	av	bostadsprisutvecklingen	över	tid.		

För	att	ta	hänsyn	till	att	hedginginstrumentet	och	bostadspriset	inte	rört	sig	identiskt	över	tid	nyttjar	vi	en	

OLS-metodik	 (se	 ekvation	 6)	 för	 att	 skatta	 den	 optimala	 hedge	 ration	 (OHR).	 I	 OLS-modellerna	 utförs	

skattningarna	 med	 avkastningen	 på	 bostadspriserna	 som	 beroende	 variabel	 och	 avkastningen	 på	

bostadsprisindex	som	oberoende	variabel	(för	specifikation	av	modeller	och	variabler	se	appendix	1).	Med	

hjälp	utav	denna	OHR	nås	en	hedgingposition	som	i	genomsnitt	ska	generera	en	bättre	hedgingeffektivitet	

över	utvärderingsperioden	eftersom	hänsyn	tas	till	den	icke	perfekta	korrelationen.	Då	sambandet	mellan	

priset	på	en	enskild	bostad	och	hedginginstrumentet	är	komplext	argumenterar	Kroner	och	Sultan	(1993)	

för	att	OLS-metodiken	inte	är	fullt	optimal	för	att	skatta	en	OHR.	Korrelationen	varierar	dels	över	tid	vilket	

således	innebär	att	OHR	varierar	över	olika	tidsperioder	och	dels	kan	skattningen	av	den	optimala	hedge	

ration	vara	mindre	tillförlitlig	på	grund	av	ekonometriska	problem	med	metoden.		

I	syfte	att	undersöka	robustheten	av	OLS-skattningen	och	om	en	alternativ	hedgingmetodik	ger	en	bättre	

skattning	utav	OHR	använder	vi	 även	error	 correction-modeller	 för	att	 skatta	OHR	 (se	ekvation	8).	De	

ingående	 variablerna	 i	 ECM-skattningarna	 består	 av	 logaritmerade	 bostadspriser	 respektive	

logaritmerade	bostadsprisindex,	för	exakt	specifikation	av	modeller	se	appendix	1.	Enligt	vår	vetskap	finns	

det	 tidigare	 ingen	 studie	 som	 har	 undersökt	 ECM-metodiken	 för	 att	 hedga	 bostadsprisrisken	 men	

Sörensen	 och	 Bergman	 (2016)	 har	 använt	 en	 ECM	 för	 att	 förklara	 bostadspriserna	 på	 den	 svenska	

marknaden.	Sett	till	hedgingperspektivet	har	Kroner	och	Sultan	(1993)	visat	att	ECM-metodiken	fungerar	

väl	för	att	hedga	valutarisker.	Utifrån	att	Sörensen	och	Bergman	(2016)	påvisar	att	bostadspriserna	kan	

förklaras	med	hjälp	av	en	ECM	och	att	tidigare	studier	använt	ECM-metodiken	för	att	skatta	OHR	är	det	

intressant	att	utnyttja	ECM-metodiken	även	för	bostadsprishedging.		

5.1.2	Ickeperiodiserad	hedge	
Först	kommer	samtliga	kvartal	definieras	som	en	hel	tidsperiod	vilken	hedge	ratios	skattas	för	genom	OLS	

och	ECM.	Resultatet	av	dessa	modeller	 kan	 således	utvärderas	 som	en	genomsnittlig	hedge	över	hela	

tidsperioden.	Därigenom	kan	vi	jämföra	hur	en	långsiktig	hedginghorisont	över	hela	tidsperioden	förhåller	

sig	till	enskilda	tidsperioder	i	den	periodiserade	hedgen.		

5.1.3	Hedgingstrategier	och	periodiserad	hedge	
Genom	att	dela	upp	hela	vår	undersökta	tidsperiod	skapas	periodiserade	hedgar	som	analyseras	över	sex	

stycken	utvärderingsperioder	på	16	kvartal	vardera.		
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Tre	hedgingstrategier	kommer	skapas	under	den	periodiserade	hedgen:	en	statisk,	en	dynamisk	samt	en	

optimal	hedgingstrategi.	De	två	förstnämnda	ämnar	utvärderas	mot	den	optimala	hedgingstrategin.	Den	

optimala	hedgingstrategin	kommer	således	fungera	som	ett	facit	och	agera	jämförelseobjekt	mot	hur	den	

statiska	och	den	dynamiska	hedgingstrategin	har	presterat	under	utvärderingsperioden.		

I	den	statiska	hedgingstrategin	appliceras	samtliga	tre	hedgingmetoder	 i	 form	en	naiv	hedge,	OLS-	och	

ECM-hedge.	En	naiv	hedge	har	som	nämnt	en	given	relation	1:1	vilken	kommer	hållas	konstant	i	respektive	

utvärderingsperiod.	För	OLS-	och	ECM-hedgarna	skattas	OHR	över	hela	tidsperioden	vilken	likaså	kommer	

hållas	 konstant	 över	 samtliga	 utvärderingsperioder	 i	 den	 statiska	 hedgingstrategin.	 I	 figur	 2	 nedan	

illustreras	hur	skattning-	och	utvärderingsperioderna	är	konstruerade	för	den	statiska	hedgingstrategin.	

En	statisk	strategi	tar	enligt	Miffre	(2004)	hänsyn	till	att	det	saknas	en	perfekt	korrelation	mellan	tillgången	

vi	vill	skydda	och	hedginginstrumentet	men	däremot	tas	ingen	hänsyn	till	ett	varierande	samband	över	

tid.	För	att	fånga	de	kortsiktiga	fluktuationerna	argumenterar	Berg,	Gu	och	Lien	(2007)	att	det	kan	vara	

lämpligt	att	använda	en	dynamisk	strategi.		

Figur	2	–	Tidslinje:	skattning-	och	utvärderingsperiod	statisk	hedgingstrategi.	

2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Skattningsperiod	
	 	 	 	 Utvärderingsperiod	1	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Utvärderingsperiod	2	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Utvärderingsperiod	3	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Utvärderingsperiod	4	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Utvärderingsperiod	5	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Utvärderingsperiod	6	

Källa:	Egen	konstruktion.		

I	den	dynamiska	hedgingstrategin	kommer	OHR	för	respektive	utvärderingsperiod	skattas	genom	OLS	och	

ECM.	Hedge	ration	 i	respektive	utvärderingsperiod	baseras	på	de	16	föregående	kvartalen	och	således	

justeras	 hedge	 ration	 vartefter	 tillgångarnas	 korrelation	 förändras	 i	 respektive	 utvärderingsperiod.	 En	

rullande	 hedge	 likt	 detta	 ska	 därigenom	 öka	 möjligheten	 till	 att	 uppnå	 en	 bättre	 OHR.	

Utvärderingsperioderna	 rullar	 över	 16	 kvartal	 med	 start	 i	 tidsperioden	 2009–2012	 och	 portföljen	

rebalanseras	därefter	vart	fjärde	kvartal	fram	till	och	med	tidsperioden	2014–2017.	Schorno,	Swidler	och	

Wittry	 (2014)	 samt	Bertus,	Hollans	och	Swidler	 (2008)	angriper	problematiken	med	ett	 tidsvarierande	

samband	 genom	 en	 liknande	 metod	 där	 olika	 rullande	 tidsfönster	 används	 för	 att	 se	 hur	

hedgingeffektiviteten	och	OHR	förändras	över	tid.		
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I	figur	3	nedan	ges	ett	exempel	på	vilken	tidsperiod	som	används	för	att	skatta	respektive	utvärdera	den	

första	periodiserade	dynamiska	hedgen.	Tidsperioden	2005-2008	används	för	att	skatta	OHR	som	sedan	

appliceras	 och	 utvärderas	 på	 tidsperioden	 2009-2012.	 I	 figur	 4	 presenteras	 vilken	 skattnings-	 och	

utvärderingsperiod	som	tillämpas	 för	den	andra	periodiserade	dynamiska	hedgen.	Här	skattas	OHR	på	

tidsperioden	2006-2009	som	sedan	appliceras	och	utvärderas	på	tidsperioden	2010-2013.	Dessa	rullande	

fönster	för	skattning	och	utvärdering	fortsätter	sedan	enligt	samma	princip	med	en	konstant	tidslängd	

men	 med	 en	 förflyttning	 av	 nästföljande	 skattningsperiod	 med	 fyra	 kvartal	 framåt	 för	 samtliga	

periodiserade	dynamiska	hedgar.		

Figur	3	–	Tidslinje:	skattning-	och	utvärderingsperiod	1	dynamisk	hedgingstrategi.		
	

2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
Skattningsperiod	1	 Utvärderingsperiod	1	

	
Källa:	Egen	konstruktion.		

Figur	4	–	Tidslinje:	skattning-	och	utvärderingsperiod	2	dynamisk	hedgingstrategi.	
	

2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
Skattningsperiod	2	 Utvärderingsperiod	2	

	
Källa:	Egen	konstruktion.		

De	båda	hedgingstrategierna	kommer	utvärderas	mot	en	optimal	hedgingstrategi	som	skattas	med	data	

från	 utvärderingsperioden.	 Det	 vill	 säga	 att	 OHR	 för	 utvärderingsperioden	 2009–2012	 skattas	 på	

motsvarande	 16	 kvartal	 som	 utvärderingsperioden	 löper	 över	 (2009–2012).	 Den	 första	 och	 andra	

periodiserade	 optimala	 hedgen	 illustreras	 nedan	 i	 figur	 5.	 Den	 optimala	 hedgingstrategi	 kommer	 att	

fungera	 som	 en	 värdemätare	 på	 hur	 effektiv	 respektive	 hedgingstrategi	 och	 hedgingmetod	 har	 varit.	

Genom	att	skatta	OHR	med	data	från	samma	tidsperiod	som	utvärderingsperioden	genereras	ett	resultat	

i	form	av	hur	effektiv	en	hedge	kan	vara	med	respektive	hedgingmetod.		

Figur	5	–	Tidslinje:	skattning-	och	utvärderingsperiod	optimal	hedgingstrategi.		

2009	 2010	 2011	 2012	 	 2010	 2011	 2012	 2013	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Skattning-	och	utvärderingsperiod	1	 	 Skattning-	och	utvärderingsperiod	2	

	
Källa:	Egen	konstruktion.		
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5.1.4	Utvärdering	av	hedge	
Med	hjälp	av	konfidensintervall	för	hedge	ratio-skattningen	i	OLS-metodiken	gör	vi	en	första	analys	om	

den	 naiva	 hedgingmetoden	 är	 lämplig	 att	 använda.	 Bertus,	 Hollans	 och	 Swidler	 (2008)	 analyserar	 via	

konfindensintervall	 för	OHR	 huruvida	 en	 statisk	 naiv	 hedge	 eller	 en	 skattad	OHR	 genererar	 statistiskt	

skilda	hedge	 ratios.	Beroende	på	om	osäkerheten	 (standardfelet)	 i	 de	 skattade	OHR	är	hög	genereras	

bredare	konfidensintervall	vilket	påvisar	hur	robusta	de	skattade	hedgingpositionerna	är.	Desto	smalare	

konfidensintervall	 av	 OHR	 desto	 mer	 tillförlitligt	 är	 hedginginstrumentet	 och	 innefattar	

konfindensintervallet	en	OHR	på	1	signalerar	detta	om	att	en	naiv	hedge	kan	vara	lämplig.		

5.1.4.1	Hedgingeffektivitet	
För	 varje	 modell	 kommer	 hedgingeffektiviteten	 analyseras	 i	 termer	 av	 reducerad	 varians.	

Hedgingeffektiviteten	 identifieras	 genom	olika	 tekniker	 för	 de	 ickeperiodiserade	och	de	periodiserade	

hedgarna.	 I	 tabell	 2	 går	 det	 avläsa	 en	 sammanställning	 av	 respektive	 teknik	 för	 att	 identifiera	

hedgingeffektiviteten	i	respektive	hedgingstrategi	och	hedgingmetod.	

När	vi	analyserar	den	ickeperiodiserade	hedgen	använder	vi	likt	Schorno,	Swidler	och	Wittry	(2014)	och	

Bertus,	 Hollans	 och	 Swidler	 (2008)	 den	 justerade	 förklaringsgraden	 (R2)	 för	 att	 mäta	 huruvida	 en	

hedgingposition	är	fördelaktig	eller	ej.	Förklaringsgraden	ska	enligt	Ederington	(1979)	återspegla	hedgens	

effektivitet,	det	vill	säga	ett	relativmått	på	reducerad	varians.	För	de	periodiserade	hedgarna	beräknas	

hedgingeffektiviteten	 fram	 enligt	 ekvation	 9	 presenterad	 i	 tidigare	 avsnitt	 3.2.	 Då	 vi	 beräknar	

hedgingeffektiviteten	 genom	 olika	 tekniker	 skapas	 även	 förutsättningar	 för	 att	 analysera	 skillnader	 i	

resultatet	mellan	en	ickeperiodiserad	och	periodiserad	hedge.		

Tabell	2	–	Mått	på	hedgingeffektivitet.	

Mått	på	hedgingeffektivitet	 Statisk	
(ickeperiodiserad)	

Statisk	
(periodiserad)	

Dynamisk	 Optimal	

Naiv	 -	 HE-formel	 -	 -	
OLS	 Justerad	R2	 HE-formel	 HE-formel	 HE-formel	

ECM	 Justerad	R2	 HE-formel	 HE-formel	 HE-formel	
Källa:	Egen	konstruktion.	
Not:	Sammanställning	av	mått	på	hedgingeffektivitet	för	respektive	hedgingstrategi	och	hedgingmetod.	

När	 det	 kommer	 till	 ECM-metodiken	 råder	 det	 delade	 meningar	 om	 huruvida	 den	 justerade	

förklaringsgraden	 är	 ett	 optimalt	 utvärderingsmått	 på	 hedgingeffektivitet.	 Trots	 att	 den	 justerade	

förklaringsgraden	tar	hänsyn	till	antalet	variabler	inkluderade	i	modellen	anser	Kavussanos	och	Visvikis	

(2008)	att	 just	det	måttet	är	missvisande	då	en	hedge	är	skattad	genom	ECM.	Med	anledning	av	detta	

kommer	hedgingeffektiviteten	i	den	periodiserade	hedgen	beräknas	enligt	Ederingtons	(1979)	ekvation	
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för	 hedgingeffektivitet	 (se	 ekvation	 9).	 Effektiviteten	mäts	 fortsatt	 i	 termer	 av	 reducerad	 varians	 i	 en	

hedgad	portfölj	 i	 relation	 till	en	ohedgad	portfölj.	Den	ohedgade	portföljens	varians	 fångas	genom	att	

beräkna	variansen	 för	de	 regionala	bostadspriserna	och	den	hedgade	portföljens	 varians	mäts	 genom	

portföljperspektivet	enligt	ekvation	2.	Utifrån	hedgingsyftet	antas	en	enhet	av	bostaden	behöva	hedgas	

med	b	enheter	av	hedginginstrumentet	vilket	förenklar	ekvation	2	till:		

	 𝑉𝑎𝑟(𝑅") = 𝜎"2 = 	𝜎&2 	+ 	𝑏2𝜎*2 − 	2𝑏𝜎&,*,	 (12)	

	

där	 det	 negativa	 tecknet	 framför	 sista	 termen	 betyder	 att	 hedgen	 består	 av	 en	 negativ	 position	 i	

hedginginstrumentet.		

5.1.5	Ekonometriska	test	
I	följande	avsnitt	redogörs	för	vilka	ekonometriskt	test	som	utförs	i	studien.		

5.1.5.1	Stationäritet	
För	 att	 försäkra	 oss	 om	 att	 tidsserierna	 är	 stationära	 används	 det	 mest	 tillämpade	 enhetsrot-testet,	

Augmented	Dickey-Fuller-testet	 (ADF)	 (Dickey	&	Fuller,	1979).	Tillsammans	med	att	visuellt	undersöka	

serierna	 hjälper	 ADF-testet	 till	 att	 statistisk	 försäkra	 oss	 om	 att	 spurious	 regression-problemet	 inte	

uppstår	(Granger	&	Newbold,	1974).	Finansiella	tidsserier	antas	enligt	Fama	(1970)	följa	en	random	walk	

och	därav	är	dessa	stationära	efter	att	differentierats	en	gång	(Verbeek,	2017).	I	och	med	att	vi	använder	

oss	utav	avkastningar	i	våra	tidsserier	bör	således	dessa	vara	stationära	enligt	Famas	(1970)	påstående.	

Är	 samtliga	 variabler	 integrerade	 av	 ordningen	 ett,	 I(1),	 kan	 modeller	 med	 avkastningar	 skattas	 och	

statistiska	signifikanser	dras.	Verbeek	(2017)	förklarar	att	stationäritet	implicit	innebär	ett	antagande	om	

att	medelvärdet	och	variansen	är	konstant	över	tid	samt	att	kovariansen	mellan	observationerna	endast	

beror	på	tidsavståndet	mellan	dessa	vilket	således	skulle	sammanfalla	med	att	OHR	är	konstant	och	endast	

skulle	bero	på	individens	hedginghorisont.		

5.1.5.2	Residualtest	
Residualens	egenskaper	i	en	tidsseriemodell	är	av	yttersta	vikt	och	säkerställs	i	samtliga	våra	modeller	att	

vara	white	noise	genom	att	kontrollera	att	ingen	autokorrelation	förekommer	med	Breusch-Godfrey	LM-

test	(Breusch,	1978;	Godfrey,	1978)	samt	att	ingen	heteroskedasticitet	återfinns	med	Breusch-Pagan	LM-

test	(Breusch	&	Pagan,	1979).	En	white	noise-residual	kräver	enligt	Verbeek	(2017)	även	att	residualen	

skall	vara	normalfördelad,	detta	undersöks	via	ett	Jarque-Bera-test.	
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5.1.5.3	Kointegration	
För	att	skatta	våra	error	correction-modeller	skattas	en	autoregressive	distributed	lag-modell	(ARDL)	som	

sedan	skrivs	om	till	en	ECM.	Narayan	(2007)	argumenterar	för	att	skatta	en	betingad	ARDL-modell:		

	 ∆𝑠8 = 	𝛼G + 	𝜑ℎ8?@ + 	𝜔𝑠8?@ + 	 𝛽C∆ℎ8?C

E

CFG

+ 		 𝛾C∆𝑠8?C

I

CF@

+ 	𝛼@𝐸𝐶𝑀8?@ + 	𝜂8,	 (13)	

	

som	sedan	kan	användas	för	att	testa	huruvida	de	ingående	variablerna	är	kointegrerade.	Parametrarna	

och	variablerna	är	definierade	på	samma	sätt	som	i	ekvation	8	med	tillägg	för	𝜑	och	𝜔	som	är	parametrar	

för	 ℎ8?@	 samt	 𝑠8?@	 vilka	 är	 föregående	 tidsperiods	 logaritmerade	 värden	 för	 hedginginstrumentet	

respektive	 bostadspriset.	 Med	 hjälp	 av	 ett	 bounds	 F-test	 undersöks	 nollhypotesen	 𝐻G:	𝜑 = 𝜔 = 0	

gentemot	 alternativhypotesen	 att	 åtminstone	 någon	 av	 parametrarna	 är	 skilda	 från	 0.	 Förkastas	

nollhypotesen	indikerar	således	bounds	F-test	på	att	variablerna	är	kointegrerade	(Narayan,	2007).	Thao	

och	 Hua	 (2016)	 argumenterar	 för	 att	 ARDL-ansatsen	 med	 ett	 bounds	 F-testet	 är	 att	 föredra	 vid	 få	

observationer	samt	att	det	ger	ett	tillförlitligt	sätt	att	undersöka	kointegration	med	endast	en	ekvation	

och	inte	ett	vektorsystem.	Vidare	argumenterar	Thao	och	Hua	(2016)	att	ARDL-ansatsen	även	är	lämplig	

då	olika	lagglängd	behöver	användas	för	de	beroende	och	oberoende	variablerna.	

5.2	Marknadsförutsättningar	
Med	hjälp	av	litteraturstudier	på	området	bostadsprishedge,	finansiell	bildning	och	transaktionskostnader	

förs	en	diskussion	kring	marknadsförutsättningarna	för	att	hedga	bostadspriserna	i	Sverige.	Utefter	detta	

i	kombination	med	uppsatsens	resultat	genomförs	en	generell	analys	av	eventuella	transaktionskostnader	

som	kan	utgöra	problem	och	hinder	för	att	en	marknad	bestående	av	bostadsprisderivat	ska	etableras.	

5.3	Metodkritik	
Trots	att	metodvalet	är	genomtänkt	och	sen	tidigare	beprövat	i	flertalet	nämnda	studier	förekommer	det	

risker	 med	 den	 valda	 metoden	 och	 utförandet	 av	 den	 valda	 metoden.	 Det	 skulle	 exempelvis	 kunna	

förekomma	matchningsproblem	mellan	respektive	bostadsprisdata	och	valt	hedginginstrument.	Det	vill	

säga	att	korrelationen	mellan	bostadsprisdata	för	respektive	region	och	dess	bostadsprisindex	är	låg	vilket	

orsakar	 problem	 vid	 genomförandet	 av	 hedgen.	 En	 eventuellt	 låg	 korrelation	 innebär	 att	 den	 intagna	

hedgingpositionen	 inte	 rör	 sig	 i	 motsatt	 riktning	 mot	 bostadens	 värde	 och	 leder	 därmed	 till	 en	 låg	

effektivitet.	 Det	 skulle	 också	 kunna	 förekomma	 stora	 förändringar	 i	 datamaterialet	 mellan	 våra	

periodiserade	 skattning-	 och	 utvärderingsperioder	 vilket	 skulle	 kunna	 orsaka	 att	 hedge	 ration	 inte	 är	

representativ	 för	 den	 period	 som	 den	 ska	 hedga.	 Detta	 eftersom	 hedge	 ration	 i	 den	 dynamiska	

hedgingstrategin	 skattas	 på	 de	 16	 kvartal	 som	 föregår	 utvärderingsperioden.	Orsaken	 är	 som	 tidigare	
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nämnt	 att	 korrelationen	mellan	 tillgången	 som	 ska	hedgas	och	hedginginstrumentet	 förändras	mellan	

olika	 tidsperioder	 beroende	 på	 prisutveckling	 i	 bostadspris	 och	 bostadsprisindex.	 Utifrån	 att	

korrelationerna	 kan	 förändras	 går	 det	 också	 att	 argumentera	 för	 att	 valet	 av	 längden	 på	

skattningsperioden	 är	 avgörande.	 I	 den	 dynamiska	 hedgingstrategin	 baseras	 som	 ovan	 nämnt	 hedge	

ration	 på	 de	 16	 föregående	 kvartalen,	 huruvida	 detta	 är	 en	 passande	 längd	 är	 svårt	 att	 avgöra.	

Robustheten	i	de	periodiserade	hedgarna	testas	genom	jämförelse	mellan	utvärderingsperioderna	men	

även	genom	att	sättas	i	relation	till	den	långsiktiga	hedginghorisonten	i	den	ickeperiodiserade	hedgen.		

I	 våra	 beräkningar	 tas	 ingen	 hänsyn	 till	 eventuella	 transaktionskostnader	 för	 att	 rebalansera	

hedgingpositionen	 årligen	 som	 görs	 i	 den	 dynamiska	 hedgingstrategin.	 Dessa	 eventuella	

transaktionskostnader	skulle	givetvis	ta	bort	en	del	av	hedgingeffektiviteten	men	vår	analysmodell	bygger	

på	att	påvisa	hur	effektiv	en	hedge	kan	vara	 för	 att	 sedan	 i	 ett	 separat	 avsnitt	 föra	en	diskussion	om	

eventuella	transaktionskostnader.	Vi	har	i	den	dynamiska	hedgingstrategin	valt	att	rebalansera	hedgen	

årligen,	 hur	 ofta	 hedgingpositionen	 rebalanseras	 kan	 också	 påverka	 hur	 effektiv	 en	 hedge	 är.	 I	 ett	

tidsperspektiv	bör	även	hedginghorisonten	i	våra	modeller	diskuteras.	Med	utvärderingsperioder	på	16	

kvartal	vardera	i	den	dynamiska	strategin	är	även	hedginghorisonten	på	16	kvartal,	i	vilken	grad	detta	är	

en	lång	eller	kort	hedginghorisont	är	svårdiskuterat.	För	att	ge	en	djupare	inblick	i	olika	hedginghorisonter	

fångas	detta	upp	genom	att	även	skapa	en	statisk	hedge	för	hela	tidsperioden.		
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6	Data	
Studiens	 insamlade	datamaterial	består	av	kvartalsvis	observationer	och	sträcker	sig	från	kvartal	ett	år	

2005	till	och	med	kvartal	fyra	år	2017.	Tidsperioden	begränsas	med	hänsyn	till	att	bostadsprisindex	endast	

funnits	sen	kvartal	ett	år	2005.	Trots	begränsningen	omfattar	datamaterialet	totalt	52	kvartal	och	utgör	

därmed	 ett	 godtagbart	 statistiskt	 underlag	 för	 den	 tilltänkta	 metoden.	 Med	 ett	 nyetablerat	

bostadsprisindex	 från	 2005	 i	 Sverige,	 Nasdaq	 OMX	 Valueguard-KTH	 Housing	 Index	 (HOX),	 finns	 det	

möjligheter	att	med	modern	data	analysera	hedgingmöjligheten	av	bostadspriser	i	Sverige.	Såvitt	vi	vet	är	

det	 dessutom	 första	 gången	 en	 studie	 av	 detta	 slag	 utförs	 på	 svenska	 bostadsprisdata	 över	 aktuell	

tidsperiod.		

6.1	Bostadspriser	
Priser	på	svenska	bostäder	(permanenta	småhus6)	är	hämtade	från	Statistiska	centralbyrån	(2018b)	och	

består	 av	medelpriser	 för	 respektive	 kvartal	 för	 Sverige	 som	helhet	och	per	 region7.	Bostadspriser	 för	

totalt	 åtta	 regioner	 och	 ett	 nationellt	 genomsnittligt	 bostadspris	 har	 inhämtats	 för	 studiens	 syfte.	

Anledningen	 till	 att	 bostadspriserna	 begränsas	 till	 permanenta	 småhus	 beror	 på	 att	 tillgängliga	

bostadspriser	för	bostadsrätter	endast	finns	tillgängligt	per	årsbasis	och	endast	fram	till	år	2016.	Eftersom	

vi	 endast	 har	 tillgång	 till	 bostadspriser	 på	 en	 aggregerad	 nivå	 i	 respektive	 region	 används	 denna	

medelprisdata	som	proxy	för	att	hedga	en	enskild	bostad.	Bostadspriserna	har	efter	insamling	från	SCB	

inflationsjusterats	och	därefter	logaritmerats	för	att	på	så	sätt	öka	jämförbarheten	mellan	tidsperioderna.	

Inflationsjusteringen	är	utförd	med	hjälp	av	KPI-data	från	SCB	och	basår	är	år	2005.		

6.2	Bostadsprisindex	
Studiens	 bostadsprisindex	 är	 inhämtat	 från	 Valueguard	 (2018a)	 och	 heter	 HOX	 House.	 Indexet	 finns	

representerat	på	nationell	nivå	genom	HOX	House	Sverige	samt	på	regional	nivå	för	storstadsregionerna	

genom	 HOX	 House	 Stockholm,	 Göteborg	 och	Malmö.	 Därtill	 har	 vi	 även	 valt	 att	 inkludera	 en	 femte	

indexrepresentation	i	form	av	HOX	House	mellanstora	städer	som	ska	fungera	som	ett	regionalt	index	för	

de	övriga	fem	bostadsprisregionerna	i	studien.	HOX	House	Stockholm,	Göteborg	och	Malmö	är	geografiskt	

kopplade	 index	medan	HOX	House	mellanstora	 städer	 i	 högre	 grad	 är	 ett	 karaktäristikspecifikt	 index.	

Klassificeringen	av	HOX	House	mellanstora	städer	som	ett	karaktäristikspecifikt	index	underbyggs	genom	

att	 det	 saknar	 direkt	 geografisk	 förankring,	 HOX	 House	 mellanstora	 städer	 ska	 istället	 återspegla	

																																																													
6	Permanenta	småhus	är	av	SCB	(2018c)	och	Skatteverket	(2018)	definierade	som	ett	bostadshus	byggt	för	en	till	
två	familjer	med	en	värdering	om	minst	50	000	kr	och	taxeringskod	220.	
7	Regionerna	som	bostadspriserna	är	insamlade	för:	Stockholms	län,	Västsverige,	Sydsverige,	Östra	mellansverige,	
Småland	med	öarna,	Norra	mellansverige,	Mellersta	Norrland	och	Övre	Norrland.		
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bostadsprisutvecklingen	för	städer	av	liknande	storlek.	Indexkonstruktionen	av	HOX	House	baserar	sig	på	

en	 hedonisk	 prismetod	 utifrån	 rapporterade	 bostadstransaktioner	 på	 svenska	 bostadsmarknaden	 och	

skall	 återspegla	 prisutvecklingen	 för	 huspriser	 (Valueguard,	 2018b).	 Då	 studien	 begränsats	 till	 att	

undersöka	bostadspriser	på	svenska	permanenta	småhus	är	valet	av	HOX	House	som	hedginginstrument	

motiverat	genom	att	det	skall	återge	husprisutvecklingen.	Även	denna	variabel	har	inflationsjusterats	och	

logaritmerats	likt	bostadspriserna.		

6.3	Deskriptiv	statistik	
I	tabell	3	presenteras	deskriptiv	statistik	för	kvartalsvisa	observationer	av	avkastningen	på	bostadspriserna	

från	SCB	under	tidsperioden	2005–2017.	Den	genomsnittliga	avkastningen	ser	likvärdig	ut	över	regionerna	

och	är	ungefär	1,8	%	på	kvartalsbasis.	Standardavvikelsen	är	likaså	jämlik	över	regionerna	men	är	högre	

för	de	mindre	tätbefolkade	regionerna	Mellersta	Norrland	och	Övre	Norrland.	Detta	återspeglas	även	i	

maxiumum-	och	minimumvärdena	där	Mellersta	Norrland	och	Övre	Norrland	har	mer	extrema	utfall	än	

övriga	regioner.	Enligt	Jarque-Bera-testet	framstår	variablerna	som	normalfördelade	med	undantag	för	

Sydsverige	där	nollhypotesen	om	normalfördelning	kan	 förkastas	på	5	%	signifikansnivå.	Eftersom	den	

deskriptiva	statistiken	presenteras	i	form	av	avkastningar	är	antalet	observationer	51	istället	för	52.		

Tabell	3		–	Deskriptiv	statistik	för	SCB:s	bostadspriser.	

Deskriptiv	statistik	–	SCB:s	Bostadspriser	

SCB	Region	 Riket	 Stockho-
lms	län	

Västsver-
ige	

Sydsveri-
ge	

Östra	
mellansv-

erige	

Småland	
med	

öarna	

Norra	
mellansv-

erige	

Mellersta	
Norrland	

Övre	
Norrland	

Medelvärde	 0,0175	 0,0182	 0,0182	 0,0160	 0,0182	 0,0176	 0,0187	 0,0202	 0,0185	
Median	 0,0098	 0,0159	 0,0115	 0,0089	 0,0244	 0,0171	 0,0169	 0,0234	 0,0145	
Maximum	 0,0963	 0,0834	 0,1026	 0,1353	 0,0911	 0,1360	 0,0981	 0,1470	 0,1425	
Minimum	 –	0,0591	 –	0,0771	 –	0,0760	 –	0,0804	 –	0,0685	 –	0,0712	 –	0,0828	 –	0,1225	 –	0,1321	
Standardavvikelse	 0,0340	 0,0342	 0,0358	 0,0364	 0,0360	 0,0470	 0,0427	 0,0624	 0,0641	
Skewness	 0,4718	 –	0,4928	 0,0631	 0,4496	 –	0,3674	 0,4495	 –	0,1181	 –	0,1363	 0,0265	
Kurtosis	 2,7532	 3,4764	 3,4020	 4,2254	 2,5857	 2,8836	 2,5226	 2,6677	 2,6759	
Jarque-Bera	(JB)	 2,0216	 2,5467	 0,3773	 4,9091	 1,5123	 1,7461	 0,6029	 0,3926	 0,2292	
P-värde	(JB)	 0,3639	 0,2799	 0,8281	 0,0859	 0,4695	 0,4177	 0,7398	 0,8218	 0,8917	
Observationer	 51	 51	 51	 51	 51	 51	 51	 51	 51	

Källa:	Egen	konstruktion,	beräkningar	genom	EViews.		
Not:	Deskriptiv	statistik	på	data	bestående	av	avkastningar	för	respektive	region,	inflationsjusterade.		

I	tabell	4	presenteras	deskriptiv	statistik	för	kvartalsvis	observationer	av	avkastningen	på	bostadsprisindex	

(HOX	 House)	 under	 undersökningsperioden,	 2005–2017.	 Den	 genomsnittliga	 avkastningen	 för	

bostadsprisindexen	 är	 likt	 bostadspriserna	 jämlika	 men	 med	 undantag	 av	 Malmö	 som	 har	 en	 lägre	

genomsnittlig	avkastning.	I	jämförelse	med	bostadspriserna	är	standardavvikelsen	för	bostadsprisindexen	

mer	likartade	över	regionerna.	Även	för	bostadsprisindexen	är	variablerna	normalfördelade	enligt	Jarque-

Bera-testet	men	med	undantag	för	Göteborg	vilken	nollhypotesen	om	normalfördelning	kan	förkastas	på	
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1	%	signifikansnivå.	Eftersom	den	deskriptiva	statistiken	även	för	bostadsprisindexen	presenteras	i	form	

av	avkastningar	är	antalet	observationer	51	istället	för	52.		

Tabell	4	–	Deskriptiv	statistik	för	HOX	House.	

Deskriptiv	statistik	–	HOX	House	

HOX	House	 Sverige	 Stockholm	 Göteborg	 Malmö	 Mellanstora	
städer	

Medelvärde	 0,0164	 0,0173	 0,0176	 0,0135	 0,0160	
Median	 0,0174	 0,0145	 0,0161	 0,0214	 0,0161	
Maximum	 0,0980	 0,1055	 0,1198	 0,0825	 0,0921	
Minimum	 –	0,1105	 –	0,1179	 –	0,1275	 –	0,1056	 –	0,1014	
Standardavvikelse	 0,0408	 0,0439	 0,0433	 0,0420	 0,0421	
Skewness	 –	0,6020	 –	0,5707	 –	0,5104	 –	0,6700	 –	0,5388	
Kurtosis	 3,7866	 3,9099	 4,3575	 3,2998	 3,1360	
Jarque-Bera	(JB)	 4,3955	 4,5273	 6,1302	 4,0066	 2,5064	
P-värde	(JB)	 0,1111	 0,1040	 0,0466	 0,1349	 0,2856	
Observationer	 51	 51	 51	 51	 51	

Källa:	Egen	konstruktion,	beräkningar	genom	EViews.		
Not:	Deskriptiv	statistik	på	data	bestående	av	avkastningar	för	respektive	HOX	House-index,	inflationsjusterade.		

6.4	Stationäritet	
Utifrån	 vårt	 ekonometriska	 angreppssätt	 är	 det	 nödvändigt	 att	 undersöka	 om	 bostadspriserna	 samt	

bostadsprisindex	 är	 stationära	 eller	 inte	 vilket	 utförs	 genom	ett	 Augmented	Dickey-Fuller-test	 och	 en	

visuell	 analys.	 Resultatet	 från	 ADF-testet	 finns	 i	 tabell	 5	 och	 6.	 I	 tabell	 5	 finns	 testresultatet	 för	 det	

nationella	 bostadspriset	 samt	 de	 regionala	 bostadspriserna	 och	 i	 tabell	 6	 finns	 testresultatet	 för	HOX	

House.		

Tabell	5	–	Test	för	stationäritet	av	bostadspriser	från	SCB:	Augmented	Dickey-Fuller-test.	

SCB	Region		 Level	
t-Statistika	 Laggar	 Första	differensen	

t-Statistika	 Laggar	

Riket	 –	0,0009	 4	 –	3,3977**	 3	
Stockholms	län	 –	0,7011	 1	 –	8,5154***	 0	
Västsverige	 –	0,3413	 1	 –	10,4815***	 0	
Sydsverige	 –	1,6590	 1	 –	9,9614***	 0	

Östra	mellansverige	 0,1558	 4	 –	3,1339**	 3	
Småland	med	öarna	 –	1,1354	 1	 –	14,1342***	 0	
Norra	mellansverige	 –	1,5524	 1	 –	12,7061***	 0	
Mellersta	Norrland	 –	0,4008	 2	 –	9,0554***	 1	
Övre	Norrland	 –	0,5704	 3	 –	9,9278***	 2	

Källa:	Egna	beräkningar	genom	EViews.	
Not:	Test	inkluderar	endast	intercept.	Lagglängd	vald	med	avseende	på	Schwarz	Kriterium.	H0:	Det	finns	enhetsrot,	Ha:	Det	
saknas	enhetsrot.	Asterisker	visar	signifikansnivå	på	1	%***,	5	%**	och	10	%*.	

Som	synes	i	tabell	5	indikerar	ADF-testet	att	de	regionala	bostadspriserna	och	det	nationella	bostadspriset	

är	 stationära	 i	 första	 differensen	 då	 nollhypotesen,	 det	 finns	 enhetsrot,	 går	 att	 förkasta	 på	 1	 %	

signifikansnivå.	Samtliga	bostadspriser	är	signifikanta	på	1	%	signifikansnivå	bortsett	från	det	nationella	
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bostadspriset	samt	Östra	mellansveriges	bostadspris	vilka	är	signifikanta	på	5	%	signifikansnivå.	Denna	

avvikelse	 påverkar	 inte	 datamaterialet	 nämnvärt	 utan	 5	 %	 är	 en	 acceptabel	 signifikansnivå,	 hade	

avvikelsen	varit	över	10	%	bör	det	tas	i	beaktning	när	slutsatser	dras.	I	appendix	2	presenteras	grafer	på	

datamaterialet	i	både	nivå	och	första	differensen	vilka	förstärker	resultatet	från	ADF-testet.	I	graferna	går	

det	 se	 att	 datamaterialet	 i	 första	 differensen	 rör	 sig	 kring	 sitt	 medelvärde	 och	 indikerar	 därmed	 på	

stationäritet.		

Tabell	6	–	Test	för	stationäritet	av	bostadsprisindex	från	Valueguard:	Augmented	Dickey-Fuller-test.	

HOX	House	 Level	
t-Statistika	 Laggar	 Första	differensen	

t-Statistika	 Laggar	

Sverige	 –	0,3330	 4	 –	2,3006*	 3	
Stockholm	 –	0,7366	 4	 –	2,4063	 3	
Göteborg	 –	0,0994	 4	 –	2,5216	 3	
Malmö	 –	0,3586	 4	 –	8,1128***	 3	

Mellanstora	städer	 –	0,0583	 4	 –	2,4169	 3	
Källa:	Egna	beräkningar	genom	EViews.	
Not:	Test	inkluderar	endast	intercept.	Lagglängd	vald	med	avseende	på	Schwarz	Kriterium.	H0:	Det	finns	enhetsrot,	Ha:	Det	
saknas	enhetsrot.	Asterisker	visar	signifikansnivå	på	1	%***,	5	%**	och	10	%*.		

Med	 avseende	 på	 HOX	 bostadsprisindex	 indikerar	 ADF-testet	 i	 tabell	 6	 genomgående	 på	 mindre	

signifikans,	 endast	 för	 HOX	 House	 Malmö	 kan	 nollhypotesen,	 det	 finns	 enhetsrot,	 förkastas	 på	 1	 %	

signifikansnivå	 i	 första	 differensen.	 Utöver	 Malmö	 indikerar	 ADF-testet	 att	 HOX	 House	 Sverige	 är	

stationärt	 på	 10	 %	 signifikansnivå.	 Även	 för	 detta	 datamaterial	 återfinns	 grafer	 i	 nivå	 och	 första	

differensen	i	Appendix	2	vilka	visar	på	att	tidsserierna	ser	stationära	ut.	Då	HOX	House	bostadsprisindex	

inte	entydigt	indikerar	på	att	vara	stationärt	kan	det	uppstå	problem	när	modeller	skattas.	Eftersom	vår	

metod	grundar	sig	på	att	använda	avkastningar	måste	modeller	skattas	trots	att	våra	tester	tyder	på	att	

HOX	House-indexen	inte	är	stationära.	För	att	vidhålla	transparens	utvärderas	residualtermen	för	varje	

modell	som	skattas	genom	beskrivet	tillvägagångsätt	i	avsnitt	5.1.5.2.		

Lagglängderna	från	ADF-testet	 indikerar	för	HOX	House	på	en	säsongseffekt	då	samtliga	 index	föreslås	

identisk	 laggstruktur,	 fyra	 laggar,	 vilket	motsvarar	 ett	 år	 då	 kvartalsdata	 används.	 SCB:s	 bostadspriser	

indikerar	på	en	varierande	 säsongseffekt	då	 laggstrukturen	 skiftar	över	de	olika	bostadspriserna.	Med	

anledning	av	det	eventuella	säsongsmönstret	testas	inkludering	av	säsongsdummies	i	både	OLS-	och	ECM-

skattningarna	 för	 ett	 nationellt	 hedginginstrument	 (resultat	 i	 Appendix	 3).	 Inkluderande	 av	

säsongsdummies	 i	OLS-skattningarna	gör	att	 skattningarna	av	hedge	 ratio	överlag	 inte	blir	 signifikanta	

samtidigt	som	dummyvariablerna	i	allmänhet	inte	visar	på	någon	signifikans.	Sett	till	ECM-skattningarna	

är	 dummyvariablerna	 överlag	 signifikanta	 i	 en	 större	 utsträckning	 än	 vid	 OLS-skattningarna.	 Däremot	
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resulterar	 inkluderande	av	dummyvariablerna	 i	ECM-skattningarna	på	 ickesignifikanta	hedge	 ratios	 för	

ungefär	 hälften	 av	 modellerna,	 likt	 resultatet	 av	 OLS-skattningarna.	 I	 praktiken	 är	 det	 svårt	 ur	 ett	

hedgingperspektiv	att	ta	hänsyn	till	säsongseffekterna	då	det	skulle	skapa	en	komplexitet	med	ett	behov	

att	 justera	 hedgingpositionen	 kvartalsvis.	 Istället	 bör	 utgivaren	 av	 index	 ta	 hänsyn	 till	 eventuella	

säsongseffekter	 vid	 konstruktionen	 av	 indexet.	 Likaså	 är	 det	 i	 praktiken	 den	 faktiska	 avkastningen	 på	

bostadspriserna	 som	 ska	 hedgas,	 eventuella	 säsongseffekter	 speglar	 den	 faktiska	 avkastningen	 på	

bostadspriserna	 och	 är	 således	 något	 vi	 vill	 fånga	 i	 OHR.	 Vi	 väljer	 därmed	 att	 inte	 inkludera	

säsongsdummies	för	att	säsongsjustera	modellerna.	

6.5	Datakritik	
Eftersom	att	uppsatsens	inhämtade	bostadspriser	från	SCB	inte	helt	består	av	löpande	försäljningspriser	

på	 enskilda	 bostäder	 finns	 det	 risk	 för	 att	 en	 matchningsproblematik	 mellan	 bostadsprisdata	 och	

bostadsprisindex	kan	uppstå.	Istället	för	att	varje	enskild	bostad	hedgas	mot	bostadsprisindex	är	det	nu	

ett	medelpris	för	respektive	bostadsprisvariabel	som	hedgas.	På	så	vis	kan	de	olika	beräkningsmetoderna	

av	 bostadspriserna	 och	 bostadsprisindex	 göra	 resultaten	 mindre	 tillförlitliga	 för	 enskilda	 hushåll.	

Divergerar	 dessutom	 valda	 bostadsprisdata	 och	 bostadsprisindex	 för	 mycket	 finns	 det	 en	 risk	 att	

skattningarna	av	exempelvis	hedge	ratio	blir	missvisande	och	därmed	inte	är	representativa	för	respektive	

region	och	utvärderingsperiod.	Under	förutsättning	att	det	finns	kointegration	mellan	respektive	regions	

bostadspris	och	bostadsprisindex	kommer	skattningarna	genom	ECM	att	ta	höjd	för	detta.	En	eventuellt	

långsiktig	 gemensam	 trend	 kan	 således	minska	 problemet	 kring	 icke	 tillförlitliga	 skattningar	 då	 ECM-

metodiken	används.	Om	dessa	variabler	saknar	kointegration	är	ECM-metodiken	möjligen	inte	den	bästa	

lösningen	utan	problematiken	kvarstår.	

Uppsatsens	 syfte	 är	 att	 försöka	 påvisa	 hedgingmöjligheterna	 av	 bostadsprisrisken	 på	 den	 svenska	

bostadsmarknaden.	Bostadsprisdatan	från	SCB	är	däremot	endast	baserad	på	permanenta	småhus	och	

kan	således	vara	missvisande	för	exempelvis	bostadsrätter.	
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7	Bostadsprishedge	
I	följande	avsnitt	presenteras	resultat	och	analys	för	både	periodiserade	och	ickeperiodiserade	hedgar.	

Respektive	hedgingstrategi	och	hedgingmetod	appliceras	där	hedgarna	främst	analyseras	och	utvärderas	

i	 termer	 av	 hedgingeffektivitet,	 det	 vill	 säga	 reducerad	 varians.	 I	 respektive	 tabellrubrik	 anges	

modellnummer	vilket	refererar	till	modellspecifikationen	enligt	appendix	1.		

7.1	Ickeperiodiserad	hedge	
I	detta	avsnitt	för	den	ickeperiodiserade	hedgen	är	både	skattnings-	och	utvärderingsperioden	definierad	

som	hela	tidsperioden	2005–2017.	Här	kommer	hedgingmetoderna	OLS	och	ECM	användas	med	både	ett	

nationellt	samt	regionalt	hedginginstrument.		

7.1.1	Ickeperiodiserad	OLS-hedge	
En	 vanlig	 OLS-skattning	 har	 genomförts	 på	 samtliga	 regioner	 för	 att	 skatta	 hedge	 ratio	 och	 hedgens	

effektivitet.	 I	 tabell	 7	 och	 8	 presenteras	 resultatet	 för	 respektive	 modell,	 tillhörande	 residualtester	

återfinns	i	appendix	4.	Hur	effektivt	det	går	att	hedga	bostadsprisrisken	i	respektive	region	med	hjälp	av	

det	 nationella	 bostadsprisindexet,	 HOX	 House	 Sverige,	 presenteras	 i	 tabell	 7.	 I	 nästföljande	 tabell	 8	

presenteras	motsvarande	resultat	för	en	hedge	med	hjälp	av	ett	regionalt	bostadsprisindex	för	respektive	

region,	exempelvis	Stockholms	län	mot	HOX	House	Stockholm.	

Tabell	7	–	Skattad	hedge	ratio	för	ickeperiodiserad	hedge	genom	OLS.	

OLS	-	HOX	House	Sverige	–	Modell	1	
	 	 	 	 Konfidensintervall	 	

SCB	Region	 	
Hedge	ratio	

(Beta)	
Standardfel	 t-Statistika	 Nedre	95	%	 Övre	95	%	 Justerad	R2	

Riket	 0,5004***	 0,0952	 5,2550	 0,3090	 0,6918	 0,3473	

Stockholms	län	 0,4180***	 0,1037	 4,0272	 0,2094	 0,6265	 0,2333	

Västsverige	 0,5118***	 0,1017	 5,0282	 0,3072	 0,7164	 0,3269	

Sydsverige	 0,5018***	 0,1054	 4,7605	 0,2900	 0,7137	 0,3022	

Östra	
mellansverige	

0,2700**	 0,1199	 2,2518	 0,0290	 0,5109	 0,0752	

Småland	med	
öarna	

0,5139***	 0,1470	 3,4943	 0,2183	 0,8094	 0,1831	

Norra	
mellansverige	

0,3992***	 0,1382	 2,8885	 0,1214	 0,6769	 0,1280	

Mellersta	Norrland	 0,1805	 0,2167	 0,8330	 –	0,2550	 0,6162	 –	0,0061	

Övre	Norrland	 0,3306	 0,2194	 1,5068	 –	0,1103	 0,7716	 0,0247	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	respektive	region	mot	HOX	House	Sverige.	Standardfel	samt	t-Statistiska	avser	hedge	ratio-
skattningen.	Konfidensintervallet	är	baserat	på	95	%	konfidensnivå	och	avser	skattningen	av	hedge	ratio.	Den	justerade	
förklaringsgraden	(R2)	ska	i	modellen	tolkas	som	hedgingeffektivitet.	Asterisker	visar	signifikansnivå:	***	är	1	%,	**	är	5	%	och	*	
är	10	%.		
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I	 tabell	 7	 går	 det	 läsa	 att	 hedge	 ration	 generellt	 sett	 är	 fallande	 i	 relation	 till	 befolkningsmängden	 i	

respektive	region.	Med	undantag	för	Småland	med	öarna	har	Stockholms	län,	Västsverige	och	Sydsverige	

högre	 hedge	 ratio	 i	 jämförelse	 med	 de	 övriga	 regionerna.	 Detta	 skulle	 kunna	 bero	 på	 att	 den	

idiosynkratiska	 komponenten	 som	 Giacoletti	 (2017)	 refererar	 till	 är	 större	 i	 de	 mer	 glesbefolkade	

regionerna	än	i	de	tätbefolkade	regionerna	vilket	leder	till	en	större	variation	i	bostadspriserna.	Här	kan	

tänkas	att	bostäderna	sålda	i	de	mer	tätbefolkade	regionerna	är	mer	lika	i	storlek	och	har	mer	likartade	

karaktäristikor	 medan	 sålda	 bostäder	 i	 glesbefolkade	 regioner	 kan	 variera	 mer	 sett	 till	 dessa	

karaktäristikor.	Den	fallande	hedge	ration	sett	till	befolkningsmängd	kan	även	bero	på	den	lokala	risken	

vilken	kan	vara	större	i	de	glesbefolkade	regionerna.	Eventuellt	kan	utbudet	av	service	och	tjänster	i	de	

glesbefolkade	regionerna	variera	i	större	grad	jämfört	med	de	tätbefolkade	regionerna	vilket	i	högre	grad	

påverkar	priset	beroende	på	köparens	preferenser.	Skillnaden	i	standardfelet	för	hedge	ratio-skattningen	

är	nästan	50	%	mellan	de	mer	tätbefolkade	regionerna	(Stockholms	län,	Västsverige	och	Sydsverige)	och	

de	två	mest	glesbefolkade	regionerna	(Mellersta	Norrland	och	Övre	Norrland).	Därtill	är	även	hedge	ration	

icke-signifikant	för	Mellersta	Norrland	och	Övre	Norrland	vilket	ytterligare	påvisar	problematiken	kring	

indexmatchningen.		

Den	justerade	förklaringsgraden	för	Mellersta	Norrland	och	Övre	Norrland	är	nära	0	vilket	bekräftar	att	

indexet	 HOX	 House	 Sverige	 inte	 är	 ett	 optimalt	 hedginginstrument	 för	 dessa	 regioner	 då	 justerad	

förklaringsgrad	 representerar	hedgens	effektivitet.	Målet	med	hedgen	är	 att	uppnå	en	högsta	möjliga	

förklaringsgrad,	Ederington	(1979)	förklarar	att	ett	R2-värde	lika	med	1	är	detsamma	som	en	perfekt	hedge	

vilket	eliminerar	bostadsprisrisken.	När	den	justerade	förklaringsgraden	närmar	sig	noll,	likt	det	vi	kan	se	

i	tabell	7	för	bland	annat	Östra	mellansverige,	innebär	det	att	hedgen	inte	har	någon	reducerande	effekt	

på	variansen.	Skulle	 skattningen	 leda	 till	en	negativ	 justerad	 förklaringsgrad	 innebär	det	 istället	att	en	

negativ	position	i	hedgingsyfte	ger	ökad	volatilitet.	Konfidensintervallet	presenterat	i	tabell	7	tyder	på	att	

en	 naiv	 hedge	 vore	 ineffektiv	 eftersom	 konfidensintervallet	 för	 samtliga	 regioner	 ligger	 under	 1.	 I	

extremfallen	indikerar	konfidensintervallet	för	Mellersta	och	Övre	Norrland	att	en	negativ	position	i	HOX	

House	Sverige	kan	resultera	i	ökad	volatilitet	då	konfidensintervallet	inkluderar	en	negativ	hedge	ratio,	

vilket	fråntar	hedgens	syfte	att	minimera	variansen.	Dock	bör	förtydligas	att	skattningarna	för	Mellersta	

och	 Övre	 Norrland	 är	 icke-signifikanta.	 Utifrån	 det	 presenterade	materialet	 i	 tabell	 7	 går	 det	 således	

konstatera	att	det	 krävs	en	mer	 sofistikerad	metod	än	en	naiv	hedge	 för	att	uppnå	önskad	effekt	om	

minskad	varians.	
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Tabell	8	–	Skattad	hedge	ratio	för	ickeperiodiserad	hedge	genom	OLS.	

OLS	-	HOX	House	Regional	–	Modell	2	
	 	 	 	 Konfidensintervall	 	

SCB	Region	
vs.	

HOX	House	Region	

	
Hedge	ratio	

(Beta)	
Standardfel		 t-Statistika	 Nedre	95	%	 Övre	95	%	 Justerad	R2	

Stockholms	län	vs.	
Stockholm	 0,3808***	 0,0971	 3,9215	 0,1856	 0,5760	 0,2233	

Västsverige	vs.	
Göteborg	 0,3836***	 0,1045	 3,6681	 0,1734	 0,5938	 0,1994	

Sydsverige	vs.	
Malmö	 0,4649***	 0,1045	 4,4463	 0,2547	 0,6750	 0,2729	

Östra	mellansverige	vs.	
mellanstora	städer	 0,2053*	 0,1185	 1,7318	 –	0,0329	 0,4436	 0,0384	

Småland	med	öarna	vs.	
mellanstora	städer	 0,4844***	 0,1435	 3,3737	 0,1958	 0,7729	 0,1719	

Norra	mellansverige	vs.	
mellanstora	städer	 0,3272**	 0,1372	 2,3844	 0,0514	 0,6030	 0,0856	

Mellersta	Norrland	vs.	
mellanstora	städer	 0,1187	 0,2110	 0,5629	 –	0,3052	 0,5428	 –	0,0138	

Övre	Norrland	vs.	
mellanstora	städer	 0,1899	 0,2159	 0,8794	 –	0,2440	 0,6239	 –	0,0045	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	respektive	region	mot	HOX	House	Stockholm,	Göteborg,	Malmö	och	mellanstora	städer.	
Standardfel	samt	t-Statistiska	avser	hedge	ratio-skattningen.	Konfidensintervallet	är	baserat	på	95	%	konfidensnivå	och	avser	
skattningen	av	hedge	ratio.	Den	justerade	förklaringsgraden	(R2)	ska	i	modellen	tolkas	som	hedgingeffektivitet.	Asterisker	visar	
signifikansnivå:	***	är	1	%,	**	är	5	%	och	*	är	10	%.	

I	 tabell	 8	 presenteras	 resultatet	 av	 en	 OLS-skattning	 med	 det	 regionala	 HOX	 House-indexet	 som	

hedginginstrument.	 Jämförelsevis	 mot	 en	 hedge	 med	 det	 nationella	 HOX	 House	 Sverige-indexet	 är	

resultatet	snarlikt.	Det	går	dock	konstatera	att	hedgingeffektiviteten	och	hedge	ration	generellt	sett	är	

lägre	för	samtliga	regioner	vid	en	hedge	med	respektive	regionala	index	jämfört	en	hedge	med	HOX	House	

Sverige.	Bortsett	från	regionerna	Mellersta	och	Övre	Norrland	är	samtliga	hedge	ratios	signifikanta	i	tabell	

8.	Att	hedge	ration	inte	är	signifikant	för	Mellersta	och	Övre	Norrland	skulle	som	nämnt	kunna	bero	på	

den	idiosynkratiska	risken	i	bostadspriset	som	Giacoletti	(2017)	refererar	till	är	större	i	dessa	bostäder	än	

i	 övriga	 Sverige.	 För	 en	 hedge	 genom	 ett	 regionalt	 index	 är	 hedge	 ration	 fallande	 i	 relation	 till	

befolkningsmängd	 likt	 för	 det	 nationella	 husprisindexet.	 Standardfelet	 för	 hedge	 ration	 är	 stigande	 i	

relation	 till	 fallande	 befolkningsmängd	 likt	 för	 det	 nationella	 husprisindexet.	 Ett	 högre	 standardfel	 i	

skattningen	 av	 hedge	 ration	 innebär	 att	 bostadspriserna	 periodvis	 avviker	 mer	 från	 utvecklingen	 på	

bostadsprisindexet,	detta	bör	återspegla	sig	i	den	periodiserade	hedgen	som	presenteras	i	senare	avsnitt.		

Case	och	Quigley	 (1991)	argumenterar	 för	att	den	 lokala	och	 idiosynkratiska	 risken	är	svårfångad	 i	ett	

bostadsprisindex	vilket	 innebär	att	ett	mer	regionalt	hedginginstrument	borde	fungera	bättre.	Tidigare	

har	 även	 Hinkelmann	 och	 Swidler	 (2008)	 visat	 att	 effektiviteten	 kan	 ökas	 med	 ett	 regionalt	
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hedginginstrument.	 I	 vårt	 fall	 nås	 en	 lägre	 hedge	 ratio	 och	 lägre	 hedgingeffektivitet	 när	 ett	 regionalt	

bostadsprisindex	 används,	 resultatet	 är	 på	 så	 sätt	 motsägelsefullt	 med	 hänsyn	 till	 att	 de	 regionala	

bostadspriserna	bättre	borde	hedga	bostadsprisrisken.		

För	 modellerna	 med	 ett	 nationellt	 hedginginstrument	 fångar	 förklaringsgraden	 den	 systematiska	

bostadsprisrisken,	det	vill	 säga	den	nationella	bostadsprisrisken.	Sett	 till	modellerna	med	ett	 regionalt	

hedginginstrument	 ska	 förklaringsgraden	 även	 fånga	 den	 lokala	 systematiska	 risken.	 Enligt	 teorin	 ska	

dessa	risker	således	hedgas	bort	medan	den	risk	som	kvarstår	är	ohedgad	risk.	Den	ohedgade	risken	består	

enligt	 Bayer,	 Ellickson	 och	 Ellickson	 (2010)	 samt	 Bourassa	 et	 al.	 (2009)	 av	 både	 en	 lokal	 risk	 och	 en	

bostadsspecifik	 risk	 beroende	 på	 hedginginstrument.	 Enligt	 teorin	 är	 den	 ohedgade	 risken	 för	 ett	

nationellt	 hedginginstrument	 både	 lokal	 och	 bostadsspecifik	 medan	 den	 för	 ett	 regionalt	

hedginginstrument	bara	består	av	bostadsspecifik	risk.		

Andersen	(2011)	har	i	tidigare	studier	visat	att	ett	lokalt	index	över	Köpenhamn	kan	hedga	upp	till	98	%	

av	 den	 totala	 bostadsprisrisken	 vilket	 tyder	 på	 att	 en	 liten	 andel	 kvarstår	 ohedgad	 i	 form	 av	 den	

bostadsspecifika	 risken.	 I	 fallet	 Sverige	 visar	 vår	 studie	 på	 motsatt	 resultat	 där	 den	 lokala	 och	

bostadsspecifika	 risken	 är	 stor	 i	 förhållande	 till	 den	 systematiska	 bostadsprisrisken.	 Den	 justerade	

förklaringsgraden	för	exempelvis	Stockholm	och	Västsverige	indikerar	på	en	hedgingeffektivitet	om	22	%	

respektive	20	%	vilket	visar	på	svårigheten	att	hedga	bostadspriset	 i	Sverige	med	enbart	en	geografisk	

uppdelning.	 Detta	 stöds	 utav	 Ericson	 et	 al.	 (2013)	 som	 argumenterar	 för	 att	 de	 bostadsspecifika	

karaktäristikorna	väger	tyngre	än	de	geografiska	karaktäristikorna	när	bostadspriser	ska	förklaras.		

Den	enkla	hedgingmetodiken	genom	OLS-skattning	som	Ederington	(1979)	föreslår	är	kritiserad	för	att	

generera	 felaktiga	 skattningar	 och	 teststatistikor	 när	 variablerna	 är	 icke-stationära.	 Likt	 vårt	

stationäritetstest	påvisar	(se	avsnitt	6.4)	kan	problematik	med	att	HOX-indexet	inte	är	stationärt	leda	till	

felaktiga	slutsatser	kring	OLS-hedgen.	 I	appendix	4	 finns	 residualtester	 för	 samtliga	OLS-modeller	vilka	

tyder	 på	 att	 modellerna	 är	 normalfördelade	 samt	 inte	 har	 något	 problem	 med	 heteroskedasticitet.	

Däremot	 indikerar	 Breusch-Godfrey-testet	 på	 att	 samtliga	 modeller	 lider	 av	 autokorrelation	 med	

undantag	för	Stockholms	län	vilket	för	den	första	laggen	inte	visar	på	autokorrelation.	Stockholms	län	har	

även	lägst	standardfel	i	skattningen	av	hedge	ration	vilket	ger	en	mer	pålitlig	skattning,	detta	återspeglar	

sig	likaså	i	hedgens	effektivitet	vilken	visar	sig	vara	bland	de	högsta	med	både	ett	nationellt	och	regionalt	

hedginginstrument.	 Med	 anledning	 av	 de	 svaga	 residualresultaten	 som	 OLS-hedgen	 producerat	

genomfördes	motsvarande	skattningar	med	hjälp	av	en	ECM	vilka	presenteras	i	kommande	avsnitt.	Detta	



40	
	

ska	 enligt	 Kroner	 och	 Sultan	 (1993)	 ge	 pålitliga	 skattningar	 då	 ECM-metoden	 dels	 ska	 ta	 hänsyn	 till	

kortsiktiga	fluktuationer	och	dels	den	långsiktiga	gemensamma	trenden.		

7.1.2	Ickeperiodiserad	ECM-Hedge	
I	följande	tabell	9	och	10	har	error	correction-modeller	använts	för	att	skatta	hedge	ratio	för	respektive	

region.	 Likt	 de	 föregående	OLS-skattningarna	 som	 finns	 presenterade	 i	 tabell	 7	 och	 8	 har	 skattningar	

utförts	för	en	OHR	i	respektive	region	med	hjälp	av	ett	nationellt	och	ett	regionalt	index.		

Tabell	9	–	Skattad	hedge	ratio	för	ickeperiodiserad	hedge	genom	ECM.	

ECM	-	HOX	House	Sverige	–	Modell	3	
SCB	Region	 Koefficient	 Standardfel	 t-Statistika	 Justerad	R2	 F-Statistika	 Schwarz	Kriterium	
Riket	 	 	 	 0,7405	 6,5332***	 –	4,6327	

ECM	(6,0)	 –	0,3126***	 0,0686	 –	4,5518	 	 	
	

Hedge	ratio	 0,5450***	 0,0760	 7,1696	 	 	
Stockholms	län	 	 	 	 0,5891	 1,0396	 –	4,3130	

ECM	(1,2)	 –	0,1787*	 0,0988	 –	1,8076	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4366***	 0,0780	 5,5962	 	 	 	

Västsverige	 	 	 	 0,5391	 8,3353***	 –	4,2502	
ECM	(1,0)	 –	0,2471***	 0,0483	 –	5,1105	 	 	 	

Hedge	ratio	 0,5207***	 0,0811	 6,4163	 	 	 	
Sydsverige	 	 	 	 0,4307	 4,6989**	 –	4,1157	

ECM	(0,0)	 –	0,2524***	 0,0658	 –	3,8336	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,5449***	 0,0877	 6,2081	 	 	 	

Östra	
mellansverige	

	 	 	 0,5719	 18,622***	 –	4,1777	

ECM	(3,0)	 –	0,5684***	 0,0742	 –	7,6544	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4491***	 0,0981	 4,5761	 	 	 	

Småland	med	
öarna	

	 	 	 0,5690	 8,2107***	 –	3,7725	

ECM	(1,0)	 –	0,2204***	 0,0434	 –	5,0721	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4486***	 0,1047	 4,2816	 	 	 	

Norra	
mellansverige	

	 	 	 0,6344	 21,2169***	 –	4,0500	

ECM	(2,1)	 –	0,3480***	 0,0426	 –	8,1658	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4356***	 0,1025	 4,2461	 	 	 	

Mellersta	
Norrland	

	 	 	 0,5642	 12,8758***	 –	3,1325	

ECM	(2,0)	 –	0,4618***	 0,0726	 –	6,3580	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,5084***	 0,1564	 3,2497	 	 	 	

Övre	Norrland	 	 	 	 0,5905	 2,6753	 –	2,8661	
ECM	(1,5)	 –	0,3594***	 0,1234	 –	2,9106	 	 	 	

Hedge	ratio	 0,3483	 0,2125	 1,6387	 	 	 	
Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	respektive	region	mot	HOX	House	Sverige.	I	kolumnen	för	koefficient	går	det	avläsa	två	skattningar,	
skattningen	för	hedge	ratio	respektive	justeringsparametern	(error	correction-komponenten).	Standardfel	och	t-Statistiska	avser	
skattningen	för	respektive	koefficient.	Den	justerade	förklaringsgraden	(R2)	tolkas	i	denna	modell	som	hedgingeffektivitet.	
Laggstruktur	valt	med	avseende	på	Schwarz	kriterium	i	ARDL-modellen	och	(p,q)		avser	laggar	i	ECM-modellen.	F-statistika	avser	
bounds	F-test	för	kointegration,	där	nollhypotesen	är	ingen	kointegration.	Asterisker	visar	signifikansnivå:	***	är	1	%,	**	är	5	%	
och	*	är	10	%.	

Med	 hjälp	 utav	 ECM-metodiken	 hanteras	 autokorrelationen	 i	 modellen	 genom	 att	 inkludera	 laggade	

variabler	för	att	efterlikna	den	datagenererande	processen.	Residualtesten	för	ECM-skattningarna	visar	
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på	att	metodiken	ger	effekt	 för	att	hantera	autokorrelationen	 (se	appendix	4).	Trots	 laggade	variabler	

indikerar	residualtesterna	dock	på	fortsatta	problem	med	autokorrelation	i	regionerna	Sydsverige,	Östra	

mellansverige	 samt	 Småland	 med	 öarna.	 Rent	 ekonometriskt	 kan	 detta	 innebära	 problem	 men	

ekonomiskt	är	det	hedgingeffektiviteten	som	är	viktigast,	resultaten	i	detta	avsnitt	sätts	sedan	i	relation	

till	den	periodiserade	hedgen	varvid	robustheten	av	hedgingeffektiviteten	analyseras.	Koefficienterna	för	

hedge	ratio	har	inte	påverkats	nämnvärt	med	skattningar	genom	ECM-metoden	jämfört	med	de	tidigare	

skattningar	utförda	genom	OLS-skattning.	Däremot	har	skattningarna	genom	ECM-metoden	resulterat	i	

att	alla	regioner	förutom	Övre	Norrland	har	en	signifikant	hedge	ratio	vilket	går	att	utläsa	i	tabell	9.	

Bortsett	 från	 Stockholms	 län	 och	 Övre	 Norrland	 indikerar	 resultaten	 presenterade	 i	 tabell	 9	 på	 en	

signifikant	kointegration	för	samtliga	regioner.	Nollhypotesen	om	ingen	kointegration	kan	förkastas	på	1	

%	signifikansnivå	för	övriga	regioner	utom	Sydsverige	vilken	dock	kan	förkastas	på	5	%	signifikansnivå.	De	

regioner	som	har	en	signifikant	kointegrationsparameter	(ECM	i	tabellen)	och	en	signifikant	kointegration	

för	modellen	 i	 helhet	 konvergerar	mot	 en	 långsiktig	 gemensam	 trend	 (steady	 state)	med	HOX	House	

Sverige.	Den	långsiktiga	gemensamma	trenden	indikerar	att	HOX	House	Sverige	på	lång	sikt	är	ett	lämpligt	

index	att	hedga	bostadspriset	med	i	dessa	regioner.	Kointegrationsparametern	förklarar	den	kortsiktiga	

divergensen	mellan	den	observerade	regionens	bostadspris	och	HOX	House	Sverige.	 I	praktiken	är	den	

kortsiktiga	 divergensen	 inget	 stort	 problem	då	Reiss	 (2010)	menar	 på	 att	 gemene	man	har	 ett	 längre	

tidsperspektiv	 med	 sitt	 boende.	 Sett	 till	 våra	 skattningar	 har	 Småland	 med	 öarna	 den	 längsta	

justeringsperioden	på	ungefär	fem	kvartal.	Rent	praktiskt	innebär	detta	att	Småland	med	öarna	allt	annat	

lika	konvergerar	mot	sin	långsiktiga	gemensam	trend	med	HOX	House	Sverige	på	drygt	ett	år.	Detta	kan	

således	rent	praktiskt	innebära	att	det	är	svårt	att	hedga	bostadsprisrisken	med	en	kortare	tidshorisont	

än	ett	år	i	regionen	Småland	med	öarna.	Överlag	varierar	justeringsperioden	för	regionerna	ner	till	ungefär	

ett	halvår	för	Östra	mellansverige	vilket	skulle	innebära	att	det	i	Östra	mellansverige	skulle	kunna	gå	att	

hedga	bostadsprisrisken	även	med	en	kortare	hedginghorisont	än	ett	år.		

F-statistikan	 för	 Stockholms	 län	 indikerar	 på	 en	 ickesignifikant	 kointegration	med	HOX	House	 Sverige.	

Detta	betyder	att	HOX	House	Sverige	på	lång	sikt	inte	konvergerar	mot	Stockholm	läns	bostadspriser	vilket	

således	tyder	på	att	HOX	House	Sverige	på	lång	sikt	skulle	vara	en	dålig	hedge	mot	bostadsprisutvecklingen	

i	Stockholms	län.	Det	är	genom	våra	metoder	svårt	att	dra	några	tillförlitliga	slutsatser	kring	faktorerna	

bakom	detta	icke-samband.	Det	går	dock	resonera	kring	att	Stockholms	bostadsmarknad	trots	avsaknad	

av	kointegration	influeras	av	nationella	bostadspriser	vilket	en	signifikant	hedge	ratio	vittnar	om.	På	lång	

sikt	visar	vårt	datamaterial	inte	på	någon	stabil	relation	vilket	kan	hänföras	till	att	de	övriga	regionernas	
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bostadspriser	på	en	aggregerad	nivå	har	större	betydelse	för	de	nationella	bostadspriserna	än	Stockholms	

bostadspriser	på	 lång	sikt.	Detta	skulle	kunna	innebära	att	Stockholms	läns	bostadspriser	 inte	effektivt	

kan	hedgas	med	HOX	House	Sverige	på	lång	sikt.	Det	går	dock	ställa	sig	frågande	till	varför	Stockholms	

läns	 bostadspriser	 skulle	 skilja	 sig	 avsevärt	 mot	 Sveriges	 över	 tid,	 möjligtvis	 kan	 det	 bero	 på	 den	

undersökta	 tidsperioden	 i	 denna	 uppsats.	 Tidsperioden	 2005–2017	 har	 präglats	 utav	 en	 hög	 grad	 av	

urbanisering	 vilket	 inte	 minst	 påverkat	 Stockholms	 län	 och	 detta	 skulle	 kunna	 ha	 resulterat	 i	 att	

efterfrågan	på	bostäder	 i	 Stockholms	 län	varit	 större	än	vad	utbudet	har	varit.	Med	andra	ord	kan	en	

utökad	 tidsperiod	 eventuellt	 visa	 på	 andra	 resultat	 och	 över	 en	 längre	 tidsperiod	 borde	 de	 regionala	

marknaderna	konvergera	mot	en	långsiktig	gemensam	trend.		

Jämförelsevis	med	OLS-skattningarna	av	hedge	ratio	resulterar	ECM-skattningarna	generellt	sett	i	högre	

justerad	förklaringsgrad	vilket	ska	påvisa	skillnaden	i	effektiviteten	av	hedgen.	Enligt	våra	resultat,	som	

finns	presenterade	i	tabell	9,	ökar	exempelvis	hedgens	effektivitet	med	ungefär	50	procentenheter	för	

Östra	 mellansverige.	 Likaså	 går	 det	 konstatera	 att	 det	 för	 Norra	 mellansverige	 nu	 uppnås	 en	

hedgingeffektivitet	på	ungefär	63	%	med	en	ECM-metodik	gentemot	en	mindre	reduktion	i	variansen	för	

OLS-metodiken,	ungefär	13	%.	En	skillnad	i	hedgingeffektivitet	av	den	magnituden	kan	vara	motiverad	i	

Östra	mellansverige	då	hedge	ratio	skiljer	sig	åt	mellan	metoderna	medan	det	för	Norra	mellansverige	

inte	är	motiverat	med	tanke	på	att	skattningarna	från	respektive	hedgingmetodik	har	snarlika	hedge	ratio.	

Oavsett	hedgingmetodik	har	prisutvecklingen	för	respektive	region	varit	densamma	under	den	studerade	

perioden	och	därmed	ska	hedgingeffektiviteten	vara	likvärdig	givet	snarlika	hedge	ratio.	Senare	i	avsnitt	

7.2	presenteras	och	analyseras	en	alternativ	beräkning	av	hedgingeffektiviteten	enligt	den	metod	som	

Kavussanos	och	Visvikis	(2008)	hävdar	ska	ge	en	mer	tillförlitlig	mätning	av	hedgingeffektiviteten.		
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Tabell	10	–	Skattad	hedge	ratio	för	ickeperiodiserad	hedge	genom	ECM.	

ECM	-	HOX	House	Region	–	Modell	4	
SCB	Region	vs.	HOX	
House	Region	 Koefficient	 Standardfel	 t-Statistika	 Justerad	R2	 F-Statistika	 Schwarz	

Kriterium		
Stockholms	län	vs.	
Stockholm	

	 	 	 0,5387	 14,2487***	 –	4,4174	

ECM	(0,0)	 –	0,5349***	 0,0801	 –	6,6757	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4236***	 0,0699	 6,0588	 	 	 	

Västsverige	vs.	
Göteborg	

	 	 	 0,4606	 9,4217***	 –	4,0929	

ECM	(1,0)	 –	0,2860***	 0,0526	 –	5,4333	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,3994***	 0,0827	 4,8275	 	 	 	

Sydsverige	vs.	Malmö	 	 	 	 0,5719	 11,7326***	 –	4,2240	
ECM	(2,0)	 –	0,3210***	 0,0528	 –	6,0692	 	 	 	

Hedge	ratio	 0,4752***	 0,0797	 5,9608	 	 	 	
Östra	mellansverige	vs.	
mellanstora	städer	

	 	 	 0,5345	 3,9846*	 –	4,0440	

ECM	(4,0)	 –	0,2998***	 0,0845	 –	3,5450	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,3948***	 0,1071	 3,6847	 	 	 	

Småland	med	öarna	vs.	
mellanstora	städer	

	 	 	 0,6248	 11,7381***	 –	3,8545	

ECM	(1,1)	 –	0,2881***	 0,0474	 –	6,0675	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4386***	 0,0956	 4,5842	 	 	 	

Norra	mellansverige	
vs.	mellanstora	städer	

	 	 	 0,7788	 18,3059***	 –	4,0350	

ECM	(8,2)	 –	0,8217***	 0,1072	 –	7,6619	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,3193***	 0,1083	 2,9466	 	 	 	

Mellersta	Norrland	vs.	
mellanstora	städer	

	 	 	 0,5206	 11,2662***	 –	3,0371	

ECM	(2,0)	 –	0,4029***	 0,0677	 –	5,9474	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4305***	 0,1601	 2,6884	 	 	 	

Övre	Norrland	vs.	
mellanstora	städer	

	 	 	 0,4096	 9,5305***	 –	2,8412	

ECM	(0,1)	 –	0,4725***	 0,0864	 –	5,4646	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,3999***	 0,1576	 2,5364	 	 	 	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	respektive	region	mot	HOX	House	Stockholm,	Göteborg,	Malmö	och	mellanstora	städer.	I	kolumnen	
för	koefficient	går	det	avläsa	två	skattningar,	skattningen	för	hedge	ratio	respektive	justeringsparametern	(error	correction-
komponenten).	Standardfel	och	t-Statistiska	avser	skattningen	för	respektive	koefficient.	Den	justerade	förklaringsgraden	(R2)	
tolkas	i	denna	modell	som	hedgingeffektivitet	Laggstruktur	valt	med	avseende	på	Schwarz	kriterium	i	ARDL-modellen	och	(p,q)		
avser	laggar	i	ECM-modellen.	F-statistika	avser	bounds	F-test	för	kointegration,	där	nollhypotesen	är	ingen	kointegration.	
Asterisker	visar	signifikansnivå:	***	är	1	%,	**	är	5	%	och	*	är	10	%.		

I	 tabell	 10	 ovan	 presenteras	 resultatet	 av	 ECM-skattningarna	 för	 hedge	 ratios	 där	 HOX	House	 region	

fungerar	som	hedginginstrument.	Samtliga	hedge	ratios	och	kointegrationsparametrar	är	för	de	regionala	

ECM-skattningar	 signifikanta	 på	 1	 %	 signifikansnivå.	 Överlag	 är	 kointegrationsparametern	 högre	 för	

skattningarna	 med	 HOX	 House	 region	 jämfört	 med	 HOX	 House	 Sverige.	 Jämfört	 med	 ett	 nationellt	

hedginginstrument	 konvergerar	 således	 de	 regionala	 bostadspriserna	 snabbare	 mot	 sin	 långsiktiga	

gemensamma	 trend	 med	 det	 regionala	 hedginginstrumentet.	 Likt	 OLS-skattningarna	 är	 hedge	 ratio	

överlag	 lägre	 för	 regionerna	 med	 ett	 regionalt	 hedginginstrument	 jämfört	 med	 ett	 nationellt	

hedginginstrument.	Samtliga	regioner	visar	på	kointegration	med	sitt	respektive	index	vilket	går	att	utläsa	
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från	 respektive	F-statistika	 för	kointegration,	alla	 regioners	bostadspriser	 förutom	Östra	mellansverige	

resulterar	i	en	F-statistika	som	är	signifikant	på	1	%	signifikansnivå.	Till	skillnad	från	ECM-skattningen	mot	

HOX	 House	 Sverige	 innebär	 detta	 att	 samtliga	 regioner	 har	 en	 långsiktig	 gemensam	 trend	 med	 sitt	

respektive	hedginginstrument.	Den	långsiktiga	gemensamma	trenden	för	respektive	region	och	index	är	

en	 viktig	 förutsättning	 då	 Reiss	 (2010)	 resonerar	 kring	 att	 bostadsägare	 ofta	 har	 en	 lång	

investeringshorisont.	 En	 hedge	 genom	 ett	 regionalt	 index	 kan	 således	 utifrån	 den	 påvisade	

kointegrationen	tolkas	som	ett	lämpligt	alternativ	för	den	långsiktige	bostadsägaren.			

Jämfört	 med	 det	 nationella	 hedginginstrumentet	 visar	 våra	 resultat	 med	 de	 regionala	

hedginginstrumenten	på	en	större	varians	i	hedgingeffektivitet	över	regionerna	men	även	en	lägre	hedge	

ratio	 oavsett	 hedgingmetodik.	 Dessa	 resultat	 går	 i	 linje	 med	 Hinkelmann	 och	 Swidlers	 (2008)	

konstaterande	på	den	amerikanska	bostadsmarknaden	och	stärker	således	tesen	om	att	det	föreligger	en	

risk	på	en	mer	lokal	nivå	än	regionalt	men	även	att	den	idiosynkratiska	risken	är	av	stor	betydelse.	Både	

Andersen	(2011)	och	Schorno,	Swidler	och	Wittry	(2014)	uppnår	med	hedginginstrument	kopplade	till	mer	

lokala	bostadsprisindex	hög	hedgingeffektivitet	med	ett	spann	mellan	65	%	till	98	%.	För	att	det	entydigt	

skall	vara	mer	 lönsamt	med	ett	 lokalt	anknutet	hedginginstrument	på	den	svenska	bostadsmarknaden	

krävs	således	ett	index	på	mer	dissaggregerad	nivå	än	enbart	regionsnivå.	Detta	med	anledning	av	att	de	

regionala	hedgarna	visat	på	lägre	hedgingeffektivitet	jämfört	hedgarna	genom	det	nationella	HOX	House-

indexet.		

7.2	Periodiserad	hedge	
I	 följande	avsnitt	presenteras	studiens	resultat	av	strategierna	dynamisk	respektive	statisk	hedge	samt	

jämförelsestrategin	optimal	hedge	 för	de	periodiserade	hedgarna.	Den	statiska	strategin	bygger	på	en	

OHR	som	baseras	på	hela	tidsperioden	(2005–2017)	och	den	dynamiska	strategin	bygger	på	en	OHR	som	

baseras	 på	 de	 16	 föregående	 kvartalen	 innan	 den	 periodiserade	 utvärderingsperioden.	 Den	 optimala	

hedgen	 baseras	 på	 samma	 tidsperiod	 som	 den	 utvärderade.	 För	 respektive	 strategi	 skattas	 en	 OHR	

baserad	 på	 OLS	 respektive	 ECM	 för	 att	 analysera	 hedgens	 effektivitet	 under	 respektive	

utvärderingsperiod.	Regionerna	Stockholms	län	och	Norra	mellansverige	har	valts	ut	som	analysobjekt	för	

att	 påvisa	 skillnaderna	mellan	 regioner	med	 olika	 lokala	 och	 bostadsspecifika	 karaktäristikor.	 Det	 kan	

tänkas	att	Stockholms	län	och	Norra	mellansverige	skiljer	sig	på	en	rad	punkter,	till	exempel	allmänservice	

och	arbetsmarknad.	För	respektive	bostad	inom	Stockholms	län	kan	utbudet	av	dessa	karaktäristikor	vara	

mer	 likartade	 än	 för	 respektive	 bostad	 i	 Norra	 mellansverige.	 Exempelvis	 kan	 tillgången	 till	 butiker	 i	

Stockholm	anses	vara	god	över	hela	staden	medan	tillgången	till	butiker	kan	skilja	sig	markant	inom	Norra	
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mellansverige	då	Norra	mellansverige	innehåller	både	stora	tätbebyggda	områden	och	mer	glesbebyggda	

områden.		

7.2.1	Nationell	hedge	
I	detta	avsnitt	används	HOX	House	Sverige	som	hedginginstrument	för	bostadspriserna	i	Stockholms	län	

och	Norra	mellansverige.		

Tabell	2	–	Statisk	hedge:	Periodiserad	hedge	för	Stockholms	län,	skattad	genom	OLS,	Naiv	och	ECM.	

Statisk	hedge	–	Stockholms	län	vs.	HOX	House	Sverige	–	Modell	5,	6	och	7	
Utvärderingsperiod	 2009-2012	 2010-2013	 2011-2014	 2012-2015	 2013-2016	 2014-2017	

OLS	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4180***	 0,4180***	 0,4180***	 0,4180***	 0,4180***	 0,4180***	

Hedgingeffektivitet	 –	2,5155	%	 35,4282	%	 39,7188	%	 31,0336	%	 20,7736	%	 34,9636	%	
Naiv	 	 	 	 	 	 	

Hedge	ratio	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Hedgingeffektivitet	 –	101,7369	%	 13,8881	%	 11,9581	%	 –	32,6565	%	 –	12,8940	%	 20,1008	%	

ECM	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4366***	 0,4366***	 0,4366***	 0,4366***	 0,4366***	 0,4366***	

Hedgingeffektivitet	 –	3,9601	%	 36,0147	%	 40,3260	%	 30,9232	%	 20,8246	%	 35,6314	%	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	Stockholms	län	mot	HOX	House	Sverige.	Asterisker	visar	signifikansnivå	för	hedge	ratio	skattad	på	
hela	tidsperioden	2005–2017:	***	är	1	%,	**	är	5	%	och	*	är	10	%.	Naiv	hedge	saknar	signifikansnivå	då	den	ej	skattats	fram.	

Tabell	3	–	Statisk	hedge:	Periodiserad	hedge	för	Norra	mellansverige,	skattad	genom	OLS,	Naiv	och	ECM.	

Statisk	hedge	–	Norra	mellansverige	vs.	HOX	House	Sverige	–	Modell	5,	6	och	7	
Utvärderingsperiod	 2009-2012	 2010-2013	 2011-2014	 2012-2015	 2013-2016	 2014-2017	

OLS	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,3992***	 0,3992***	 0,3992***	 0,3992***	 0,3992***	 0,3992***	

Hedgingeffektivitet	 17,7610	%	 12,7478	%	 6,4764	%	 9,6738	%	 21,9107	%	 23,5969	%	
Naiv	 	 	 	 	 	 	

Hedge	ratio	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Hedgingeffektivitet	 1,1120	%	 1,7723	%	 –	47,8242	%	 –	24,5914	%	 24,8717	%	 13,2795	%	

ECM	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4356***	 0,4356***	 0,4356***	 0,4356***	 0,4356***	 0,4356***	

Hedgingeffektivitet	 18,2348	%	 13,1135	%	 5,3787	%	 9,2681	%	 23,1142	%	 24,5373	%	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	Norra	mellansverige	mot	HOX	House	Sverige.	Asterisker	visar	signifikansnivå	för	hedge	ratio	
skattad	på	hela	tidsperioden	2005–2017:	***	är	1	%,	**	är	5	%	och	*	är	10	%.	Naiv	hedge	saknar	signifikansnivå	då	den	ej	
skattats	fram.	

I	tabell	11	och	12	går	det	konstatera	att	av	samtliga	hedgingmetoder	är	en	naiv	hedge	minst	effektiv	för	

både	Stockholms	län	och	Norra	mellansverige.	Schorno,	Swidler	och	Wittry	(2014)	konstaterar	genom	sin	

studie	utförd	på	den	amerikanska	staden	Las	Vegas	att	en	naiv	hedge	är	bäst	lämpad	av	de	undersökta	

hedgingmetoderna	med	en	reducerad	varians	uppemot	85	%.	Schorno,	Swidler	och	Wittrys	(2014)	resultat	

skiljer	 sig	 i	 stor	 utsträckning	 från	 våra	 resultat	 som	 presenteras	 i	 tabell	 11	 och	 12.	 En	 naiv	 hedge	 i	
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Stockholms	 län	 ökar	 i	 tre	 av	 sex	 utvärderingsperioder	 den	 relativa	 bostadsprisrisken,	 i	 det	 allra	mest	

extrema	fallet	ökar	en	naiv	hedge	risken	med	nästan	102	%	(under	utvärderingsperioden	år	2009–2012).	

Utfallet	är	inte	lika	extremt	för	Norra	mellansverige	men	faktum	kvarstår	dock	att	bostadsprisrisken	ökas	

uppemot	48	%	i	den	mest	extrema	perioden	och	att	två	utav	sex	perioder	ger	en	högre	bostadsprisrisk.		

De	båda	hedgingmetoderna	ECM	och	OLS	genererar	en	snarlik	hedge	ratio	inom	respektive	region	varpå	

hedgens	 effektivitet	 likaså	 är	 snarlik	 mellan	 metoderna	 över	 samtliga	 utvärderingsperioder	 inom	

regionerna.	Anledningen	till	de	närmast	identiska	skattningarna	av	hedge	ratio	som	metoderna	ger	oss	

kan	ha	sin	förklaring	i	längre	tidsserier.	Problemet	med	autokorrelation	behöver	inte	vara	lika	omfattande	

i	 en	 statisk	 hedge	 då	 OHR	 skattas	 över	 hela	 dataperioden.	 ECM-metodiken	 ska	 i	 högre	 grad	 fånga	

kortsiktiga	fluktuationer	och	hantera	problematiken	med	autokorrelation	vilket	således	kan	innebära	att	

ECM-metodiken	inte	presterar	bättre	än	OLS-metodiken	vid	en	statisk	hedge.		

Graf	1	-	Bostadsprisindex	och	bostadspriser.	

	

Data:	Bostadsprisindex	HOX	House	Sverige	(Valueguard,	2018a)	och	bostadspriser	i	Stockholms	län	samt	Norra	mellansverige	
(SCB,	2018b).	Graf:	Egen	konstruktion,	baskvartal	år	2005	kvartal	1.	

Det	går	i	graf	1	ovan	se	att	bostadspriserna	i	Stockholms	län	och	HOX	House	Sverige	avviker	på	kort	sikt	

men	 att	 de	 konvergerar	mot	 en	 gemensam	 trend	 över	 tid	 vilket	 därav	 ger	 en	 utjämnande	 effekt	 för	

skattningen	 utav	 hedge	 ratio	 på	 längre	 sikt.	 Graf	 1	 vittnar	 även	 om	 att	 bostadspriserna	 i	 Norra	

mellansverige	under	längre	perioder	har	avvikit	från	bostadsprisindexet	HOX	House	Sverige	vilket	skulle	
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kunna	vara	en	av	orsakerna	till	att	hedgingeffektiviteten	varit	lägre	jämfört	mot	Stockholms	län.	Skillnaden	

i	hedgingeffektivitet	mellan	de	båda	regionerna	kan	också	bero	på	att	den	idiosynkratiska	risken	kan	antas	

vara	 större	 i	 Norra	 mellansverige.	 Här	 kan	 den	 lokala	 risken	 vara	 en	 stor	 förklarande	 anledning	 då	

karaktäristikorna	 i	 form	 av	 infrastruktur	 och	 service	 är	 mer	 homogena	 för	 Stockholm	 än	 Norra	

mellansverige	som	region.		

Med	en	statisk	hedgingstrategi	är	hedginginstrumentet	HOX	House	Sverige	mer	effektivt	för	att	reducera	

bostadsprisrisken	 i	 Stockholms	 län	 jämfört	 med	 i	 Norra	 mellansverige.	 I	 Stockholms	 län	 uppnås	 en	

reduktion	av	variansen	 i	 stora	drag	kring	20–40	%	medan	det	 för	Norra	mellansverige	uppnås	en	mer	

försumbar	reduktion	av	variansen	generellt	mellan	5–20	%.		

Tabell	4	–	Dynamisk	hedge:	Periodiserad	hedge	för	Stockholms	län,	skattad	genom	OLS	och	ECM.	

Dynamisk	hedge	–	Stockholms	län	vs.	HOX	House	Sverige	–	Modell	8	och	9	
Utvärderingsperiod	 2009-2012	 2010-2013	 2011-2014	 2012-2015	 2013-2016	 2014-2017	

OLS	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4242**	 0,2858	 0,2088	 0,2164	 0,1907	 0,5570***	

Hedgingeffektivitet	 –	2,9839	%	 28,8256	%	 26,0749	%	 24,0828	%	 14,1396	%	 38,1368	%	
ECM	 	 	 	 	 	 	

Hedge	ratio	 0,6519***	 0,4013***	 0,3884***	 0,3393***	 0,4935***	 0,7013***	
Hedgingeffektivitet	 –	29,0069	%	 34,8294	%	 38,5447	%	 30,0949	%	 20,5192	%	 36,9669	%	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	Stockholms	län	mot	HOX	House	Sverige.	Asterisker	visar	signifikansnivå	för	respektive	
skattningsperiod:	***	är	1	%,	**	är	5	%	och	*	är	10	%.	

Tabell	5	–	Dynamisk	hedge:	Periodiserad	hedge	för	Norra	mellansverige,	skattad	genom	OLS	och	ECM.	

Dynamisk	hedge	–	Norra	mellansverige	vs.	HOX	House	Sverige	–	Modell	8	och	9	
Utvärderingsperiod	 2009-2012	 2010-2013	 2011-2014	 2012-2015	 2013-2016	 2014-2017	

OLS	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,1792	 0,2272	 0,3066	 0,4495*	 0,5077*	 0,5177	

Hedgingeffektivitet	 10,8195	%	 9,2156	%	 8,0011	%	 9,0561	%	 25,1128	%	 25,9203	%	
ECM	 	 	 	 	 	 	

Hedge	ratio	 0,2079*	 0,3401***	 0,4754***	 0,6278***	 0,3981**	 0,4593*	
Hedgingeffektivitet	 12,1215	%	 11,8686	%	 3,8525	%	 3,5499	%	 21,8725	%	 25,0420	%	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	Norra	mellansverige	mot	HOX	House	Sverige.	Asterisker	visar	signifikansnivå:	***	är	1	%,	**	är	5	%	
och	*	är	10	%.	

En	 dynamisk	 hedgingstrategi	 skapar	 för	 båda	 regionerna	 större	 variation	 i	 hedge	 ratio	 mellan	

hedgingmetoderna	men	även	mellan	tidsperioderna	vilket	går	att	se	i	tabell	13	och	tabell	14.	Variationen	

i	hedge	ratio	kan	i	detta	fall	bero	på	att	hedge	ration	skattas	på	en	kortare	tidsperiod	jämfört	med	den	

statiska	hedge	ration.	På	kort	sikt	finns	det	risk	för	fluktuationer	i	bostadspriserna	vilket	ECM-metoden	

bör	beakta	i	högre	grad	än	vad	OLS-metodiken	gör.	Detta	kan	orsaka	att	OLS-skattningarna	resulterar	i	
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underskattade	hedge	 ratios	 vilket	 i	 sin	 tur	 påverkar	 hedgingeffektiviteten	 negativt.	Ur	 ett	 ekonomiskt	

perspektiv	 innebär	 en	 mindre	 effektiv	 hedge	 i	 praktiken	 ett	 sämre	 skydd	 mot	 prisrisken.	 Sett	 till	

Stockholms	 län	 är	 OLS-skattningarna	 av	 OHR	 lägre	 än	 ECM-skattningarna	 medan	 det	 för	 Norra	

mellansverige	är	ett	mer	varierande	resultat.	Under	de	 fyra	 första	utvärderingsperioderna	följer	Norra	

mellansverige	samma	mönster	som	Stockholms	län	men	för	de	två	avslutande	utvärderingsperioderna	är	

OHR	lägre	för	ECM-skattningen	istället	för	OLS-skattningen.		

Resultatet	från	den	dynamiska	hedgingstrategin	som	presenteras	i	tabell	13	och	14	går	i	 linje	med	den	

statiska	 hedgen	 sett	 till	 hedgingeffektivitet.	 Hedgingeffektiviteten	 är	 generellt	 sett	 lägre	 för	 Norra	

mellansverige	 jämfört	 Stockholms	 län	 vilket	 delvis	 bekräftar	 tidigare	 resonemang	 om	 att	 HOX	 House	

Sverige	 kan	 vara	 ett	 mindre	 bra	 hedginginstrument	 för	 bostadsägare	 i	 Norra	 mellansverige.	 Överlag	

uppnås	en	reduktion	av	variansen	i	Stockholms	län	på	cirka	20–40	%	medan	det	för	Norra	mellansverige	

överlag	ges	en	reduktion	av	variansen	på	ungefär	5–20	%.		

Tabell	6	–	Optimal	hedge:	Periodiserad	hedge	för	Stockholms	län,	skattad	genom	OLS	och	ECM.	

Optimal	hedge	–	Stockholms	län	vs.	HOX	House	Sverige	–	Modell	10	och	11	
Utvärderingsperiod	 2009-2012	 2010-2013	 2011-2014	 2012-2015	 2013-2016	 2014-2017	

OLS	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,1907	 0,5570***	 0,5419***	 0,4111**	 0,4401*	 0,5921***	

Hedgingeffektivitet	 5,9819	%	 37,7814	%	 41,9091	%	 31,0424	%	 20,8259	%	 38,2707	%	
ECM	 	 	 	 	 	 	

Hedge	ratio	 0,4935***	 0,7013***	 0,6670***	 0,4764***	 0,4621***	 0,6680***	
Hedgingeffektivitet	 –	9,0923	%	 35,2458	%	 39,6742	%	 30,2589	%	 20,7737	%	 37,6402	%	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	Stockholms	län	mot	HOX	House	Sverige.	Asterisker	visar	signifikansnivå:	***	är	1	%,	**	är	5	%	och	*	
är	10	%.	

Tabell	7	–	Optimal	hedge:	Periodiserad	hedge	för	Norra	mellansverige,	skattad	genom	OLS	och	ECM.	

Optimal	hedge	–	Norra	mellansverige	vs.	HOX	House	Sverige	–	Modell	10	och	11	
Utvärderingsperiod	 2009-2012	 2010-2013	 2011-2014	 2012-2015	 2013-2016	 2014-2017	

OLS	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,5077*	 0,5177	 0,2757	 0,3487	 0,7489**	 0,5870**	

Hedgingeffektivitet	 18,6105	%	 13,4518	%	 8,1032	%	 9,8813	%	 28,0201	%	 26,2877	%	
ECM	 	 	 	 	 	 	

Hedge	ratio	 0,3981**	 0,4593*	 0,5091**	 0,6604***	 0,4016*	 0,6067***	
Hedgingeffektivitet	 17,7438	%	 13,2806	%	 2,2969	%	 1,9881	%	 21,9918	%	 26,2582	%	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	Norra	mellansverige	mot	HOX	House	Sverige.	Asterisker	visar	signifikansnivå:	***	är	1	%,	**	är	5	%	
och	*	är	10	%.	

I	samtliga	perioder	utom	en	resulterar	den	optimalt	skattade	OLS-hedgen	för	Stockholms	län	i	en	högre	

OHR	än	den	dynamiska	hedgingstrategin.	Detta	bekräftar	ovan	analys	om	att	OLS-skattningarna	av	OHR	
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blir	underskattade	i	den	dynamiska	hedgingstrategin	för	Stockholms	län.	Vidare	återspeglas	även	detta	i	

hedgingeffektiviteten	 för	 OLS-metodiken	 vilken	 är	 lägre	 för	 den	 dynamiska	 strategin	 gentemot	 den	

optimala	 strategin.	 Resultaten	 för	 ECM-skattningarna	 i	 Stockholms	 län	 är	 däremot	 jämförelsevis	 lika	

mellan	 alla	 tre	 hedgingstrategierna	 när	 det	 kommer	 till	 hedgingeffektiviteten.	 Sett	 till	 hedge	 ration	

varierar	denna	beroende	på	vilken	period	den	är	skattad	över	där	hedge	ration	sålunda	anses	beroende	

av	 respektive	 tidsperiods	 särdrag.	 Rent	 ekonomiskt	 har	 inte	 hedge	 ration	 någon	 större	 betydelse	 för	

slutanvändaren	utan	det	är	resultatet	av	hedgen	i	form	av	hedgingeffektivitet	som	spelar	roll	för	valet	av	

strategi	 och	 metod.	 Sammantaget	 fångar	 ECM-metodiken	 fluktuationerna	 i	 bostadspriserna	 bra	 för	

Stockholms	län	oavsett	strategi	och	genererar	en	ungefärlig	hedgingeffektivitet	på	30–40	%.		

Till	 skillnad	 från	 OLS-metodiken	 är	 ECM-metodiken	 oavsett	 hedgingstrategi	 nära	 sin	 optimala	

hedgingeffektivitet	när	HOX	House	Sverige	agerar	hedginginstrument	för	Stockholm	läns	bostadspriser.	

Detta	tyder	på	att	vi	med	ECM-metodiken	uppnår	den	bästa	möjliga	hedge	som	är	uppnåbar	trots	att	OHR	

är	baserad	på	en	tidsperiod	innan	hedgingperioden.	Kvarstående	risk	som	inte	går	att	hedga	bort	med	

hedginginstrument	 är	 ungefär	 60–80	 %	 för	 Stockholms	 län	 vilket	 kan	 tolkas	 som	 den	 lokala	 och	

idiosynkratiska	 risken.	 Eftersom	ECM-skattningen	oavsett	 strategi	 ligger	 nära	 den	optimala	 finns	 goda	

förutsättningar	för	att	hedga	bort	den	risk	som	är	möjlig	utefter	hedginginstrumentets	effektivitet.	Detta	

innebär	att	om	vi	exempelvis	vill	hedga	bostadsprisrisken	i	Stockholms	län	2011–2014	kan	en	OHR	skattas	

med	data	från	en	tidigare	tidsperiod	och	ändå	uppnå	samma	effektivitet	som	om	OHR	var	skattad	utifrån	

utvärderingsperioden.	 Som	 ses	 i	 tabell	 13	 kan	 vi	 således	 utifrån	 ECM-metodiken	 uppnå	 en	

hedgingeffektivitet	på	ungefär	40	%	i	Stockholms	län	under	tidsperioden	2011–2014	i	jämförelse	med	den	

optimala	hedgen	som	också	uppnår	en	effektivitet	på	40	%.		

Avseende	Norra	mellansverige	framstår	inte	ECM-metodiken	som	lika	effektiv	jämfört	med	Stockholms	

län.	 Under	 utvärderingsperioden	 2011–2014	 och	 2012–2015	 är	 både	 den	 dynamiska	 och	 optimala	

hedgingstrategin	 sämre	 för	 ECM-metodiken	 jämfört	 med	 OLS-metodiken	 med	 avseende	 på	

hedgingeffektivitet.	Som	synes	i	graf	1	ovan	spreadar	bostadspriserna	i	Norra	mellansverige	isär	med	HOX	

House	Sverige	under	2011–2015.	Divergensen	innebär	en	lägre	korrelation	mellan	bostadspriserna	och	

indexet	 vilket	 allt	 annat	 lika	 resulterar	 i	 en	 lägre	 hedge	 ratio	 i	 OLS-skattningarna.	 Under	 perioden	 då	

priserna	divergerar	 är	 det	 en	 lägre	hedge	 ratio	 som	genererar	 en	högre	hedgingeffektivitet	 och	detta	

verkar	OLS-metodiken	hantera	bättre.	ECM-metodiken	försöker	ta	hänsyn	till	kortsiktiga	avvikelser	men	

när	priserna	inte	konvergerar	mot	sin	långsiktiga	trend	(steady	state)	under	denna	period	fungerar	också	

metodiken	 sämre	 för	 att	 skatta	 OHR.	 När	 priserna	 under	 tidsperioden	 2013–2017	 sedan	 konvergerar	
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åstadkommer	 de	 båda	 hedgingmetoderna	 en	 snarlik	 hedgingeffektivitet.	 Englund,	 Hwang	 och	Quigley	

(2002)	har	visat	att	korrelationen	mellan	bostadspriserna	och	ett	bostadsprisindex	i	Sverige	varierar	över	

tid	 vilket	 innebär	 att	 hedgens	 tidshorisont	 är	 viktig.	 För	 Norra	 mellansverige	 blir	 den	 varierande	

korrelationen	 extra	 påtaglig	 då	 hedgingeffektiviteten	 i	 hög	 grad	 varierar	 över	 alla	 periodiserade	

utvärderingsperioder.	 En	 av	 anledningarna	bakom	detta	 kan	 vara	 att	Norra	mellansverige	 har	 haft	 en	

liknande,	stigande	trend	genom	hela	den	undersökta	tidsperioden	medan	HOX	House	Sverige	periodvis	

avvikit	mer	från	den	långsiktigt	stigande	trenden.	Detta	samband	stödjer	vår	tidigare	analys	om	att	OLS-

skattningen	lämpar	sig	bättre	för	Norra	mellansverige.	Sett	till	skattningstekniken	för	OLS-metoden	tar	

den	 inte	 i	 lika	 stor	 utsträckning	 hänsyn	 till	 kortsiktiga	 fluktuationer	 som	ECM-metodiken	 vilket	 verkar	

lämpa	 sig	 bättre	 för	 Norra	 mellansverige	 med	 en	 genomsnittlig	 liknande	 stigande	 trend	 över	 hela	

tidsperioden.	

Sammanfattningsvis	kan	vi	 för	den	undersökta	perioden	konstatera	att	ECM-metodiken	överlag	är	den	

bästa	hedgingmetoden	för	Stockholms	 län.	OLS-metodiken	når	 inte	upp	till	 sin	optimala	hedge	medan	

ECM-metodiken	 för	 båda	 tillämpbara	 strategierna	 presterar	 likt	 den	 optimala	 hedgen.	 Eftersom	 en	

hedgingposition	ingås	med	data	out-of-sample	framstår	ECM-metodiken	som	mest	lämpad	för	att	hedga	

bostadsprisrisken	i	Stockholms	län	med	HOX	House	Sverige	som	hedginginstrument.	Ur	ett	ekonometriskt	

perspektiv	bör	detta	sättas	i	relation	till	signifikanserna	på	de	skattade	OHR.	Överlag	ger	ECM-metodiken	

i	större	utsträckning	signifikanta	OHR	men	för	den	optimala	hedgingstrategin	blir	färre	OHR	signifikanta	

än	i	tidigare	hedgingstrategier.	I	den	optimala	hedgingstrategin	presterar	OLS-metodiken	bättre	jämfört	

med	tidigare	hedgingstrategier	för	OLS.	Båda	dessa	upptäckter	stödjer	tidigare	resonemang	om	att	ECM-

metodiken	presterar	bättre	out-of-sample,	vilket	är	det	verkliga	sättet	som	en	hedge	upprättas,	medan	

OLS-metodiken	presterar	bättre	in-the-sample.	Intressant	är	också	att	för	den	dynamiska	OLS-hedgen	i	

Stockholms	 län	notera	att	 första	och	sista	utvärderingsperioden	ger	en	signifikant	hedge	ratio.	Sett	 till	

hedgingeffektivitet	 ger	 den	 första	 utvärderingsperioden	 negativ	 hedgingeffektivitet	 medan	 den	 sista	

utvärderingsperioden	genererar	ett	av	de	bästa	resultaten	i	vår	studie.	Därigenom	går	det	argumentera	

för	att	den	första	utvärderingsperioden	är	svårhedgad	trots	att	vi	uppnår	en	tillförlitlig	skattning	av	OHR.		

Sett	till	Norra	mellansverige	uppnår	de	båda	tillämpbara	hedgingstrategierna	nära	nog	den	mest	optimala	

hedgingeffektiviteten.	För	en	statisk	hedgingstrategi	är	de	båda	tillämpbara	hedgingmetoderna	snarlika	

mätt	 i	 hedgingeffektivitet	 medan	 OLS-metodiken	 framstår	 som	 något	 bättre	 med	 en	 dynamisk	

hedgingstrategi.	 Eftersom	 att	 resultaten	mellan	 de	 två	 hedgingmetoderna	 för	 Norra	mellansverige	 är	
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varierande	 och	 att	 hedgingeffektiviteten	 skiljer	 sig	marginellt	 åt	 är	 det	 svårt	 att	motivera	 en	 specifik	

hedgingmetod	framför	den	andra.		

Resultatet	från	avsnitt	7.1.1	indikerar	att	en	OLS-hedge	för	respektive	region	leder	till	en	genomsnittlig	

hedgingeffektivitet	över	hela	tidsperioden	på	ungefär	23	%	för	Stockholms	län	och	ungefär	13	%	för	Norra	

mellansverige.	Tillämpas	motsvarande	hedgingmetod	på	kortare	tidsperioder	visar	sig	hedgingeffektivitet	

från	 avsnitt	 7.1.1	 vara	 en	bra	prognos	på	den	 genomsnittliga	 hedgingeffektiviteten.	Under	 de	 kortare	

tidsperioderna	 fluktuerar	 hedgingeffektiviteten	 både	 över	 och	 under	 genomsnittet	 vilket	 medför	 att	

hedgingeffektiviteten	 kan	 avvika	 på	 kortare	 hedginghorisonter.	 För	 längre	 hedginghorisonter	 är	 dock	

hedgingeffektiviteten	från	skattningarna	i	avsnitt	7.1.1	representativa	och	de	kan	således	fungera	som	en	

grov	 fingervisning	 om	 den	 förväntade	 hedgingeffektiviteten.	 Härigenom	 kan	 även	 den	 statiska	

hedgingstrategin	vara	motiverad	då	den	i	en	ickeperiodiserad	hedge	med	ett	längre	tidsperspektiv	ger	en	

hedgingeffektivitet	 om	 ungefär	 23	 %	 för	 Stockholms	 län,	 men	 att	 den	 även	 under	 kortare	

utvärderingsperioder	ger	en	liknande	eller	till	och	med	högre	hedgingeffektivitet.		

Utifrån	resultatet	i	avsnitt	7.1.2	där	ECM-metodiken	utnyttjas	kan	vi	konstatera	att	hedgingeffektiviteten	

överskattas	när	den	justerade	förklaringsgraden	används	som	mått	på	hedgingeffektivitet.	Resultaten	i	

avsnitt	7.2.1	visar	på	en	lägre	hedgingeffektivitet	och	således	kan	vi	inte	förvänta	oss	en	reducerad	varians	

i	de	höga	nivåerna	som	de	ickeperiodiserade	ECM-hedgarna	indikerar	på.	Kavussanos	och	Visvikis	(2008)	

argumenterar	 för	 att	 hedgingeffektiviteten	 i	 en	 ECM-skattad	 hedgingmetod	 inte	 är	 lämplig	 att	 mäta	

genom	den	 justerade	 förklaringsgraden	vilket	bekräftas	via	våra	 resultat.	Resultaten	 från	detta	avsnitt	

(7.2.1)	 kan	 istället	 anses	 vara	 mer	 representativa	 för	 ECM-metodiken	 där	 Stockholms	 län	 har	 en	

genomsnittlig	 hedgingeffektivitet	 på	 ungefär	 27	 %	 och	 Norra	 mellansverige	 har	 en	 genomsnittlig	

hedgingeffektivitet	på	ungefär	16	%.	Dessa	resultat	kan	sättas	i	relation	till	resultaten	i	avsnitt	7.1.2	där	

Stockholms	län	beräknas	ha	en	hedgingeffektivitet	på	ungefär	59	%	och	Norra	mellansverige	63	%.		
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7.2.2	Regional	hedge	
I	detta	avsnitt	används	HOX	House	Stockholm	som	hedginginstrument	för	bostadspriserna	i	Stockholms	

län	och	HOX	House	mellanstora	städer	som	hedginginstrument	för	bostadspriserna	i	Norra	mellansverige.		

Tabell	8	–	Statisk	hedge:	Periodiserad	hedge	för	Stockholms	län,	skattad	genom	OLS,	Naiv	och	ECM.	

Statisk	hedge	–	Stockholms	län	vs.	HOX	House	Stockholm	–	Modell	12,	13	och	14	
Utvärderingsperiod	 2009-2012	 2010-2013	 2011-2014	 2012-2015	 2013-2016	 2014-2017	

OLS	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,3808***	 0,3808***	 0,3808***	 0,3808***	 0,3808***	 0,3808***	

Hedgingeffektivitet	 –	5,8399	%	 26,1077	%	 33,7388	%	 12,0863	%	 13,5869	%	 35,3083	%	
Naiv	 	 	 	 	 	 	

Hedge	ratio	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Hedgingeffektivitet	 –	141,5135	%	 –	7,0082	%	 2,4982	%	 –	72,5969	%	 –	34,7192	%	 –	4,6673	%	

ECM	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4236***	 0,4236***	 0,4236***	 0,4236***	 0,4236***	 0,4236***	

Hedgingeffektivitet	 –	10,1873	%	 26,8285	%	 35,0083	%	 10,3909	%	 13,0528	%	 36,4238	%	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	Stockholms	län	mot	HOX	House	Stockholm.	Asterisker	visar	signifikansnivå	för	hedge	ratio	skattad	
på	hela	tidsperioden	2005–2017:	***	är	1	%,	**	är	5	%	och	*	är	10	%.	Naiv	hedge	saknar	signifikansnivå	då	den	ej	skattats	fram.	

Tabell	9	–	Statisk	hedge:	Periodiserad	hedge	för	Norra	mellansverige,	skattad	genom	OLS,	Naiv	och	ECM.	

Statisk	hedge	–	Norra	mellansverige	vs.	HOX	House	mellanstora	städer	–	Modell	12,	13	och	14	
Utvärderingsperiod	 2009-2012	 2010-2013	 2011-2014	 2012-2015	 2013-2016	 2014-2017	

OLS	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,3272**	 0,3272**	 0,3272**	 0,3272**	 0,3272**	 0,3272**	

Hedgingeffektivitet	 11,3605	%	 7,4158	%	 5,3522	%	 6,2023	%	 16,2036	%	 17,6939	%	
Naiv	 	 	 	 	 	 	

Hedge	ratio	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Hedgingeffektivitet	 –	19,0802	%	 –	19,4766	%	 –	74,1527	%	 –	48,8127	%	 8,5743	%	 –	2,8241	%	

ECM	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,3193***	 0,3193***	 0,3193***	 0,3193***	 0,3193***	 0,3193***	

Hedgingeffektivitet	 11,2875	%	 7,3946	%	 5,5636	%	 6,3073	%	 15,93644	%	 17,4787	%	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	Norra	mellansverige	mot	HOX	House	mellanstora	städer.	Asterisker	visar	signifikansnivå	för	hedge	
ratio	skattad	på	hela	tidsperioden	2005–2017:	***	är	1	%,	**	är	5	%	och	*	är	10	%.	Naiv	hedge	saknar	signifikansnivå	då	den	ej	
skattats	fram.	

Utifrån	resultaten	presenterat	i	tabell	17	går	det	åter	konstatera	att	den	naiva	hedgen	för	Stockholms	län	

inte	uppfyller	sitt	syfte.	Stockholm	läns	naiva	hedge	resulterar	i	en	negativ	hedgingeffektivitet	i	fem	av	sex	

utvärderingsperioder.	Vid	en	kort	position	i	hedginginstrumentet	indikerar	detta	på	en	ökad	varians	vilken	

som	mest	uppgår	till	ungefär	142	%.	Jämfört	med	ett	hedginginstrument	i	form	av	HOX	House	Sverige	har	

den	 statiska	 hedgen	 med	 hedginginstrumentet	 HOX	 House	 Stockholm	 överlag	 resulterat	 i	 en	 lägre	

hedgingeffektivitet.	Resultatet	i	tabell	18	visar	att	Norra	mellansveriges	regionala	hedge	i	generella	drag	

visar	på	en	lägre	hedgingeffektivitet	i	relation	till	en	nationell	hedge.	Dessa	resultat	för	Stockholms	län	
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och	 Norra	mellansverige	 är	 något	 oväntade	 då	 tidigare	 studier	 påvisat	 vinsten	 av	 att	 handla	 ett	mer	

specifikt	index,	däribland	Andersen	(2011)	som	visat	på	en	hög	grad	av	effektivitet	genom	att	hedga	med	

ett	lokalt	index	över	Köpenhamn.	Ett	regionalt	index	som	HOX	House	Stockholm	kan	förväntas	ha	större	

samvariation	med	den	testade	regionen	Stockholms	län	än	ett	nationellt	bostadsprisindex.	Våra	resultat	

visar	 dock	 på	 att	 fallet	 inte	 är	 sådant	 utan	 ett	 nationellt	 bostadsprisindex	 kan	 i	 jämförelse	 med	 ett	

regionalt	hedginginstrument	fungera	mer	effektivt	även	på	lokal	nivå.	Jämförelsevis	visar	Stockholm	läns	

regionala	hedge	på	en	högre	hedgingeffektivitet	än	Norra	mellansveriges.	 Likt	den	 statiska	hedgen	på	

nationell	nivå	som	presenterades	i	tabell	11	och	12	överpresterar	både	OLS-	och	ECM-metoden	den	naiva	

hedgen.	Likaså	är	skillnaden	i	hedgingeffektivitet	mellan	de	två	mer	sofistikerade	metoderna	marginell.	

Tabell	10	–	Dynamisk	hedge:	Periodiserad	hedge	för	Stockholms	län,	skattad	genom	OLS	och	ECM.	

Dynamisk	hedge	–	Stockholms	län	vs.	HOX	House	Stockholm	–	Modell	15	och	16	
Utvärderingsperiod	 2009-2012	 2010-2013	 2011-2014	 2012-2015	 2013-2016	 2014-2017	

OLS	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,4408**	 0,2864	 0,2068	 0,2285	 0,1528	 0,4713**	

Hedgingeffektivitet	 –	12,1481	%	 22,9336	%	 23,3233	%	 13,1175	%	 9,4131	%	 36,9893	%	
ECM	 	 	 	 	 	 	

Hedge	ratio	 0,0614	 0,2245***	 0,2809***	 0,3785***	 0,4373***	 0,7604***	
Hedgingeffektivitet	 3,0553	%	 19,6713	%	 28,7868	%	 12,1627	%	 12,7947	%	 25,1081	%	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	Stockholms	län	mot	HOX	House	Stockholm.	Asterisker	visar	signifikansnivå:	***	är	1	%,	**	är	5	%	
och	*	är	10	%.	

Tabell	11	–	Dynamisk	hedge:	Periodiserad	hedge	för	Norra	mellansverige,	skattad	genom	OLS	och	ECM.	

Dynamisk	hedge	–	Norra	mellansverige	vs.	HOX	House	mellanstora	städer	–	Modell	15	och	16	
Utvärderingsperiod	 2009-2012	 2010-2013	 2011-2014	 2012-2015	 2013-2016	 2014-2017	

OLS	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,1417	 0,2059	 0,2728	 0,3896	 0,3807	 0,3445	

Hedgingeffektivitet	 7,0220	%	 6,2308	%	 6,4605	%	 4,9368	%	 17,6118	%	 18,126	%	
ECM	 	 	 	 	 	 	

Hedge	ratio	 0,5686**	 0,4541***	 0,7170***	 0,6947***	 0,4673**	 0,7139**	
Hedgingeffektivitet	 8,7643	%	 6,6822	%	 –	25,8700	%	 –	12,5438	%	 19,1553	%	 15,2552	%	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	Norra	mellansverige	mot	HOX	House	mellanstora	städer.	Asterisker	visar	signifikansnivå:	***	är	1	
%,	**	är	5	%	och	*	är	10	%.	

Med	 en	 dynamisk	 strategi	 resulterar	 ECM-hedgen	 för	 första	 gången	 i	 en	 positiv	 hedgingeffektivitet	 i	

utvärderingsperioden	 2009–2012	 för	 Stockholms	 län.	 I	 övrigt	 resulterar	 de	 båda	 hedgingmetoderna	 i	

blandade	hedgingeffektiviteter,	för	OLS-metoden	noteras	hedgingeffektiviteter	på	-12	%	till	ungefär	37	%	

och	för	ECM-metoden	varierar	hedgingeffektiviteten	mellan	3	%	och	29	%.	Som	kan	ses	i	tabell	19	och	20	

presterar	OLS-metoden	för	Norra	mellansverige	något	mer	jämt	än	OLS-metoden	för	Stockholms	län.	OLS-

metoden	 genererar	 hedgingeffektiviteter	 mellan	 6	 %	 och	 18	 %.	 ECM-metoden	 uppvisar	 för	 Norra	
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mellansverige	 en	 mer	 varierande	 hedgingeffektivitet	 gentemot	 OLS-hedgen.	 OLS-hedgen	 för	 Norra	

mellansverige	varierar	 från	en	negativ	hedgingeffektivitet	på	ungefär	 -26	%	som	 lägst	ända	upp	 till	en	

hedgingeffektivitet	på	ungefär	19	%	som	högst.		

Till	 skillnad	 från	 den	 dynamiska	 hedgen	 presenterad	 i	 tabell	 13	 där	 HOX	 House	 Sverige	 agerar	

hedginginstrument	presterar	inte	ECM-metoden	på	en	lika	jämn	nivå	när	HOX	House	Stockholm	används	

som	 hedginginstrument.	 Som	 presenteras	 i	 tabell	 19	 är	 resultatet	 mer	 varierande	 mellan	 de	 båda	

hedgingmetoderna	när	det	 regionala	hedginginstrumentet	används.	 Sätts	 istället	hedgen	upp	med	ett	

nationellt	 index	 framstår	 ECM-metoden	 som	 den	 mest	 lämpliga	 metoden	 över	 samtliga	

utvärderingsperioder	 mätt	 i	 hedgingeffektivitet.	 Det	 går	 konstatera	 att	 fallet	 inte	 är	 sådant	 när	 det	

kommer	till	en	hedge	via	HOX	House	Stockholm	utan	den	regionala	hedgen	för	Stockholms	län	visar	på	

varierande	utfall.		

Ett	 tydligt	 mönster	 över	 hela	 tidsperioden	 är	 att	 korrelationen	 mellan	 bostadspriserna	 och	

hedginginstrumentet	varierar	över	de	olika	utvärderingsperioderna.	Miffre	(2004)	argumenterar	för	att	

en	skattad	OHR	ska	ta	hänsyn	till	att	korrelationen	inte	är	perfekt	mellan	tillgångarna.	Används	dessutom	

en	dynamisk	hedgingstrategi	menar	Berg,	Gu	och	Lien	(2007)	att	kortsiktiga	avvikelser	i	korrelationen	skall	

hanteras.	Våra	resultat	presenterar	stöd	för	att	den	dynamiska	strategin	 inte	 i	 tillräckligt	hög	grad	kan	

hantera	 fluktuationerna	 i	 korrelationerna.	 Exempelvis	 är	 korrelationen	 lägre	 mellan	 Stockholms	 läns	

bostadspriser	 och	 HOX	 House	 Stockholm	 under	 tidsperioderna	 2012–2015	 samt	 2013–2016	 varpå	

hedgens	 effektivitet	 är	 betydligt	 lägre.	 Samma	 slutsats	 kan	 dras	 om	 Norra	 mellansverige	 där	

bostadspriserna	har	en	lägre	korrelation	med	HOX	House	mellanstora	städer	under	tidsperioderna	2011–

2014	 och	 2012–2015	 vilket	 enligt	 resultatet	 i	 tabell	 20	 leder	 till	 negativ	 hedgingeffektivitet.	 Återigen	

bekräftas	 den	 tes	 som	 Englund,	 Hwang	 och	 Quigley	 (2002)	 för	 gällande	 investeringshorisont	 och	

varierande	korrelation	över	tid	mellan	tillgångarna,	det	vill	säga	att	investeringshorisonten	är	viktig	och	

att	korrelationen	varierar	över	tid.		
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Tabell	12	–	Optimal	hedge:	Periodiserad	hedge	för	Stockholms	län,	skattad	genom	OLS	och	ECM.	

Optimal	hedge	–	Stockholms	län	vs.	HOX	House	Stockholm	–	Modell	17	och	18	
Utvärderingsperiod	 2009-2012	 2010-2013	 2011-2014	 2012-2015	 2013-2016	 2014-2017	

OLS	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,1528	 0,4713**	 0,5090***	 0,2846	 0,3473	 0,4852***	

Hedgingeffektivitet	 4,7584	%	 27,1059	%	 36,0217	%	 13,6477	%	 13,7147	%	 37,0196	%	
ECM	 	 	 	 	 	 	

Hedge	ratio	 0,4373***	 0,7604***	 0,6268***	 0,3651**	 0,0322	 0,3935***	
Hedgingeffektivitet	 –	11,7328	%	 16,9076	%	 34,0929	%	 12,5542	%	 2,4257	%	 35,6986	%	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	Stockholms	län	mot	HOX	House	Stockholm.	Asterisker	visar	signifikansnivå:	***	är	1	%,	**	är	5	%	
och	*	är	10	%.	

Tabell	13	–	Optimal	hedge:	Periodiserad	hedge	för	Norra	mellansverige,	skattad	genom	OLS	och	ECM.	

Optimal	hedge	–	Norra	mellansverige	vs.	HOX	House	mellanstora	städer	–	Modell	17	och	18	
Utvärderingsperiod	 2009-2012	 2010-2013	 2011-2014	 2012-2015	 2013-2016	 2014-2017	

OLS	 	 	 	 	 	 	
Hedge	ratio	 0,3807	 0,3445	 0,2244	 0,2577	 0,5704*	 0,4833*	

Hedgingeffektivitet	 11,5889	%	 7,4345	%	 6,7750	%	 6,6894	%	 19,8030	%	 19,7534	%	
ECM	 	 	 	 	 	 	

Hedge	ratio	 0,4673***	 0,7139**	 0,4333**	 0,4792***	 0,2990	 0,1303	
Hedgingeffektivitet	 10,9894	%	 –	1,1129	%	 0,9064	%	 1,7480	%	 15,3201	%	 9,2146	%	

Källa:	Egna	beräkningar.	
Not:	Skattad	hedge	ratio	för	Norra	mellansverige	mot	HOX	House	mellanstora	städer.	Asterisker	visar	signifikansnivå:	***	är	1	
%,	**	är	5	%	och	*	är	10	%.	

En	märkbar	skillnad	mellan	de	två	olika	optimala	hedgarna	på	nationell	respektive	regional	nivå	är	att	OLS-

metoden	 överlag	 presterat	 bättre	 sett	 till	 hedgingeffektivitet	 på	 regional	 nivå	 i	 jämförelse	 med	 de	

nationella	OLS-hedgarna.	 På	 regional	 nivå	 är	 korrelationen	 lustigt	 nog	 lägre	mellan	 respektive	 regions	

bostadspris	och	hedginginstrument	vilket	kan	vara	en	av	anledningarna	till	att	OLS	ger	bättre	skattningar.	

Under	mer	 volatila	 perioder	 kan	 således	 ECM-metodiken	 i	 för	 stor	 utsträckning	 försöka	 ta	 hänsyn	 till	

kortsiktiga	 fluktuationer	och	därigenom	överskatta	eller	underskatta	OHR.	 I	 tabell	21	och	22	ser	vi	att	

skattningarna	tyder	på	detta	då	hedge	ration	varierar	kraftigt	för	ECM-metodiken	medan	OLS-metodiken	

ger	mindre	varierande	OHR	över	olika	tidsperioder.	

Sett	till	signifikansnivåer	på	OHR	tenderar	ECM-metodiken	att	fortsätta	vara	signifikant	för	de	dynamiska	

hedgarna	men	visar	även	på	bättre	signifikans	vid	en	optimal	hedge	gentemot	den	optimala	hedgen	på	

nationell	 nivå.	 Likt	 för	 den	 nationella	 hedgen	 visar	 den	 dynamiska	 hedgingstrategin	 i	 Stockholms	 län	

återigen	på	en	signifikant	OLS-hedge	för	den	första	och	sista	utvärderingsperioden.	Däremot	har	ECM-

metodiken	en	icke-signifikant	OHR	i	den	första	utvärderingsperioden	vilket	förstärker	misstankarna	om	

att	 första	 utvärderingsperioden	 i	 Stockholms	 län	 är	 svårhedgad.	 ECM-skattningen	 ger	 dock	 en	 högre	
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hedgingeffektivitet	 än	 OLS-skattningen,	 detta	 med	 en	 OHR	 på	 ungefär	 0,06	 vilket	 likaså	 förstärker	

misstankar	om	en	indexmatchningsproblematik	för	denna	utvärderingsperiod.		

Trots	att	OHR	i	flertalet	utvärderingsperioder	visar	på	en	ickesignifikant	skattning	är	det	rent	ekonomiskt	

hedgingeffektiviteten	som	spelar	roll.	Hedgingeffektivitet	på	regional	nivå	vittnar	dessutom	om	att	den	

statiska	 hedgen	 varit	 bättre	 i	 jämförelse	 mot	 den	 optimala	 hedgen	 med	 avseende	 på	 de	 båda	

hedgingmetoderna	OLS	respektive	ECM.	Den	totala	hedgingeffektiviteten	är	dock	oavsett	hedgingstrategi	

lägre	vid	en	hedge	genom	HOX	House	Stockholm	och	HOX	House	mellanstora	städer	i	relation	till	en	hedge	

genom	HOX	House	 Sverige.	 De	 svaga	 resultaten	 för	 ett	 regionalt	 hedginginstrument	 gör	 det	 svårt	 att	

argumentera	 för	 att	 en	 hedge	 med	 ett	 regionalt	 index	 är	 lämplig.	 Oavsett	 metod	 och	 strategi	

överpresterar	HOX	House	Sverige	ett	regionalt	hedginginstrument	vilket	således	inte	skapar	någon	vinst	i	

att	ha	tillgång	till	ett	regionalt	hedginginstrument.		

7.3	Kontextualiserande	av	resultat	
Resultaten	indikerar	att	de	svenska	bostadspriserna	innehåller	en	stor	grad	av	idiosynkratisk	risk	då	det	

visat	 sig	 svårt	 att	 hedga	 mer	 än	 40	 %	 av	 bostadsprisrisken.	 Bayer,	 Ellickson	 och	 Elickson	 (2010)	 och	

Bourassa	et	al.	(2009)	argumenterar	för	en	uppdelning	av	den	systematiska	risken	i	nationell	risk	och	lokal	

risk	vilket	förordar	användning	av	lokala	index	för	att	kunna	hedga	bort	en	större	andel	risk.	Hedgarna	på	

regional	nivå	bekräftar	inte	Bayer,	Ellickson	och	Elickson	(2010)	och	Bourassa	et	als.	(2009)	teser	då	våra	

resultat	visar	på	en	högre	grad	av	hedgingeffektivitet	med	ett	nationellt	hedginginstrument.	Likaså	har	

HOX	House	mellanstora	städer	visat	sig	vara	ett	mindre	bra	hedginginstrument.	HOX	House	mellanstora	

städer	som	kan	antas	mäta	en	högre	grad	av	lokal	risk	än	övriga	index	bör	enligt	Ericson	et	als.	(2013)	tes	

bättre	 fånga	 den	 lokala	 risken.	 Resultaten	 i	 tabell	 18,	 20	 och	 22	 avfärdar	 detta	 resonemang	 för	

bostadspriserna	i	Norra	mellansverige	eftersom	att	hedgingeffektiviteten	inte	förbättras	jämfört	med	en	

hedge	på	nationell	nivå.	En	hedge	på	Stockholms	läns	bostadspriser	genom	HOX	House	Stockholm,	som	

även	antas	mäta	en	större	del	av	den	lokala	risken,	visar	sig	också	underprestera	jämfört	med	HOX	House	

Sverige.		

I	och	med	att	vi	inte	kan	fånga	hela	bostadsprisrisken	vare	sig	med	ett	nationellt	hedginginstrument	eller	

ett	 regionalt	 hedginginstrument	 innebär	 det	 att	 en	 kvarstående	 risk	 måste	 finnas.	 Det	 nationella	

bostadsprisindexet	skall	fånga	allt	utom	bostadsspecifik	risk	och	lokal	risk	medan	det	regionala	indexet	

även	utöver	den	nationella	risken	ska	fånga	lokal	risk.	Detta	indikerar	på	att	det	är	den	bostadsspecifika	

risken	som	är	svårfångad	och	är	en	stor	anledning	till	svårigheten	att	nå	en	hög	hedgingeffektivitet.	Denna	

bostadsspecifika	 risk	 kräver	 data	 på	 en	 dissaggregerad	 nivå	 vilket	 Goh,	 Costello	 och	 Schwann	 (2012)	
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argumenterar	 för.	 Eftersom	 att	 bostadsprisindexet	 HOX	 House	 mellanstora	 städer	 inte	 är	 ett	 rent	

regionalt	 förankrat	 index	gentemot	Norra	mellansverige	 framstår	karaktäristikan	av	 indexmatchningen	

snarare	som	bostadsspecifik	än	rent	geografisk	(lokal	risk).	Enligt	våra	resultat	ligger	hedgingeffektiviteten	

i	 Norra	 mellansverige	 för	 den	 regionala	 hedgen	 närmare	 den	 nationella	 hedgen	 i	 jämförelse	 med	

Stockholms	län.	Då	ett	nationellt	index	eller	ett	mer	bostadsspecifikt	index	inte	fångar	den	lokala	risken	

indikerar	 våra	 resultat	 således	 om	 att	 den	 lokala	 risken	 är	 stor	 i	 Norra	mellansverige,	 detta	 eftersom	

hedgingeffektiviteten	 är	 ungefär	 samma	 oavsett	 hedginginstrument.	 Sett	 till	 Stockholms	 län	 är	 det	

underliggande	bostadsprisindexet	geografiskt	 förankrat	och	 fångar	 inte	 i	 samma	grad	som	HOX	House	

mellanstora	städer	den	bostadsspecifika	risken	utan	fångar	snarare	den	lokala	risken.	Överlag	pekar	våra	

resultat	på	att	hedgingeffektiviteten	i	Stockholms	län	faller	när	ett	regionalt	hedginginstrument	används.	

Den	fallande	hedgingeffektiviteten	antyder	att	en	exponering	mot	lokal	risk	i	Stockholms	län	till	och	med	

kan	 vara	 positiv	men	 antyder	 likaså	 att	 den	 bostadsspecifika	 risken	 är	 av	 större	 betydelse	 än	 i	 Norra	

mellansverige.	I	figur	6	nedan	illustreras	ett	exempel	på	hur	riskfördelningen	ser	ut	med	den	dynamiska	

hedgingstrategin	 för	 Stockholms	 län	 och	 Norra	 mellansverige	 med	 ett	 nationellt	 respektive	 regionalt	

hedginginstrument.	

Figur	6	–	Uppdelning	av	bostadsprisrisk	och	hedgingeffektivitet,	Stockholms	län.	

	

	

Källa:	Egen	konstruktion.	
Not:	Exempel	på	uppdelning	av	hedgad	och	ohedgad	risk	i	dynamisk	hedgingstrategi.	
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Det	kan	tänkas	att	städerna	som	ingår	i	regionen	Norra	mellansverige	i	högre	grad	exempelvis	är	beroende	

av	en	enskild	arbetsgivare	jämfört	med	Stockholms	län	vilket	orsakar	den	högre	andelen	lokal	risk	i	Norra	

mellansverige.	 I	 Stockholms	 län	 kan	 en	 enskild	 arbetsgivare	 spela	 mindre	 roll	 då	 arbetsmarknaden	 i	

Stockholms	län	är	bred,	det	går	istället	misstänka	att	den	ohedgade	risken	i	Stockholms	län	i	högre	grad	

består	av	bostadsspecifik	risk.	Utifrån	att	den	minskade	variansen	mätt	i	hedgingeffektivitet	är	lägre	med	

ett	regionalt	hedginginstrument	i	Stockholms	län	kan	denna	observation	tyda	på	att	en	exponering	mot	

lokal	risk	till	och	med	kan	hjälpa	till	att	reducera	risken,	det	vill	säga	skapa	en	naturlig	hedge.	Exempelvis	

går	det	eventuellt	argumentera	för	att	arbetsmarknaden	är	så	pass	flexibel	 i	Stockholms	 län	gentemot	

övriga	Sverige	att	den	bidrar	till	att	reducera	bostadsprisrisken,	även	om	det	är	motsägelsefullt	teoretiskt.		

Ur	 ett	 ekonomiskt	 perspektiv	 är	 det	 hedgingeffektiviteten	 som	 spelar	 roll	 därför	 visar	 sig	

hedginginstrumentet	 HOX	 House	 Sverige	 överlag	 vara	 det	 mest	 lämpliga	 indexet.	 Resultatet	 från	 vår	

studie	har	påvisat	att	hedgingeffektiviteten	för	HOX	House	Sverige	som	hedginginstrument	skiljer	sig	åt	

över	 olika	 tidsperioder.	 För	 en	 lång	 hedginghorisont	 kan	 en	 hedgingeffektivitet	 om	 23	 %	 uppnås	 i	

Stockholms	 län	 och	 för	 Norra	 mellansverige	 en	 hedgingeffektivitet	 om	 13	 %.	 Med	 en	 kortare	

hedginghorisont	kan	en	hedge	 i	Stockholms	 län	under	enskilda	perioder	öka	variansen	med	29	%	men	

samtidigt	som	mest	hedga	bort	40	%	av	bostadsprisrisken.	Våra	resultat	som	visar	att	hedgens	effektivitet	

varierar	över	 tid	går	 i	 linje	med	Chen,	Lee	och	Shrestas	 (2004)	 resonemang	om	att	 tidsperspektivet	är	

viktigt	 för	 hur	 effektiv	 en	 hedge	 är.	 Reiss	 (2010)	 hävdar	 att	 de	 flesta	 bostadsägare	 har	 ett	 långt	

tidsperspektiv	 på	 sitt	 bostadsägande	 och	 således	 är	 de	 längre	 hedgingperioderna	 inget	 ekonomiskt	

hinder.	 Däremot	 kan	 det	 på	 kort	 sikt	 till	 och	 med	 innebära	 risker	 med	 att	 hedga	 bostadsprisrisken,	

oförutsägbara	händelser	som	föranleder	försäljning	av	bostaden	och	därmed	lösen	av	hedgingpositionen	

kan	 orsaka	 förluster	 till	 följd	 av	 negativ	 hedgingeffektivitet.	 Kointegrerar	 bostadspriserna	 med	

hedginginstrumentet	 är	 inte	 ett	 långsiktigt	 hedgingperspektiv	 problematiskt.	 Även	 fast	 det	 finns	 en	

kointregration	är	tidsperspektivet	av	stor	vikt	då	det	kan	ta	olika	lång	tid	för	tillgångarna	att	konvergera	

mot	 en	 gemensam	 trend	 som	 påvisats	 i	 avsnitt	 7.1.2.	 På	 kort	 sikt	 kan	 detta	 innebära	 en	 divergens	 i	

värdeutvecklingen	 på	 bostadspriset	 och	 hedginginstrumentet	 vilket	 i	 sin	 tur	 kan	 innebära	 att	

hedginginstrumentet	inte	ger	något	skydd.		

I	den	periodiserade	hedgen	finns	det	utvärderingsperioder	som	signalerar	om	en	liknande	utveckling	sett	

till	 hedgingeffektivitet	 oavsett	 hedginginstrument,	 hedgingmetod	 och	 hedgingstrategi.	 Exempelvis	 är	

utvärderingsperioden	2009–2012	för	Stockholms	län	bland	de	sämsta	med	negativa	hedgingeffektiviteter.	
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Utöver	 detta	 visar	 våra	 resultat	 på	 en	 lägre	 hedgingeffektivitet	 för	 Stockholms	 län	 under	

utvärderingsperioderna	 2012–2015	 samt	 2013–2016.	 Sett	 till	 Norra	 mellansverige	 är	 det	 istället	

utvärderingsperioderna	2011–2014	och	2012–2016	som	visar	på	en	lägre	hedgingeffektivitet.	Hade	något	

utav	hedginginstrumentet	varit	optimalt	hade	en	naiv	hedge	fungerat,	vilket	våra	resultat	står	i	motsats	

till	och	således	är	inte	något	utav	hedginginstrumenten	optimala.	Givet	att	hedginginstrumentet	inte	är	

optimalt	skulle	en	fungerande	hedgingmetod	kunna	hantera	denna	problematik	men	som	fallet	visar	är	

hedgingeffektiviteten	 lägre	 relativt	 andra	 tidsperioder	 i	 ovan	 nämnda	 utvärderingsperioder	 oavsett	

hedgingmetodik.	Sammantaget	indikerar	dessa	iakttagelser	således	på	att	det	finns	andra	risker	som	inte	

fångas	optimalt	genom	en	hedge	av	svenska	bostäder	med	bostadsprisindex,	exempelvis	de	risker	som	

belysts	ovan.	Eftersom	tidsperioden	2009–2012	är	 i	efterspelet	av	den	globala	finanskrisen	2007–2008	

kan	detta	ha	påverkat	resultatet.	De	senare	problematiska	tidsperioderna	kan	istället	eventuellt	härledas	

till	 Riksbankens	 agerande	 kring	 styrräntan.	 Det	 går	 i	 graf	 1	 (avsnitt	 7.2.1)	 se	 att	 bostadspriserna	 i	

Stockholms	län	från	mitten	av	2012	i	större	utsträckning	återhämtar	sig	relativt	Norra	mellansverige.	Kring	

denna	tidpunkt	sänker	Riksbanken	återigen	styrräntorna	till	 följd	av	den	tilltagande	Eurokrisen	och	 låg	

inflation.	Här	kan	tänkas	att	hushållen	är	mer	räntekänsliga	i	Stockholms	län	relativt	Norra	mellansverige	

då	bostadspriserna	 i	absoluta	 termer	är	högre	 för	Stockholms	 län	och	att	 ränteutgifterna	 i	 relation	 till	

disponibel	inkomst	därför	påverkas	mer	av	en	ränteförändring.		

Sammanfattningsvis	går	det	utifrån	våra	resultat	konstatera	att	det	på	den	svenska	bostadsmarknaden	är	

svårt	att	skydda	sig	mot	all	form	av	bostadsprisrisk.	Tidigare	studier	från	bland	andra	Andersen	(2011)	har	

visat	på	hedgingeffektiviteter	uppåt	98	%	vilket	är	långt	ifrån	de	hedgingeffektiviteter	vi	lyckats	uppnå	i	

denna	studie.	Samtidigt	indikerar	Hinkelmann	och	Swidlers	(2008)	resultat	på	svårigheten	i	att	uppnå	en	

stabil	hedgingeffektivitet	över	tid	och	region	vilket	överensstämmer	med	resultatet	i	denna	studie.		

Till	skillnad	från	våra	och	andra	tidigare	studiers	resultat	återfinns	nästan	ingen	bostadsspecifik	risk	alls	i	

Andersens	 (2011)	 resultat.	 Eftersom	 Andersen	 (2011)	 använder	 ett	 egenkonstruerat	 bostadsprisindex	

(repeated-sales)	som	hedginginstrument	finns	det	anledning	att	misstänka	att	Andersens	(2011)	resultat	

lider	 av	 någon	 form	 utav	 repeated-sales-bias-problematik	 i	 form	 av	 renovation	 bias	 eller	 trading-

frequency	bias.	Även	om	Andersen	(2011)	möjligen	har	använt	Case	och	Quigleys	(1991)	metod	för	att	

justera	 för	 denna	 bias-problematik	 är	 Andersens	 (2011)	 resultat	 oavsett	 investeringshorisont	 orimligt	

höga	 jämfört	med	 våra	 resultat	 sett	 till	 hedgingeffektivitet.	 Att	 prisutvecklingen	 för	 enskilda	 bostäder	

endast	till	2–10	%	skulle	förklaras	av	bostadsspecifika	attribut	är	svårmotiverat.	Detta	skulle	innebära	att	

hedgingeffektiviteten	skulle	vara	nästintill	likvärdig	oavsett	kvalitet	på	bostaden	eller	om	det	är	ett	stort	
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hus	eller	en	liten	lägenhet	som	säljs.	När	Andersen	(2011)	inkorporerar	investeringshorisonten	i	analysen	

uppnås	en	hedgingeffektivitet	om	ungefär	40	%	med	en	fyraårig	hedginghorisont.	Dessa	resultat	är	mer	i	

linje	med	de	resultat	som	vi	uppnår	för	den	periodiserade	dynamiska	hedgen	för	Stockholms	län	i	vissa	

tidsperioder,	 där	 hedginghorisonten	 också	 är	 fyra	 år.	 Med	 en	 hedginghorisont	 om	 13	 år,	 som	 våra	

ickeperiodiserade	hedgar	har,	uppnår	Andersen	(2011)	en	hedgingeffektivitet	om	ungefär	60	%	vilket	är	

högre	än	resultat	 för	exempelvis	den	 ickeperiodiserade	OLS-hedgen	 i	Stockholms	 län	på	ungefär	20	%.	

Utifrån	detta	påvisas	betydelsen	av	investeringshorisonten	då	bostadsprisrisken	skall	hedgas.	
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8	Marknadsförutsättningar	
I	 tidigare	 delar	 av	 studien	 har	 det	 i	 teorin	 antagits	 vara	 möjligt	 att	 handla	 med	 ett	 svenskt	

bostadsprisindex.	 Det	 finns	 dock	 inte	 något	 sådant	 derivatinstrument	 etablerat	 på	 den	 svenska	

marknaden	 i	 dagsläget.	 I	 relation	 till	 tidigare	 studier	 av	hedgingeffektivitet	 i	 andra	 länder	 visar	 denna	

studies	resultat	på	relativt	låg	hedgingeffektivitet	vilket	skulle	kunna	vara	en	bakomliggande	faktor	till	att	

ett	sådant	derivatinstrument	inte	handlas	i	Sverige.		

Ur	en	hedgares	synpunkt	är	det	tveksamt	om	denne	kan	tjäna	på	att	skydda	bostadsprisrisken	med	de	

uppnådda	 resultaten	 om	 en	 hedgingeffektivitet	 omkring	 10–40%	 i	 vår	 studie.	 Med	 den	 låga	

hedgingeffektiviteten	 som	 vår	 studie	 påvisar	minskar	 utrymmet	 för	 att	 samtliga	 parter	 skall	 tjäna	 på	

kontraktet	och	därmed	att	en	marknad	för	hedginginstrument	 i	Sverige	skall	etableras.	Skall	dessutom	

instrumentet	 handlas	 med	 en	 finansiell	 intermediär,	 som	 fallet	 är	 på	 exempelvis	 derivatmarknaden,	

inkluderas	ytterligare	en	part	som	skall	tjäna	något	på	instrumentet.	Schwart	och	Scott	(2003)	definierar	

ett	effektivt	kontrakt	som	att	individernas	nytta	maximeras,	kopplat	till	en	bostadsprishedge	skulle	detta	

optimalt	innebära	att	hela	bostadsprisrisken	hedgas	bort	för	bostadsägaren.		

Enligt	 våra	 uppnådda	 resultat	 på	 den	 svenska	 marknaden	 vore	 det	 mer	 effektivt	 att	 hedga	

bostadsprisrisken	med	ett	nationellt	index	framför	ett	regionalt	index.	Genom	att	koncentrera	handeln	i	

svenska	bostadsprisderivat	till	ett	nationellt	hedginginstrument	borde	det	allt	annat	lika	leda	till	minskade	

transaktionskostnader.	Till	 följd	av	minskade	produktionskostnader	för	 index	och	samlad	likviditet	 i	ett	

nationellt	index	menar	vi	med	stöd	av	Williamson	(1979)	att	transaktionskostnaderna	minskar	då	hedgens	

transaktionsspecifika	 nivå	 blir	 lägre.	 Istället	 för	 att	 samla	 in	 och	 hantera	 information	 kring	 flertalet	

bostadsprisindex	behövs	detta	bara	göras	med	ett	bostadsprisindex.		

8.1	Statisk	hedge	
Genom	en	statisk	hedge	hålls	hedgingpositionen	konstant	över	hela	hedginghorisonten.	Kan	en	hedge	

hållas	konstant	istället	för	att	kontinuerligt	justeras	behöver	den	begränsade	finansiella	bildningen	som	

Finansinspektionen	 (2015)	 påpekar	 finns	 i	 Sverige	 inte	 vara	 ett	 lika	 stort	 hinder.	 Den	 statiska	 hedgen	

framstår	överlag	som	något	sämre	än	en	dynamisk	hedge	i	vår	studie	men	om	bostadsägaren	slipper	att	

kontinuerligt	rebalansera	sin	portfölj	kan	eventuellt	 riskkänslan	av	att	handla	ett	derivat	begränsas	för	

bostadsägaren.	 Hedgen	 liknar	 då	 mer	 en	 försäkringsprodukt	 som	 skall	 skydda	 tillgången	 då	

hedgingeffektiviteten	kan	upprätthållas	utan	att	individen	kontinuerligt	måste	vidta	åtgärder	för	att	nå	en	

god	hedgingeffektivitet.	De	 låga	hedgingeffektiviteterna	 i	absoluta	 tal	 som	våra	 resultat	av	de	statiska	

hedgarna	vittnar	om	är	sannolikt	ett	hinder	för	att	en	marknad	för	dessa	hedginginstrument	ska	etableras.	
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Kostnaderna	 av	 att	 driva	 denna	 marknad	 skulle	 landa	 på	 hedgaren	 och	 därmed	 dra	 ner	 hedgens	

effektivitet	 ytterligare	 vilket	 gör	 det	 svårt	 att	 motivera	 en	 statisk	 hedge	 utifrån	 ett	 risk-	 och	

avkastningsperspektiv.		

Shiller	 (2008)	 har	 påpekat	 att	 prissättningen	 på	 befintliga	 futuresmarknader	 för	 bostadsprisderivat	 i	

många	fall	avviker	från	det	korrekta.	Detta	har	lett	till	att	det	finns	stora	möjligheter	för	spekulerare	att	

utnyttja	 felprissättningen	och	göra	vinster.	Med	en	 längre	hedginghorisont	 finns	det	enligt	Bernhardt,	

Davies	 och	 Spicer	 (2006)	 större	möjligheter	 för	 spekulerare	 att	 över	 en	 längre	 tid	 utnyttja	 hedgarens	

behov.	Används	en	statisk	hedge	styrs	bostadsägarna	mot	längre	hedginghorisonter	och	längre	löptider	

på	hedginginstrumenten.	Detta	skulle	kunna	 leda	till	att	spekulerare	opportunistiskt	utnyttjar	detta	på	

bostadshedgarnas	bekostnad.	I	grund	och	botten	är	detta	inget	problem	då	hedgaren	håller	hedgen	över	

hela	 löptiden,	 detta	 då	 futurespriserna	 konvergerar	 mot	 de	 rätta	 vartefter	 kontraktet	 närmar	 sig	

slutdagen	för	att	förhindra	arbitragemöjligheter.	Problem	uppstår	istället	när	oväntade	situationer	gör	att	

hedgaren	måste	gå	ur	sin	position	eller	rebalansera	portföljen	innan	löptiden	på	kontraktet	är	slut.	Om	de	

flesta	bostadsägare,	 som	Reiss	 (2010)	hävdar,	har	en	 lång	 investeringshorisont	minskar	 likviditeten	på	

marknaden	och	möjligheten	till	en	 fördelaktig	rebalansering	av	sin	hedgingposition	minskar.	Den	 lägre	

likviditeten	gör	dessutom	att	transaktionskostnaderna	blir	högre	i	form	av	större	spreadar	mellan	köp-	

och	säljpris	då	den	finansiella	 intermediären	eller	market	maker	 inte	 i	 lika	stor	utsträckning	kan	skapa	

intjäning.	

8.2	Dynamisk	hedge	
	I	 vår	 studie	 har	 den	 mest	 effektiva	 hedgen	 visat	 sig	 vara	 konstruerad	 med	 ett	 nationellt	

hedginginstrument	 genom	 en	 dynamisk	 hedgingstrategi.	 Nyttjas	 en	 dynamisk	 hedge	 rebalanseras	

hedgingpositionen	 kontinuerligt	 där	 en	 OHR	 exempelvis	 skattas	 varje	 år.	 Denna	 strategi	 kräver	 en	

kontinuerlig	rebalansering	vilket	gör	hedgingstrategin	mer	komplicerad.	Även	om	den	dynamiska	hedgen	

visar	 sig	mer	effektiv	måste	det	 ställas	 i	 relation	 till	 att	den	dynamiska	 strategin	är	en	mer	avancerad	

hedgingmetod.	 Den	 dynamiska	 hedgingstrategin	 förutsätter	 även	 att	 bostadsägaren	 kontinuerligt	 har	

möjlighet	att	göra	en	godtagbar	värdering	av	bostaden	för	att	på	så	sätt	omvärdera	hedgens	lämplighet	

och	 effektivitet.	 Värderingsbehovet	 medför	 en	 kostnad	 för	 hedgaren	 som	 påverkar	 den	 totala	

hedgingeffektiviteten	negativt.	Har	bostadsägaren	möjlighet	att	kontinuerligt	värdera	sin	bostad	ställs	den	

dynamiska	hedgen	inför	ytterligare	hinder,	att	investeringshorisonten	för	båda	parter	om	hedgen	måste	

matchas.	Handlas	hedginginstrumentet	med	korta	löptider	är	detta	inget	problem	utan	problem	uppstår	

då	 efterfrågan	 på	 vardera	 sida	 av	 hedgingkontraktet	 inte	 matchar	 varandra.	 I	 denna	 kontext	 har	
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Bernhardt,	 Davies	 och	 Spicer	 (2006)	 argumenterat	 för	 att	 spekulerare	 på	 den	 långa	 sidan	 av	 ett	

derivatkontrakt	 vill	 utnyttja	 ett	 informationsövertag	 genom	 att	 koncentrera	 investeringar	 mot	 längre	

löptider.	Detta	kan	leda	till	brist	på	motparter	för	en	hedgare	som	utnyttjar	en	dynamisk	hedgingstrategi.		

Shiller	(2008)	belyser	att	likviditeten	är	en	stöttepelare	för	en	fungerande	bostadsprisderivatmarknad	och	

finns	 inte	 likviditeten	är	det	svårt	att	använda	en	dynamisk	strategi.	Givet	att	det	finns	en	part	som	är	

beredd	 att	 ta	 motsatt	 position	 gentemot	 en	 hedgare	 presenterar	 Syz	 (2008)	 en	 lösning	 på	

likviditetsproblemet	i	form	av	att	koncentrera	handeln	i	hedginginstrumentet	till	en	enskild	handelsdag	

per	 månad.	 Genom	 detta	 förfarande	 samlas	 likviditeten	 upp	 och	 en	 rebalansering	 underlättas	 men	

samtidigt	kvarstår	dock	problemet	vid	oförutsedda	händelser	som	kräver	att	hedgingpositionen	justeras.	

Det	 är	 just	 likviditetsrisken	 som	 är	 ett	 av	 det	 största	 hindret	 för	 en	 fungerande	

bostadsprisderivatmarknad.	Reiss	(2010)	har	lyft	fram	att	osäkerhet	kring	prissättningen	av	värdepapper	

gör	att	många	avstår	sin	investering	och	detta	kan	härledas	till	en	marknad	där	bostadspriset	skall	hedgas.	

Den	indexmatchningsproblematik	som	våra	resultat	uppvisar	kan	vara	en	orsak	till	att	det	inte	uppstår	en	

derivatmarknad	för	bostadspriser	i	Sverige.	Givet	att	individer	med	en	låg	grad	av	finansiell	bildning	känner	

osäkerhet	 kring	 att	 hedga	 bostadsprisrisken	 via	 ett	 derivat	 späder	 indexmatchningsproblematiken	 på	

problemet	 med	 att	 få	 bostadsägare	 att	 våga	 äntra	 en	 marknad	 för	 bostadsprisderivat.	 Ställs	 detta	 i	

kontrast	 med	 Shillers	 (2008)	 tankar	 om	 att	 bostadsägare	 ej	 är	 rationella	 och	 inte	 funderar	 på	

bostadsprisrisken	 när	 hedgingmöjligheten	 inte	 finns,	 framstår	 ett	 marknadsetablissemang	 som	

problematiskt.	 Hedgaren	 tar	 eventuellt	 inte	 hänsyn	 till	 alla	 möjliga	 alternativ	 vilket	 benämns	 som	

begränsad	 rationalitet	och	 i	 vilken	grad	begränsad	 rationalitet	 råder	på	en	bostadshedgingmarknad	är	

således	av	stor	betydelse.	Genom	en	etablerad	derivathandel	anser	Clapp	(2007)	att	det	enklare	går	att	ta	

bet	 på	 en	 marknad	 och	 att	 asymmetrisk	 information	 opportunistiskt	 kan	 utnyttjas	 av	 exempelvis	

professionella	investerare.	Kan	det	däremot	endast	ske	direktinvesteringar	på	bostadsmarknaden	består	

marknaden	 främst	 av	 individer	 med	 en	 lägre	 grad	 av	 finansiell	 kunskap	 jämfört	 med	 professionella	

investerare.	 Transaktionskostnaderna	 kan	 således	 bli	 högre	 för	 den	 gemene	 bostadsägaren	 då	 en	

dynamisk	hedgingstrategi	nyttjas.	

8.3	Idiosynkratisk	risk	
Våra	resultat	 i	denna	uppsats	 indikerar	att	svenska	bostäder	 inhyser	en	stor	grad	av	 idiosynkratisk	risk	

vilket	leder	till	att	det	ställer	högre	krav	på	hedgaren	för	att	analysera	hedgingmöjligheterna.	Exempelvis	

behöver	hedgaren	kunna	säkerställa	om	dennes	bostad	har	en	hög	eller	låg	korrelation	med	respektive	

index	för	att	därigenom	avgöra	hedginginstrumentets	lämplighet.	Det	vill	säga	identifierar	hedgaren	ett	
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index	som	är	representativt	för	dennes	region	behöver	hedgaren	även	bedöma	huruvida	dennes	bostad	

avviker	 från	 indexsnittets	 karaktäristikor.	 Därtill	 behöver	 hedgaren	 även	 på	 ett	 tillförlitligt	 sätt	 kunna	

beräkna	en	rimlig	hedge	ratio	för	att	uppnå	maximal	hedgingeffektivitet.	Enligt	Finansinspektionen	(2015)	

råder	det	 kunskapsmässiga	brister	om	enkla	ekonomiska	 frågor	 i	 Sverige	och	att	det	på	grund	av	den	

finansiella	obildningen	finns	risk	för	att	det	fattas	felaktiga	ekonomiska	beslut.	Smith,	Searle	och	Cooks	

(2009)	visar	att	en	tredjedel	av	de	tillfrågade	i	deras	studie	är	medvetna	om	prisrisken	vid	köp	av	bostad	

men	uppåt	50	%	av	de	svarande	i	deras	studie	har	en	naiv	inställning	till	bostadens	värde.	Således	går	det	

spekulera	 kring	 huruvida	 en	 stor	 del	 av	 de	 svenska	 hushållen	 har	 tillräcklig	 finansiell	 bildning	 för	 att	

identifiera	sitt	eget	hedgingbehov	och	därtill	på	egen	hand	fatta	välgrundade	beslut	som	rör	lämpligheten	

i	en	bostadsprishedge.	Smith,	Searle	och	Cooks	(2009)	konstaterar	nämligen	att	respondenterna	har	svårt	

att	 greppa	 det	 faktum	 att	 ett	 derivatinstrument	 kan	 sänka	 bostadsprisrisken	 i	 termer	 av	 minimerad	

varians.	Finns	det	dessutom	möjligheter	att	variansen	till	och	med	ökar	vid	en	hedgad	position,	som	våra	

resultat	påvisar	under	vissa	perioder,	kan	det	vara	än	mer	svårbegripligt	att	hedging	faktiskt	kan	reducera	

bostadsprisrisken.		

Å	andra	sidan	går	det	anta	att	en	institution,	exempelvis	en	bank	som	lånar	ut	pengar	till	hushållet,	kan	

bistå	 med	 finansiell	 kunskap	 kring	 upprättande	 av	 hedgen.	 I	 detta	 perspektiv	 måste	 det	 dock	 tas	 i	

beaktning	 att	 ytterligare	 en	 mellanhand	 är	 involverad	 i	 kontraktet	 vilket	 således	 leder	 till	 ytterligare	

kostnader.	Till	följd	av	ökade	kostnader	ställer	detta	tillvägagångsätt	i	slutändan	högre	krav	på	hedgens	

effektivitet.	Samtidigt	som	ytterligare	en	mellanhand	skapar	högre	kostnader	går	det	även	argumentera	

för	 att	 transaktionskostnaderna	minskar	 till	 följd	 av	 en	 ökad	 trygghet.	Williamson	 (1979)	 har	 i	 denna	

kontext	 argumenterat	 för	 att	 det	 på	 finansiella	 marknader	 är	 viktigt	 med	 förtroende,	 givet	 att	

bostadsägaren	känner	förtroende	för	exempelvis	banken	bör	en	känsla	av	ökad	trygghet	ges	och	därmed	

minska	transaktionskostnaderna.		

Case	 och	 Quigley	 (1991)	 påstår	 att	 det	 är	 svårt	 att	 mäta	 den	 idiosynkratiska	 risken	 genom	 ett	

bostadsprisindex	vilket	återspeglas	av	våra	resultat	då	hedgingeffektiviteten	varierar	över	både	tidsperiod	

och	region.	En	större	anpassning	av	index	till	bostadsspecifika	karaktäristikor	skulle	kunna	konstrueras	för	

att	i	större	grad	fånga	idiosynkratisk	risk.	Baksidan	i	ett	eller	flera	anpassade	index	skulle	dock	kunna	vara	

spridd	handel.	En	allt	för	fragmenterad	handel	skulle	enligt	Reiss	(2010)	således	påverka	prissättningen	

för	 respektive	 indexderivat	vilket	 i	 sin	 tur	har	en	negativ	 inverkan	på	den	totala	hedgingeffektiviteten.	

Reiss	(2010)	påpekar	att	det	finns	många	fördelar	med	koncentrerad	handel	då	ökad	handelsvolym	oftast	

minskar	skillnaden	i	köp-	och	säljkurs	i	ett	derivat	vilket	i	sin	tur	förbättrar	prissättningen.	En	förbättrad	



65	
	

prissättning	i	form	av	lägre	transaktionskostnader	bör	allt	annat	lika	leda	till	högre	hedgingeffektivitet	och	

således	ökar	förutsättningarna	för	att	en	marknad	för	att	hedga	bostadspriset	skall	etableras.		

Eftersom	Finansinspektionen	(2015)	påvisat	en	varierande	grad	av	finansiell	kunskap	kan	ett	utökat	antal	

specifika	index	skapa	förvirring.	Det	vill	säga	hedgaren	behöver	förstå	vilken	underliggande	tillgång	som	

skall	användas	för	att	hedga	på	bästa	sätt.	Denna	förvirring	hävdar	Mansour	och	Naylor	(2007)	till	viss	del	

kan	vara	ett	problem	på	den	amerikanska	marknaden	för	bostadsprisderivat.	Med	våra	resultat	som	pekar	

på	att	ett	nationellt	 index	är	mer	effektivt	än	regionala	 index	 för	att	hedga	bostadsprisrisken	 framstår	

detta	som	positivt	ur	denna	aspekt.	Eftersom	att	Sverige	är	ett	relativt	litet	land	gentemot	exempelvis	USA	

kan	fallet	även	vara	sådant	att	den	svenska	marknaden	är	för	liten	för	att	etablera	lokala	och	specifika	

bostadsprisderivat.	Här	skulle	likviditeten	och	efterfrågan	vara	ett	stort	problem.	

Indexmatchningsproblematiken	som	uppstår	i	och	med	den	idiosynkratiska	risken	kan	även	stiga	på	grund	

av	 en	 etablerad	 derivatmarknad.	 Exempelvis	 argumenterar	 Baum	 (1991)	 för	 att	 en	

bostadsprisderivatmarknad	 i	 stor	 utsträckning	 är	 ett	 likviditetssubstitut.	 Med	 en	 redan	 illikvid	

bostadsmarknad	kan	förflyttningen	mot	en	syntetisk	handel	med	derivat	skapa	mindre	transaktioner	på	

den	fysiska	marknaden	varvid	indexkonstruktionen	blir	ännu	svårare.	Den	inlåsningseffekt	som	Syz	(2008)	

framhåller	kan	likaså	bli	mer	påtaglig	vid	en	förflyttning	av	likviditeten.	På	kort	sikt	kan	indexutvecklingen	

bli	 än	 mer	 avvikande	 från	 den	 faktiska	 då	 underlaget	 för	 att	 konstruera	 index	 minskar.	 Således	 kan	

kortsiktig	handel	med	hedginginstrumentet	vid	överbryggnadsperioder	och	andra	plötsliga	livshändelser	

som	förändrar	boendebehovet	faktiskt	försvåras.		
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9	Slutsats	
Denna	uppsats	har	undersökt	hur	effektivt	det	vore	att	hedga	svenska	bostadspriser	under	tidsperioden	

2005–2017	 med	 hjälp	 av	 ett	 bostadsprisindex.	 Uppsatsen	 har	 undersökt	 ickeperiodiserade	 och	

periodiserade	hedgar	genom	tre	olika	hedgingstrategier,	statisk,	dynamisk	och	optimal	hedge	tillsammans	

med	 tre	 hedgingmetoder	 i	 form	 av	 OLS,	 ECM	 och	 en	 naiv	 hedge.	 För	 att	 undersöka	 skillnaden	 i	

hedgingeffektivitet	 har	 uppsatsen	 använt	 ett	 nationellt	 hedginginstrument	 respektive	 ett	 regionalt	

hedginginstrument	 för	 respektive	 region	 vars	 bostadspriser	 ska	 hedgas.	 Hedgingeffektiviteterna	 har	

bedömts	i	termer	av	reducerad	varians	vilket	har	mätts	genom	justerad	förklaringsgrad	samt	en	alternativ	

beräkningsmetod	 för	 att	 presentera	 rättvisande	 resultat.	 Med	 avstamp	 i	 resultatet	 av	

hedgingeffektiviteter	och	med	hjälp	av	tidigare	litteratur	genomfördes	även	en	analys	av	förutsättningar	

för	en	marknad	för	bostadsprisderivat	i	Sverige.	

Utifrån	 den	 analysmodell	 som	 konstruerats	 har	 uppsatsen	 påvisat	 att	 det	 i	 genomsnitt	 över	 hela	

tidsperioden	går	att	hedga	bort	ungefär	18	%	av	bostadsprisrisken	med	ett	nationellt	hedginginstrument	

och	 ungefär	 12	 %	 av	 bostadsprisrisken	 med	 ett	 regionalt	 hedginginstrument.	 Resultatet	 av	

hedgingeffektivitet	varierar	dock	beroende	på	hedginghorisont,	hedgingmetod,	hedgingstrategi	och	för	

vilken	 region	 som	 bostadspriserna	 ska	 hedgas.	 En	 naiv	 hedge	 har	 i	 de	 flesta	 utvärderingsperioderna	

oavsett	nationell	eller	regional	hedge	resulterat	i	en	ökad	varians	vilket	indikerar	på	att	det	krävs	en	mer	

sofistikerad	metod	för	att	hedga	de	svenska	bostadspriserna	genom	ett	bostadsprisindex.	Överlag	har	vald	

hedgingstrategi	 för	 respektive	 region	 spelat	 mindre	 roll,	 hedginghorisont	 i	 kombination	 med	

hedginginstrument	har	varit	viktigare	faktorer	inom	respektive	region.	Ett	nationellt	hedginginstrument	

har	generellt	sett	genererat	högre	hedgingeffektiviteter	jämfört	ett	regionalt	hedginginstrument	

I	 Stockholms	 län	 har	 ECM-metodiken	 överlag	 varit	 den	 bättre	 hedgingmetoden	medan	 resultaten	 för	

Norra	mellansverige	 varierar	 något,	 vilket	 författarna	 anser	 kan	 bero	 på	 den	 studerade	 tidsperiodens	

särdrag.	 I	 analysen	 uppmärksammas	 det	 att	 ECM-metodiken	 har	 problem	 med	 att	 hantera	 alltför	

kortsiktiga	fluktuationer	men	att	metodiken	på	ett	bättre	sätt	tar	hänsyn	till	 fluktuationer	på	en	något	

längre	sikt.	 Sett	 till	OLS-metodiken	 tyder	analysen	på	att	OLS-metodiken	är	mer	effektiv	 för	att	hedga	

bostadsprisrisken	under	perioder	med	lägre	volatilitet.		

Jämfört	 med	 tidigare	 studier	 utförda	 utanför	 Sverige	 visar	 studiens	 resultat	 på	 en	 relativt	 sett	 lägre	

hedgingeffektivitet.	Dessa	upptäckter	tyder	på	att	svenska	bostäder	inhyser	en	högre	grad	av	ohedgbar	

bostadsprisrisk.	I	studien	delas	denna	ohedgbara	risk	in	i	lokal	respektive	bostadsspecifik	risk	beroende	

på	hedginginstrument.	Utifrån	 resultaten	om	hedgingeffektivitet	 argumenterar	 författarna	 för	 att	 den	
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lokala	risken	kan	vara	större	i	Norra	mellansverige	medan	den	bostadsspecifika	risken	kan	vara	högre	i	

Stockholms	län.	Det	går	sammanfattningsvis	säga	att	det	är	svårt	att	hedga	all	form	av	bostadsprisrisk	på	

den	svenska	bostadsmarknaden.		

Då	våra	resultat	visat	att	hedgingeffektiviteterna	överlag	varit	låga	påverkar	det	förutsättningarna	för	en	

eventuell	 marknad	 för	 bostadsprisderivat.	 Transaktionskostnaderna	 förknippade	 med	 en	

bostadsprishedge	faller	ut	över	hedgingeffektiviteten	och	således	är	det	diskuterbart	om	en	effektiv	hedge	

av	bostadsprisrisken	i	Sverige	är	möjlig.	Tidigare	studier	har	visat	att	den	finansiella	bildningen	generellt	

sett	är	begränsad	i	samhället,	därav	uppstår	frågan	huruvida	gemene	man	överhuvudtaget	känner	till	sitt	

egna	behov	av	en	bostadsprishedge.	För	att	upprätta	en	effektiv	hedge	förutsätter	det	bland	annat	att	

bostadsägaren	 kan	 göra	 en	 tillförlitlig	 värdering	 av	 sin	 egen	 bostad,	 identifiera	 ett	 lämpligt	

bostadsprisindex	och	därtill	skatta	en	optimal	hedge	ratio.	Författarna	menar	därav	att	någon	form	utav	

institutionell	förmedlare,	exempelvis	 i	form	av	en	bank,	kan	bidra	med	upprättandet	av	en	hedge	men	

även	hjälpa	till	att	bibehålla	förtroende	och	trygghet	kring	hedgingpositionen.	

I	studien	anses	ett	nationellt	hedginginstrument	bättre	hedga	bostadsprisrisken	i	Sverige	än	ett	regionalt	

hedginginstrument.	Ur	ett	transaktionskostnadsperspektiv	är	ett	nationellt	hedginginstrument	att	

föredra	då	det	sänker	den	transaktionsspecifika	nivån,	leder	till	en	samlad	likviditet	och	skapar	en	

mindre	förvirring	kring	indexmatchning.		

Transaktionskostnaderna	förknippade	med	en	marknad	för	bostadsprisderivat	kan	misstänkas	vara	höga	

och	därav	blir	även	de	låga	hedgingeffektiviteterna	ett	hinder	för	att	en	marknad	ska	etableras.	

9.1	Förslag	till	fortsatt	forskning	
Eftersom	att	vår	studie,	så	vitt	vi	vet,	är	den	första	av	sitt	slag	att	analysera	hedgingeffektiviteten	på	den	

svenska	bostadsmarknaden	är	 fortsatt	 forskning	 kring	området	 av	 vikt	 för	 att	påvisa	hur	 robusta	 våra	

resultat	 är.	 Den	 undersökta	 tidsperioden	 har	 begränsats	 med	 avseende	 på	 tillgången	 till	

bostadsprisindexet	 HOX	 House,	 det	 vore	 intressant	 att	 med	 en	 längre	 tidsperiod	 undersöka	

hedgingmöjligheterna.	Med	en	längre	tidsperiod	finns	det	möjligheter	att	på	ett	ännu	djupare	plan	bryta	

ner	enskilda	tidsperioder	men	även	analysera	hur	effektiv	en	hedge	är	med	en	längre	hedginghorisont.	

I	 och	 med	 att	 vi	 i	 studien	 belyst	 en	 stor	 transaktionskostnadsproblematik	 kring	 etablerandet	 av	 en	

marknad	 för	 bostadsprisderivat	 i	 Sverige	 föreslår	 vi	 vidare	 forskning	 kring	detta	 område.	 En	 ingående	

studie	på	området	kan	leda	fram	till	konkreta	förslag	på	lösningar	för	att	svenska	bostadsägare	ska	kunna	

justera	sin	riskexponering	mot	bostadsprisrisken.	
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Under	 tiden	 för	 uppsatsskrivandets	 gång	 har	 författarna	 utfört	 portföljoptimeringar	 där	 ett	

bostadsprisindex	och	ett	bolåneinstrument	har	inkluderats	i	en	portfölj	tillsammans	med	övriga	tillgångar	

i	form	av	ett	aktieindex,	fastighetsindex	samt	obligationer.	På	grund	av	både	tids-	och	utrymmesbrist	för	

en	portföljoptimeringsstudie	har	den	delen	exkluderats	från	denna	uppsats.	Framöver	anser	författarnas	

således	att	det	vore	intressant	med	vidare	forskning	kring	huruvida	allokeringen	i	de	svenska	hushållens	

tillgångsportföljer	kan	effektiviseras	genom	att	inkorporera	ett	bostadsprisindexderivat.	

	 	



69	
	

Källförteckning	
Andersen,	M.	L.	(2011).	"Hedging	housing	risk	in	Denmark	using	house	price	indices",	Knowledge	Centre	
for	Housing	Economics	Copenhagen.		
https://www.bvc.dk/media/1482/hedging-housing-risk-in-denmark-using-house-price-indices.pdf	[2018-
02-19]	

Bailey,	M.	J.,	Muth,	R.	F.,	&	Nourse,	H.	O.	(1963).	"A	Regression	Method	for	Real	Estate	Price	Index	
Construction",	Journal	of	the	American	Statistical	Association,	58(304),	p.	933-942.		

Baum,	A.	(1991).	"Property	Futures",	Journal	of	Property	Valuation	and	Investment,	9(3),	p.	235-240.		

Baur,	D.	G.,	&	Lucey	B.	M.	(2010).	"Is	Gold	a	Hedge	or	a	Safe	Haven?	An	Analysis	of	Stocks,	Bonds	and	
Gold",	The	Financial	Review,	45(2),	p.	217-229.		

Bayer,	P.,	Ellickson,	B.,	&	Ellickson,	P.	B.	(2010).	"Dynamic	Asset	Pricing	in	a	System	of	Local	Housing	
Markets",	The	American	Economic	Review,	100(2),	p.	368-372.		

Berg,	N.,	Gu,	A.	Y.,	&	Lien,	D.	(2007).	"Dynamic	correlation:	A	tool	hedging	house-price	risk?",	Journal	of	
Real	Estate	Portfolio	Management,	13(1),	p.	17-28.		

Bernhardt,	D.,	Davies,	R.	J.,	&	Spicer,	J.	(2006).	"Long-term	Information,	Short-lived	Securities",	Journal	
of	Futures	Markets,	26(5),	p.	465-502.		

Bertus,	M.,	Hollans,	H.,	&	Swidler,	S.	(2008).	"Hedging	House	Price	Risk	with	CME	Futures	Contracts:	The	
Case	of	Las	Vegas	Residential	Real	Estate",	Journal	of	Real	Estate	Finance	and	Economics,	37(3),	p.	265-
279.		

Bodie,	Z.,	Kane,	A.,	&	Marcus	A.	J.	(2014).	"Investments",	10th	Edition,	Global	Edition,	New	York:	
McGraw-Hill.		

Bollerslev,	T.,	Patton,	A.	J.,	&	Wang,	W.	(2016).	"Daily	House	Prices	Indices:	Construction,	Modeling,	and	
Longer-run	Predictions",	Journal	of	Applied	Econometrics,	31(6),	p.	1005-1025.		

Bourassa,	S.	C.,	Haurin,	D.	R.,	Haurin,	J.	L.,	Hoesli,	M.,	&	Sun,	J.	(2009).	"House	Price	Changes	and	
Idiosyncratic	Risk:	The	Impact	of	Property	Characteristics",	Real	Estate	Economics,	37(2),	p.	259-278.		

Breusch,	T.	S.	(1978).	"Testing	for	Autocorrelation	in	Dynamic	Linear	Models",	Australian	Economic	
Papers,	17(31),	p.	334-355.		

Breusch,	T.	S.,	&	Pagan,	A.	R.	(1979).	"A	Simple	Test	for	Heteroscedasticity	and	Random	Coefficient	
Variation",	Econometrica,	47(5),	p.	1287-1294.		

Brueckner,	J.	K.	(1997).	"Consumption	and	Investment	Motives	and	the	Portfolio	Choice	of	
Homeowners",	Journal	of	Real	Estate	Finance	and	Economics,	15(2),	p.	159-180.	

Cafoncelli,	A.	G.	(2012).	"Real	Estate	Derivatives:	A	Portfolio	Management	Tool	for	Success",	Johns	
Hopkins	MS	Real	Estate,	BASE,	EBSCOhost	[2018-04-02].		

Caplin,	A.,	Chan,	S.,	Freeman,	C.,	&	Tracy,	J.	(1997).	"Housing	Partnerships:	A	New	Approach	to	a	Market	
at	a	Crossroads",	The	MIT	Press,	1(1),	Cambridge.		



70	
	

Case,	K.	E.,	Cotter,	J.,	&	Gabriel,	S.	A.	(2011).	"Housing	Risk	and	Return:	Evidence	from	a	Housing	Asset-
Pricing	Model",	Journal	of	Portfolio	Management,	35(5),	p.	89-109.		

Case,	B.,	Pollakowski,	H.	O.,	&	Wachter,	S.	M.	(1991).	"On	Choosing	Among	House	Price	Index	
Methodologies",	Journal	of	the	American	Real	Estate	&	Urban	Economics	Association,	19(3),	p	286-307.		

Case,	B.,	&	Quigley,	J.	M.	(1991).	"The	Dynamics	of	Real	Estate	Prices",	Review	of	Economics	and	
Statistics,	73(1),	p.	50-58.		

Case,	K.	E.,	&	Shiller	R.	J.	(1989).	"The	Efficiency	of	the	Market	for	Single	Family	Homes",	American	
Economic	Review,	79(1),	p.	125-137.		

Case,	K.	E.,	Shiller	R.	J.,	&	Weiss	A.	N.	(1993).	"Index-Based	Futures	and	Options	Markets	in	Real	Estate",	
Journal	of	Portfolio	Management,	19(2),	p.	83-92.	

Chen,	S.-S.,	Lee,	C.,	&	Shrestha,	K.	(2003).	"Futures	hedge	ratios:	a	review",	Quarterly	Review	of	
Economics	and	Finance,	43(3),	p.	433-465.		

Chen,	S.-S.,	Lee,	C.,	&	Shrestha,	K.	(2004).	"An	Empirical	Analysis	of	the	Relationship	Between	the	Hedge	
Ratio	and	Hedging	Horizion:	A	Simultaneous	Estimation	of	the	Short-	and	Long-run	Hedge	Ratios",	
Journal	of	Futures	Markets,	24(4),	p.	359-386.		

Cho,	M.	(1996).	"House	Price	Dynamics:	A	Survey	of	Theoretical	and	Empirical	Issues",	Journal	of	
Housing	Research,	7(2),	p.	145-172.		

Chou,	W.	L.,	Denis,	K.	K.,	&	Lee,	C.	F.	(1996).	"Hedging	with	the	Nikkei	Index	Futures:	The	Convential	
Model	versus	the	Error	Correction	Model",	Quartely	Review	of	Economics	and	Finance,	36(4),	p.	495-
505.		

Clapp,	C.	(2007).	"Real	Estate	Derivatives:	A	Primer",	AEW	Research,	December	2007.		

Clapp,	J.	M.,	&	Giaccotto,	C.	(1992).	"Estimating	Price	Indices	for	Residential	Property:	A	Comparision	of	
Repeat	Sales	and	Assessed	Value	Methods",	Journal	of	the	American	Statistical	Association,	87(418),	p.	
300-306.		

Dickey,	D.	A.,	&	Fuller,	W.	A.	(1979).	"Distribution	of	the	Estimators	for	Autoregressive	Time	Series	With	
a	Unit	Root",	Journal	of	the	American	Statistical	Association,	74(366),	p.	427-431.		

Ederington,	L.	H.	(1979).	"The	Hedging	Performance	of	the	New	Futures	Markets",	Journal	of	Finance,	
34(1),	p.	157-170.	

Engle,	R.	F.,	&	Granger,	C.	W.	J.	(1987).	"Co-Integration	and	Error	Correction:	Representation,	Estimation	
and	Testing",	Econometrica,	55(2),	p.	251-276.		

Englund,	P.	(2009a).	"Indexderivat	som	skydd	mot	bostadsprisrisker",	Ekonomisk	Debatt,	37(4),	p.	22–35.	

Englund,	P.	(2009b).	"Metoder	för	att	hantera	prisrisker	på	bostadsmarknaderna",	Statens	
bostadskreditnämnd.		
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/metoder-hantera-prisrisker.pdf	
[2018-02-19]		



71	
	

Englund,	P.	(2010).	"Trading	on	Home	Price	Risk:	Index	Derivatives	and	Home	Equity	Insurance".	The	
Blackwell	Companion	to	the	Economics	of	Housing:	The	Housing	Wealth	of	Nations.	Ch.	21,	p.	499–511.	
Malden,	Mass	&	Oxford:	Wiley-Blackwell.	

Englund,	P.,	Hwang,	M.,	&	Quigley,	J.M.	(2002).	"Hedging	Housing	Risk",	Journal	of	Real	Estate	Finance	
and	Economics,	24(1-2),	p.	167-200.	

Englund,	P.,	Quigley,	J.	M.,	&	Redfearn,	C.	L.	(1999).	"The	Choice	of	Methodology	for	Conmputing	
Housing	Price	Indexes:	Comparisions	of	Temporal	Aggregation	and	Sample	Definition",	Journal	of	Real	
Estate	Finance	and	Economics,	19(2),	p.	91-112.		

Ericson	L.-E.,	Song,	H.-S.,	Winstrand,	J.,	&	Wilhelmsson,	M.	(2013).	"Regional	house	price	index	
construction	–	the	case	of	Sweden",	International	Journal	of	Strategic	Property	Management,	17(3),	p.		
278-304.		

Fabozzi,	F.	J.,	Shiller,	R.	J.,	&	Tunaru	R.	S.	(2010).	"Property	Derivatives	for	Managing	European	Real-
Estate	Risk",	European	Financial	Management,	16(1),	p.	8-26.		

Fama,	E.	F.	(1970).	"Efficient	Capital	Markets:	A	Review	of	Theory	and	Empirical	Work",	Journal	of	
Finance,	25(2),	p.	383-417.		

Finansinspektionen	(2015).	"Hälften	av	konsumenterna	saknar	grundläggande	finanskunskap",	
Finansinspektionen.	
https://www.fi.se/contentassets/a415dba719684ff4a29fd9c7fad3c541/finansiell_formaga_2015ny.pdf	
[2018-03-20]			

Flavin,	M.,	&	Yamashita,	T.	(2002).	"Owner-Occupied	Housing	and	the	Composition	of	the	Household	
Portfolio",	American	Economic	Review,	92(1),	p.	345-362.		

Giacoletti,	M.	(2017).	"Idiosyncratic	Risk	in	Housing	Markets",	Working	paper,	Stanford	University,	
Stanford,	USA.		

Godfrey,	L.	G.	(1978).	"Testing	Against	General	Autoregressive	and	Moving	Average	Error	Models	when	
the	Regressors	Include	Lagged	Dependent	Variables",	Econometrica,	46(6),	p.	1293-1301.		

Goetzmann,	W.	N.	(1993).	"The	Single	Family	Home	in	the	Investment	Portfolio",	Journal	of	Real	Estate	
Finance	and	Economics,	6(3),	p.	201-222.		

Goh,	Y.	M.,	Costello,	G.,	&	Schwann,	G.	(2012).	"Accuracy	and	Robustness	of	House	Price	Index	
Methods",	Housing	Studies,	27(5),	p.	643-666.		

Granger,	C.	W.	J.,	&	Newbold,	P.	(1974).	"Spurious	Regressions	in	Econometrics",	Journal	of	
Econometrics,	2(2),	p.	111-120.		

Harding,	J.	P.,	Knight,	J.	R,	&	Sirmans,	C.	F.	(2003).	"Estimating	Bargaining	Effects	in	Hedonic	Models:	
Evidence	from	the	Housing	Market",	Real	Estate	Economics,	31(4),	p.	601-622.		

Harrington,	S.	E.,	&	Niehaus,	G.	R.	(1999).	"Risk	Management	and	Insurance",	Boston:	Irwin/McGraw-
Hill.		



72	
	

He,	J.,	Wu,	J.,	&	Li,	H.	(2017).	"Hedging	House	Price	Risk	in	China",	Real	Estate	Economics,	45(1),	p.	177-
203.		

Hinkelmann,	C.,	&	Swidler,	S.	(2008).	"Trading	House	Price	Risk	with	Existing	Futures	Contracts",	Journal	
of	Real	Estate	Finance	and	Economics,	36(1),	p.	37-52.	

Hull,	J.	C.	(2012).	"Options,	Futures,	And	Other	Derivatives",	8th	Edition,	Global	Edition,	Boston:	Pearson.	
	
Iacoviello,	M.,	&	Ortalo-Magné,	F.	(2003).	"Hedging	Housing	Risk	in	London",	Journal	of	Real	Estate	
Finance	and	Economics,	27(2),	p.	191-209.	

Johnson,	L.	(1960).	"The	Theory	of	Hedging	and	Speculation	in	Commodity	Futures",	Review	of	Economic	
Studies,	27(1),	p.	139-151.		

Katzler,	S.	(2016).	"Methods	for	comparing	diversification	strategies	on	the	Swedish	real	estate	market",	
Internation	Journal	of	Strategic	Property	Management,	20(1),	p.	17-30.		

Kavussanos,	M.	G,	&	Visvikis,	I.	D.	(2008).	"Hedging	effectiveness	of	the	Athens	stock	index	futures	
contracts",	European	Journal	of	Finance,	14(3),	p.	243-270.		

Kolb,	R.	W.,	&	Overdahl,	J.	A.	(2006).	"Understanding	Futures	Markets",	6th	Edition,	Malden:	Blackwell.		

Koutmos,	G.,	&	Pericli,	A.	(1999).	"Hedging	GNMA	Mortgage-Backed	Securities	with	T-note	Futures:	
Dynamic	versus	Static	Hedging",	Real	Estate	Economics,	27(2),	p.	335-363.		

Kroner,	K.	F.,	&	Sultan,	J.	(1993).	"Time-Varying	Distributions	and	Dynamic	Hedging	with	Foreign	
Currency	Futures",	Journal	of	Financial	and	Quantitative	Analysis,	28(4),	p.	535-551.			

Lecomte,	P.,	&	McIntosh,	W.	(2006).	"Designing	Property	Futures	Contracts	and	Options	Based	on	
NCREIF	Property	Indices",	Journal	of	Real	Estate	Portfolio	Management,	12(2),	p.	119-154.		

Lien,	D.	(2007).	"Statistical	proporties	of	post-sample	hedging	effectiveness",	International	Review	of	
Financial	Analysis,	16(3),	p.	293-300.		

Ma,	L.,	&	Liu,	C.	(2010).	"Can	Investors	Hedge	Residental	Price	Dynamics	of	Australia's	Capital	Cities",	
International	Real	Estate	Review,	13(1),	p.	30-45.		

Mansour,	A.,	&	Naylor,	S.	(2007).	"US	Private	Equity	Real	Estate	Derivatives:	Is	Now	the	Time?",	RREEF	
Real	Estate	Research	Paper,	Deutsche	Bank	Group.		

Merton,	R.	C.	(1973).	"An	Intertemporal	Capital	Asset	Pricing	Model",	Econometrica,	41(5),	p.	867-887.		

Miffre,	J.	(2004).	"Conditional	OLS	minimum	variance	hedge	ratios",	Journal	of	Futures	Markets,	24(10),	
p.	945-964.		

Myers,	R.	J.,	&	Thompson	S.	R.	(1989).	“Generalized	Optimal	Hedge	Ratio	Estimation,”	American	Journal	
of	Agricultural	Economics,	71(4),	p.	858-868.	

Narayan,	P.	K.	(2005).	“The	saving	and	investment	nexus	for	China:	evidence	from	cointegration	test”,	
Applied	Economics,	37(17),	p.	1979-1990.		



73	
	

Quigley,	J.	M.	(1995).	"A	Simple	Hybrid	Model	for	Estimating	Real	Estate	Price	Indexes",	Journal	of	
Housing	Economics,	4(1),	p.	1-12.		

Reiss,	J.	(2010).	"Creating	Housing	Futures:	a	View	from	the	Market".	The	Blackwell	Companion	to	the	
Economics	of	Housing:	The	Housing	Wealth	of	Nations.	Ch.	22.2,	p.	514–529.	Malden,	Mass	&	Oxford:	
Wiley-Blackwell.	

Schorno,	P.	J.,	Swidler,	S.	M.,	&	Wittry	M.	D.	(2014).	"Hedging	house	price	risk	with	futures	contracts	
after	the	bubble	burst",	Finance	Research	Letters,	11(4),	p.	332-340.		

Schwartz,	A.,	&	Scott,	R.	E.	(2003).	"Contract	Theory	and	the	Limits	of	Contract	Law",	The	Yale	Law	
Journal,	113(3),	p.	541-619.		

Sharpe,	W.	F.	(1964).	"Capital	Asset	Prices:	A	Theory	of	Market	Equilibrium	under	Conditions	of	Risk",	
Journal	of	Finance,	19(3),	p.	425-442.		

Shiller,	R.	J.	(2008).	"Derivatives	Markets	for	Home	Prices",	Cowles	Foundation	Discussion	Paper	No.	
1648,	Yale	Economics	Department	Working	Paper	No.	46.		

Shiller,	R.,	&	Weiss,	A.	(1999).	"Home	Equity	Insurance",	Journal	of	Real	Estate	Finance	and	Economics,	
19(1),	p.	21-47.	

Shrestha,	K.,	Subramaniam,	R.,	Peranginangin,	Y.	A.,	&	Philip,	S.	S.	S.	(2018).	"Quantile	Hedge	Ratio	for	
Energy	Markets",	Energy	Economics,	In	Press	–	Accepted	Manuscript.		

Sinai,	T.,	&	Souleles,	N.	S.	(2005).	"Owner-Occupied	Housing	as	a	Hedge	against	Rent	Risk",	Quarterly	
Journal	of	Economics,	120(2),	p.	763-789.		

Smith,	S.	J.,	Searle,	B.	A.,	&	Cook,	N.	(2009).	"Rethinking	the	Risks	of	Home	Ownership",	Journal	of	Social	
Policy,	38(1),	p.	83-102.		

Skatteverket	(2018).	"Småhus",	Skatteverket.		
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.4/3501.html	[2018-05-16]	

Song,	H.-S.,	&	Wilhelmsson,	M.	(2010).	"En	förstudie	avseende	utveckling	av	finansiella	applikationer	och	
marknader	för	bostadsderviat",	Opublicerat	manuskript,	KTH	Centrum	för	bank	och	finans,	Stockholm,	
Sverige.		

Statens	bostadskreditnämnd	(2011).	"Bolånemarknader	för	väl	fungerande	bostadsmarknader	–	En	
internationell	jämförelse".	
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/bolanemarknader-for-val-
fungerande-bostadsmarknader.pdf	[2018-03-20]	

Statistiska	centralbyrån	(SCB)	(2014).	"Hushållens	ekonomi",	Statistisk	årsbok	för	Sverige	2014,	kap.	13,	
sid.	281–298.	SCB-Tryck,	Örebro	2013.12.		

Statistiska	centralbyrån	(SCB)	(2018a).	"Hur	mäter	man	prisutvecklingen	på	småhus?",	Statistiska	
centralbyrån.		
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-
bebyggelse/fastighetspriser-och-lagfarter/fastighetspriser-och-lagfarter/produktrelaterat/Fordjupad-
information/hur-mater-man-prisutvecklingen-pa-smahus/	[2018-02-25]	



74	
	

Statistiska	centralbyrån	(SCB)	(2018b).	"Statistikdatabasen",	Statistiska	centralbyrån.		
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=2ed06993-d3fe-4dd4-86d6-d0b6261b6d42	
[2018-03-14]	

Statistiska	centralbyrån	(SCB)	(2018c).	"Fastighetspriser	och	lagfarter",	Statistiska	centralbyrån.	
http://www.scb.se/contentassets/8ae0112f2fed4f6ba9608253d794d286/bo0501_do_2017_ns_170529.
pdf	[2018-05-16]	

Stein,	J.	L.	(1961).	"The	Simultaneous	Determination	of	Spot	and	Futures	Prices",	American	Economic	
Review,	51(5),	p.	1012–1025.		

Syz,	J.	(2008).	"Property	Derivatives:	Pricing,	Hedging	and	Applications",	Chichester:	John	Wiley	&	Sons.		

Sörensen,	P.	B.,	&	Bergman,	M.	U.	(2016).	"The	Interaction	of	Actual	and	Fundamental	House	Prices	–	A	
General	Model	with	an	Application	to	Denmark	and	Sweden",	EPRU	Working	Paper	Series.		

Thao,	D.	T.,	&	Hua,	Z.	J.	(2016).	“ARDL	Bounds	Testing	Approach	to	Cointegration:	Relationship	
International	Trade	Policy	Reform	and	Foreign	Trade	in	Vietnam”,	International	Journal	of	Economics	
and	Finance,	8(8),	p.	84-94.		

Valueguard	(2018a).	"Nasdaq	OMX	Valueguard-KTH	Housing	Index	(HOX)	Sverige",	Valueguard.		
http://www.valueguard.se/index	[2018-02-20]	

Valueguard	(2018b).	"Nasdaq	OMX	Valueguard-KTH	Housing	Index	(HOX)	Methodology",	Valueguard.		
https://valueguard.se/static/media/HOX_Methodology.f1c3ba19.pdf	[2018-03-14]	

Verbeek,	M.	(2017).	"A	Guide	to	Modern	Econometrics",	5th	edition,	Hoboken:	John	Wiley	&	Sons.		

Williamson,	O.	E.	(1979).	"Transaction-Cost	Economics:	The	Governance	of	Contractual	Relations",	
Journal	of	Law	and	Economics,	22(2),	p.	233-261.		

Working,	H.	(1953).	"Futures,	Trading	and	Hedging",	American	Economic	Review,	43(3),	p.	314-343.	

	



	
	

Appendix	
Appendix	1	–	Ekvationer	över	hedgingmodeller	för	respektive	hedgingmetod	och	
hedgingstrategi	
	

OLS	Nationell	–	Modell	1	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	𝛼 + 	𝛽𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8 + 	𝜀8	

t	=	Tidsperiod	2005K1-2017K4.	
För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	2.	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerade	avkastningar	i	procent	för	respektive	regions	bostadspriser.	
𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8	=	Logaritmerad	avkastning	i	procent	för	HOX	House	Sverige.		
𝜀8	=	Residualterm.	
	

OLS	Regional	–	Modell	2	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	𝛼 + 	𝛽𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 + 	𝜀8	

t	=	Tidsperiod	2005K1-2017K4.	
För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	2.	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerade	avkastningar	i	procent	för	respektive	regions	bostadspriser.	
𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8	=	Logaritmerade	avkastningar	i	procent	för	respektive	HOX	House	Region.		
𝜀8	=	Residualterm.	

	

ECM	Nationell	–	Modell	3	
Omskriven	till	error	correction-form	från	en	ARDL-modell.		

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	 𝛽C∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8?C

E

CFG

+ 		 𝛾C∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

I

CF@

+ 	𝛼𝐸𝐶𝑀8?@ + 	𝜂8	

t	=	Tidsperiod	2005K1-2017K4.	
För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	2.	

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region.		
∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8?C	=	Första	differensen	av	logaritmerade	värdet	av	bostadsprisindexet	HOX	
House	Sverige	i	tidpunkt	t-i,	i	=	laggad	period.	
∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C 		=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region	i	tidpunkt	t-
i,	i	=	laggad	period.	
𝐸𝐶𝑀8?@	=	ECM-komponenten,	motsvarar	feltermen	i	en	vanlig	OLS-regression	från	föregående	
tidsperiod,	t-1.	
𝜂8	=	Residualterm.		
	



	
	

ECM	Region	–	Modell	4	
Omskriven	till	error	correction-form	från	en	ARDL-modell.		

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	 𝛽C∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

E

CFG

+ 		 𝛾C∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

I

CF@

+ 	𝛼𝐸𝐶𝑀8?@ + 	𝜂8	

t	=	Tidsperiod	2005K1-2017K4.		
För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	2.		

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region. 
∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C	=	Första	differensen	av	logaritmerade	värdet	av	respektive	regions	
bostadsprisindexet	HOX	House	Region	i	tidpunkt	t-i,	i	=	laggad	period.	
∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C 	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region	i	tidpunkt	t-i,	
i	=	laggad	period.	
𝐸𝐶𝑀8?@	=	ECM-komponenten,	motsvarar	feltermen	i	en	vanlig	OLS-regression	från	föregående	
tidsperiod,	t-1.	
𝜂8	=	Residualterm.	

	

Statisk	OLS	Nationell	–	Modell	5	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	𝛼 + 	𝛽𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8 + 	𝜀8	

t	=	Tidsperiod	2005K1-2017K4.	
För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	2.	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerade	avkastningar	i	procent	för	respektive	regions	bostadspriser.		
𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8	=	Logaritmerad	avkastning	i	procent	för	HOX	House	Sverige.		
𝜀8	=	Residualterm.	
	

Statisk	Naiv	Nationell	–	Modell	6	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	𝛽𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8	

𝛽 = 1.	För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	2.	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerade	avkastningar	i	procent	för	respektive	regions	bostadspriser.	
𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8	=	Logaritmerad	avkastning	i	procent	för	HOX	House	Sverige.		
𝜀8	=	Residualterm.	
	

	

	

	

	



	
	

Statisk	ECM	Nationell	–	Modell	7	
Omskriven	till	error	correction-form	från	en	ARDL-modell.		

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	 𝛽C∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8?C

E

CFG

+ 		 𝛾C∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

I

CF@

+ 	𝛼𝐸𝐶𝑀8?@ + 	𝜂8	

t	=	Tidsperiod	2005K1-2017K4.	
För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	2.	

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region.	 
∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8?C	=	Första	differensen	av	logaritmerade	värdet	av	bostadsprisindexet	HOX	
House	Sverige	i	tidpunkt	t-i,	i	=	laggad	period.	
∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C 	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region	i	tidpunkt	t-i,	
i	=	laggad	period.	
𝐸𝐶𝑀8?@	=	ECM-komponenten,	motsvarar	feltermen	i	en	vanlig	OLS-regression	från	föregående	
tidsperiod,	t-1.	
𝜂8	=	Residualterm.	

	

Dynamisk	OLS	Nationell	–	Modell	8	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	𝛼 + 	𝛽𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8 + 	𝜀8	

För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	3	och	Figur	4.		

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerade	avkastningar	i	procent	för	respektive	regions	bostadspriser.	
𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8	=	Logaritmerad	avkastning	i	procent	för	HOX	House	Sverige.		
𝜀8	=	Residualterm.	

Dynamisk	ECM	Nationell	–	Modell	9	
Omskriven	till	error	correction-form	från	en	ARDL-modell.		

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	 𝛽C∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

E

CFG

+ 		 𝛾C∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

I

CF@

+ 	𝛼𝐸𝐶𝑀8?@ + 	𝜂8	

För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	3	och	Figur	4.	

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region. 
∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8?C	=	Första	differensen	av	logaritmerade	värdet	av	bostadsprisindexet	HOX	
House	Sverige	i	tidpunkt	t-i,	i	=	laggad	period.	
∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C 	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region	i	tidpunkt	t-i,	
i	=	laggad	period.	
𝐸𝐶𝑀8?@	=	ECM-komponenten,	motsvarar	feltermen	i	en	vanlig	OLS-regression	från	föregående	
tidsperiod,	t-1.	
𝜂8	=	Residualterm.	

	



	
	

Optimal	OLS	Nationell	–	Modell	10	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	𝛼 + 	𝛽𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8 + 	𝜀8	

För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	5.	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerade	avkastningar	i	procent	för	respektive	regions	bostadspriser.	
𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8	=	Logaritmerad	avkastning	i	procent	för	HOX	House	Sverige.		
𝜀8	=	Residualterm.	
	

Optimal	ECM	Nationell	–	Modell	11	
Omskriven	till	error	correction-form	från	en	ARDL-modell.		

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	 𝛽C∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8?C

E

CFG

+ 		 𝛾C∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

I

CF@

+ 	𝛼𝐸𝐶𝑀8?@ + 	𝜂8	

För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	5.	

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region.	 
∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒8?C	=	Första	differensen	av	logaritmerade	värdet	av	bostadsprisindexet	HOX	
House	Sverige	i	tidpunkt	t-i,	i	=	laggad	period.	
∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C 	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region	i	tidpunkt	t-i,	
i	=	laggad	period.	
𝐸𝐶𝑀8?@	=	ECM-komponenten,	motsvarar	feltermen	i	en	vanlig	OLS-regression	från	föregående	
tidsperiod,	t-1.	
𝜂8	=	Residualterm.	

	

Statisk	OLS	Regional	–	Modell	12	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	𝛼 + 	𝛽𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 + 	𝜀8	

t	=	Tidsperiod	2005K1-2017K4.	
För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	2.	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerade	avkastningar	i	procent	för	respektive	regions	bostadspriser.		
𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerad	avkastning	i	procent	för	respektive	HOX	House	Region.		
𝜀8	=	Residualterm.	
	

Statisk	Naiv	Regional	–	Modell	13	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	𝛽𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	

𝛽 = 1.	För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	2.	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerade	avkastningar	i	procent	för	respektive	regions	bostadspriser.		
𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerad	avkastning	i	procent	för	respektive	HOX	House	Region.		
	



	
	

Statisk	ECM	Regional	–	Modell	14	
Omskriven	till	error	correction-form	från	en	ARDL-modell.		

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	 𝛽C∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

E

CFG

+ 		 𝛾C∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

I

CF@

+ 	𝛼𝐸𝐶𝑀8?@ + 	𝜂8	

t	=	Tidsperiod	2005K1-2017K4.	
För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	2.	

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region. 
∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C 	=	Första	differensen	av	logaritmerade	värdet	av	respektive	bostadsprisindex	
HOX	House	Region	i	tidpunkt	t-i,	i	=	laggad	period.	
∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C 	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region	i	tidpunkt	t-i,	
i	=	laggad	period.	
𝐸𝐶𝑀8?@	=	ECM-komponenten,	motsvarar	feltermen	i	en	vanlig	OLS-regression	från	föregående	
tidsperiod,	t-1.	
𝜂8	=	Residualterm.	

	

Dynamisk	OLS	Regional	–	Modell	15	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	𝛼 + 	𝛽𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 + 	𝜀8	

För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	3	och	Figur	4.	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerade	avkastningar	i	procent	för	respektive	regions	bostadspriser.		
𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerad	avkastning	i	procent	för	respektive	HOX	House	Region.		
𝜀8	=	Residualterm.	
	

Dynamisk	ECM	Regional	–	Modell	16	
Omskriven	till	error	correction-form	från	en	ARDL-modell.		

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	 𝛽C∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

E

CFG

+ 		 𝛾C∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

I

CF@

+ 	𝛼𝐸𝐶𝑀8?@ + 	𝜂8	

För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	3	och	Figur	4.	

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region. 
∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C	=	Första	differensen	av	logaritmerade	värdet	av	respektive	bostadsprisindex	
HOX	House	Region	i	tidpunkt	t-i,	i	=	laggad	period.	
∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C 	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region	i	tidpunkt	t-i,	
i	=	laggad	period.	
𝐸𝐶𝑀8?@	=	ECM-komponenten,	motsvarar	feltermen	i	en	vanlig	OLS-regression	från	föregående	
tidsperiod,	t-1.	
𝜂8	=	Residualterm.	

	



	
	

Optimal	OLS	Region	–	Modell	17	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	𝛼 + 	𝛽𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 + 	𝜀8	

För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	5.	

𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerade	avkastningar	i	procent	för	respektive	regions	bostadspriser.	
𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Logaritmerad	avkastning	i	procent	för	respektive	HOX	House	Region.		
𝜀8	=	Residualterm.	
	

Optimal	ECM	Region	–	Modell	18	
Omskriven	till	error	correction-form	från	en	ARDL-modell.		

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8 = 	 𝛽C∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

E

CFG

+ 		 𝛾C∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C

I

CF@

+ 	𝛼𝐸𝐶𝑀8?@ + 	𝜂8	

För	att	se	beskrivning	av	t	se	Figur	5.	

∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region.	
∆𝐻𝑂𝑋	𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C	=	Första	differensen	av	logaritmerade	värdet	av	respektive	bostadsprisindex	
HOX	House	Region	i	tidpunkt	t-i,	i	=	laggad	period.	
∆𝑆𝐶𝐵	𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛8?C 	=	Första	differensen	av	logaritmerade	bostadspriser	för	respektive	region	i	tidpunkt	t-i,	
i	=	laggad	period.	
𝐸𝐶𝑀8?@	=	ECM-komponenten,	motsvarar	feltermen	i	en	vanlig	OLS-regression	från	föregående	
tidsperiod,	t-1.	
𝜂8	=	Residualterm.	

	



	
	

Appendix	2	–	Grafer	över	bostadspriser	och	bostadsprisindex	

	

	Inflationsjusterade	och	logaritmerade	bostadspriser	från	SCB	för	respektive	region,	nivå.		
Data:	SCB	(2018b),	Källa:	Egen	konstruktion	via	EViews	



	
	

	

	
Inflationsjusterade	och	logaritmerade	bostadspriser	från	SCB	för	respektive	region,	första	differensen.	
Data:	SCB	(2018b),	Källa:	Egen	konstruktion	via	EViews	

	



	
	

	
Inflationsjusterade	och	logaritmerade	bostadsprisindex	(HOX	House)	för	respektive	region,	nivå.		
Data:	Valueguard	(2018a),	Källa:	Egen	konstruktion	via	EViews	

	



	
	

	

Inflationsjusterade	och	logaritmerade	bostadsprisindex	(HOX	House)	för	respektive	region,	första	differensen.	
Data:	Valueguard	(2018a),	Källa:	Egen	konstruktion	via	EViews	

			

	

	

	

	



	
	

Appendix	3	–	Säsongsvariation	
	

OLS	-	Hedge	ratio	vid	justering	för	säsongseffekt	(dummy),	HOX	House	Sverige	
	 Hedge	ratio	 Dummy	kvartal	2	 Dummy	kvartal	3	 Dummy	kvartal	4	
Riket	 0,330149***	 ***	 ***	 *	
Stockholm	 0,413825**	 	 **	 	
Västsverige	 0,259164	 ***	 ***	 	
Sydsverige	 0,392073**	 	 	 	
Östra	mellansverige	 0,277020*	 ***	 	 	
Småland	med	öarna	 0,233699	 ***	 	 	
Norra	mellansverige	 0,200232	 ***	 	 	
Mellersta	Norrland	 0,186295	 	 	 	
Övre	Norrland	 0,328825	 ***	 	 	

Not:	Skattningar	av	OLS-hedge	hela	tidsperioden	2005–2017	där	respektive	regions	bostadspris	hedgas	med	HOX	House	Sverige	
som	hedginginstrument,	säsongsdummies	inkluderade.	Asterisker	visar	signifikansnivå:	***	är	1	%,	**	är	5	%	och	*	är	10	%.	
Källa:	Egen	konstruktion	via	EViews	

	

ECM	-	Hedge	ratio	vid	justering	för	säsongseffekt	(dummy),	HOX	House	Sverige	
	 Hedge	ratio	 Dummy	kvartal	2	 Dummy	kvartal	3	 Dummy	kvartal	4	 Laggar	
Riket	 0,322168***	 ***	 ***	 ***	 1,1	
Stockholm	 0,457489***	 	 ***	 	 1,1	
Västsverige	 0,208264*	 **	 ***	 ***	 2,1	
Sydsverige	 0,095742	 ***	 ***	 ***	 2,2	
Östra	mellansverige	 0,251861**	 ***	 ***	 	 2,1	
Småland	med	öarna	 0,232307	 **	 ***	 *	 2,1	
Norra	mellansverige	 0,093712	 ***	 ***	 ***	 3,1	
Mellersta	Norrland	 0,635009***	 **	 	 	 3,1	
Övre	Norrland	 0,535263***	 ***	 ***	 	 1,1	

Not:	Skattningar	av	ECM-hedge	för	hela	tidsperioden	2005–2017	där	respektive	regions	bostadspris	hedgas	med	HOX	House	
Sverige	som	hedginginstrument,	säsongsdummies	inkluderade.	Lagglängd	vald	på	Schwarz	Kriterium.	Asterisker	visar	
signifikansnivå:	***	är	1	%,	**	är	5	%	och	*	är	10	%.		
Källa:	Egen	konstruktion	via	EViews	

	

	 	



	
	

Appendix	4	–	Residualtester	
För	samtliga	residualtester	i	detta	appendix	visar	asterisker	signifikansnivå:	***	är	1	%,	**	är	5	%	och	*	är	
10	%.		

OLS	–	Nationellt	hedginginstrument	

Riket	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 4,235684	 0,644589	 2,424426	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 2,954877*	 19,66461***	 22,79021***	 22,97674***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 0,344586	 	 	 	

	

Västsverige	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 1,091136	 0,325223	 2,699343	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 8,169656***	 10,43882***	 11,28631**	 11,36040**	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 0,937867	 	 	 	

	

Sydsverige	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 4,814730*	 0,631435	 3,819094	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 7,523614***	 10,05362***	 11,72173***	 14,00167***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 0,89744	 	 	 	

	

Stockholms	län	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 1,519497	 –	0,417247	 2,863330	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 2,408089	 5,418705*	 7,631598*	 9,158011*	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 2,120873	 	 	 	

	

	

	

	

	



	
	

Östra	mellansverige	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,822808	 –	0,168617	 2,477050	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 5,896177**	 14,54382***	 19,75835***	 22,82670***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 3,647672*	 	 	 	

	

Småland	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 2,418916	 0,530649	 3,109369	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 13,76301***	 15,62012***	 17,03378***	 17,12456***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 0,128879	 	 	 	

	

Norra	mellansverige	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,174832	 –	0,127383	 2,868211	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 7,863532***	 13,68351***	 16,98174***	 17,33450***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 0,403589	 	 	 	

	

Mellersta	Norrland	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,518518	 –	0,218865	 2,771088	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 17,26562***	 24,29902***	 24,29904***	 24,31615***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 1,397135	 	 	 	

	

Övre	Norrland	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,271178	 0,038431	 2,651137	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 5,402435**	 16,56732***	 26,72826***	 26,84218***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 0,216533	 	 	 	

	

	 	



	
	

OLS	–	Regionalt	hedginginstrument	

Stockholms	län	–	HOX	House	Stockholm	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 1,078500	 –	0,351899	 2,889563	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 2,415018	 5,367710*	 7,874921**	 9,318368*	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 1,866171	 	 	 	

	

Västsverige	–	HOX	House	Göteborg	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,198162	 0,147761	 3,076934	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 8,794359***	 10,28585***	 11,50811***	 11,59030**	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 0,038082	 	 	 	

	

Sydsverige	–	HOX	House	Malmö	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 1,377087	 0,377756	 3,277927	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 10,77245***	 14,11629***	 14,46282***	 16,96611***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 1,520996	 	 	 	

	

Östra	mellansverige	–	HOX	House	mellanstora	städer	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 1,401024	 –	0,287493	 2,426678	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 6,255715**	 14,16756***	 18,71119***	 23,22459***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 1,234141	 	 	 	

	

Småland	med	öarna	–	HOX	House	mellanstora	städer	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 1,908927	 0,473397	 3,043572	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 14,41761***	 17,09269***	 19,41060***	 19,57069***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 0,013211	 	 	 	

	

	 	



	
	

Norra	mellansverige	–	HOX	House	mellanstora	städer	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,562584	 –	0,227000	 2,757865	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 9,251452***	 15,36398***	 19,20480***	 19,79424***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 0,008714	 	 	 	

	

Mellersta	Norrland	–	HOX	House	mellanstora	städer	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,501025	 –	0,204762	 2,739105	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 17,41996***	 23,48305***	 23,48335***	 23,48920***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 2,276442	 	 	 	

	

Övre	Norrland	–	HOX	House	mellanstora	städer	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,215985	 0,010829	 2,681926	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 6,477767**	 17,00280***	 26,58289***	 26,59503***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 0,000162	 	 	 	

	

ECM	–	Nationellt	hedginginstrument	

Riket	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,742830	 –	0,054730	 2,380166	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 0,563003	 0,762080	 0,777856	 0,866250	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 19,48898**	 	 	 	

	

Stockholms	län	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 2,299073	 0,512639	 3,273642	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 0,142666	 0,227075	 0,341498	 0,390866	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 7,314219	 	 	 	

	
	



	
	

Västsverige	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 1,087363	 0,339117	 2,751137	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 1,51883	 3,710604	 4,744216	 5,075333	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 2,154388	 	 	 	

	

Sydsverige	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,880958	 0,319408	 2,919490	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 7,379601***	 11,49845***	 11,59092***	 11,95344***	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 4,266370	 	 	 	

	

Östra	mellansverige	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 2,152319	 0,114779	 1,988337	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 1,857525	 5,317597*	 6,469133*	 7,992696*	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 9,863376	 	 	 	

	

Småland	med	öarna	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 3,034754	 0,586168	 3,286895	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 0,819853	 6,544056**	 6,977864*	 9,658243**	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 3,644004	 	 	 	

	

Norra	mellansverige	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 6,628678**	 0,896706	 3,174286	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 1,875262	 2,144185	 2,180429	 5,553800	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 2,968470	 	 	 	

	

	 	



	
	

Mellersta	Norrland	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 2,028166	 0,470646	 3,327655	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 0,307568	 4,164622	 4,178645	 4,348632	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 2,660389	 	 	 	

	

Övre	Norrland	–	HOX	House	Sverige	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 4,154358	 0,722430	 3,282609	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 3,060267*	 3,156920	 3,706151	 3,759762	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 10,81171	 	 	 	

	

ECM	–	Regionalt	hedginginstrument	

Stockholms	län	–	HOX	House	Stockholm	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 1,708149	 0,178732	 2,177775	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 0,055342	 2,336519	 2,369372	 5,525860	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 5,819464	 	 	 	

	

Västsverige	–	HOX	House	Göteborg	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,018653	 0,047142	 3,007987	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 2,197939	 5,504948*	 8,013725**	 8,617354*	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 1,033756	 	 	 	

	

Sydsverige	–	HOX	House	Malmö	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,618068	 0,095484	 2,483997	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 0,361037	 1,615902	 1,618575	 2,141617	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 13,68566**	 	 	 	

	

	 	



	
	

Östra	mellansverige	–	HOX	House	mellanstora	städer	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,649883	 –	0,075330	 2,443981	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 0,104287	 0,121083	 5,298671	 5,323787	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 14,61251**	 	 	 	

	

Småland	med	öarna	–	HOX	House	mellanstora	städer	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 4,675703	 0,748263	 2,931097	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 1,444056	 2,730999	 3,565748	 5,690457	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 2,368149	 	 	 	

	

Norra	mellansverige	–	HOX	House	mellanstora	städer	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 0,913048	 0,345339	 2,819524	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 0,490888	 3,391422	 3,520935	 4,225194	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 13,90397	 	 	 	

	

Mellersta	Norrland	–	HOX	House	mellanstora	städer	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 2,160978	 0,502460	 3,220395	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 0,424374	 3,708156	 3,967935	 4,006631	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 2,551257	 	 	 	

	

Övre	Norrland	–	HOX	House	mellanstora	städer	
Jarque-Bera	 JB-Statistic	 Skewness	 Kurtosis	 	
	 2,420440	 0,525474	 2,760589	 	
Breusch-Godfrey	 1	lag	RESID	 2	lag	RESID	 3	lag	RESID	 4	lag	RESID	
Test-statistic	(x2)	 1,014792	 1,279111	 2,113936	 5,053929	
Breusch-Pagan	 Test-statistic	(x2)	 	 	 	
	 7,458144	 	 	 	

	


