
e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

16 ina blind, matz dahlberg och gustav engström

Ina BlInd, 
Matz dahl-

Berg och gus-
tav engströM

Ina Blind är verksam 
som forskare vid 

Institutet för bostads- 
och urbanforskning 

(IBF) vid Uppsala 
universitet. Hennes 

forskning rör framför 
allt urbanekonomi. 
ina.blind@ibf.uu.se

Matz Dahlberg är 
professor i national-

ekonomi och verksam 
vid Institutet för 

bostads- och urban-
forskning och vid 

Nationalekonomiska 
institutionen vid 

Uppsala universitet. 
matz.dahlberg@

ibf.uu.se

Gustav Engström är 
forskare på Beijer 
Institutet för eko-

logisk ekonomi vid 
Kungliga Vetenskaps-

akademin. 
gustav.engstrom@

beijer.kva.se

Denna artikel ingår i 
ett större forsknings-
projekt vars syfte bl a 

är att studera bostads-
prisutvecklingen i 

Sverige. Vi är tack-
samma för finansiellt 

stöd från Handels-
bankens forsknings-

stiftelser.

Prisutvecklingen på bostäder 
i Sverige – en geografisk analys

Döljer de senaste årens prisökning på bostadsmarknaden i Sverige betydelsefulla 
geografiska variationer? I denna artikel använder vi koordinatsatta data över 
bostadsrättsförsäljningar i Sverige under åren 2011–15 för att studera frågan. 
Vi kommer fram till fyra slutsatser: (i) Bostadsrättsprisernas ökning varierar 
stort såväl mellan olika kommuner och storstadsområden som inom storstadsre-
gionerna och de största kommunerna; (ii) Ju lägre initialt pris i ett grannskap, 
desto högre prisökning i området; (iii) Initialt pris förklarar en stor del av den 
totala variationen i prisökning mellan grannskap i de större kommunerna och 
i Storstockholm och Storgöteborg; (iv) Malmöregionen utgör ett undantag från 
ovan nämnda mönster.

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av bostadspriserna i Sverige. 
I figur 1 framgår att (de nominella) bostadsrättspriserna i riket ökat stadigt 
sedan 2011. Från 4:e kvartalet 2011 till 4:e kvartalet 2015 var prisökningen 
ca 65 procent. Om man i stället jämför året 2011 som helhet med året 2015 
som helhet var prisökningen ca 55 procent. 

I kölvattnet av prisuppgången har det uppstått diskussioner om det finns 
en prisbubbla på den svenska bostadsmarknaden och vilka effekter olika 
typer av åtgärder (t ex amorteringskrav, räntehöjningar och förändringar i 
reavinstbeskattningen) kan tänkas få på prisutvecklingen. Dessa diskussio-
ner tycks i mångt och mycket vara baserade på aggregerade data för hela lan-
det (se t ex Sveriges riksbanks rapport 2011) eller implicit eller explicit ta sin 
utgångspunkt i bostadsprisutvecklingen i Stockholm.1 För USA visar dock 
data att den aggregerade prisutvecklingen på bostadsmarknaden under de 
senaste upp- och nedgångarna döljer betydande geografisk heterogenitet, 
såväl mellan städer (se t ex Sinai 2012 och Ferreria och Gyourko 2011) som 
inom städer (se t ex Ferreira och Gyourko 2012 och Guerrieri m fl 2012, 
2013). Som Ferreira och Gyourko (2012) påpekar kan det vara viktigt att 
ta hänsyn till sådan heterogenitet och försöka förstå varför utvecklingen är 
olika i olika områden för att bättre förstå den aggregerade prisutvecklingen. 
Att förstå orsakerna till prisutvecklingen i olika områden kan också vara 
viktigt för att kunna bedöma vilka effekter olika typer av åtgärder skulle få 
i olika områden.  

Syftet med denna artikel är att i detalj studera hur bostadsprisutveck-
lingen sett ut i olika geografiska områden i Sverige under de senaste fyra 

1 Se t ex debattinlägg på Ekonomistas och i dagspressen: Flam (2014, 2015) och SvD Näringsliv 
(2015).
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åren (från 2011 till 2015). Mer specifikt kommer vi att studera hur stor vari-
ationen i prisökning är dels mellan kommuner, dels mellan olika områden 
inom kommuner och storstadsområden.2 Vi kommer även att studera i vil-
ken typ av områden som prisökningen varit störst. 

Liksom tidigare studier på data från USA finner vi att den allmänna 
ökningen av bostadsrättspriser i Sverige döljer betydande geografisk hete-
rogenitet, både inom och mellan kommuner och storstadsområden. Inom 
kommuner och storstadsområden finner vi, i likhet med en tidigare studie 
på data från USA (Guerrieri m fl 2013) att det främst är i områden som initi-
alt hade relativt låga bostadsrättspriser som bostadsrättspriserna ökat mest. 
Vi återknyter dessa rön till en teoridiskussion om prisutvecklingen i städer, 
bl a med hänvisning till s k gentrifiering och arbetsmöjligheter. 

1. Data
De bostadsprisdata som vi använder i vår analys är inköpta från Mäklar-

2 Utvecklingen av bostadspriserna i Sverige som helhet och i olika områden rapporteras kon-
tinuerligt av t ex Mäklarstatistik, via HOX-indexet och SCB:s småhusbarometer. Här ger vi 
dock en mer samlad bild av utvecklingen på olika geografiska nivåer, däribland en finare geo-
grafisk nivå än i någon av ovannämnda källor. 

Figur 1
Prisindex för bostads-
rätter, riket

Anm: Tidsserien i grafen sträcker sig från 1:a kvartalet 2011 till 4:e kvartalet 2015. Baskvartal 
(med index 100) är 4:e kvartalet 2011. De indexvärden som presenteras i figuren tar hänsyn till 
att bostäder sålda vid olika tidpunkter kan vara olika (med hjälp av s k hedoniska prisfunktio-
ner) och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsrätter. Se metodavsnittet för en 
beskrivning av hur vi gör detta och dataavsnittet för en beskrivning av de data vi använder oss 
av. Grafen baseras på de 133 kommuner som hade minst 30 försäljningar år 2011 och 30 försälj-
ningar år 2015. Försäljningarna i de 133 kommunerna täcker 98 procent av alla försäljningar i 
vårt datamaterial.  
Källa: Egen bearbetning av data från Mäklarstatistik AB.
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statistik AB. Mäklarstatistiks data baseras på information från enskilda 
fastighetsmäklare som för varje objekt de sålt rapporterar in information 
i ett gemensamt system. Enligt Mäklarstatistik AB täcker deras data ca 80 
procent av alla bostadsförsäljningar som genomförs via fastighetsmäklare i 
Sverige.

Våra data täcker perioden 1 januari 2011–31 december 2015 och inne-
håller information om försäljning av villor, bostadsrätter, fritidshus och 
mark. För varje försäljning vet vi utgångspris, annonsdatum, slutpris, kon-
traktsdatum och besittningsdatum. Vi har också information om objek-
tens karakteristika, t ex boyta, antal rum, månadsavgift (för bostadsrätter), 
tomtyta (för villor), om det finns hiss eller ej, om det finns balkong eller ej, 
våningsplan och byggår. 

De data vi köpt in från Mäklarstatistik innehåller även koordinater för 
objekten. Då huvudsyftet med vår uppsats är att göra en geografiskt base-
rad analys är det viktigt att dessa är så korrekta som möjligt. I och med 
att koordinatangivelserna i Mäklarstatistiks data baseras på ett “drag-and-
drop”-system, i vilket varje enskild mäklare släpper en markör på en karta 
där objektet ska ligga, finns det utrymme för att dessa är behäftade med fel. 
Vi har därför använt de uppgivna adresserna på objekten och via Googles 
geokodnings-API omvandlat dessa till koordinater. Vi har på det sättet fått 
två referenspunkter med koordinater för varje objekt som vi använder för 
att säkerställa den geografiska precisionen. Vi har valt att endast använda 
de objekt där de två referenspunkterna ligger inom 100 meter från varan-
dra.

Vi fokuserar på prisutvecklingen på bostadsrätter. I det ursprungliga 
datasetet från Mäklarstatistik finns 418 353 försäljningar av bostadsrätter. 
Vi exkluderar (i) försäljningar där ”Google-koordinaterna” är mer än 100 
meter från de koordinater som mäklaren angett, (ii) nybyggda bostadsrätter 
då dessa säljs till ett fast pris,3 (iii) bostadsrätter som saknar information om 
försäljningspris eller som såldes för 0 kr, samt (iv) bostadsrätter med miss-
tänkt felaktiga eller extremt ovanliga karakteristika, mer specifikt med: en 
boyta mindre än 10 kvadratmeter, en månadsavgift över 100 000 kr, 0 eller 
mer än 20 rum, och/eller oklart kontraktsdatum.4 Efter dessa restriktioner 
innehåller datasetet 355 316 bostadsrättsförsäljningar.

2. Metod
För att studera utvecklingen av bostadspriser använder vi ett prisindex base-
rat på en hedonisk prisfunktion (se t ex Rosen 1974 och Tinbergen 1956). 
Detta hjälper oss att rensa bort effekten av att bostäder som säljs i olika 
tidsperioder kan vara olika med avseende på t ex lägenhetskarakteristika 
och läge. Det underliggande antagandet i en hedonisk prisfunktion är att 

3 En bostadsrätt har definierats som nybyggd om den såldes innan den byggdes eller om den 
såldes samma år som den byggdes.  
4 Bostadsrätter för vilka försäljningsdatumet föregår annonsdatumet. 
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en bostad kan ses som en samling karakteristika och att dessa bestämmer 
bostadens pris. Vi skattar en modell där det logaritmerade försäljningspri-
set, p, för en bostadsrätt i vid tidpunkt t är en funktion av bostadsrättens 
bostadsyta, bostadsytan i kvadrat, månadsavgift och antal rum (dummyva-
riabler för olika antal rum) och i vilken tidsperiod bostaden såldes (dummy-
variabler för olika tidsperioder). Vi skattar alltså följande ekvation: 

ln(pit) = α0 + α1Bostadsytait + α2Bostadsyta2+ α3Månadsavgiftit+ 
α4Antalrumit+α5Tidsperiodt+ εit                       (1)

Koefficienterna i vektorn α5 mäter alltså hur det logaritmerade försälj-
ningspriset i en viss tidsperiod skiljer sig från priset i referensperioden, givet 
bostadens karakteristika. Analysen använder nominella priser.5 Ekvation 1 
skattas separat för olika kommuner, församlingar6 och en finare geografisk 
indelning som baseras på den s k SAMS-indelningen.7 När ekvation 1 skat-
tas för kommuner kontrollerar vi förutom för ovannämnda lägenhetskarak-
teristika också för i vilken församling en bostadsrätt var belägen. 

För att kunna studera prisutvecklingen med viss precision har vi begrän-
sat oss till att skatta prisutvecklingen i områden för vilka det i vårt dataset 
finns minst 30 observationer 2011 (vårt referensår) och 30 observationer 
2015.8 De index för hela riket som visas i figur 1 är beräknade som en vik-
tad summa av de olika kommunindexen, där vikterna beror på kommunens 
prisnivå 2011 och den andel av rikets försäljningar som skedde i kommunen 
2011.9     

Att de mått på prisutveckling som bygger på vektorn α5 verkligen mäter 
prisutvecklingen bygger på antaganden om att det inte finns systematiska 
skillnader mellan de objekt som säljs i olika tidsperioder som vi inte kon-
trollerar för och att värderingen av de karakteristika vi kontrollerar för inte 
har förändrats över tid. Det sistnämnda är antagligen relativt oproblema-
tiskt i och med att vi studerar en relativt kort tidsrymd (2011–15), dvs vi 
tror inte att hur folk värderar t ex en extra kvadratmeter förändras nämnvärt 
under 4 år.

5  KPI (1980=100) var 311,43 år 2011 och 313,35 år 2015, dvs inflationen mellan 2011 och 2015 
var 0,6 procent.
6  2010-års församlingsindelning.
7  SAMS (Small Area for Market Statistics) är en klassificering konstruerad av SCB i början 
av 1990-talet för att kunna tillhandahålla statistik för mindre områden. I större kommuner 
utgick SAMS-indelningen från kommunala planeringsområden och i mindre kommuner från 
valdistrikt. Totalt delas Sverige in i ca 9 000 SAMS och SAMS-indelningen har varit i stort 
oförändrad sedan tillkomsten. För mer information se SCB (2005). Vi har aggregerat SAMS-
områden med mindre än 30 observationer 2011/2015 på församlingsnivå och behandlat dessa 
områden som ett.  
8  Detta kan jämföras med Ferreira och Gyourko (2011) som skattar en liknande ekvation för 
grannskap i städer i USA. De tittar på prisutvecklingen halvårsvis i grannskap med minst 10 
observationer i varje halvår.   
9  Vikten för kommun i är [Pi,2011*Si,2011]/Σi=1,2,....K[Pi,2011*Si,2011], där P är medelvär-
det, K är antal kommuner och S är antal försäljningar. 
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3. Resultat

Hur ser prisuppgången ut i olika geografiska områden?
Kartan i figur 2 visar variationen i prisutveckling på kommunnivå för 
bostadsrätter mellan år 2011 och år 2015 i de 133 kommuner med minst 30 
försäljningar år 2011 och år 2015. Försäljningarna i de 133 kommunerna 
täcker 98 procent av alla försäljningar i vårt datamaterial. Prisförändringen 
för var och en av kommunerna återfinns vidare i tabell A1 i appendix. Av 
kartan i figur 2 och från tabell A1 framgår att det finns en betydande skill-
nad i prisökning mellan olika kommuner. Medan prisökningen i de fem 
kommuner som haft den största ökningen mellan år 2011 och år 2015 var 
128–179 procent (Hammarö, Oxelösund, Mjölby, Motala, Boden) var den 
enbart –0.05–0,11 procent i de fem kommuner med minst ökning (Skara, 
Åre, Burlöv, Gotland, Lomma). Den oviktade medelökningen bland de 133 
kommunerna mellan år 2011 och år 2015 var 61 procent och standardavvi-
kelsen 33 procentenheter, vilket ger en variationskoefficient på 54 procent. 
Denna variation i prisökning är i samma storleksordning som t ex Guerrieri 
m fl (2013) finner för variationen i husprisökning mellan storstadsområden 
i USA 2000–06. 

Figur 2
Tillväxttakt i bostads-

priser år2011–2015  
i olika kommuner

Anm: Kartan baseras på de 133 kom-
muner som hade minst 30 försälj-
ningar år 2011 och 30 försäljningar år 
2015. De helvita områdena motsva-
rar kommuner för vilka tillväxt inte 
beräknats. 0.08 motsvarar en tillväxt 
på 8 %.
Källa: Egen bearbetning av data från 
Mäklarstatistik AB.
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Även mellan de tre storstadsområdena (Storstockholm, Storgöteborg 
och Stormalmö) finns en betydande variation, se figur 3. Medan prisupp-
gången i Storstockholm och Storgöteborg varit relativt likartad, och ganska 
nära snittet för landet, har uppgången i Stormalmö endast varit ca en tred-
jedel så stor (prisökningen mellan år 2011 och år 2015 var ca 57 procent i 
Storstockholm, 60 procent i Storgöteborg och 20 procent i Stormalmö).

Analysen så här långt leder oss till en första slutsats om prisutvecklingen 
på den svenska bostadsmarknaden: 

Fakta 1: Bostadsrättsprisernas ökning varierar stort mellan olika kommuner 
och storstadsområden.

Hur ser prisökningen ut inom storstadsregioner och inom kommuner? Vi 
börjar med att titta på variationen mellan olika geografiska områden inom 
de tre storstadsområdena. Resultaten presenteras i tabell 1. Den översta 
panelen visar variationen mellan kommuner, den mellersta variationen 
mellan församlingar och den nedersta panelen variationen mellan olika 
grannskap (SAMS-områden), inom respektive storstadsområde. 

Tabell 1 visar att det finns en betydande variation inte bara mellan, utan 
även inom, de tre storstadsområdena. Till exempel är variationen i prisök-
ning (dvs standardavvikelsen) mellan församlingar och SAMS-områden i 
Storstockholm och Storgöteborg ca två tredjedelar av variationen i prisök-

Figur 3
Prisindex för bostads-
rätter i de tre stor-
stadsområdena

Anm: Tidsserien i grafen sträcker sig från 1:a kvartalet 2011 till 4:e kvartalet 2015. Baskvar-
tal (med index 100) är 4:e kvartalet 2011. Indexvärdena för varje storstadsområde är en vik-
tad summa av kommunindexen för kommunerna i storstadsområdet, hur vikterna beräknats 
framgår av fotnot 10. Grafen baseras på de kommuner i varje storstadsområde som hade minst 
30 försäljningar år 2011 och 30 försäljningar år 2015 (25 kommuner i Storstockholm, 10 kom-
muner i Storgöteborg och 9 kommuner i Stormalmö). 
Källa: Egen bearbetning av data från Mäklarstatistik AB.
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ning mellan de 133 kommuner vars prisökning visas i figur 2.10 För Stormal-
mö är standardavvikelserna, men också medelvärdet, lägre. Oavsett stor-
stadsområde och om det är variationen mellan kommuner, församlingar 
eller SAMS som beaktas är variationskoefficienten aldrig lägre än 24 pro-
cent; på den geografiskt mest finfördelade nivån (SAMS) ligger den mellan 
32 och 37 procent.11 Att det finns betydande variationer framgår också av 
skillnaden mellan minimi- och maximivärdena. Bland kommunerna i Stor-
stockholm varierar prisökningen från 34 procent till 100 procent, medan 
motsvarande värden för Storgöteborg är 33 respektive 85 procent. På de mer 
finfördelade geografiska nivåerna blir skillnaden mellan minimi- och maxi-
mivärdena än mer tydlig. Exempelvis finns det ett SAMS-område i Stor-
stockholm där bostadsrättspriserna stigit med 160 procent, samtidigt som 
det finns ett annat SAMS-område i samma region där priserna ”endast” gått 
upp med 26 procent.

Tabell 1 visar också att variationen i prisuppgång i de olika storstads-
områdena gäller olika delar av fördelningen. I den nedersta panelen t ex 
(SAMS-områdena) har de tre regionerna en variationskoefficient som är 
likartad (34 procent för Storstockholm, 32 procent för Storgöteborg och 
37 procent för Stormalmö) men nästan hela fördelningen av prisökning-

10  Detta kan jämföras med Guerrieri m fl (2013) som för USA finner att variationen i prisök-
ning 2000–06 mellan zip-koder inom storstadsområden var ca hälften av variationen i prisök-
ning mellan storstadsområden. 
11  I och med att variationskoefficienten är en normaliserad standardavvikelse, den anger stan-
dardavvikelsen som procentandel av medelvärdet, underlättar den jämförelser över tid och 
rum om prisnivåerna ligger på olika nivåer vid olika tidpunkter eller i olika regioner.

Tabell 1
Variation i tillväxt-

takt för bostads-
rättspriser mellan 

år 2011 och år 2015 
mellan kommuner, 

församlingar och 
SAMS-områden 

inom Storstockholm, 
Storgöteborg och 

Stormalmö. 

Antal 
områden

Oviktat 
medel

Standard- 
avvikelse

Variations-
koefficient

Min Max Täck-
ning

Kommuner

Storstockholm 25 0,65 0,19 0,29 0,34 1,00 1,00
Storgöteborg 10 0,58 0,14 0,24 0,33 0,85 1,00
Stormalmö 9 0,19 0,07 0,37 0,09 0,33 0,99

Församlingar

Storstockholm 62 0,63 0,22 0,35 0,31 1,46 0,99
Storgöteborg 39 0,61 0,21 0,34 0,31 1,49 0,96
Stormalmö 28 0,20 0,05 0,25 0,09 0,37 0,95

SAMS

Storstockholm 240 0,62 0,21 0,34 0,26 1,60 0,98
Storgöteborg 86 0,62 0,20 0,32 0,31 1,64 0,95
Stormalmö 87 0,19 0,07 0,37 0,05 0,37 0,93

Anm: Storstockholm består av 26 kommuner, Storgöteborg av 13 kommuner och Stormalmö 
av 12 kommuner. Endast kommuner, församlingar och SAMS med minst 30 försäljningar av 
bostadsrätter under både 2011 och 2015 ingår dock i summeringen. Täckning avser hur stor 
andel av försäljningarna i det aktuella storstadsområdet som skedde i de områden som sum-
meras. 
Källa: Egen bearbetning av data från Mäklarstatistik AB.
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ar i Stormalmö ligger under fördelningen av prisökningar i Storgöteborg. 
Samma mönster återfinns för kommunerna och församlingarna inom de tre 
regionerna. 

För att undersöka om mönstret vi ser för de tre storstadsregionerna även 
gäller för olika kommuner har vi i tabell 2 tagit fram motsvarande uppgifter 
för variationen i prisuppgång mellan SAMS-områdena i de 13 kommuner 
med störst befolkning år 2010. Vi finner att variationen mellan de olika 
SAMS-områdena i dessa 13 kommuner i de flesta fall är stor (vilket fram-
går av såväl standardavvikelserna, variationskoefficienterna som skillnaden 
mellan minimi- och maximivärdena), men att det också finns stora skillna-
der mellan kommunerna vad gäller läget för fördelningen av prisökningarna 
(jämför t ex maximivärdena i Malmö och Lund, och i viss mån Helsingborg, 
med minimivärdena i de övriga kommunerna). 

Detta leder oss till en ny slutsats om prisutvecklingen på den svenska 
bostadsmarknaden:

Fakta 2: Prisökningen varierar stort även inom de tre storstadsregionerna 
och inom de 13 befolkningsmässigt största kommunerna. 

För SAMS-områdena i de tre storstadsområdena har vi även skapat kartor 
som visar den geografiska variationen i prisökning mellan år 2011 och år 
2015, se figur 4. Mönstret i figuren indikerar att de största prisökningarna 
huvudsakligen verkar ha skett i ytterområdena (åtminstone i Storstock-
holm och Storgöteborg). Från figuren syns också tydligt det mönster som 
framträder i tabell 1, nämligen att prisutvecklingen som helhet varit avse-
värt lägre i Malmöområdet.

Tabell 2
Variation i tillväxt-
takt för bostadsrätts-
priser mellan år 2011 
och år 2015 mellan 
SAMS-områden i de 
13 kommuner med 
störst befolkning år 
2010

Kommun Antal 
områden

Oviktat 
medel

Standard- 
avvikelse

Variations-
koefficient

Min Max Täck-
ning

Stockholm 91 0,58 0,16 0,28 0,26 1,09 0,99
Göteborg 63 0,62 0,21 0,34 0,38 1,64 0,99
Malmö 55 0,2 0,07 0,35 0,05 0,34 0,98
Uppsala 38 0,52 0,14 0,27 0,34 1,12 0,98
Linköping 19 0,69 0,21 0,30 0,36 1,11 0,89
Västerås 18 0,8 0,40 0,50 0,42 2,11 0,97
Örebro 13 0,77 0,20 0,26 0,45 1,2 0,94
Norrköping 16 0,79 0,11 0,14 0,55 0,94 0,98
Helsingborg 17 0,2 0,12 0,60 0,06 0,55 0,97
Jönköping 11 0,48 0,10 0,21 0,31 0,67 0,92
Umeå 12 1,13 0,75 0,66 0,42 3,15 1,00
Lund 19 0,19 0,04 0,21 0,12 0,27 0,93
Borås 8 0,9 0,14 0,16 0,72 1,06 0,95

Anm: Endast SAMS som hade minst 30 försäljningar av bostadsrätter under både 2011 och 
2015 ingår i summeringen. Täckning avser hur stor andel av försäljningarna i den aktuella 
kommunen som skedde i de områden som summeras. 
Källa: Egen bearbetning av data från Mäklarstatistik AB.
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I vilken typ av områden har prisökningen varit störst?  
I detta avsnitt tittar vi närmare på i vilken typ av områden inom kommuner 
och storstadsområden som prisökningen varit störst. För att ge den empi-
riska analysen vägledning ger vi i detta avsnitt en kort teoretisk genomgång 
av forskning från framför allt USA. 

Kopplingen mellan löneinkomster, bostadspriser och lokala område-
skarakteristika har studerats ingående sedan Rosen (1979) och Roback 
(1982) utvecklade de numera klassiska urban-ekonomiska modeller som 
bl a syftade till att ge en förklaring till förekomsten av geografiska löneskill-
nader. Bostadspriser betraktas här som en slag inträdesavgift för att ta del 
av den underliggande lokala produktiviteten och de specifika områdeskva-
liteter som är kopplade till en lokal arbetsmarknad. Det finns en rad empi-
riska studier som med grund i denna modell studerar variationer i bostads-
priser och bostadsprisökningar mellan olika städer eller storstadsområden 
(typiskt på data från USA; se t ex Glaeser och Gyourko 2005 och Glaeser 
m fl 2012). Även om Rosen-Robacks modell inte kan förklara all variation 

Figur 4
tillväxttakt i bostads-
rättspriser 2011–2015 

i olika SAMS-om-
råden i de tre stor-

stadsregionerna

Anm: Storgöteborg visas i övre vänstra kartan, Stormalmö i övre högra kartan och Storstock-
holm i nedre vänstra kartan. Slutligen visar nedre högra kartan en närbild av Stockholmsom-
rådet. I övre vänstra hörnet i varje karta ges det tillväxttaktsintervall som gråskala i kartan 
representerar; gråskalorna motsvarar samma tillväxtintervall i alla de fyra kartorna. 
Källa: Egen bearbetning av data från Mäklarstatistik AB. 
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bekräftar de empiriska studierna de grundläggande insikterna från denna 
modell, såsom att människor är villiga att betala mycket för närhet till hög-
avlönade jobb och områdeskarakteristika så som ett behagligt klimat.

Nyligen har bl a Glaeser m fl (2012) och Guerreri m fl (2013) utveck-
lat dynamiska versioner av Rosen-Robacks modell som fokuserar på vari-
ationer i prisutveckling inom städer/storstads-områden. De har dessutom 
undersökt sambanden empiriskt på den amerikanska bostadsmarknaden. 
Vår analys motiveras av dessa studier. Då vi, i ett internationellt perspek-
tiv, har sällsynt bra geografisk information i våra data (via koordinaterna), 
kommer vi i denna del av analysen att fokusera på variationen i prisökning 
mellan olika grannskap (SAMS-områden) inom de större kommunerna och 
inom de tre storstadsregionerna.12 

Guerrieri m fl (2013) konstaterar att under den senaste stora huspris-
uppgången i USA varierade uppgången stort mellan olika grannskap inom 
olika städer/storstadsområden och att prisuppgången generellt var störst 
i grannskap med initialt låga huspriser. De finner också att variationerna 
var stora mellan olika grannskap med initialt låga huspriser. Som förkla-
ring till detta föreslår Guerrieri m fl en modell som bygger på att indivi-
der värdesätter att ha rika grannar. I jämvikt leder detta till att hushåll med 
olika inkomst kommer att bo i olika grannskap. Vid en efterfrågechock 
i en stad kommer rikare individer att välja att flytta in så nära andra rika 
individer som möjligt, vilket gör att initialt fattiga grannskap nära rika 
grannskap kommer att öka mer i pris än initialt fattigare grannskap läng-
re bort från rikare grannskap. Guerrieri m fl kallar detta endogen gentri- 
fiering. 

Glaeser m fl (2012) konstaterar vidare att under den senaste stora hus-
prisuppgången i USA ökade priserna i olika storstadsområden mer i grann-
skap nära stadskärnan, särskilt i städer där fattiga områden tenderade 
att ligga nära stadskärnan. Som förklaring till detta föreslår Glaeser m fl 
fyra hypoteser. Den första hypotesen anknyter till Guerrieri m fl (2013) 
och bygger på att husköpare förväntar sig att fattiga områden nära stads- 
kärnan kommer att gentrifieras, vilket skulle göra dessa områden attrakti-
vare med ökande huspriser som följd. En annan hypotes är att fattiga områ-
den nära stadskärnan hade snabbare pristillväxt på grund av att bostads-
utbudet var relativt inelastiskt i dessa områden. En tredje hypotes är att 
städer där fattiga områden är koncentrerade nära stadskärnan är städer 
som också har en hög andel arbetstillfällen nära stadskärnan och att denna 
typ av områden hade en högre prisökning i en allmän prisuppgång. Den 
fjärde hypotesen är att fattiga områden nära stadskärnan är områden med 
goda urbana tillgångar, framför allt god kollektivtrafik,13 och att dessa till-
gångar värderas högre under en allmän husprisuppgång. I sin empiriska 

12  Att använda variation inom en kommun ökar också möjligheterna att få en välspecificerad 
modell då man implicit kontrollerar för lokala karakteristika som kan variera mycket mellan 
kommuner, som t ex arbetsmarknadskarakteristika.
13  Glaeser m fl (2008) visar att hushåll med låga inkomster tenderar att bosätta sig nära god 
kollektivtrafik.  
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undersökning finner Glaeser m fl framför allt stöd för den första och den 
fjärde hypotesen.

Som ett första steg mot att förstå variationerna mellan olika områden 
inom storstadsområden och kommuner i Sverige undersöker vi om obser-
vationer liknande de som inspirerat modellerna i Guerrier m fl och Glaeser 
m fl också kan göras på svenska data. Vi kommer att fokusera på tre typer 
av förklaringsvariabler: Initialt bostadsrättspris och initial inkomstnivå 
(relaterade till hypoteser om endogen eller förväntad gentrifiering) samt 
avstånd till centrum för området (utifrån kartorna för Storstockholm och 
Storgöteborg i figur 4 tycks det som om det i motsats till i USA är i ytter-
områdena som bostadspriserna har ökat mest de senaste fyra åren). Vi stu-
derar även interaktionen mellan initialt bostadspris i SAMS-områdena och 
prisökningen i kommunen som helhet (i sin analys på amerikanska data 
finner Guerrieri m fl att det framför allt är i städer med stor total husprisök-
ning som områdena med lägst initialt pris växer snabbast). 

Inledningsvis skattar vi några modeller där vi undersöker i vilken typ av 
SAMS-områden prisuppgången varit störst i de 13 kommuner som 2010 var 
de största befolkningsmässigt. Resultaten från dessa skattningar redovisas i 
tabell 3. I samtliga modeller är den beroende variabeln prisökning i respek-
tive SAMS-område (där prisökningen är framräknad som tidigare i uppsat-
sen) och samtliga modeller innehåller kommunspecifika fixa effekter.14 

Från skattningarna där endast en av de olika typerna av förklarings-
variabler ingår (kolumn i–iv) tycks var och en av förklaringsvariablerna 
vara viktig för att förstå var prisökningarna varit störst (i den meningen 
att alla är statistiskt säkerställda från noll och har en relativt hög förkla-
ringsgrad, R2). I kolumn (i) ser vi att initialt pris är negativt korrelerat med 
prisutvecklingen, dvs ju högre det initiala priset var (dvs priset 2011) desto 
lägre var prisökningen; en procents högre initialt pris är förknippat med 
0,37 procentenheters lägre prisökning. Intressant är också att initialt pris 
förklarar så mycket som 75 procent av variationen i prisökning mellan de 
olika SAMS-områdena. I kolumn (ii) framgår att avstånd till centrum är 
positivt korrelerat med prisutvecklingen, dvs ju längre ut från de centrala 
delarna som ett SAMS-område ligger, desto högre har prisökningen varit. 
I kolumn (iii) framgår att den initiala inkomstnivån är negativt korrelerad 
med prisökningen; ju högre initial inkomstnivå, desto lägre verkar prisök-
ningen ha varit. I kolumn (iv) framgår att sambandet mellan initialt lågt 
pris och större prisökning är starkare ju större den totala prisökningen i 
kommunen var.15 Från kolumn (iv) kan man också notera att initialt pris 
och initialt pris interagerat med prisökningen i kommunen som helhet för-

14  Detta innebär att den variation vi använder oss av i skattningrna är variationen mellan de 
olika SAMS-områdena inom respektive kommun.
15  Estimaten i kolumn (iv) ger att i kommuner med en total prisökning på mer än 23 pro-
cent var prisökningen störst i SAMS-områden som initialt hade lägre priser och skillnaden i 
prisökningen mellan områden med initialt låga och initialt höga priser ökar med den totala 
prisökningen i kommunen. I kommuner med en mindre total prisökning är sambandet det 
omvända. 
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klarar så mycket som 85 procent av variationen i prisökning mellan de olika 
SAMS-områdena. 

När alla variabler inkluderas tillsammans, se kolumn (v), byter estima-
tet för avstånd till centrum tecken och den initiala inkomstnivån är inte 
längre statistiskt signifikant medan estimaten för initialt pris och initialt 
pris interagerat med prisökningen för kommunen i stort är oförändrade. 
Det kan också noteras att jämfört med en modell med endast initialt pris 
och initialt pris interagerat med prisökningen i kommunen (kolumn (iv)) 
påverkar inkluderingen av avstånd och initial inkomstnivå inte alls förkla-
ringsgraden (R2). 

Avslutningsvis skattar vi modeller där vi undersöker i vilken typ av 
SAMS-områden prisuppgången varit störst i de tre storstadsregionerna 
(Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö). Dessa skattningar redovi-
sas i tabell 4. Liksom i tabell 3 är den beroende variabeln prisökningen i 
respektive SAMS-område. Två huvudsakliga slutsatser kan dras från dessa 
skattningar. För det första kan man konstatera att resultaten för Storstock-
holm och Storgöteborg dels är lika varandra, dels är lika resultaten i tabell 3 

Tabell 3
Regressionsresultat 
för SAMS-områden 
i de 13 största kom-
munerna

i Ii iii iv v

ln(pris2011) –0,366
(0,043)***

0,298
(0,107)***

0,261
(0,122)**

Distans_
centrum

0,025
(0,006)***

–0,016
(0,004)***

Distans_
centrum^2

–0,000
(0,000)

0,001
(0,000)***

ln(inkomst) –0,048
(0,012)***

0,009
(0,008)

ln(pris2011)* –1,243
(0,235)***

–1,264
(0,286)***

(prisökning i 
kommunen)

R2 0,75 0,59 0,56 0,85 0,85

N 380 380 354 380 354

Kommun FE Ja Ja Ja Ja Ja

Anm: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Robusta standardfel inom parentes. Alla regressioner 
innehåller kommunfixa effekter. ln(pris2011) är logaritmerat medianpris i SAMS-området 
2011, Distans_centrum är avståndet (fågelvägen) från varje SAMS-område till central-
stationen i kommunen, Distans_centrum^2 är avståndet i kvadrat, ln(inkomst) är logarit-
merad medianinkomst i SAMS-området 2010 (beräknat från databasen GeoSweden) och 
ln(pris2011)*(prisökning i kommunen) är interaktionen mellan prisnivån 2011 och prisök-
ningen i kommunen som helhet. Beroende variabel är prisökningen mellan 2011 och 2015 i 
SAMS-området.
Källa: Egen bearbetning av data från Mäklarstatistik AB.
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i den meningen att det tycks vara i områden med lågt initialpris som prisök-
ningen varit störst (se kolumn (i) och kolumn (iv) i tabell 4) och initialt pris 
förklarar en stor del av variationen i prisökning. Vad gäller avstånd till cen-
trum och initial inkomstnivå (kolumn (ii) och kolumn (iii)) är estimaten 
statistiskt säkerställda från noll, men förklaringsgraden (R2) är låg jämfört 
med förklaringsgraden för variablerna relaterade till initialt pris. För det 

Tabell 4
Regressionsresultat 
för SAMS-områden 
i de 3 storstadsom-

rådena

(i) (ii) (iii) (iv)

Storstockholm

ln(pris2011) –0,352
(0,028)***

–0,372
(0,027)***

Distans_
centrum

–0,038
(0,010)***

0,023
(0,007)***

Distans_
centrum^2

0,004
(0,001)***

–0,002
(0,001)**

ln(inkomst) –0,077
(0,020)***

–0,003
(0,015)

R2 0,55 0,06 0,10 0,58

N 240 240 234 234

Storgöteborg

ln(pris2011) –0,350
(0,044)***

–0,333
(0,034)***

Distans_
centrum

0,031
(0,019)

0,034
(0,012)***

Distans_
centrum^2

–0,001
(0,002)

–0,003
(0,001)***

ln(inkomst) –0,067
(0,016)***

0,008
(0,013)

R2 0,66 0,07 0,17 0,65

N 86 86 80 80

Stormalmö

ln(pris2011) –0,021
(0,020)

–0,019
(0,024)

Distans_
centrum

0,000
(0,012)

–0,003
(0,013)

Distans_
centrum^2

–0,000
(0,002)

0,001
(0,002)

ln(inkomst) –0,000
(0,010)

0,003
(0,011)

R2 0,02 0,00 0,00 0,02

N 87 87 69 69

Anm: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Robusta standardfel visas inom parentes. Se kommenta-
ren till tabell 3 för en förklaring av de ingående variablerna. 
Källa: Egen bearbetning av data från Mäklarstatistik AB.
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andra kan man konstatera att resultaten för Stormalmö skiljer sig kraftigt 
åt från resultaten vi finner för de större kommunerna och för de andra två 
storstadsregionerna. Från den nedersta panelen i tabell 4 ser vi att ingen av 
de inkluderade variablerna har någon som helst betydelse för att förklara 
variationen i prisökning mellan de olika SAMS-områdena i området, var-
ken i en statistisk mening (ingen av koefficienterna är statistiskt signifikant 
och förklaringsgraden är genomgående mycket låg, med ett R2 på i prin-
cip noll) eller i en ekonomisk mening (de skattade koefficienterna ligger 
mycket nära noll).

Resultaten i tabell 3 och tabell 4 leder oss till tre avslutande slutsatser:

Fakta 3: Ju lägre initialt pris i ett grannskap (SAMS-område), desto högre 
prisökning i området. Sambandet är starkare ju större den totala prisök-
ningen i kommunen är. Vid en svag prisökning i kommunen är dock sam-
bandet det omvända.

Fakta 4: Initialt pris förklarar en stor del av den totala variationen i prisök-
ning i SAMS-områdena i de större kommunerna och i Storstockholm 
och Storgöteborg (även efter att man kontrollerat för initial inkomst och 
avstånd till centrum). 

Fakta 5: Malmöregionen sticker ut i så måtto att inget av de mönster vi fin-
ner i data för de 13 större kommunerna i Sverige och för de andra två stor-
stadsregionerna (och som anges i Fakta 3 och 4) återfinns för Malmö. Som 
framgår av kartorna i figur 4 är prisökningen i SAMS-områdena i Malmö 
också avsevärt lägre än prisökningen i Stockholm och Göteborg.

4. Slutsatser
Sammanfattningsvis finner vi att de senaste årens allmänna bostadspris-
uppgång i Sverige döljer stor geografisk variation såväl mellan som inom 
kommuner och storstadsområden. En närmare studie av variationen inom 
kommuner och storstadsområden visar att prisökningen tenderade att vara 
större i områden med lågt initialt pris, åtminstone i kommuner/storstads-
områden med en total prisökning över en viss nivå. Detta mönster liknar 
det Guerrieri m fl (2013) finner för städer och storstadsområden i USA 
och är konsistent med hypoteser relaterade till gentrifiering. Vidare stu-
dier behövs dock för att närmare förklara varför prisökningen varit större i 
områden med lågt initialpris.  

Överhuvudtaget behövs mer forskning för att försöka förstå den hetero-
genitet i prisutveckling vi visat på i denna studie. Att förstå orsakerna till den 
skilda prisutvecklingen i olika områden kan, som nämndes i inledningen, 
t ex vara viktigt för att kunna bedöma vilka effekter olika typer av åtgärder 
skulle få i olika områden. Genom att kombinera den typ av geolokaliserade 
bostadsprisdata som vi använt i denna artikel med geokodade individdata 
(som vi har tillgång till via databasen GeoSweden) ges goda möjligheter att 
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undersöka vilken roll t ex läge och ursprungliga karakteristika (såsom initi-
alt pris och befolkningssammansättning) spelar för bostadsprisutveckling-
en i ett geografiskt avgränsat område, liksom hur bostadsprisutvecklingen 
samvarierar med den socioekonomiska och demografiska förändringen i 
området. Detta står härnäst på vår forskningsagenda.

Den beskrivning av priserna på bostadsmarknaden som tagits fram i 
denna artikel baseras på data från en period med allmänt stigande priser. 
Hur motsvarande beskrivning skulle se ut under en allmän prisnedgång är 
också intressant, men återstår att studera. På amerikanska data har man 
sett att det är stor geografisk spridning i när en uppgång börjar och hur 
länge uppgången varar (se t ex Ferreira och Gyourko 2011). Om det finns en 
betydande heterogenitet i när en prisuppgång eller -nedgång startar i olika 
geografiska områden kan detta ha viktiga implikationer för vilken policy 
som ska föras och vid vilken tidpunkt policyn ska sättas in. Att studera detta 
på svenska data är också något som står högt på vår forskningsagenda. 
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appendIx

Tabell A1
Tillväxttakt bostads-
rättspris 2011–15 i de 
133 kommuner med 
minst 30 försäljningar 
2011 och 30 försälj-
ningar 2015

Kommun-
kod

Kommun-     
namn

Prisökning                        
4:e kvartalet 
2011– 4:e 
kvartalet 2015

Prisökning                   
år 2011 – 
år 2015

Antal 
observa-
tioner

Storstadsområde

114 Upplands 
Väsby

0,88 0,72 1 836 Storstockholm

115 Vallentuna 0,92 0,72 1 767 Storstockholm
117 Österåker 0,67 0,52 1 350 Storstockholm
120 Värmdö 0,57 0,44 1 224 Storstockholm
123 Järfälla 0,81 0,72 4 923 Storstockholm
125 Ekerö 1,01 0,77 417 Storstockholm
126 Huddinge 0,92 0,83 3 539 Storstockholm
127 Botkyrka 1,09 1,00 2 384 Storstockholm
128 Salem 1,15 0,93 756 Storstockholm
136 Haninge 1,06 0,96 4 387 Storstockholm
138 Tyresö 0,68 0,62 1 642 Storstockholm
139 Upplands-Bro 1,00 0,79 1 067 Storstockholm
160 Täby 0,74 0,62 4 225 Storstockholm
162 Danderyd 0,48 0,40 1 563 Storstockholm
163 Sollentuna 0,59 0,57 3 448 Storstockholm
180 Stockholm 0,66 0,55 81 842 Storstockholm
181 Södertälje 0,93 0,75 2 925 Storstockholm
182 Nacka 0,69 0,54 6 092 Storstockholm
183 Sundbyberg 0,67 0,53 3 907 Storstockholm
184 Solna 0,61 0,51 8 889 Storstockholm
186 Lidingö 0,56 0,42 2 000 Storstockholm
187 Vaxholm 0,54 0,34 521 Storstockholm
188 Norrtälje 0,43 0,42 2 081 Storstockholm
191 Sigtuna 0,94 0,98 2 110 Storstockholm
192 Nynäshamn 0,68 0,71 1 193 Storstockholm
305 Håbo 1,03 0,89 452
330 Knivsta 0,79 0,75 530
360 Tierp 1,13 1,12 430
380 Uppsala 0,56 0,51 14 990
381 Enköping 0,83 0,68 1 433
382 Östhammar 0,89 0,79 534
480 Nyköping 0,47 0,40 2 747
481 Oxelösund 1,80 1,33 320
483 Katrineholm 0,79 0,54 725
484 Eskilstuna 0,76 0,70 3 077
486 Strängnäs 0,91 0,68 797
562 Finspång 0,50 0,48 317
580 Linköping 0,67 0,65 4 885
581 Norrköping 0,84 0,77 4 733
583 Motala 1,66 1,78 572
586 Mjölby 1,71 1,36 402
680 Jönköping 0,67 0,48 4 256
682 Nässjö 0,31 0,18 483
683 Värnamo 0,09 0,15 387
685 Vetlanda 0,74 0,89 197
686 Eksjö 0,75 0,40 182
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Kommun-
kod

Kommun-     
namn

Prisökning                        
4:e kvartalet 
2011– 4:e 
kvartalet 2015

Prisökning                   
år 2011 – 
år 2015

Antal 
observa-
tioner

Storstadsområde

687 Tranås 0,61 0,47 338
780 Växjö 0,63 0,65 1 746
781 Ljungby 0,22 0,36 216
880 Kalmar 0,49 0,46 2 783
882 Oskarshamn 1,73 1,04 540
883 Västervik 0,39 0,26 954
980 Gotland 0,15 0,10 1 224

1080 Karlskrona 0,50 0,47 1 208
1082 Karlshamn 0,70 0,46 533
1083 Sölvesborg 0,14 0,18 193
1230 Staffanstorp 0,16 0,21 414 Stormalmö
1231 Burlöv 0,24 0,09 415 Stormalmö
1233 Vellinge 0,42 0,15 415 Stormalmö
1260 Bjuv 0,29 0,31 229
1261 Kävlinge 0,30 0,33 568 Stormalmö
1262 Lomma 0,37 0,11 662 Stormalmö
1265 Sjöbo 0,60 0,24 225
1280 Malmö 0,31 0,20 21 099 Stormalmö
1281 Lund 0,28 0,20 6 483 Stormalmö
1282 Landskrona 0,23 0,28 862
1283 Helsingborg 0,28 0,20 5 940
1285 Eslöv 0,35 0,25 834 Stormalmö
1286 Ystad 0,29 0,26 1 181
1287 Trelleborg 0,23 0,16 1 138 Stormalmö
1290 Kristianstad 0,67 0,41 1 480
1291 Simrishamn -0,13 0,14 265
1292 Ängelholm 0,36 0,20 873
1293 Hässleholm 0,54 0,51 655
1380 Halmstad 0,61 0,34 1 896
1382 Falkenberg 0,61 0,64 751
1383 Varberg 0,72 0,63 1 023
1384 Kungsbacka 0,50 0,45 1 244 Storgöteborg
1401 Härryda 0,65 0,53 561 Storgöteborg
1402 Partille 0,63 0,53 933 Storgöteborg
1415 Stenungsund 0,41 0,33 477 Storgöteborg
1440 Ale 0,92 0,85 612 Storgöteborg
1441 Lerum 0,50 0,58 860 Storgöteborg
1463 Mark 0,50 0,35 264
1480 Göteborg 0,73 0,61 30 829 Storgöteborg
1481 Mölndal 0,79 0,64 3 118 Storgöteborg
1482 Kungälv 0,86 0,64 1 491 Storgöteborg
1484 Lysekil 0,31 0,21 262
1485 Uddevalla 0,61 0,59 1 399
1486 Strömstad 0,62 0,70 309
1487 Vänersborg 1,35 0,69 832
1488 Trollhättan 1,07 0,99 1 593
1489 Alingsås 0,71 0,62 1 029 Storgöteborg
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Kommun-
kod

Kommun-     
namn

Prisökning                        
4:e kvartalet 
2011– 4:e 
kvartalet 2015

Prisökning                   
år 2011 – 
år 2015

Antal 
observa-
tioner

Storstadsområde

1490 Borås 1,19 0,91 3 011
1491 Ulricehamn 0,84 0,63 239
1492 Åmål 0,77 0,41 304
1493 Mariestad 0,44 0,45 745
1494 Lidköping 0,88 0,60 1 242
1495 Skara 1,96 -0,05 309
1496 Skövde 1,13 1,23 1 736
1499 Falköping 1,52 0,88 276
1761 Hammarö 1,96 1,28 552
1766 Sunne 0,39 0,60 186
1780 Karlstad 0,69 0,60 3 967
1781 Kristinehamn 0,51 0,64 335
1784 Arvika 0,27 0,29 443
1880 Örebro 0,76 0,75 3 735
1881 Kumla 1,34 0,98 331
1883 Karlskoga 0,74 0,71 615
1980 Västerås 0,94 0,77 7 362
1981 Sala 0,94 0,71 491
1983 Köping 1,14 1,11 432
2062 Mora 0,54 0,59 384
2080 Falun 1,03 0,91 1 507
2081 Borlänge 0,66 0,60 1 915
2085 Ludvika 0,45 0,54 614
2180 Gävle 0,77 0,70 4 157
2181 Sandviken 0,84 0,59 966
2182 Söderhamn 0,65 0,52 437
2183 Bollnäs 0,43 0,18 372
2184 Hudiksvall 1,24 0,93 648
2280 Härnösand 1,13 0,73 926
2281 Sundsvall 1,11 1,09 3 890
2284 Örnsköldsvik 0,73 0,62 601
2321 Åre 0,19 0,07 380
2380 Östersund 0,54 0,41 2 816
2480 Umeå 1,16 1,03 3 611
2482 Skellefteå 1,14 1,23 2 228
2523 Gällivare 1,01 0,79 325
2580 Luleå 1,02 1,10 2 531
2581 Piteå 1,49 1,12 348
2582 Boden 1,91 1,79 583
2584 Kiruna 0,45 0,66 351  

Källa: Egen bearbetning av data från Mäklarstatistik AB.


