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Sverige och många 
andra länder befinner 
sig i en period med låg 
inflation. Därför har 
styrräntorna i såväl 
Sverige som omvärlden 
haft en nedåtgående 
trend under de senaste 
åren. Denna mycket 
expansiva penning
politik riskerar att 
blåsa upp priserna på 
olika tillgångar så att 
det uppstår obalan
ser på de finansiella 
marknaderna. I den här 
ekonomiska kommen
taren granskar vi därför 
priserna på aktier, obli
gationer och bostäder 
i Sverige. Vår analys 
tyder på att både aktie
priser och bostadspri
serna är högt värde
rade i ett historiskt 
perspektiv. Efter att ha 
krympt under flera år 
har kreditspreadarna 
för både företagsobli
gationer och säker
ställda obligationer 
ökat under de senaste 
månaderna. Höga 
värderingar behöver 
inte nödvändigtvis leda 
till att tillgångspriser 
faller. Däremot ökar 
det sannolikheten för 
ett prisfall, vilket i sin 
tur kan medföra risker 
för den finansiella 
stabiliteten.
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inledning
inflationen i sverige har under en tid legat under tvåprocentsmålet. För att uppnå 
inflationsmålet har penningpolitiken därför behövt vara expansiv. reporäntan har 
sedan början av 2015 varit negativ och ligger för närvarande på -0,35 procent. vid 
ungefär samma tidpunkt började riksbanken också genomföra så kallade kvantitativa 
lättnader genom att köpa statsobligationer. Detta har medfört att också de längre 
räntorna har rört sig nedåt i ungefär samma takt som i andra utveckladde ekonomier 
runt om i världen. räntorna förväntas vara fortsatt låga fram till första halvåret 2017.
riksbanken använder reporäntan för att stimulera konjunkturen och föra inflationen 
närmare målet. räntan är dock ett trubbigt verktyg som slår brett på ekonomin och 
om inga andra åtgärder vidtas kan en expansiv penningpolitik medföra att tillgångar 
övervärderas och att finansiella obalanser uppstår. i den här ekonomiska kommen-
taren granskar vi därför hur tre typer av tillgångar värderas i dag: aktier, obligationer 
och bostäder. syftet är att se om värderingarna är höga i ett historiskt perspektiv och 
därmed om risken för en oordnad korrigering av tillgångspriserna i framtiden har ökat. 

Även om det kan påvisas att värderingarna är högre än vad som kan motiveras av 
fundamentala faktorer är det naturligtvis mycket svårt att förutspå när och hur till-
gångspriserna kan komma att justeras inom den närmaste framtiden. i stället för att 
förutspå tillgångsprisernas utveckling är vårt mål därför att identifiera sårbarheter på 
tillgångsmarknaderna, så att politiska beslutfattare kan överväga åtgärder för att mot-
verka obalanser och/eller för att öka det finansiella systemets motståndskraft genom 
att skapa ett skydd mot en potentiell nedgång. 

Historiska så väl som internationella erfarenheter visar att stora och ihållande ned-
gångar i tillgångspriserna kan få betydande och långsiktiga negativa konsekvenser 
för den reala ekonomin. Under en allvarlig finanskris där tillgångarna säljs snabbt och 
tillgångspriserna faller kraftigt kan det skapas negativa störningar i ekonomin som blir 
både omfattande och långvariga. reinhart och rogoff (2009) har analyserat data från 
ett stort antal ekonomier runt om i världen och som löper över en ganska lång tidspe-
riod. De visar att recessioner som orsakas av finansiella kriser i genomsnitt är både all-
varligare och tar längre tid att återhämta sig från än andra recessioner. Flera kriser som 
inträffat under de senaste decennierna – i synnerhet bankkrisen på 1990-talet och den 
globala finanskris som utbröt 2008 – tycks dessutom ha fått permanenta e ffekter på 
ekonomin, vilket framgår av sveriges bnP-utveckling i figur 1.

innan vi börjar undersöka värderingarna på de tre tillgångsmarknaderna, är det värt 
att kort diskutera värderingsmetoder, hur svenska värderingar samvarierar med inter-
nationella värderingar och hur en normalisering av räntan kan påverka tillgångspriser.

1. Författarna tackar Jesper Lindé och karl Walentin, båda från riksbankens avdelning för Penningpolitik, för deras insatser i 
analysen om bostadspriser. Författarna tackar även kollegor på riksbanken för behjälpliga förslag och kommentarer på tidigare 
versioner av denna ekonomiska kommentar. 
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Figur 1. Utveckling för Sveriges BNP före och efter en finansiell kris
Miljarder kronor

Anm. De grå områdena markerar krisen på 1990-talet och finanskrisen 2008–2009.
Källor: Konjunkturinstitutet och Riksbanken

BNP Framskrivning baserad på den genomsnittliga tillväxten 1950-1989 

Framskrivning baserad på den genomsnittliga tillväxten 1950-2007 

värderingsmetoder

i den här analysen använder vi flera vanliga värderingsmått och ekonometriska model-
ler för att titta på tillgångsvärderingar. Det finns en stor mängd litteratur som tyder på 
att värderingskvoter som pris/vinstkvoten (price-to-earnings ratio) och pris/hyrkvoten 
(price-to-rent ratio) bidrar till att förutspå avkastningen på tillgångar på medellång till 
lång sikt (Campbell och shiller (1988), shiller (2005)). Det är ganska oklart exakt hur 
väl de kan förutspå avkastningen, men få skulle ifrågasätta slutsatsen att höga värde-
ringskvoter inom alla typer av tillgångar ökar risken för att priserna ska sjunka kraftigt 
på medellång sikt. i den akademiska litteraturen har diskussionerna främst handlat om 
hur denna prediktivitet ska tolkas.

Den övergripande slutsatsen kan sammanfattas såhär: en hög värdering är i regel 
prediktiv för en framtida avkastning som ligger under den genomsnittliga avkastning-
en snarare än för en framtida ökning av fundamenta som ligger över genomsnittet. 
Det gäller för aktier, obligationer och bostadspriser (se ilmanen (2011) för en utförlig 
genomgång av olika typer av tillgångar). 

men medan värderingskvoter har god prognoskraft i ett medellångt perspektiv är det 
mycket svårt att säga något om tillgångsprisernas utveckling i närtid. en värderings-
kvot som ligger över sitt långsiktiga medelvärde är i regel prediktiv för en avkastning 
som ligger under genomsnittet på medellång till lång sikt, men tyder däremot sällan 
på att sannolikheten är större för att avkastningen kommer att vara negativ än att den 
kommer att vara positiv. 

olika värderingar samvarierar starkt

när man analyserar de svenska tillgångspriserna är det nödvändigt att även titta på 
värderingarna i omvärlden. skälet till det är att värderingarna i sverige och interna-
tionellt har uppvisat en stark samvariation under de senaste tre decennierna. Det här 
sambandet är särskilt starkt när det gäller aktiekurser, men även räntorna på långfristi-
ga obligationer samvarierar i ganska hög grad med obligationsräntorna i andra utveck-
lade ekonomier. i takt med att globaliseringen ökar och de finansiella marknaderna blir 
alltmer integrerade är det rimligt att förvänta sig att den starka samvariationen mellan 
tillgångspriserna i sverige och andra utvecklade ekonomier kommer att fortsätta. vi 
räknar därför med att tillgångspriserna i sverige kommer att utvecklas i samma rikt-
ning som i europa och Usa.

vad kommer att hända när räntorna normaliseras?

enligt vanliga värderingsmodeller, som till exempel Gordon-modellen (Gordon 1959) 
och dess utökningar, bör pris/vinstkvoten och pris/hyrkvoten vara negativt relaterad 
till realräntan. men effekten är inte betydande, såvida inte realränteförändringarna är 
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både stora och förväntas bli varaktiga. om penningpolitiken i sverige skulle norma-
liseras, på grund av att inflationstakten hamnar närmare målet, innebär teorin om 
rationella förväntningar att även om det skulle ge en liten förändring av realräntan så 
skulle det ändå bara få en begränsad inverkan på avkastningen på tillgångar.

empiri har dock visat att avkastningen på tillgångar sedan 1950-talet har samvarierat 
betydligt mer med de nominella räntorna än med reala (Campbell och vuolteenaho 
(2008), ilmanen (2011)). alternativa modeller har därför föreslagits för att förklara av-
kastningen på aktier. en av de mest uppmärksammade och viktigaste modellerna kon-
struerades av modigliani och Cohn (1979), som utgår från att investerare styrs av ”il-
lusionen om pengar” (eng. money illusion). med det menas att investerarna glömmer 
bort att räkna med inflationen. brunnermeier och Julliard (2008) hävdar att illusionen 
om pengar är särskilt stark på bostadsmarknaden, där de högst påtagliga bolånebetal-
ningarna varje månad står i direkt proportion till den nominella räntan. om hushållen 
jämför sina månatliga bolånebetalningar med månadshyran för en bostad finns en risk 
att de låter sig styras av den här illusionen om pengar. om det empiriska sambandet 
mellan tillgångsvärderingar och den nominella räntan kvarstår finns en risk att en 
uppgång i de nominella räntorna leder till en nedgång i tillgångspriserna, även när de 
nominella räntornas uppgång följer inflationstakten exakt. 

i det följande avsnittet tittar vi närmare på värderingen av aktier, obligationer och 
bostäder i sverige, för att se om det finns tecken på att tillgångspriserna är uppblåsta.

Aktiemarknaderna

Forskning visar att börskrascher (kraftiga och utdragna kursras) påverkar den reala 
ekonomin, men inte i lika stor utsträckning som skuld- och bostadsmarknadskriser 
(reinhart och rogoff 2008). Även om en börskrasch kanske i sig inte är lika desta-
biliserande som en skuldkris så kan sjunkande aktiekurser ändå utlösa eller förvärra 
en skuldkris. kraschen 1929 i Usa och den japanska börskraschen 1990 är båda bra 
exempel på hur en skuldkris och en börskris förstärkte varandra, vilket fick allvarliga 
konsekvenser för den reala ekonomin.2 brunnermeier och schnabel (2015) understry-
ker att börskrascher som har fått mycket negativa effekter för den reala ekonomin 
nästan alltid har föregåtts av en utlåningsboom. eftersom både aktievärderingar och 
hushållens skuldsättning för närvarande är ganska höga i sverige är det viktigt att 
analysera värderingen av aktier. 

värderingsmått för aktieindex

Direktavkastningen är kanske ett av de teoretiskt sett mest attraktiva värderingsmåt-
ten för aktier och användes allmänt fram till 1990-talet för att bedöma aktievärdering-
ar. senare har det visat sig att företag sänkte sina utdelningar för att minska skattebör-
dan på aktieägarna och i stället använde vinsterna för att köpa tillbaka aktier. sedan 
dess har därför olika metoder som rensar eller justerar för återköp av aktier undersökts 
i den akademiska litteraturen och två av dessa har blivit allmänt använda värderings-
mått, nämligen pris/vinstkvoten och dess inverterade värde, vinstavkastningen (vinst/
priskvoten). eftersom bolagsvinster är ganska volatila brukar pris/vinstkvoten jämnas 
ut genom att vinsten slås ut över en fem- eller tioårsperiod, som i schillers konjunk-
turrensade pris/vinstkvot (CaPe). men även om en sådan utjämning är nödvändig 
i empiriska studier så har den vissa nackdelar. konjunkturcykeln är nämligen mycket 
oregelbunden i fråga om frekvens, omfattning och varaktighet och det kan vara svårt 
att tolka och jämföra olika tidsserier om vinsten slås ut över en bestämd tidsperiod.

Det finns andra mått som minskar en del av pris/vinstkvotens brister men ger kvalita-
tivt likvärdiga signaler. ett sådant alternativt mått är börsvärde i förhållande till bnP 
– eller pris/bnP-kvoten, där pris står för ett aktieindex – eftersom empiriska data ger 
stöd för det teoretiska argumentet att detta tal bör återgå till medelvärdet över längre 
perioder (se figur 2).

2. Den kris som bröt ut 1929 brukar kallas en börskrasch, men mian och sufi (2014) har nyligen kunnat påvisa att den privata 
skuldsättningen ökade kraftigt under åren före kraschen.
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Figur 2. Pris/vinstkvot och börsvärde/BNP i USA

Anm. Standardiserat, år 1950–2015.
Källa: Shillers webbplats

Den centrala slutsats som Campbell och shiller (1988) drar är att en hög värdering är 
prediktiv för en låg framtida avkastning snarare än en hög ökningstakt för real avkast-
ning (eller real vinst). att förutspå vinsttillväxten är något som varken ekonometriska 
modeller eller finansanalytiker har lyckats med. när det gäller tillgångsvärderingar på 
lång sikt tyder forskningen på att det historiska medelvärdet är relativt tillförlitligt och 
robust. men även om det inte är möjligt att exakt förutspå den framtida vinsten så 
pekar de rön som Campbell och shiller har gjort på att höga värderingskvoter betyder 
att aktiekurserna får en låg tillväxttakt.

vad orsakar övervärdering?

i den här artikeln definierar vi en övervärdering som en hög pris/vinstkvot (eller en 
hög liknande kvot) eftersom det är förknippat med en framtida avkastning som ligger 
under genomsnittet enligt Campbell och shillers resonemang. Övervärdering kopplas 
i en stor mängd litteratur om finansiell psykologi till följande systematiska avvikelser i 
det mänskliga beteendet:

• Överdriven extrapolering av de senaste avkastningarna. 

• en övertro på att ”den här gången är det annorlunda”, vilket motiverar en hög 
värdering.

• House-money-effekten, det vill säga tendensen att bli mer riskbenägen efter en 
period med god avkastning.

insikten om house-money-effekten, det vill säga tanken att riskaversionen minskar när 
människor känner sig rikare än de gjorde innan och ökar när de känner sig fattigare, 
har även stöd i nyare modeller med rationella agenter. 

som brunnermeier med flera sedan länge har påpekat är det dessutom mycket svårt 
för investerare som går mot strömmen att sticka hål på prisbubblor. Därför kan över-
värderingen bestå under relativt långa tidsperioder.

räntor och börsvärdering

i modeller för tillgångsvärderingar som baseras på rationella förväntningar (som 
Gordon-modellen (Gordon (1959) och dess utökningar) påverkas pris/vinstkvoten 
eller pris/utdelningskvoten av prognoser för den framtida realräntan. eftersom den 
långsiktiga prognosen för realräntan är ganska stabil ser den också ut att ge ganska 
blygsamma effekter på börsvärderingarna i dessa modeller. om realräntorna däremot 
faktiskt förväntas bli lägre, så skulle detta innebära en högre börsvärdering.

erfarenheter från de senaste sextio åren och den dominerande uppfattningen bland 
praktiker pekar emellertid åt ett annat håll. en populär modell för börsvärdering bland 
praktiker är ”Fed-modellen”, som jämför aktieavkastningen (vinst/pris eller utdelning/
pris) med avkastningen på statsobligationer. Praktiker hävdar att avkastningen på 
obligationer plus en konstant eller trögrörlig riskpremie ger en jämviktsavkastning som 



n

5  –  e k o n o m i s k a  k o m m e n t a r e r  n r  1 5 ,  2 0 1 5

aktierna förväntas återgå till på tillräckligt lång sikt. en slutsats av modellen är att låga 
nominella obligationsräntor även tenderar att pressa ner vinstavkastningen. Det be-
tyder att det är mer sannolikt att aktier övervärderas under perioder när de nominella 
obligationsräntorna är låga.

Fed-modellen har varit ganska framgångsrik för att visa tillgångsprisernas utveckling 
empiriskt (se exempelvis asness 2003). Det har länge förbryllat ekonomer eftersom 
den jämför en real kvantitet (vinst/pris) med en nominell kvantitet (den nominella 
r äntan), vilket är svårt att förklara utifrån ekonomisk teori. Data visar dock att sam-
bandet är betydligt starkare mellan aktiekurser och nominella räntor än mellan aktie-
kurser och realräntor.

en av de mest uppmärksammade och viktigaste teorierna som förklarar effekterna 
av nominella räntor presenterades av modligliani och Cohn (1979). De antog att 
aktieplacerare styrs av illusionen om pengar och därför likställer realräntan med 
den mer lättillgängliga nominella räntan. ritter och Ward (2002) och Campbell och 
vuolteenaho (2004) lägger fram ytterligare stöd för det här sättet att tolka data. 
enligt den här teorin kan aktiekurserna därför sjunka om de nominella räntorna stiger 
från de nuvarande rekordlåga nivåerna.3, 4   

Är svenska och internationella börser övervärderade?

börsvärderingarna i sverige har utvecklats på samma sätt som i Usa och europa, vilket 
framgår av figur 3. Det är därför troligt att störningar på de amerikanska eller euro-
peiska börserna kan få återverkningar på svenska aktier. 

i Usa är både pris/vinstkvoten för s&P 500 och börsvärde/bnP betydligt högre än 
sina historiska medelvärden och ligger för närvarande på ungefär samma nivå som 
alldeles innan finanskrisen bröt ut 2008 (figur 4). värderingen av svenska aktier är 
snarlik. Det totala svenska börsvärdet i förhållande till bnP (se figur 4) och pris/bnP 
(där pris = omXs30 index) ligger på ungefär samma nivå som alldeles före börs-
krascherna 2000 och 2008. Utifrån den analys vi har gjort ovan av de olika måtten på 
aktievärdering tyder det på att aktiekurserna är höga.5 
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Figur 3. Aktieindex
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Källor: Bloomberg och Riksbanken

3. Det är viktigt att komma ihåg att rörelser i vinst/priskvot och nominella räntor är mycket ihållande och att det därför är svårt 
att dra exakta slutsatser. sambandet mellan nominella räntor och vinstavkastning kan därför komma att brytas i framtiden.
4. Det låga ränteläget kan få annars försiktiga investerare att jaga avkastning utanför statsobligationsmarknaden, vilket kan leda 
till ett nedåttryck på avkastningen på mer riskfyllda tillgångar.
5. vi har valt att visa börsvärde i förhållande till bnP snarare än pris i förhållande till vinst. Detta beror på att tidsserien med 
vinster i svenska företag är relativt kort. om denna serie utjämnas med ett tio-års glidande medelvärde som i CaPe så kommer 
det historiska medelvärdet inte bli meningsfullt. På amerikansk data har dessutom börsvärdet i förhållande till bnP visat sig vara 
bättre på att prediktera framtida avkastning än pris/vinstkvoten (ilmanen 2011).
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Obligationsmarknaderna

i det här avsnittet undersöker vi värderingarna på obligationsmarknaderna med samma 
utgångspunkt som den vi hade när vi analyserade värderingen på aktiemarknaden. vi 
vill veta om priserna på obligationer verkar vara omotiverat höga, vilket skulle innebära 
att den framtida avkastningen på obligationer kan förväntas bli låg eller till och med 
negativ. För att besvara den här frågan riktar vi i första hand in oss på riskpremien på 
obligationer: kreditriskpremien på företagsobligationer och säkerställda obligationer 
och löptidspremien på statsobligationer. en sammanpressad riskpremie på obligationer 
signalerar att den avkastning som krävs för att bära risken är låg i förhållande till det 
historiska genomsnittet.6 För företagsobligationer och säkerställda obligationer är det 
fallissemangsrisken som avkastningen måste kunna bära och för statsobligationer är 
det ränterisken.

en ovanligt låg kreditriskpremie på företagsobligationer kan antingen innebära att fal-
lissemangsrisken är låg eller att den kompensation som investerare kräver för att bära 
risken är låg, eller bådadera. i ett historiskt perspektiv har låga kreditspreadar varit mer 
prediktiva för låga avkastningar på företagsobligationer än för låga fallissemangstal 
(ilmanen 2011), vilket tyder på en låg riskpremie. om kreditriskpremien normaliserades 
skulle det strama åt finansieringsvillkoren, vilket – allt annat lika – skulle kunna få nega-
tiva effekter på den reala ekonomin. men vad som är ännu viktigare är att en oordnad 
normalisering av kreditspreaden till slut skulle kunna leda till störningar på obligations-
marknaden som skulle likna en kreditåtstramning. Även om den risken är liten slutade 
faktiskt vissa kreditmarknader i Usa att fungera i samband med den senaste finanskri-
sen.

i nästa avsnitt tittar vi närmare på enkätuppgifter om risktagande som lämnats av 
aktörer på den svenska obligationsmarknaden. Därefter gör vi en analys av riskpremien 
på företagsobligationer och statsobligationer.

riksbankens riskenkät

Låt oss börja med att titta närmare på den riskenkät som riksbanken genomförde 
hösten 20157 bland institutionella investerare, som kan betraktas som välinformerade.8  
Ungefär hälften av dem uppgav att den sammantagna risknivån i det svenska finansiel-
la systemet inte hade förändrats nämnvärt under de senaste sex månaderna. intressant 
nog tyckte majoriteten av de som faktiskt ansåg att risknivån hade förändrats (53 pro-
cent) att risken hade ökat i det svenska finansiella systemet, vilket framgår av figur 5. 

6. Dattatreya och Fabozzi (2001) diskuterar risker i samband med investeringar i räntepapper. 
7. en analys av uppgifter om taiwanesiska auktioner under perioden 1995–2000, Chiang m.fl. (2009), visar att institutionella 
investerare till skillnad från enskilda investerare är välinformerade och anpassar sina bud på ett adekvat sätt. enskilda investerare 
felprissätter däremot värdepappren, vilket kan tyda på att de inte har samma finansiella expertis som institutionella investerare.
8. riksbankens riskenkät har sedan våren 2008 genomförts två gånger om året bland institutionella deltagare på de svenska ränte- 
och valutamarknaderna och omfattar både öppna och slutna frågor. se ”marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränte- och 
valutamarknadernas funktionssätt”, hösten 2015, sveriges riksbank.
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Figur 5. Hur upplever du att den sammantagna risknivån i det svenska finansiella 
systemet har utvecklats under de senaste sex månaderna?
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Anm. Kategorin ”Varken ökat eller minskat” visas inte i figuren. Nettotal visar skillnaden 
mellan staplarna över och under noll. H står för höstenkäten och V för vårenkäten.
Källa: Riksbanken

en närmare granskning av enkätresultaten visar att de viktigaste orsakerna till att 
investerarna upplever risken som högre är att likviditeten på obligationsmarknaden har 
minskat (detta gäller för marknaden för företagsobligationer och säkerställda obliga-
tioner men även för marknaden för statsobligationer). 

majoriteten av de institutionella investerarna (68 procent) uppgav att de inte hade 
några planer på att ändra sin inställning till riskerna under de kommande sex måna-
derna i sin individuella riskbedömning. men de som ändå räknade med att ändra sitt 
risktagande uppgav att de förmodligen skulle vilja ta mindre risker. Figur 6 visar hur 
välinformerade investerarnas inställning till risk har förändrats över tiden. Under de se-
naste åren har många investerare ökat sitt risktagande, möjligen på grund av det låga 
ränteläget. De samlade enkätresultaten i figur 5 visar också att risktagandet på obliga-
tionsmarknaden efterhand har ökat. Det är inte förrän andra halvåret 2014 som vi kan 
se en viss minskning av risktagandet bland investerare på obligationsmarknaden. 
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Figur 6. Hur tror du att din vilja att ta risk kommer att vara under de kommande 
sex månaderna?
Procent

Anm. Kategorin ”Varken ökat eller minskat” visas inte i figuren. Nettotal visar skillnaden 
mellan staplarna över och under noll. H står för höstenkäten och V för vårenkäten.
Källa: Riksbanken
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Företagsobligationer9

svenska företags samlade skuldsättning har ökat på senare tid, men i relativt långsam 
takt (se figur 7). i förhållande till bnP har företagens skuldsättning därför ökat mar-
ginellt (se figur 8) och betydligt mindre än hushållens skuldsättning.10 Den viktigaste 
finansieringskällan för svenska företag har under lång tid varit banklån. men andra 
typer av finansiering än bankfinansiering, som företagsobligationer och certifikat, har 
sedan 2011 blivit en viktigare finansieringskälla för företagen.11 

 

-10

-5

0

5

10

15

20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Figur 7. Ökning av företagens skuldsättning (på årsbasis)
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att annan finansiering än bankfinansiering har ökat kan bero på att investerare har 
fått en större aptit på riskfyllda investeringar som ger högre avkastning i ett läge där 
räntorna är låga. Det har samtidigt skett flera förändringar på den svenska obliga-
tionsmarknaden. bättre statistik, nya marknadsplatser och agentfunktioner har gjort 
det lättare för svenska bolag att finansiera sig på de internationella finansiella mark-
naderna. De här förändringarna har också bidragit till att emissionsvolymerna för fö-
retagsobligationer har ökat.12 Framför allt har emissionen av företagsobligationer med 
hög avkastning och lägre kreditvärdighet har ökat snabbt (se figur 9). De har haft en 
årlig ökningstakt på i genomsnitt 40 procent de senaste fyra åren. Det kan jämföras 

9. För mer information om den senaste utvecklingen på den svenska marknaden för företagsobligationer, se bonthron (2014).
10. se Finansiell stabilitet 2015:1, sveriges riksbank (2015). 
11. Från att ha utgjort 18 procent av den samlade finansieringen första kvartalet 2011 ökade annan finansiering än bankfinansie-
ring till 24 procent första kvartalet 2015.
12. För en diskussion om svenska bolags ökade marknadsfinansiering, se bonthron (2014).
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med obligationer av hög kvalitet (s.k. investment grade) som bara haft en genomsnitt-
lig årlig ökningstakt på 20 procent.13   
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Figur 9. Företagsobligationer utgivna av svenska företag, i volymer
Miljarder euro per halvår, brutto

Anm. Volymerna omfattar emissioner på inhemska och internationella marknader. 
Respektive belopp i utländska valutor anges i euro.
Källa: Deologic

mellan mitten av 2013 och mitten av 2015 sjönk riskpremien för svenska företags-
obligationer och hamnade under sitt historiska genomsnitt (se figur 10). vi definierar 
riskpremien som skillnaden mellan räntan på företagsobligationer och en riskfri stats-
obligation med motsvarande löptid.14 vi kan också se en likartad utveckling för risk-
premierna på obligationer utgivna av amerikanska och brittiska företag (se figur a2 i 
bilaga 1). riskpremierna var relativt låga under perioden och samtidigt ökade utgiv-
ningen av obligationer med hög avkastning av företag med lägre kreditbetyg. Det låg 
i linje med att investerare på obligationsmarknaden fick en större risktolerans. Gertler 
och karadi (2015) hävdar att låga räntor i kombination med investerare som jagar hög 
avkastning kan resultera i lägre kreditriskpremier. med utgångspunkt i data från Usa 
finner López-salido, stein och Zakrajsek (2015) vidare att om kreditspreadarna för 
företagsobligationer är sammanpressade samtidigt som en hög andel av de emitterade 
företagsobligationerna har lägre kreditvärdighet så brukar det följas av en långsam-
mare ekonomisk tillväxt under åren därefter.

De senaste månaderna har riskpremien ökat något och hamnat på nivåer nära det 
historiska genomsnittet. men det är inte helt självklart hur man ska tolka det eftersom 
genomsnittet dras ner av att nivåerna låg väldigt lågt alldeles före den senaste finans-
krisen. att riskpremien har stigit de senaste månaderna kan bero att den upplevda 
osäkerheten har ökat, men även på att investerarna har blivit mindre riskbenägna.

Den ökade riskpremien ligger i linje med riksbankens riskenkät som visade att en 
större andel investerare hade planer på att minska sin riskbenägenhet under de kom-
mande sex månaderna (se ovan). men sammantaget är det fortfarande svårt att 
bedöma investerarnas riskaptit, och därmed också värderingarna på den svenska 
marknaden för företagsobligationer.

13. Även utgivningen av amerikanska högavkastande företagsobligationer har ökat under samma period (i en årlig genom-
snittstakt på 35 procent för högavkastande obligationer och 30 procent för obligationer av hög kvalitet (investment grade). Den 
andel av de totala emissionsvolymerna när det gäller företagsobligationer som har utgjorts av högavkastande obligationer har 
fortsatt att vara högre i Usa än i sverige (se figur a1 i bilaga 1).
14. riskpremier är i regel den ersättning som investerare kräver för att bära den likviditetsrisk, ränterisk och fallissemangsrisk som 
är inbäddad i en företagsobligation. Det är emellertid svårt att reda ut vilken del av förändringarna i riskpremien som beror på 
förändringar av var och en av dessa risker. Det finns dessutom inga exakta mått på dessa risker. 
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Figur 10 Riskpremie på svenska företagsobligationer
Punkter

Anm. Indexet baseras på indikativa priser på andrahandsmarknaden och speglar skillnaden 
mellan den genomsnittliga avkastningen på ett urval svenska företagsobligationer utgivna i 
SEK och en ränteswap med motsvarande löptid.
Källor: Nasdaq och Bloomberg 

statsobligationer

avkastningen på svenska statsobligationer har sjunkit de senaste åren, vilket är ett 
mönster som har kunnat observeras även i andra länder (se figur 11). Givet riskneu-
trala investerare ska den förväntade avkastningen på långfristiga obligationer vara 
lika med den förväntade avkastningen på en serie kortfristiga obligationer. investerare 
som är obenägna att ta risk skulle emellertid kräva en så kallad löptidspremie för att 
hålla en långfristig obligation utöver den förväntade framtida korta räntan för att 
kompensera för ränterisken.

Löptidspremien kan inte observeras direkt och måste därför skattas. Även om olika 
modeller ger olika skattningar så har löptidspremien minskat och till och med varit 
negativ i flera utvecklade ekonomier enligt den allmänna uppfattningen i en växande 
mängd ekonomisk litteratur15. en sådan skattning av löptidspremien i sverige visas i 
Figur 12. i figur a3 i bilaga 1 kan man även se löptidspremien för Usa. 
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Figur 11. Räntor på 10-åriga statsobligationer
Procent

Källa: Riksbanken

15. se t.ex. adrian m.fl. (2013).
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att löptidspremien ligger på historiskt låga nivåer visar att de som placerar i obligatio-
ner kräver en mycket liten eller till och med negativ ersättning för att bära den ränte-
risk som långfristiga obligationer medför. en låg löptidspremie är en direkt effekt av 
riksbankens program för köp av statsobligationer, i syfte att nå inflationsmålet16. 

en exceptionellt låg löptidspremie medför samtidigt risker. vi har mycket begränsade 
erfarenheter, inte bara i sverige, utan även i omvärlden, av hur löptidspremien kan 
komma att normaliseras framöver. Det som kommit att kallas för ”taper tantrum”, 
som inträffade våren 2013 i Usa där marknaden reagerade våldsamt när den ameri-
kanska centralbanken meddelade att stödköpen skulle trappas ner, visade hur volatil 
löptidspremien kan vara under en mycket kort period (abrahams m.fl. 2015). Även 
om löptidspremien normaliserades under ordnade former skulle det innebära en 
åtstramning av finansieringsvillkoren, vilket skulle kunna sprida sig till andra typer av 
tillgångar, som bostäder och kommersiella fastigheter.

säkerställda obligationer

vår analys av den svenska obligationsmarknaden skulle inte vara fullständig om vi inte 
granskade marknaden för säkerställda obligationer, som är större än marknaden för 
svenska statspapper. Än viktigare är att omkring en fjärdedel av de svenska bankernas 
finansiering sker genom emission av säkerställda obligationer.

en stor del av de svenska säkerställda obligationerna emitteras i svenska kronor, men 
säkerställda obligationer i utländsk valuta har ökat snabbt de senaste åren. bland de 
stora investerarna i svenska säkerställda obligationer finns svenska försäkringsbolag, 
pensionsfonder och vanliga fonder medan utländska investerare innehar 30–40 pro-
cent av de säkerställda obligationerna.

Figur 13 visar räntespreadarna på säkerställda obligationer i förhållande till swaprän-
tan för tre respektive fem års löptider. Där kan vi tydligt se hur spreadarna för säker-
ställda obligationer ökade kraftigt efter turbulensen på de internationella finansiella 
marknaderna under den globala finanskrisen 2008–2009. vi ser också att riskpremien 
på säkerställda obligationer har följt en nedåtgående trend sedan mitten av 2011, 
även om det har skett en viss uppgång på senare tid. att riskpremien har gått ner 
överensstämmer med de svar som investerarna lämnade i riksbankens riskenkät, i det 
att investerarnas riskaptit ökade fram till 2014, i likhet med krympande riskspreadar 
på andra obligationsmarknader.17 För närvarande ligger riskspreadarna på säkerställda 
obligationer nära sina historiska genomsnitt. 

16. se t.ex. Gagnon m.fl. (2011), rudebusch m.fl.( 2012), Christensen och rudebusch (2012) och alsterlind m.fl. (2015).
17. Även om den nuvarande spreaden är något större än den genomsnittliga spreaden sedan 2004 har spreadarna, om man 
bortser ifrån de ovanligt små spreadarna före finanskrisen 2008–2009, varit ganska små sedan 2009.
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Bostadsmarknaden

De svenska bostadspriserna har stigit snabbt sedan mitten av 90-talet (se figur a4 
i bilaga 1). bara det senaste året har bostadspriserna i landet ökat med omkring 18 
procent. Prognosen för utvecklingen framöver ser olika ut beroende på vilken modell 
man använder och vilken tidsperiod den är baserad på. modellskattningar som utgår 
från data för de senaste trettio åren ser en mjuklandning för bostadspriserna som ett 
det mest troliga scenariot. men i ett längre historiskt perspektiv förefaller de nuva-
rande värderingarna vara höga och det kan inte uteslutas att bostadspriserna faktiskt 
kommer att sjunka.

Hushållens stigande skuldsättning i sverige beror till största delen på att bostads-
priserna stiger. när hushållens skuldsättning ökar blir deras konsumtion av bostäder 
och andra varor känsligare för negativa makroekonomiska störningar (se till exempel 
Walentin (2014)). eftersom hushållen inte kan försäkra sig mot fallande bostadspriser 
kan detta utgöra en risk för den finansiella och makroekonomiska stabiliteten.

i det följande avsnittet beskriver vi olika sätt att studera värderingen av bostäder.

Pris/hyrkvoten

till följd av det arbete som Case och shiller (1989) gjorde har pris/hyrkvoten, som är 
snarlik den pris/vinstkvot som används för att värdera aktier, blivit ett vanligt mått för 
att värdera bostadsmarknaden. 

alla tillgängliga mått på pris/hyrkvoten i sverige ligger för närvarande på rekordhöga 
nivåer. i en förenklad och friktionsfri miljö skulle det bli allt mer attraktivt att hyra om 
pris/hyrkvoten ökar, vilket skulle göra att färre hushåll vill äga sitt boende och därmed 
skulle bostadspriserna minska. men så har det inte blivit på den svenska bostadsmark-
naden. att pris/hyrkvoten är hög under långa perioder kan därför användas som ett 
argument för att hushållen har orealistiska förväntningar på hur mycket bostadspri-
serna ska öka i framtiden. 

men det finns flera problem med att använda pris/hyrkvoten som en indikator för att 
bostäderna i sverige är övervärderade. Det viktigaste är hyresregleringen. i sverige 
bestäms inte hyrorna av marknaden utan genom förhandlingar mellan Hyresgäst-
föreningen och Fastighetsägarna. Förhandlingarna följer bruksvärdesprincipen, vilket 
innebär att hyresvärdarna sätter hyrorna utifrån vad det är värt för hyresgästerna att 
bo i lägenheterna.18 sedan 2011 är nybyggda bostäder undantagna från bruksvärdes-
principen och hyrorna för nya bostäder är betydligt högre än för bostadsbeståndet i 
övrigt, vilket vi kan se i figur a5 i bilaga 1. men eftersom även hyrorna på nya bostä-
der bestäms genom förhandlingar kan inte heller dessa anses spegla marknadspriset 
fullt ut, även om de ligger närmare det än hyrorna för äldre lägenheter. 

18. Hänsyn tas till faktorer som storlek, byggnadens ålder, lägenhetens skick, lägenhetens läge i byggnaden etc.
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ekonometriska modeller

vi använder tre olika empiriska modeller för att undersöka om bostäderna är över-
värderade. nedan beskriver vi kortfattat de analyser vi har gjort i varje modell och de 
resultat som vi har fått fram. 

en begränsning i alla tre modellerna är att de bara gäller villapriser och tar således 
inte hänsyn till priserna på bostadsrätter. Prisserier för bostadsrätter, från bland annat 
valueguard från 2005 och framåt, är inte tillräckligt långa för de metoder som vi an-
vänder i den här ekonomiska kommentaren. mer utförlig information om modellerna, 
deras begränsningar och resultat finns i bilaga 2. 

En felkorrigeringsmodell

Felkorrigeringsmodellen ringar in det långsiktiga förhållandet mellan bostadspriser och 
en standarduppsättning makroekonomiska variabler, och kan användas för att studera 
den långsiktiga värderingen av bostäder. Den indikerar om vi utifrån dagens funda-
menta kan förvänta oss att priserna kommer att stiga eller falla framöver. enligt den 
här modellen beror den senaste uppgången i de reala bostadspriserna till största delen 
på att den disponibla inkomsten och den finansiella förmögenheten har ökat, samti-
digt som bostadsutbudet är för lågt och räntorna låga.19 

ett problem med resultaten av felkorrigeringsmodellen är att den baseras på ett data-
set som löper över en kort tidsperiod och att tobins Q för bostäder under stora delar 
av perioden har legat under 1, vilket gör att det byggs väldigt få bostäder. Det kan 
orsaka en viss snedvridning i skattningarna och ge oss en alltför optimistisk bedöm-
ning av de nuvarande fundamentala bostadspriserna.

En bayesiansk vektorautoregressiv modell (BVAR)

en bayesiansk vektorautoregressiv modell är en multivariat modell som även tar hän-
syn till indirekta effekter i ekonomin. Den visar att prisuppgångarna på bostäder är ett 
resultat av en stark efterfrågan som drivits av att hushållen fått en högre disponibel 
inkomst och större finansiell förmögenhet, samt av att räntorna har sjunkit. nybygg-
nationen av bostäder har inte varit tillräckligt stort på senare tid för att i väsentlig grad 
påverka bostadsbeståndet och därmed pressa ner bostadspriserna. enligt den här 
modellen skulle det krävas åratal av rekordstor byggaktivitet för att verkligen påverka 
bostadspriserna. när det gäller utvecklingen framöver ger modellen inget stöd för 
uppfattningen att bostadspriserna kommer att fortsätta att stiga i snabb takt, utan 
pekar i stället på att de prognostiserade bostadspriserna kommer att stabiliseras i 
slutet av prognosperioden.

En en-ekvationsmodell

Den tredje modellen som vi använder har inspirerats av det arbete som har gjorts av 
Case och shiller (1988, 2003) samt av brunnemeier och Julliard (2008). Den har bara 
tre, lättolkade koefficienter och ger liknade skattningar på både svenska dataserier 
(1985–2015) och längre amerikanska dataserier (1965–2015). modellens skattningar 
visar att; 

i) På kort- och medellång sikt uppvisar bostadspriserna en betydande trögrörlighet.

ii) när pris/hyrkvoten (eller pris/inkomstkvoten) är hög förväntas avkastningen på 
bostäder, allt annat lika, ligga under genomsnittet.

iii) På lång sikt har den nominella räntan (mer än den reala räntan) en betydande ef-
fekt på hur bostadspriser utvecklas.

skattningar från den här modellen tyder på att de svenska bostadspriserna ligger 
över sin trendmässiga nivå men inte nödvändigtvis att de kommer att gå ner. Den 
tyder också på att bostadsprisernas skattade respons på förändringar i den nominella 
räntan är större än vad som framkommer i andra modeller. men om skattningen görs 
över samma period varierar modellens prognoser inte i någon större utsträckning från 
bvar-prognosen, utan förutspår också en mjuklandning för bostadspriserna som ett 
troligt framtidsscenario.

19. Liknande resultat har rapporterats av turk (2015).
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bostadspriserna i ett längre historiskt perspektiv

Under de senaste trettio åren har de nominella bostadspriserna i sverige i genomsnitt 
stigit med nästan 6 procent per år. Prognoser från modeller som de ovan, vilka base-
ras på data från de senaste trettio åren, inkorporerar automatiskt den här uppåtriktade 
trenden, så att risken för att bostadspriserna ska falla förefaller vara begränsad. sedan 
1875 har de nominella bostadspriserna i centrala stockholm och Göteborg emellertid 
stigit i ungefär samma takt som inflationen på andra varor och tjänster.20 Det kan 
tyckas förvånande, men Case och shiller kommer fram till samma slutsats efter att ha 
studerat långa bostadsprisserier för manhattan (hundra år) och amsterdam (fyra-
hundra år). Förhållandet mellan reala bostadspriser och bnP per capita har alltså haft 
en kraftigt nedåtgående trend om vi studerar tillräckligt långa tidsperioder (se figur 
14). vi kan se några episoder av stora uppgångar i bostadspriserna i figur 14, som 
följts av nedgångar i priserna i förhållande till bnP per capita.

i ett längre historiskt perspektiv är det tydligt att bostadspriserna under de senaste 
tjugo till trettio åren har stigit i osedvanligt hög takt. De nuvarande bostadspriserna 
ligger klart över sin trendmässiga nivå (se figur 14), vilket tyder på att de är höga i för-
hållande till bnP per capita. tidigare korrigeringar av bostadspriserna i förhållande till 
bnP har visat att priserna efter en avvikelse från trenden i vissa fall har sjunkit kraftigt, 
medan de i andra fall istället har stigit långsamt under många år.
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Figur 14. Svenska bostadspriser i förhållande till BNP

Anm. Kvoten är normaliserad till noll 1875. Med huspriser avses ett nominellt husprisindex och 
med BNP avses nominella BNP per capita.
Källor: Edvinsson m.fl. (2014), och Riksbankens beräkningar 

Slutsatser

i den här ekonomiska kommentaren har vi granska priserna på aktier, obligationer 
och bostäder i sverige. vår analys tyder på att både aktiepriser och bostadspriserna är 
högt värderade i ett historiskt perspektiv. efter att ha krympt under flera år har kre-
ditspreadarna för både företagsobligationer och säkerställda obligationer ökat under 
de senaste månaderna. en hög värdering behöver inte innebära att tillgångspriserna 
kommer att falla framöver. Däremot innebär de högt värderade tillgångarna att san-
nolikheten för prisfall är förhöjd, vilket i sin tur innebär en ökad risk för den finansiella 
stabiliteten. Forskning tyder på att höga priser på tillgångar tillsammans med en hög 
skuldsättning och en expansiv penningpolitik ökar risken för en finansiell kris som kan 
ge betydande konsekvenser för den reala ekonomin. Det nuvarande ekonomiska läget 
i sverige tycks i viss utsträckning stämma in på den beskrivningen. samtidigt begrän-
sas penningpolitikens förmåga att reagera effektivt på negativa ekonomiska störningar 
av styrräntans nedre gräns. Det kan därför vara viktigare än någonsin att bevaka hus-
hållens skuldsättning och bankernas risktagande. De historiska erfarenheterna tyder 
på att det är mindre sannolikt att det kommer att inträffa stora prisras på tillgångar 
om skuldsättningen och belåningsgraden inte ökar, samt att effekterna i så fall inte 
skulle vara lika skadliga om ett prisras ändå skulle inträffa.

20. edvinsson m.fl. (2014).
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bilaga 1. Ytterligare figurer
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Figur A1. Emissionsvolymer för amerikanska företagsobligationer
Miljarder euro per halvår, brutto

Källa: Deologic
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Figur A2. Riskpremie på företagsobligationer 21

Procent

Anm. Indexet speglar skillnaden mellan den genomsnittliga avkastningen på ett urval företags-
obligationer utgivna i olika valutor och en ränteswap med motsvarande löptid.
Källa: Barclays 

21. avser oas (option-adjusted spread). oas utgör skillnaden i avkastning mellan en företagsobligation och en statsskuldväxel 
utgiven i samma valuta och med jämförbar löptid. oas rensas för effekterna av en inbäddad option som innebär att emittenten 
behåller rätten att lösa in värdepapperet helt eller delvis före den angivna förfallodagen. oas kan ses som den kompensation en 
investerare får för att bära olika typer av risk (t.ex. likviditetspremie, fallissemangsrisk, modellrisk), minus kostnaden för eventuella 
inbäddade optioner.
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Figur A3. Tioårig löptidspremie i USA
Procent

Anm. Skattningar baserade på Adrian m.fl. (2013).
Källa: Federal Reserve Bank of New York. Diagrammet visar löptidspremien mellan den 
14 juni 2014 och den 26 oktober 2015
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bilaga 2. empiriska modeller för bostadspriser

En felkorrigeringsmodell

vi följer engle och Grangers (1987) exempel och överväger följande långsiktiga förhål-
lande:

(1) pt
h =c+γ1 x1t+γ2 x2t +…γnxnt+εt ,

där pt
h är det reala bostadspriset (FPi/kPiF)22 under perioden t, n är antalet regressorer 

(fem i vår modell) och εt  är en felterm. som förklarande variabler använder vi dispo-
nibel inkomst, real brukarkostnad, finansiell förmögenhet, bostadsinvesteringar (som 
andel av bnP) och ett index för finansiell stress (Ciss-indexet). vi skattar modellen för 
perioden 1 kv 1995–2 kv 2008.23

vi använder därefter de skattade koefficienterna för att beräkna predicerade värden 
för det genomsnittliga bostadspriset, pt

h, för att se vad modellen kan säga om det re-
ala bostadsprisets utveckling utanför stickprovet 3 kv 2008–1 kv 2015. Denna period 
omfattar början på den globala finanskrisen och den därpå följande återhämtningen.

när det gäller det sista kvartalet i vårt dataset, 1 kv 2015, tyder modellen på att 
priserna i dag ligger väl i linje med fundamenta. enligt denna modell har de faktiska 
priserna varit högre än vad som är motiverat med tanke på de historiska förhållandena 
under 2012 och 2013, medan gapet försvann 2014. en rekordlåg brukarkostnad är en 
del av förklaringen bakom att gapet har försvunnit, men andra bidragande faktorer 
var en gynnsam utveckling för den disponibla inkomsten och den finansiella förmö-
genheten.

En bayesiansk vektorautoregressiv modell (BVAr)

För att analysera om de faktiska priserna ligger i linje med historiska värderingar 
använder vi en modell som sammanfattar de historiska förhållandena mellan viktiga 
makroekonomiska indikatorer. en statistisk metod som kan användas för detta ända-
mål, s.k. vektorautoregression, är välkänd för ekonometriker som vill analysera den 
samlade/parallella utvecklingen för flera dataserier över tid. För våra syften är värdet 
av en sådan modell att den kan användas för att förutse bostadsprisernas beteende i 
dag och i framtiden, förutsatt att de historiska förhållandena består.

Fördelen med denna bvar-modell är att den kräver få antaganden. Det finns å andra 
sidan ingen självklar tolkning av de skattade koefficienterna. Perioden är 2 kv 1987 
–1 kv 2015. De variabler som ingår är: reala bostadspriser, real brukarkostnad (bolå-
neränta före skatteavdrag, minus inflation), real disponibel inkomst, real finansiell 
förmögenhet, kPiF-inflation, bostadsinvesteringar som andel av bnP och ett index för 
finansiell stress (Ciss-indexet).  

Prognosen från denna modell visar att det genomsnittliga reala bostadspriset gradvis 
kommer att upphöra att stiga och om några år stabiliseras på en något högre nivå än 
dagens, men sannolikhetsbanden visar att denna prognos är ganska osäker.

Den analys som görs med hjälp av både felkorrigeringsmodellen och bvar-modellen 
har flera begränsningar. en är att de inskränker sig till huspriser (FPi). Prisserien för 
bostadsrätter är inte tillräckligt lång för de metoder som vi använder. 

en annan begränsning är att tobins q för bostäder för stora delar av den granskade 
perioden har legat under 1, vilket resulterar i försumbar byggverksamhet. Detta kan 
orsaka en viss bias i skattningarna (dvs. att bostadspriserna i våra regressioner blir 
alltför löst kopplade till bostadsinvesteringar och alltför hårt kopplade till disponibel 
inkomst och finansiell förmögenhet) och därmed ge oss en alltför hög bedömning av 
det fundamentala bostadspriset.

22. FPi står för fastighetsprisindex.
23. vi körde också regressioner på data som omfattade den svenska finanskrisen i början av 1990-talet (fr.o.m. 1987), men våra 
viktigaste slutsatser är robusta mot denna utökning av datasetets tidsrymd.
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ett annat problem med både felkorrigeringsmodellen och bvar-modellen är att vi 
använder ett dataset som löper över en relativt kort period och det är linjära model-
ler, trots att bostadsprisernas cykler är långa och det finns teoretiskt stöd för att deras 
reaktioner på den makroekonomiska utvecklingen kan vara betydligt starkare vid stora 
störningar.

vi har slutligen inte modellerat hushållens skuldsättning tillsammans med bostadspri-
serna. Det kan vara viktigt att ta hänsyn till möjliga återkopplingar mellan bostadspri-
ser och skuldsättning vid en bedömning av deras hållbara utvecklingsbanor.

En enekvationsmodell

Den tredje modellen som vi använder har inspirerats av det arbete som har gjorts 
av Case och shiller (2003) samt av brunnemeier och Julliard (2008). Den har bara 
tre, lättolkade koefficienter och ger liknade skattningar på både svenska dataserier 
(1985–2015) och längre amerikanska dataserier (1965–2015). 

Det finns två metoder för att förutspå bostadspriserna för flera perioder framöver. 
Den ena, och kanske den vanligaste, är att skatta en multivariat modell, till exempel 
en bvar-modell, och iterera prediktionerna framåt i tiden. Den andra metoden, som 
ibland används av shiller och andra i litteraturen om prognoser över tillgångspriser, är 
att specificera modellen direkt i den berörda perioden. Det finns för- och nackdelar 
med båda metoderna. vi ska här använda den andra metoden och modellera öknings-
takten för nominella bostadspriser som p(t+h) – p(t) = b'x(t) +e(t), där h är den 
berörda perioden, p är det logaritmerade bostadspriset och x är en vektor av förkla-
rande variabler. 

De förklarande variabler som ingår i x är en konstant, den tidigare (exponentiellt 
utjämnade) ökningstakten i bostadspriserna, pris/hyrkvoten (i sverige används pris/
inkomstkvoten som närmevärde) och den (exponentiellt utjämnade) kortsiktiga 
bolåneräntan. Den exponentiellt utjämnade ökningstakten i bostadspriserna motive-
ras av Case och shiller, som finner att bostadsprisernas rörelser är mycket ihållande. 
vi förväntar oss en positiv koefficient. Även pris/hyrkvoten motiveras av Case och 
shillers arbete och är den mest uppenbara värderingskvoten för detta tillgångsslag. 
vi förväntar oss en negativ koefficient. För sverige använder vi disponibel inkomst i 
nämnaren. Där det finns uppgifter är hyr/inkomstkvoten i stort sett konstant, vilket 
rättfärdigar vår approximering. Det finns ett underförstått antagande om att pris/
hyreskvoten bör vara fast eller åtminstone bara röra sig långsamt och måttligt. när det 
gäller börsvärderingar kan det möjligen hävdas att jämviktspris/hyrkvoten har stigit de 
senaste decennierna. 

Den nominella räntan motiveras av observationen att den verkar korrelera med värde-
ringarna av alla tillgångsslag, samt av det arbete som har gjorts av brunnermeier och 
Julliard (2008) om hur illusionen om pengar påverkar bostadspriserna. 

i våra amerikanska och svenska data hade realräntan inte mycket förklaringskraft och 
fel tecken om den lades till regressionen, varför vi valde att exkludera den. studier 
baserade på långa historiska serier har inte funnit att bostadspriserna i landet som hel-
het påverkas starkt av befolkningstillväxt, förmögenhet, byggkostnader och andelen 
av bnP som investeras i bostäder (som tenderar att släpa efter priserna). Därmed inte 
sagt att sådana effekter inte föreligger, men de tycks vara svåra att fånga in i begrän-
sade och brusiga tidsserier och vi har därför för enkelhets skull valt att exkludera dem.

koefficienter skattade utifrån den amerikanska data som löper över en längre tidspe-
riod ligger ganska nära koefficienterna för sverige, med undantag för att den genom-
snittliga ökningstakten är lägre. Denna enkla modells skattningar tyder på följande:

1. På kort sikt uppvisar bostadspriserna en betydande trögrörlighet, vilket dokumen-
terats av Case och shiller (1989).

2. när pris/hyrkvoten är hög förväntas avkastningen på bostäder, allt annat lika, ligga 
under genomsnittet.

3. Den nominella räntan har en ganska stark inverkan på bostadsprisernas öknings-
takt över tillräckligt långa tidshorisonter (med förbehåll för en betydande osäkerhet 
i datasetet). De koefficienter som är knutna till de nominella räntorna är större än 
de vi skulle få om vi använde realräntan.


