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Sammanfattning

Den enklare och billigare hantering av bolån som möjliggjordes i mitten av nittiotalet har, förutom att den gynnat 

kunden direkt, även bidragit till en konkurrens på marknaden som ytterligare drivit på dessa innovationer. 

Vår hypotes är att de innovationer som minskar kraven på kontantinsats och ökar flexibiliteten i 

återbetalningen påverkar gruppen unga samt gruppen unga och välutbildade mer än andra grupper. Effekten blir 

kraftigare för båda dessa grupper då de till lägre grad än andra har en förmögenhet och då de dessutom kommer 

att uppleva en större lönestegring än andra inom de närmaste åren. 

Med en logistisk regression för paneldata med fasta effekter har vi, genom användandet av flertalet 

dummyvariabler som betecknat våra intressanta grupper, kunnat komma fram till att det har skett en positiv 

förändring i husägande för gruppen unga i jämförelse med en referensgrupp. Resultaten pekar även på att den 

positiva effekten inom denna grupp skulle kunna vara större för de välutbildade.

Nyckelord: Bolånemarknaden, bolån, paneldata, logit, unga, välutbildade
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1 Inledning

Bolånemarknaden har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Som en följd av 

informationsteknologins ökade användning har hanteringenskostnaderna kunnat minska och 

kvaliteten i bedömningarna ökat. Detta har gjort att krav som tidigare funnits på sökanden har 

minskat vilket samtidigt har gjort att utlåningen ökat. När belåningsgraderna ökar och 

amorteringstiderna minskar höjs varnande röster om att riskerna ökar. Med dessa ökar även riskerna 

för en överhettning av marknaden och diskussionen om bostadsbubblor förs. Vid finansutskottets 

senaste utfrågning av riksbankschefen uttryckte flera ledamöter farhågor över denna utveckling och 

drog paralleller till den pågående bolånekrisen i USA. 

Denna utveckling behöver dock inte ses som något negativt. De aktörer som redan finns på 

marknaden kan öka sin belåning och då samtidigt sin risk men man kan också vänta sig att fler får 

tillträde till marknaden. Dessa individer är sådana som tidigare inte kunnat ta del av denna på grund 

av begränsningar i finansieringsmöjligheter. Enligt en modell av Doms och Krainer (2007) påverkar 

effekterna av dessa innovationer främst unga och i den gruppen främst de välutbildade. 

Karaktäristiskt för dessa är att de i nuläget har en liten förmögenhet i jämförelse med andra grupper 

och en relativt låg inkomst som dock förväntas växa kraftigt inom de närmaste åren. För gruppen 

unga och välutbildade gäller dessutom att de har en ännu krafigare lönestegring än andra unga. Nya, 

innovativa lösningar som leder till dels en större flexibilitet i återbetalningen av lånet och dels en 

lägre kontantinsats på bostaden kan göra att fler får ta del av marknaden. Detta skulle vara positivt då 

bostadskonsumtionen helt enkelt bättre kommer att kunna anpassas till medelinkomsten för individen 

sett över hela livstiden. 

Uppsatsen kommer att svara på frågan: 

Har de finansiella innovationer som leder till lägre krav på kontantinsats och högre flexibilitet i  

återbetalningen haft större påverkan på ägandet av småhus för gruppen unga än övriga grupper? Är  

påverkan inom denna grupp störst på de välutbildade? 

Uppsatsen inleder med att kartlägga de innovationer som skett på den svenska bolånemarknaden 

under åren 1993 till 2005. Vi fastslår när och i hur hög grad vi borde se de förutsagda effekterna av 

dessa innovationer. 

Vi presenterar sedan den teori som finns kring vårt ämnesval. Först en allmän diskussion kring 

bolånemarknaden och sedan mer specifikt kring den modell som är grunden för vår hypotes. 

Därefter presenteras den metod vi använder oss av för att undersöka uppsatsens frågeställning. 

Vi presenterar för det första den logistiska regressionen (logit) som är den metod vi använder för att 

analysera våra data eftersom vi anser att det är av vikt att våra läsare är insatta i denna regression för 
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att kunna tolka resultaten. Efter detta följer en kort presentation av paneldata och dess särskilda 

karaktäristik då denna typ av data inte kan behandlas på samma vis som vanliga datamängder. Vi 

presenterar sedan vår datamängd LINDA och dess uppbyggnad och riktar in oss på de variabler vi har 

tagit ut för vår undersökning. Till sist kommer ett avsnitt som beskriver de modeller vi kommer att 

skatta, för det första vår logit för ett enskilt år och sedan vår logit för paneldata.

Efter detta kommer analysen där vi presenterar resultaten av vår undersökning. Vi börjar med 

deskriptiv statistik där vi visar diagram för andelen husägare inom olika ålders- och 

utbildningskategorier, andelarna när vi delat upp på storstad och övriga regioner och även andelarna 

när höginkomsttagare är exkluderade. I detta avsnitt analyserar vi åren 1993 till 2005. Till sist 

presenterar vi resultaten för en logit för år 2005 och sedan en logit för vår paneldata för åren 1998 till 

2000 och 2003 till 2005. 

Vi har inte funnit speciellt mycket forskning inom bolånemarknaden generellt och än mindre 

kring ungas möjligheter att få bostadslån. Vi tror att detta beror på att det först under de sista tio åren 

börjat hända saker på bolånemarknaden. Konkurrensen på marknaden har ökat markant, från en 

oligopolmarknad med fyra stora aktörer till att det nu finns minst elva etablerade aktörer. Nya 

kapitaltäckningsregler enligt Basel II har även bidragit till ökat intresse och framtvingat ett nytt sätt 

att se på risk och har introducerat scoringmodeller1. För det tredje har kreditoron orsakad av de dåliga 

lånen på sub-primemarknaden i USA skapat ett intresse. Inte att förglömma är de kraftigt ökade 

priserna på bostäder som självklart också satt ett fokus på bolåneaktörerna samt ökat svårigheten för 

unga att köpa sin första bostad. 

En liknande kvantitativ studie som vår har av Doms och Krainer (2007) genomförts på 

amerikanska data. De har studerat efterfrågeökningen på den amerikanska marknaden med två olika 

mått, dels andelen husägare och dels storleken på lånen. För det förstnämnda har de beräknat andelar 

och sett hur dessa förändrats över åren och för det senare måttet har de genomfört en tobitregression 

eftersom lånestorlekar är högercencurerade data. Vår uppsats liknar artikelns första del men skiljer sig 

i och med att vi utför en logitregression och alltså även kan kontrollera för andra variabler. Eftersom 

vi använder svenska data skiljer sig även detta åt då utvecklingen med innovationerna har pågått en 

längre tid i USA än i Sverige.

I Sverige har vi inte funnit att någon kvantitativ studie har utförts. Här har debatten mer varit 

inriktad på kvalitativa studier av ungas möjligheter att ta del av bostadsmarknaden i stort. SOU 

2007:14 behandlade hur kreditgivning och regler hos bolåneinstituten påverkar ungas möjligheter att 

få lån. Genom djupintervjuer med kredithandläggare hos ett antal bolåneinstitut har attityder och 

förhållningssätt till ungas möjlighet att få lån undersökts. Utredningen visar att konkurrensen och 

1 Scoremodeller är en slags riskbedömning av kunden där en mängd information om kunden sammanställs.
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inträdet av nya aktörer på marknaden har lett till att företagen omvärderat vissa riskfaktorer vilket 

underlättar för unga att få tillträde till marknaden. Det framkommer även att handläggarna har 

möjlighet att själva i stor utsträckning påverka vilka som skall få lån. Framväxandet av score-

modeller har därmed ökat frihetsgraderna för handläggarna. Om en ung kunds score-poäng visar på 

låg risk kan handläggaren vara mer flexibel avseende amorteringskrav och kontantinsats.

Innovationerna vi diskuterat bör ge upphov till en ökad efterfrågan på bostäder. Denna ökade 

efterfrågan kan sedan ta sig uttryck i såväl ett högre pris som en större kvantitet. Vår mätning av 

efterfrågan kommer dock bara att ske gällande kvantiteten men om inte utbudskurvan kan ses som 

helt oelastisk innebär detta inget problem. Vi kommer därför att mäta den ökade efterfrågan på 

bostäder genom att se på andelen av individerna i de olika grupperna som äger ett småhus. Eftersom 

vi avser att studera ungas och välutbildades möjligheter att ta lån kan man tycka att det vore mer 

önskvärt att studera andelen som äger sitt boende inklusive bostadsrätt. Anledningen till att vi 

exkluderat ägande av bostadsrätter i forskningen är för att data om detta saknas i deklarationen och 

således även i LINDA. Först år 2005 inkluderas ägandet av bostadsrätt genom att hämta denna 

uppgift i förmögenhetsstatistiken. Eftersom vi bedömer att LINDA erbjuder en unik chans till 

forskning på grund av dess inklusivitet har vi valt att använda denna datamängd trots att det finns 

andra som innehåller uppgifter för alla former av bostadsägande. Effekterna bör dessutom vara 

tydliga även för småhus. Steget från bostadsrätt till småhus är stort då småhus i allmänhet har mycket 

högre pris. Tilläggas bör även att vi kommer att rensa för variabeln bostadsort och därmed storstad 

och övriga regioner, för att inte få oönskade effekter av mycket dyra bostadsrätter i exempelvis stor-

Stockholm. 

Vi kommer även att avgränsa oss i tiden på olika sätt. En viktig brytpunkt sker omkring år 

2001 då vi efter detta år förväntar oss en förändring för de grupper vi studerar. För vår deskriptiva 

statistik kommer vi att titta på åren från och med 1993 till och med 2005. 1993 var ett naturligt 

startdatum då en stor förändring skedde i vår databas år 1992 och tidsserier blir svåra att tolka över 

detta årsskifte. 2005 är det sista året i databasen. Vi kommer att skatta en logit för ett enskilt år för att 

visa på en allmänn beskrivning av husmarknaden, året vi valt är 2005 men resultaten för detta är 

liknande över åren. För vår logitmodell på paneldata kommer vi att använda oss av åren 1998 till 

2000 som åren innan förändringen och 2003 till och med 2005 som åren efter förändringen.2 

2 Innovationer på den svenska bolånemarknaden

För att kunna bedöma det genomslag som förändringarna på bolånemarknaden har givit krävs först en 

2 Vi har valt att begränsa oss till enbart tre år före och tre år efter då de uträkningar vi kommer att göra är mycket 
tidskrävande eftersom vårt data är mycket stort, se vidare under avsnitt 4.2
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övergripande förståelse för den svenska bolånemarknaden och dess aktörer och hur den har 

förändrats. Vid en kartläggning av marknaden kan vi även lägga märke till innovationernas indirekta 

effekter, effekterna som ökad konkurrens ger. Konkurrensen har sedan i sin tur lett till de effekter på 

gruppen unga och gruppen unga och välutbildade som vi avser att studera. 

2.1 Institutioner på bolånemarknaden

Bolånemarknaden kan delas in i två grupper, dels de fyra storbankerna och dels nischaktörerna, se 

Tabell 1. De fyra storbankernas bolån ligger i separata bolag; Stadshypotek (ägs av Handelsbanken), 

Swedbank Hypotek, SEB Bolån och Nordea Hypotek. Övriga bostadsinstitut är SBAB (inkl Frispar), 

Länsförsäkringar Hypotek, SkandiaBanken Bolån och Danske Bolån. SBAB samarbetar med ICA-

Banken, Ikanobanken, SalusAnsvar och Bank2 som förmedlar bolån som läggs i SBAB:s portfölj. 

Under senare år har även mindre så kallade sub-prime aktörer kommit in på marknaden. De vänder 

sig till dem som av något skäl inte kan få lån hos befintliga aktörer. Detta är personer med svag eller 

fluktuerande ekonomi, som exempelvis egna företagare eller personer med betalningsanmärkningar. 

Dessa kan numera vända sig till aktörer som Bluestep eller Bank2. För dessa finns dock ännu ingen 

officiell statistik eftersom de inte är under Finansinspektionens tillsyn. 

Tabell 1. Bostadsinsitutens utlåning till svenska hushåll3 

Marknadsandelar 1998 2007 

Swedbank hypotek 35,2% 30,7% 

Stadhypotek 34,5% 27,2% 

Nordea Hypotek 13,3% 15,5% 

SEB Bolån 11,1% 14,5% 

SBAB inkl Frispar 4,5 % 9,2% 

Länsförsäkringar 0% 3,0 % 

Källa: SCB, siffrorna avser januari respektive år

3 Avseende Skandiabanken och Danskebolån saknas det statistik för dessa, dom redovisar inte sina bolån separat utan 
gemensamt med den övriga bankverksamheten. En uppskattning visar dock att de har en gemensam marknadsandel på 3-
4 %, se Svenska bankföreningen (2007) s.41 
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Som kan utläsas i Tabell 1 har konkurrensen från de mindre aktörerna ökat markant under den 

senaste perioden. Under perioden 1998 till 2006 har andelen av utlåningen minskat för de fyra 

storbankerna med knappa tio procentenheter, en marknadsandel som tagits över av de fyra 

uppstickarna Danske Bolån, SBAB, Skandiabanken och Länsförsäkringar.4 Detta har bland annat 

varit möjligt eftersom nya innovationer och ny teknik gjort det mycket billigare att hantera och 

processa kreditansökningar. Före 1995 hanterades alla kreditansökningar manuellt där mycket kraft 

lades på att samla in information om låntagarna och objektet som skulle finansieras. Informationen 

samlades i pappersakter och kreditbedömningen var följdaktligen en svårsammanställd och 

tidsödande process. 

2.2 Innovationer

Vi kommer i detta avsnitt att presentera de innovationer som genomförts gällande den svenska 

bolånemarknadens kreditgivning under den studerade tidsperioden, åren 1993 till 2005. Vi vill 

uppmärksamma läsaren på att det inte under alla dessa år har skett innovationer utan att de snarare 

skett enbart under de sista fem åren av den studerade tidsperioden. Varför vi har inkluderat så många 

fler år i undersökningen är för att vi vill kartlägga trenden i bolånen till småhus. När vi talar om 

innovationer är det även viktigt att skilja på vilka som är märkbara för kunden och vilka som enbart 

förenklat för de nämnda företagen. De sistnämnda är såklart viktiga då de med ökad konkurrens leder 

fram till innovationer mot kund men det bör poängteras att tidpunkterna för dessas genomförande inte 

är viktiga för vår studie.

Vi tänkte först kort presentera innovationerna på marknaden rent generellt men har sedan valt 

att rikta in oss på två aktörer för att framställningen ska bli tydligare. 

I mitten av 90-talet började det första institutet i Sverige att automatiskt samla in data om 

låntagarna och objekten i processhanteringssystem samt även göra en automatisk prövning av 

krediten. Först ut var Bokredit, med sin produkt Lita Bolån som distribuerades via Postens 

kontorsnät. SBAB, HSB Bank och Länsförsäkringar5 införde samma typ av system under 1999 och 

2000. 

Statistiska modeller för värdering av småhus infördes av Bokredit i mitten av 90-talet. Detta 

har sedan spridits så att i princip samtliga bolåneinstitut idag använder sig av automatiska 

värderingar. Vid köp används dock fortfarande köpeskillingen som värderingsform. Automatisk 

värdering har främst betydelse när lån skall läggas om, antingen i egna banken eller hos konkurrent. 

Detta leder förstås till både ökad säkerhet och minskade kostnader. 

Statistiska modeller för att värdera en persons kreditvärdighet har traditionellt erbjudits av 
4 Svenska bankföreningen (2007) s.39-40 
5 Länsförsäkringar (2000)
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UC, Soliditet och andra kreditupplysningsföretag. Bankerna har även påbörjat utvecklingen av egna 

modeller, så kallade credit score-modeller. Bankerna utgår då från sina egna bakgrundsdata för att 

värdera en enskild kunds risk för fallissemang. Detta leder till att fler kommer att kunna erbjudas lån 

då man enklare och snabbare kan särskilja de dåliga kunderna. Detta anses extra viktigt för unga 

vuxnas inträde på bolånemarkndaden.6 

I följande stycke skall vi närmare beskriva två aktörer på marknaden, vilka innovationer som 

de genomfört och hur det bör påverka ungas personers möjlighet att få lån. Vi har valt att beskriva 

dels det största institutet, Swedbank Hypotek, och dels den snabbast växande nischaktören, SBAB, 

eftersom dessa har stått för den största ökningen av marknadsandelar och därmed kan antas ha haft 

störst genomslag hos kunderna på marknaden. Vi anser att utvecklingen i dessa företag ger en god 

bild av de innovationer som förekommit på bolånemarknaden och väljer dessa företag dels för att det 

finns mest information kring dessa och dels för att det tidigare fastslagits att de flesta företag 

genomgått samma utveckling, bland annat av den serie intervjuer som genomfördes i samband med 

boutredningen (SOU 2007:14). 

Swedbank hypotek: Swedbank Hypotek är Sveriges största bolåneaktör. Även om Swedbank 

har tappat marknadsandelar under perioden är de fortfarande den största aktören på svenska 

marknaden. Swedbank implementerade under 1998 ett kredithanteringssystem som syftade till att 

effektivisera flödena. Trots den ökade volymen under 1999 kunde personalstyrkan som hanterade 

krediter minskas. Året därpå lanserades internetlånet som möjliggjorde för kunderna att söka och få 

besked direkt via internet. Detta efterfrågas framförallt av en yngre kundgrupp.7 

Swedbank har ingen produkt som uttalat är anpassad till en yngre målgrupp, som t.ex. 

Nordeas "första hemlån", däremot infördes en scoremodell under 2004. Enligt SOU 2007:14 så har 

handläggarna relativt stor frihet själva att fatta beslut. Detta leder naturligtvis till att om en ung kunds 

score-poäng visar på låg risk kan handläggaren vara mer flexibel avseende amorteringskrav och 

kontantinsats. Ett vanligt motkrav från bankens sida är att kunden samlar hela sitt engagemang hos 

banken. Bankerna ser det som extra intressant att knyta upp unga vuxna till sin bank.8

Framåt ser Swedbank att man skall lansera produkter som är anpassade efter var kunden är i 

livscykeln, bland annat produkter med en icke-linjär ränta9. Vi har dock inte funnit att några sådana 

produkter har lanserats än.10 

SBAB med samarbetspartners: SBAB är den snabbast växande aktören på bolånemarknaden. 

6 SOU (2007) s. 23 
7 SOU (2007) s. 33 
8 SOU (2007) s. 25 
9 Icke-linjär ränta – låneprodukt där kunden inte betalar full ränta under en initial tidsperiod.
10 Swedbank Årsredovisning (2004)
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Från 1998 till idag har man ökat sina marknadsandelar med knappa fem procentenheter och 

fördubblat sin bolånestock. SBAB har inga egna kontor utan säljer bolån via internet och traditionella 

pappersansökningar. Med andra ord sker all hantering centralt. Detta innebär att det finns liten 

möjlighet för den enskilda handläggaren att påverka den maskinella prövningen. Utöver dessa 

säljkanaler har SBAB även en rad samarbetspartners som säljer bolån, dessa är Sparbankerna Finn 

och Gripen, ICA-Banken, Ikanobanken, SalusAnsvar och Bank2. 11 

Eftersom SBAB inte träffar sina kunder är behovet av moderna IT-lösningar för den interna 

hanteringen och bedömningen avgörande. SBAB har satsat mycket på IT-system och att förädla sin 

distribution via internetkanalen. Under 1999 lanserades bolån via internet och år 2000 kom cirka 60 

procent av ansökningarna från internet. Ansökan ger ett preliminärt besked direkt på skärmen12. 

Denna är helt integrerad med SBABs kredithanteringssystem. 13 

SBAB har kontinuerligt utmanat bankerna med att bryta mot etablerade regler om hur lån 

skall paketeras och säljas. Exempel på detta är att SBAB under 2003 tog bort räntepåslaget för 

bostadsrätter och fritidshus. Tidigare var det praxis med en högre ränta för denna typ av bostäder. 

Under 2003 höjde SBAB dessutom bottenlånegränsen från 70 till 75 procent och man lanserade ett 

topplån upp till 95 procent av värdet. 14 Även detta bör ha gynnat en ung målgrupp. 

Under våren 2005 slopade SBAB topplånet. Belåningsgraden för bottenlån höjdes därmed 

från 75 till 95 procent. Detta var möjligt att genomföra tack var den riskklassificering av kunder som 

infördes i början av 2004.15 För att få ta del av detta erbjudande krävs att kunden hör till någon av de 

mindre riskfyllda riskklasserna. Vad som styr scorepoängerna är affärshemligheter, men ett antagande 

är att unga välutbildade troligtvis har en bättre chans än unga som saknar högre utbildning. Kravet på 

egen kontantinsats är troligtvis ett av de största hindrerna för unga att inträda på bolånemarknaden. 

Eftersom konkurrensen är så hård bör detta ha fått spridningseffekter till andra aktörer på marknaden 

som i och med detta med största sannolikhet generellt ha ökat belåningsgraderna. 

2.3 Effekter av förändringarna på bolånemarknaden

Den konkurrens som uppstickarna på marknaden har bidragit till har inneburit flera olika saker. 

De viktigaste för denna uppsats är möjligheten till högre belåningsgrader för kund, de minskade 

utlåningsräntorna och de förlängda amorteringstiderna.

Möjligheten till högre belåningsgrader för kund innebär att kontantinsatsen kan minskas. Enligt 

11 SBAB Årsredovisning (2006) s. 3 
12 SBAB årsredovisning (2000) s. 11 
13 SBAB årsredovisning (2004) s. 13
14 SBAB årsredovisning (2003) s. 4
15 SBAB årsredovisning (2005) s. 14
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denna uppsats hypotes bör detta påverka unga i högre grad då de oftare saknar sparade medel. Enligt 

en rapport från Finansinspektionen (2006) har belåningsgraderna i nyutlåningen ökad med tio 

procentenheter till cirka 57 procent under åren 2002 till 2006. Rapporten pekar också på stora 

skillnader mellan de olika instituten, där de mindre aktörerna har generellt sett högre 

belåningsgrader.16 Även SOU (2007:14) slår fast dessa ökade belåningsgrader och har genom 

djupintervjuer kommit fram till att det är relativt vanligt med belåningsgrader på mellan 95 och 100 

procent av värdet.17 

För att ytterligare förtydliga vilken effekt den konkurrens som uppstickarna har gett 

storbankerna kan man se på skillnaden mellan bostadsinstitutens utlåningsräntor och sex månaders 

statsskuldväxlar. I december 1998 var skillnaden ungefär 3,5 procentenheter, efter detta har den 

successivt sjunkit till att i slutet av 2006 vara knappt 1 procentenhet, se figur 1.18. Enligt SOU 

(2007:14) verkar konkurrensen även till fördel för unga, då bankerna är angelägna om att knyta till 

sig dessa personer tidigt skede i livet.19 

Finansinspektionens rapport (2006) pekar även på att amorteringstiderna har ökat med cirka 

elva procent. Detta innebär att ett bolån nu i genomsnitt amorteras på c.a 63 års tid. Vi har inte funnit 

någon rapport som i detalj beskriver hur detta utvecklats.

Figur 1. Skillnaden mellan bostadsinstitutens utlåningsräntor och 6 månaders stadsskuldsväxelränta

16 Finansinspektionen (2006) s. 4 
17 SOU 2007:14 (2007) s. 17 
18 Svenska bankföreningen (2007) s. 43 
19 SOU 2007:14 (2007) s. 25 
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Som vi kan utläsa i figur 1 så har konkurrensen pressat marginalerna kraftigt för bolån. I början av 

2001 gick marginalen för första gången under två procentenheter. Med så pressade marginaler 

kommer bankerna att vara väldigt angelägna om att hitta nya kunder och kan därför tänkas släppa på 

sina kredittyglar för att få in fler unga och välutbildade kunder. Detta bör därmed ha accentuerats från 

detta datum. Med sin början efter detta år introducerades även en rad viktiga innovationer ut mot 

kunden.

3 Teori

Utbud och efterfrågan på bostäder är tätt sammankopplade med bostadskrediter. Bostadsmarknadens 

utbuds- och efterfrågedel påverkar och påverkas hela tiden av kreditgivningen. De olika aktörerna på 

marknaden samspelar och bidrar till den ständiga utvecklingen av marknaden. 

Unga och välutbildade som är inne på bostadsmarknaden eller vill in påverkas av alla 

förändringar som påverkar utbud, efterfrågan och kreditgivning. 20 Denna uppsats kommer dock bara 

att röra kreditmarknadens påverkan på bostadsmarknaden eftersom den behandlar innovationer från 

bolåneinstitutens sida, innovationer som skulle göra det lättare att få bostadslån som ung eller ung och 

välutbildad. Man kan naturligtvis tänka sig indirekta effekter av dessa innovationer som till exempel 

att efterfrågan ökar rent generellt då unga ser att man kan ta del av bostadsmarknaden, men den 

primära påverkan bör komma från kreditdelen. Dock bör man vara medveten om att andra 

förändringar på marknaden kan påverka vårt resultat i någon riktning, som till exempel om 

efterfrågan ökade mycket under den studerade tidsperioden på grund av mindre arbetslöshet eller 

uppgång i ekonomin. 

Den här uppsatsen ska mer specifikt undersöka om gruppen unga och gruppen unga och 

välutbildade i högre grad kunnat ta del av bolånemarknaden som en följd av de innovationer som där 

skett. En modell som enkelt och översiktligt förklarar denna mekanism återfinns i en rapport av Doms 

och Krainer (2007). Deras enkla modell ger en god förståelse för hur individer reagerar på 

innovationer på bolånemarknaden som syftar till att släppa på de restriktioner av finansierings-

möjligheter som många möter. Doms och Krainer noterar tre olika begränsningar som möter en 

eventuell spekulant på bolånemarknaden. De tre begränsningarna är kontantinsatsen på bostaden, 

betydelsen av nuvarande inkomst till skillnad från inkomsten över hela livstiden och låg grad av 

likviditet för de tillgångar som är bundna i boendet. Den modell som följer behandlar de första två av 

dessa begränsningar. Dessa påverkar båda grupperna unga men den senare bör ge ytterligare påverkan 

på gruppen unga och välutbildade. Att unga samlat på sig en mindre förmögenhet än andra grupper 

20 SOU 2007:14 s. 10f 
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kan förstås rent intuitivt. I Figur 2 visas skillnaden i lönestegring för olika grupper med avseende på 

utbildning.21 Vi ser från figuren att lönestegringen är markant i de yngre åren och att den är ännu 

högre för välutbildade.

Figur 2. Inkomststegring för olika utbildningsgrupper.

         
Källa: Doms och Krainer (2007) s. 30

De finansiella restriktionerna kan sedan illustreras med hjälp av en tvåperiodmodell och ett 

hushåll med preferenser för boende och för en konsumtionsvara c. Detta hushåll lever i två perioder 

och får en inkomst i varje period, y1 respektive y2. Det råder ingen osäkerhet. Hushållets preferenser 

ges av följande funktion: 

(1)

där θ betecknar preferenserna för de olika varorna och γ visar substitution av konsumtionen mellan 

perioderna. Utgifterna på huset avgörs av andelen av husets värde, h, som är kontantinsats, δ, och på 

amorteringar i första och andra perioden, m1 och m2. Detta ger en budgetrestriktion för respektive 

period och en restriktion som säger att lånet till slut måste återbetalas:

21 Figuren illustrerar löneutvecklingen i USA men följer även hur det ser ut i Sverige, se SCB (2006)
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(2)

(3)

(4)

Hushållens val är ett maximeringsproblem där c1,c2 och h ska väljas för att maximera (1) med hänsyn 

tagen till (2) till (4). Om vi bortser från att problemet är förenklat på flera sätt gällande sådana 

överväganden som valet mellan att hyra och att köpa eller osäkerhet över inkomst eller ränta, 

illustrerar modellen de begränsningar vi vill studera. Gällande den första begränsningen, 

kontantinsatsen, ser vi att om vi skulle anta att boende har en minsta kvantitet istället för att vara 

fullständigt delbart skulle kontantinsatsen vara mycket viktig för hushåll med låg inkomst i den första 

perioden. För den andra begränsningens del, en låg nuvarande inkomst ser vi att det skulle spela stor 

roll om återbetalningen är likadan över tiden (m1=m2) eller om den tillåts växa (m1<m2). Om den 

tillåts växa skulle det betyda mest för gruppen unga och gruppen unga och välutbildade eftersom 

deras inkomst kommer att växa mycket med tiden. Modellen löses numeriskt och för olika typer av 

huhåll, se Figur 3 för en grafisk presentation. I figuren sätts  m1 respektive m2 och betecknar 

skillnaden i amorteringar för de två perioderna och y1 respektive y2 som betecknar skillnaden i 

inkomst mellan de två perioderna. Graferna visar olika tänkta värden på dessa.

Figur 3. Utgifter på boende, inkomstökning och finansieringsbegränsningar
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Om vi studerar figuren ser vi att 1) utgifter på boendet ökar när kontantinsatsen minskar från tjugo till 

fem procent, oavsett vilken inkomstökning eller återbetalningstakt som hushållet möter, 2) lutningen 

för utgifterna på boendet är högre för de med en högre inkomstökning över tiden, vilket innebär att 

hushåll med initialt låg inkomst kommer att dra ned på sina utgifter på boendet mer med en högre 

kontantinsats och 3) om återbetalningen görs mer flexibel, alltså om hushållen tillåts betala mer i 

period två än ett, kommer en större andel av inkomsten att spenderas på boende. Denna skillnad är 

större för de hushåll som upplever den större inkomstökningen, alltså unga och välutbildade.22 

4 Metod och data

4.1 Logistisk regression

Som beroende variabel kommer vi att använda underlaget för fastighetsskatt som redovisas för varje 

individ i LINDA. Dessa underlag kommer sedan att ges värdet 1 om underlaget har ett positivt värde 

och värdet 0 om underlaget är noll, alltså om personen i fråga inte äger ett småhus. Detta innebär att 

den beroende variabeln i undersökningen är binär. Med en binär beroende variabel kan inte vanlig 

regression som baseras på OLS (minsta kvadratmetoden) användas. Detta förstås rent intuitivt om 

man tänker sig vad koefficienterna säger i en linjär regression, nämligen vilken förändringen är på 

den beroende variabeln när den oberoende ändrar sig en enhet. Med en binär variabel är tolkningen av 

naturliga skäl inte densamma eftersom värdet på den beroende variabeln inte är intressant i sig utan 

bara används som en klassifikation. Vad vi är intresserade av är med vilken sannolikhet som ett fall 

klassificeras som det ena alternativet till skillnad från det andra.23 För att kunna studera detta 

använder vi en metod som kallas logistisk regression, logit.24

Eftersom både den linjära och logistiska metoden är exempel på regressioner så har de en del 

gemensamt. För bättre förståelse kommer denna presentation av den logistiska regressionen att bygga 

på en förståelse om den linjära. Presentationen kommer vidare att gälla bivariat regression trots att 

uppsatsen kommer att använda sig av multivariat regression. Detta är för att det blir mer överskådligt 

och att principen ändå är densamma; i de flesta fall ersätts variabeln x med vektorn x=(x1, x2,..., xk). 

De båda regressionerna bygger på medelvärdet av den beroende variabeln när den oberoende 

är given, en kvantitet som kallas det betingade medelvärdet, E(Y|x). Detta förväntade värde av Y 

givet värdet på x kan i en ekvation som är linjär i x (alternativt efter någon sorts transformation av x 

22 Doms och Krainer (2007) s. 6-11 

23 Menard (1995) s. 4, 10f 

24 Det finns även andra alternativ som exempelvis probit som ger liknande resultat som logit. Vi har dock valt att göra en 
logit då vi anser att resultaten är mer lättolkade. 
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eller Y) skrivas som: 

(1)
Detta uttryck innebär att det är möjligt för E(Y|x) att anta alla värden när x varierar mellan -∞ och 

+∞. Men eftersom vår beroende variabel är binär kan den bara anta värde 0 eller 1. Vi skulle kunna 

prova att ersätta E(Y|x) i Formel 1 med sannolikheten för Y=1 men vi kommer då att möta problemet 

att sannolikheterna är begränsade i intervallet [0,1]. Det man då gör är att man ersätter sannolikheten 

av att Y=1 med oddsen för Y=1. Detta odds tecknas som kvoten av sannolikheten för att Y är 1 

genom kvoten för sannolikheten att Y inte är 1, alltså Odds (Y=1) är detsamma som P(Y=1)/[1-

P(Y=1)]. 

Om vi sedan tar den naturliga logaritmen av oddsen får vi logitfunktionen: 

(2)

Det viktiga med denna transformation är att vi får många av de egenskaper som är önskvärda med en 

linjär regressionsmodell. Logitfunktionen är linjär i sina parametrar, kan vara kontinuerlig och kan 

variera mellan -∞ och +∞. Då logitfunktionen är den matematiskt enklaste att använda men den 

svåraste när det gäller att tolka koefficienternas värden rent intuitivt används ofta oddsen eller en 

ytterligare omskrivning i sannolikheter: 

(3)

Dessa tre sätt uttrycker precis samma sak, i denna uppsats kommer vi bara att arbeta med i huvudsak 

oddskvoter och till viss del med sannolikheter då vi tror att läsarna lättast kommer att kunna ta till sig 

dessa.25

När det sedan gäller passningen av modellen används en metod som kallas maximum 

likelihood, ML.26 Denna utgör grunden till metoden för den linjära regressionens passning, minsta 

kvadratmetoden, men måste här användas på ett annat sätt eftersom vi inte längre kan minimera 

summan av kvadraterna på avvikelsen mellan det observerade värdena och modellens predikterade 

25 Hosmer och Lemeshow (1989) s. 5 ff 

26 Det förekommer även två andra metoder för att estimera koefficienterna, den så kallade icke-iterativa viktade minsta 
kvadratmetoden och den diskriminerande funktionsanalysen. Eftersom maximala rimlighetsmetoden är den som används 
som rutin i de stora statistiska programmen kommer endast denna att tas upp men för en beskrivning av de andra två, se 
Hosmer och Lemeshow (1989, s. 18ff). 
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värden. Anledningen till detta är såklart att feltermerna inte uppvisar samma egenskaper. 

Rent generellt så ger ML värden som maximerar sannolikheten att få den observerade datamängden. 

Metoden går till så att en funktion som kallas likelihood konstrueras vilket genererar en rad 

ekvationer. I en linjär regression är dessa ekvationer linjära i sina parametrar och kan därmed lösas på 

ett enkelt sätt.27 För en logistisk regression gäller dock att uttrycken inte är linjära i β0 och β1,vilket 

gör att de kräver särskilda metoder för att kunna lösas, dessa så kallade iterativa metoder söker sig 

istället fram till maximum28 

Vid ett test av signifikansen av koefficienterna i modellen undrar vi om en modell som 

inkluderar en variabel vi tror är intressant säger mer om den oberoende variabeln än en modell som 

inte inkluderar denna variabel. I en linjär regression används en variansanalys men eftersom vi inte 

kan räkna ut kvadratsummor på samma sätt i en logistisk regression får vi lösa problemet från ett 

annat håll. Det finns flera olika sätt för detta med det gemensamma att de alla utgår från funktionen 

loglikelihood för en dikotom beroende variabel. De två test som vi kommer att använda oss av är 

loglikelihood ratio test (LR) och Waldtestet29.

När det sedan gäller modellens anpassningsgrad kan det först konstateras att det inte finns 

något analogt mått till R2 i den linjära regressionen för att bedöma passningen på en logistisk modell. 

Det finns dock många olika alternativ som oftast kallas pseudo R2 och som namnet antyder har dessa 

inte lika hög tolkningsgrad som i den linjära regressionen. Vi kommer i denna uppsats att använda oss 

av McFaddens test men kommer inte att lägga någon större vikt vid detta eftersom uppsatsens ansats 

inte är att förklara husägande som helhet utan snarare att se om de variabler vi är intresserad av har 

någon förklaringsgrad.

4.2 Paneldata

De data som vår sista modell kommer att provas på är så kallade paneldata. För att på ett överskådligt 

sätt förstå möjligheterna med paneldata kan en klassifikation i enlighet med olika dimensioner vara 

behjälplig. Vi ser då tre olika typer av data:

1 Tidsserier. En enskild variabel observeras över flera tidsperioder.

2 Tvärsnittsdata. Multipla variabler observeras i en enskild tidsperiod.

3 Paneldata. Multipla variabler observeras över flera tidsperioder. 

Paneldata kan alltså sägas vara en kombination av de första två typerna och således ett kraftfullare 

27 Detta innebär alltså att en linjär regression kan lösas med hjälp av ML, faktum är att OLS bara är ett specialfall av ML 
där svaret ges utan iterativa processer. 

28 Hosmer och Lemeshow (1989) s. 8f 

29 För en utförlig beskrivning av dessa och även det så kallade Scoretestet se Hosmer och Lemeshow (1989, s 16ff)
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verktyg än dessa två. 

I ett paneldata finns det två typer av information, dels genom tvärsnittet som reflekteras 

genom olikheter mellan observationer och dels genom tidsserien som speglar förändringen över tid 

för varje observation. Paneldata har alltså data för n antal observationer över t tidsperioder, vilket 

innebär totalt n*t observationer. 

Styrkan i paneldata kan sägas ligga i förmågan att kunna kontrollera för eventuella utelämnade 

variabler, variabler som av olika anledningar inte kan observeras. Med paneldata kan man kontrollera 

för dessa variabler när de är olika mellan observationer men konstanta över tiden men även när de är 

olika över tiden men konstanta mellan observationer. Problem kan dock uppkomma när utelämnade 

variabler varierar över tiden och påverkar individer olika. De fenomen vi vill studera ska enligt vår 

modell påverka på detta vis men om det samtidigt förekommer andra utelämnade variabler som 

påverkar på samma sätt kan även vårt resultat bli missvisande. 

Paneler delas ofta in i balanserade och obalanserade. Vid det förstnämnda förekommer varje 

individ varje år, vid det senare är motsatsen gällande. Vår panel är obalanserad då det varje år 

förekommer ett visst bortfall i och med döda och emigrerade och en viss tillströmning i och med 

nyfödda och immigrerade.

En vanlig regression kan inte utföras på paneldata eftersom denna inte skulle ta hänsyn till att 

samma observationer förekommer flera gånger över tiden. Eftersom en grundförutsättning för en logit 

är att observationerna är oberoende av varandra måste en logit med en modell för fasta (fixed) eller 

slumpmässiga (random) effekter användas. I denna innebär att förutom att koppla ihop samma individ 

över åren även att ta ställning till vilken typ av effekter man förväntar sig. För att presentera dessa på 

ett enkelt sätt kan man säga att när effekterna är fasta så antar man att alla observationer eller år har 

fasta intercept och samma lutning. Alternativt kan man ha fasta effekter för såväl observationerna 

som åren. Om man istället använder slumpmässiga antar man att intercepten har en viss fördelning 

runt ett medelvärde. Generellt kan man säga att det rimligaste valet man kan göra är att välja de fasta 

effekterna men att de slumpmässiga ger bättre p-värden, ett så kallat Hausman-test kan avgöra vilken 

man ska välja. I denna uppsats har vi dock valt att bara köra en modell med fasta effekter.30

4.3 Modeller

Vi kommer i denna uppsats göra två olika logitskattningar, den ena ämnar förklara bostadsmarknaden 

som sådan och gäller bara ett enskilt år och den andra ämnar förklara förändring över tiden och gäller 

flera år av vårt paneldata.

30 Anledningen till detta är att modellen med slumpmässiga effekter kräver stor datakapacitet. Ett alternativ hade varit att 
dra ett stickprov från paneldatat med mycket färre individer för att på detta sätt göra det möjligt att utföra beräkningarna 
men eftersom vi vill utnyttja hela vårt data har vi valt att använda fasta effekter.
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Vår logit för ett enskilt år består av en skattning enligt

(1)

där de ingående variablerna är:31

ÅLD: ålder för familjens äldsta medlem

UTB: utbildningsnivå för den med högst utbildning i familjen, kodas som 1 för hög utbildning 

och 0 för övrigt.

STD: folkbokföringsort som kodas som 1 för storstad och 0 för övrigt.

INK: alla familjemedlemmars samlade disponibla årsinkomst i 10 000-tals kronor

BRN: antal hemmavarande barn under arton år

Skattningen görs på det här sättet på ett enskilt år och vi utnyttjar alltså inte vår paneldata fullt ut utan 

bara dess tvärsnittskaraktär.

I vår andra modell vill vi testa om de finansiella innovationerna (FIN) har gett upphov till en 

förändring av ägandet efter 2003. I denna modell har vi använt oss av ett antal dummyvariabler för att 

skatta eventuella förändringar. Ett tvåsidigt test avgör om de dummyvariabler modellen innehåller 

skiljer sig från noll. Detta skulle då innebära att en förändring har skett. Modellen som skattas är

(2)

där de, förutom de som redan beskrivits, ingående variablerna är:

UNG: dummy som kodas enligt ålder där 1 ges för de intressanta grupperna i vår 

undersökning, alltså de i åldrarna under 35, och 0 för de övriga.

FIN: dummy som kodas som 1 för åren 2003 till 2005 och som 0 för de tidiga åren 1998 till 

2000. Fångar upp en eventuell effekt av de finansiella innovationerna, det vill säga om de 

förändringar som förekommit på bolånemarknaden givit förändrat husägande.

De resterande variablerna är interaktionsvariabler mellan våra tre dummyvariabler UNG, UTB och 

FIN. Med hjälp av dessa kommer vi att kunna identifiera innovationernas effekt på olika grupper. 

Med en dummykonstruktion som denna kommer jämförelserna att ske mot en basgrupp som utgörs 

av äldre, lågutbildade under den första årsperioden. För att på ett enklare och mer intuitivt sätt förstå 

31 Se avsnitt 4.5 för mer ingående beskrivningar.
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hur förändringarna för de olika grupperna ska tolkas kan Formel 2 istället skrivas:

(3)

där olika grupper har brutits ut för att lättare förstå variablernas huvud- och interaktionseffekter. Av 

detta framkommer att vi för att kunna studera bolåneinnovationernas effekt på unga kommer att utgå 

från β5 som utgör förändringen över tid för basgruppen. Detta jämförs sedan med gruppen unga och 

välutbildade för den senare tidsperioden, vilken utgörs av β5+ β6+ β7 + β8. Differensen blir då β6+ β7 + 

β8. Vi kommer alltså i det första fallet att studera effekten på unga välutbildade i jämförelse med äldre 

lågutbildade.

För det andra kommer vi för att observera den förhöjda effekten av utbildning för gruppen unga att 

studera gruppen unga och välutbildade i jämförelse med gruppen unga och lågutbildade. Den förra 

gruppen definieras som sagt av β5+ β6+ β7 + β8 medan den senare definieras av β5+ β7. Differensen 

mellan dessa båda grupper blir således β6+ β8, detta utgör alltså den extra effekten av 

bolåneinnovationerna, FIN, på husägande när utbildning kommer till för den yngre gruppen.

Om någon av dessa differenssummor statistiskt signifikant skiljer sig från noll kan vi fastställa att det 

skett en förändring över tid för våra intressanta grupper, den förändring vi väntar oss är en positiv 

sådan.

4.4 Data och urvalsprocedur

Den databas vi använt kallas LINDA32 (longitudinell individdatabas). LINDA är en urvals- och 

registerbaserad databas för åren 1968 till 2003 som finns för två olika urval, dels ett panelurval som 

inbegriper tre procent av befolkningen varje år och dels ett urval med utrikesfödda som täcker in 

tjugo procent av denna del av befolkningen. I denna uppsats kommer vi att använda panelurvalet som 

också kallas ordinarie LINDA. Databasen skapades ursprungligen för att forskare skulle få tillgång 

till att göra longitudinella studier över åren av inkomstutvecklingen hos olika grupper. Urvalet är 

dock uppbyggt på så sätt att även studier av enskilda år är möjligt.33 Trots att databasen skapats för 

studier av inkomster och inkomstfördelning så gör detta panelurval att databasen även är lämplig för 

studier av individers bostadsägande över tid. Ett panelurval av denna typ saknas i många länder och 

32 Alternativa databaser hade varit ”Hushållens ekonomiska levnadsförhållanden” (HUS) eller 
”Levnadsnivåundersökningarna (LNU) som båda innehåller flera av de intressanta variablerna men som dock inte finns 
för de år denna uppsats är intresserad av. 

33 SCB, 2006, www.scb.se/LE1900 
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är därför unikt.34 

Databasen är uppbyggd på ett obundet slumpmässigt urval av 300 000 personer35 som drogs 

för inkomståret 1994. Den panel som då bildades har kartlagts bakåt i tiden till 1968 vilket var det 

första året då SCB förde en totalräknad inkomststatistik och senare även framåt. En uppdatering av 

urvalet sker varje år så att urvalet hela tiden motsvarar befolkningen.36 

Trots att LINDA i huvudsak är en individdatabas kompletteras även urvalet med varje individs 

familjemedlemmar och samma statistik ges för dessa. Detta är mycket lämpligt för vår undersökning 

då familjens karakteristika har mycket högre förklaringsvärde än individerna gällande vissa variabler. 

Som exempel kan nämnas att åldern på den äldsta i hushållet bör vara avgörande när det gäller 

bostadsägande.37 En familj definieras från och med år 1991 av Registret över totalbefolkningens 

(RTB) familjebegrepp, vilket innebär att de som är gifta eller bor tillsammans och har gemensamma 

barn räknas som samma familj. Barn räknas också in i familjen tills dess att de fyller arton år. 

Anledningen till detta familjebegrepp är att familjerna definieras utifrån skattehänseende.38 

Ett sådant här familjebegrepp innebär två problem för vår uppsats eftersom vi hela tiden utgår 

från familjen i vår analys. Eftersom sammanboende utan gemensamma barn räknas som två familjer 

kan detta påverka värden på alla våra variabler, exempelvis kan den disponibla inkomsten och 

familjens högsta utbildning bli lägre än vad som egentligen är fallet (om en individs sambo har mer 

än noll kronor i disponibel inkomst eller högre utbildning än individen). Avvikelsen mellan 

inkomststatistiken och folk- och bostadsräkningen uppskattas av Edin och Fredriksson (2000) till 

ungefär tio procent. Om det under denna uppsats studerade tidsperiod förekommit en förändring i 

individers sätt att bo tillsammans, exempelvis genom att färre väljer att ingå äktenskap, skulle detta 

kunna påverka våra resultat.

LINDA är registerbaserad vilket innebär att det inte förekommer något svarsbortfall och att 

precisionen för mätningarna är mycket hög.39 Datan kommer främst från den totalräknade 

34 Edin och Fredriksson (2000) s. 1 

35 Målpopulationen för urvalet är ”samtliga individer som enligt lagar, förordningar och andra regler som gäller för 
folkbokföringen skulle ha varit folkbokförda i landet någon gång under undersökningsåret, samt deras 
familjemedlemmar”, se SCB (2007) s. 5 

36 Detta har gjorts genom Poisson-urval med permanenta slumpmässiga nummer. Kort innebär detta att varje person ges ett 
slumpmässigt nummer och om detta nummer understiger ett förutbestämt sådant, X, så inkluderas individen i urvalet. 
Nästa år upprepas samma procedur för de personer som inte inkluderades året innan vilket gör att personer som dör eller 
emigrerar ersätts av nyfödda eller immigranter. 

37 SCB (2005) s. 4 

38 Edin och Fredriksson (2000) s. 9 

39 Dock inkluderas då inte sådana uppgifter som inte redovisas i självdeklarationen och kontrolluppgifter med mera, som 
exempelvis eventuella svarta inkomster. Om syftet är att göra en inkomstundersökning av något slag skulle detta kunna 
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inkomststatistikens årsregister (alltså individernas deklarationsdata) och RTB. Detta kompletteras 

sedan med andra register, relevant för denna uppsats är bland annat utbildningsuppgifter från 

högskoleregistret. 

Eftersom rampopulationen hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister innebär detta att 

eventuella täckningsfel kommer härifrån. Det finns studier som tyder på att registret innehåller 

ungefär 35000 personer som inte längre bor i landet, det uppvisar med andra ord en övertäckning.40 

Den största påverkan av detta på denna uppsats undersökning torde vara att dessa individer inte 

deklarerar husägande och vi alltså möter en undertäckning av antalet husägare.

4.5 Variabler

Ägande av småhus, beroende variabel: Eftersom underlag för betalning av fastighetsskatt finns 

redovisat i självdeklarationen finns dessa med i LINDA. Taxeringsvärdet i sig kommer inte att 

användas utan det kommer enbart att användas som en indikator på ägande av småhus. Denna 

variabel kommer att kodas till 1 om någon i familjen redovisar underlag för fastighetsskatt och 0 om 

ingen gör det. 

Innan inkomståret 2002 fanns en redovisningsskyldighet för detta underlag även för de som 

var undantagna att betala fastighetsskatt (på grund av att huset var nybyggt för inte mer än fem år 

sedan) men denna skyldighet togs bort detta år. Detta innebär att individer som äger ett hus som är 

nybygge inom fem år från det aktuella inkomståret inte kommer att upptäckas som bostadsägare från 

och med 2002. Vi har därför valt att plocka bort alla nybyggda hus även tidigare år.

Ålder (ÅLD): Eftersom uppsatsen syftar till att jämföra unga och välutbildade med övriga grupper är 

ålder så klart en viktig variabel. Denna finns redovisad i LINDA och vi kommer att plocka ut åldern 

för den äldsta personen i hushållet eftersom denna ålder bör vara den avgörande när det gäller 

bostadsägande. 

Utbildning (UTB): Utbildning finns specificerad för individerna i sju olika intervall.41 Vi kommer här 

att, i likhet med ålder, plocka ut den högsta utbildningen i familjen. I denna undersökning kommer 

dessa steg att omvandlas till värdet 1 för eftergymnasial utbildning och forskarutbildning och 0 för 

övriga steg. Denna uppdelning syftar till att beskriva hög och låg utbildning. Även här kommer den 
påverka i hög grad men i denna uppsats bör det enbart påverka variabeln disponibel inkomst. 

40 SCB (2007) s. 8 

41 Intervallen är i stigande ordning: förskoleutbildning, förgymnasial utbildning kortare än nio år, förgymnasial utbildning 
9 (10) år, gymnasial utbildning, eftergymnasial utbildning kortare än två år, eftergymnasial utbildning två år eller längre 
och forskarutbildning. 
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eventuella person i hushållet som har den lägre utbildningen inte att påverka variabeln. Den största 

påverkan av detta i vår uppsats är att det inte kommer att framkomma någon skillnad mellan par där 

bara den ena har hög utbildning mot par där båda har hög utbildning. 

Ett problem med variabeln utbildning är att den uppvisar en stor andel saknade värden. I hela 

datamängden uppvisas saknade värden för ungefär trettio procent av individerna. Detta bortfall blir 

dessutom ännu högre när vi sedan väljer ut den som har högst utbildning i varje familj eftersom vi 

valt att ge hela familjen saknade värden om någon i familjen uppvisar sådana.42 Det verkar heller inte 

som att vi kan anta att de saknade värdena är jämnt fördelade över våra individer. Enligt en 

evalvering av SCB (2006) verkade det dessutom vara så att antalet rätt klassificerade ökade med 

utbildningslängd. För alla grupper är skattningen att cirka 85 procent är riktigt klassificerade men 

uppdelat på olika grupper är 77 procent av de med förgymnasial utbildning rätt klassificerade medan 

siffran är 99 procent för de med eftergymnasial utbildning tre år eller längre. Vidare visade det sig att 

när de saknade värdena granskades hade urvalet som helhet överskattat antalet personer med 

förgymnasial utbildning med ungefär 20 procent medan de med eftergymnasial utbildning 

underskattats med mellan femton och arton procent. Eftersom vi vid den logistiska regression vi ska 

genomföra inte kommer att ta med de personer som har saknade värden kommer detta troligen att 

påverka våra resultat. Trots att vi i vår regression kommer att koda mycket få personer som 

högutbildade som inte egentligen är det kommer vi troligen att som helhet underskatta de 

högutbildade i och med att de för gruppen med saknade värden är underskattade.

Kontrollvariabler

Antal hemmavarande barn (BRN): Man kan tänka sig att efterfrågan på bostad beror på om individen 

har barn eller inte och även hur många barn man har. De barn som räknas in i varje familj är enbart de 

hemmavarande under arton år, allt enligt RTB:s familjebegrepp. 43. Eftersom barn kräver lika stor 

plats i ett hus oavsett om de är sjutton eller arton kan detta dock innebära ett problem om barn över 

arton väljer att bo hemma längre.

Folkbokföringsort (STD): Enligt SOU 2007:14 är svårigheterna för unga att ta sig in på 

bostadsmarknaden störst i storstäder och tillväxtregioner. Den främsta anledningen är att när 

bostadspriserna ökar i storstäderna minskar utbudet på bostäder i de lägre prisklasserna, de prisklasser 

som unga främst är intresserade av.44 

42 Detta innebär även att familjer med flera barn i högre grad får saknade värden än familjer med färre barn eller inga alls. 
Vi bedömer inte detta fel som alltför stort.

43 SCB använder sig av FN:s definition av barn som innebär individer mellan noll och sjutton år.

44 SOU 2007:14, s. 8 
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Genom att folkbokföringsorten för individen finns redovisad i LINDA kan vi kontrollera för 

denna skillnad. 

Redovisningen sker på kommun- och länsnivå. För en mer precis indelning kommer vi att 

välja kommunnivån och där välja ut de kommuner som år 2005 hade fler än 1000 invånare per 

kvadratkilometer. Detta innebär Stockholms mest befolkade kommuner såväl som Göteborg och 

Malmö.45 Gränsen för invånarantal per kvadratkilometer är tydlig då de kommuner som inte ligger 

över ett tusen ligger under sjuhundra. 

Inkomst (INK): Inkomst är en vanlig förklaringsfaktor och kan förklara skillnader även i 

småhusägande. För denna variabel bör familjens samlade inkomst ha det största förklarande värdet 

och vi kommer därför att utföra en summering inom familjen. 

Utelämnade variabler

Som vi tidigare redogjort för kan en paneldatamodell påverkas av utelämnade variabler som ändras 

över tiden och som påverkar olika individerna olika. I detta avsnitt tänkte vi presentera de viktigaste 

av dessa möjliga utelämnade variabler.

Ökade priser på bostäder: Under den undersökta perioden har priserna på bostäder ökat kraftigt i 

Sverige. Detta påverkar naturligtvis ungas möjlighet att kunna köpa sin första bostad. Ett högre pris 

kräver ju en högre egen insats, men även ett generellt högre risktagande. Figur 4 visar utvecklingen 

av priserna för bostäder i riket som helhet, Stor-Stockholm, Övre Norrland och KPI. Vi kan 

konstatera att oavsett ort så har priserna på bostäder ökat mycket mer än KPI under denna period. Det 

som även blir tydligt är att priserna har ökat mer i de större orterna än på landsbygden. Medan 

inflationen har stannat vid cirka tio procent under denna tioårsperiod har samtidigt bostadspriserna 

mer än fördubblats. I Stor-Stockholm har priserna ökat med nästan 150 procent. Eftersom detta skett 

under vår studerade tidsperiod kan detta hämma den effekt vi önskar finna.

45 Mer precist så innebär detta kommunerna Järfälla, Täby, Danderyd, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Solna, Lidingö, 
Malmö och Göteborg, se SCB:s tabell ”Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd och landareal  
efter kommun och kön. År 2005.” 
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Figur 4. Prisutvecklingen för bostäder för hela landet och olika delar av detsamma.

Senare familjebildning: Det är inte alltför långsökt att misstänka att ju senare man skaffar familj desto 

senare skaffar man även hus. De senaste trettio åren har åldern för förstföderskor ökat med cirka fem 

år. Enligt SCB (2002) så är ett av skälen till att åldern ökar innan man skaffar barn att allt fler kvinnor 

utbildar sig. Enligt samma undersökning finns det ett starkt samband för kvinnor mellan 

eftergymnasial utbildning och sent barnafödande. Vidare leder detta till att desto senare 

barnafödandet kommer igång desto mindre blir sannolikheten att man har två eller fler barn. Där man 

kan tänka sig att ju fler barn du skaffar desto större är sannolikheten att man skaffar ett småhus. 

Eftersom man skaffar barn senare är det även stor sannolikhet att man skaffar ett småhus senare. 

Detta bör också kunna göra att vår eftersökta effekt blir mindre, särskilt för gruppen unga och 

välutbildade.

5 Analys

5.1 Deskriptiv statistik46

I Figur 5 ser vi andelen småhusägare för de olika åren 1993 till 2005 uppdelat på åldersgrupper. Inom 

varje åldersgrupp har vi även delat upp individerna i de utbildningsgrupper vi tidigare redogjort för 

och som vi benämnt hög- respektive lågutbildade. 

46 Se Appendix för figurer med alla ålders- och utbildningsgrupper. Vi valde i detta avsnitt att välja ut vissa grupper för att 
göra diagrammen mer överskådliga.
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Figur 5. Andel småhusägare uppdelat på olika ålders- och utbildningsgrupper.

En generell trend som man tidigt kan observera är nedåtgående trender för flera grupper, särskilt från 

och med år 1995. Grupper där denna trend är särskilt tydlig är hög- och lågutbildade 45 till 54-åringar 

och högutbildade 35 till 44-åringar. För att klarlägga denna trend har vi även ritat upp andelen 

husägare totalt för alla familjer i Figur 5, se linjen för totalt. Här ser vi en tydlig nedåtgående trend 

för den totala andelen småhusägare. Eftersom andelen småhusägare är en kvot mellan husägare och 

familjer totalt sett kan denna trend bero på att antingen antalet småhus har minskat eller att antalet 

familjer har ökat. En anledning till det första kan vara att många hus omvandlas från 

permanentboende till fritidshus. Märk väl att i detta fall kan en förändring bara komma av att 

personer som redan äger en villa skaffar ett fritidshus, inte av att personer som bor i flerfamiljshus 

skaffar ett fritidshus som tidigare användes som permanentboende. Detta beror på att kravet om 

fastighetsskatt även ligger på fritidshus och således att en person som äger fritidshus men bor i 

lägenhet i vår statistik räknas som småhusägare. En annan förklaringsfaktor kan vara att villor, 

företrädesvis på glesbygden, blir lämnade tomma och istället för att ägas av en privatperson ha 

tillfallit banken eller tillhöra dödsbon. Det är också möjligt att fler hus rivs än vad som byggs. 

Observeras bör även att nybyggda hus som tidigare påpekats förlorade sin redovisningsskyldighet för 

fastighetsskatt mellan åren 2001 och 2002 och att vi därmed valt att inte ha med nybyggda villor för 

något av åren. Om rivningstakten ökat men även nybyggandet ökat (och småhusbeståndet alltså 

fortfarande är konstant) skulle detta kunna orsaka vår observerade nedåtgående trend. 
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Den andra anledningen till en nedåtgående trend gällande husägare skulle kunna vara att 

antalet familjer har ökat. Befolkningsökningen bör kunna ge en effekt i detta fall men även om fler 

par separerar och lever ensamma i varsitt hus skulle detta ge en nedåtgående trend givet att antalet 

bebodda hus är konstant.

Om vi sedan studerar de enskilda grupperna ser vi inte något spår av de effekter på gruppen 

unga eller gruppen unga och välutbildade som vår teori redogjort för. Gällande de lågutbildade 25 till 

34-åringarnas bostadsägande upplever de en svag uppåtgående trend för åren fram till 1999 och sedan 

en svag nedåtgående trend som för perioden som helhet hålls på en konstant nivå. För högutbildade 

ser vi en nedåtgående trend för perioden som helhet. Det verkar dessutom som att nedgången, efter att 

ha stannat av några år, sedan tar fart igen efter år 2001 vilket alltså är motsatt resultat mot vår 

prediktion. Vi vet inte om nedgången skulle ha varit större om bolånemarknaden inte förändrats, en 

nedgång kan ha bromsats en del men fortfarande vara en nedgång. För detta krävs en jämförelse med 

andra åldersgrupper vilket är svårt att göra i det här läget men som vi återkommer till i vår 

logitmodell för flera år av paneldatat.

Vad vi även kan utläsa av diagrammet är skillnaden mellan hög och låg utbildning. För 

gruppen 25 till 35 år ser vi att lågutbildade har en högre andel husägare medan det för övriga grupper 

är så att högutbildade har en högre eller mycket högre andel. Den troliga anledningen till detta är att 

lågutbildade varit ute i arbetslivet en längre tid när de når åldern 25 till 35 och därmed köper småhus i 

och med att de exempelvis bildat familj. För äldre grupper är familjebildandet liknande mellan de 

båda grupperna och här är det istället de ekonomiska förutsättningarna som styr, vilket gör att 

välutbildade har större möjligheter till köp. Vi måste även hålla i minnet att gruppen 55 till 64 år 

skaffade sig sin eftergymnasiala utbildning under en tid då mycket färre än nu utbildade sig på denna 

nivå. Eftersom gränsen för vad som är hög utbildning inte är flytande mellan olika åldersgrupper 

kommer utbildningar som för äldre grupper klassas som låga för de yngre grupperna istället klassas 

som höga. Exempel på detta är olika ingenjörsutbildningar som tidigare gavs på gymnasiet men som 

numera ges på högskolan.

För gruppen 45 till 54-åringar är skillnaden mellan de olika utbildningsgrupperna mycket hög, 

ungefär femton procentenheter. I denna figur kan vi dock inte utläsa om skillnaden bara beror på 

utbildning eller om det möjligtvis kan vara olika bakomliggande orsaker till detta. För att klargöra 

denna skillnad kommer vi i nästa avsnitt att titta närmare på sannolikheter i en logitmodell för dessa 

olika utbildningsgrupper inom denna ålderskategori.

När vi studerar Figur 5 måste vi även hålla i minnet att alla de personer som år 1993 ingår i 45 

till 54-åringar vid år 2003 ingår i nästa åldersgrupp. Detta innebär att den sänkning av dryga tio 

procentenheter av andelen husägare i denna åldersgrupp vid slutet av den studerade tidsperioden inte 
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behöver bero på att individer flyttat från sina hus utan kan komma av migration mellan åldersgrupper. 

För att ytterligare klargöra skillnaden i husägande över de studerade åren illusteras i Figur 6 

andelen husägare i tidigare nämnda grupper men nu uppdelade beroende på bostadsort. 

Figur 6. Andelen som äger sitt boende uppdelat på olika åldersgrupper och bostadsort. 

Den första stora skillnaden mellan de båda figuren är att människor till en mycket lägre andel 

äger småhus när man bor i storstäderna. Skillnaden mellan olika grupper mellan storstadsregionerna 

och övriga regioner är för vissa så stor som trettio procentenheter när det gäller andelen som äger sitt 

boende. Vi ser även att de nedåtgående trenderna verkar vara starkare i storstadsregionerna. Detta 

torde bero på den stora inflyttningen till storstäderna och på att dessa människor bosätter sig i 

flerfamiljshus, inte på att småhusbeståndet har minskat. Störst nedåtgående trend observerar vi för 

lågutbildade 45 till 54-åringar i storstäderna, anledningen till detta kan vara att de som tillkommer till 

denna grupp inte har råd att ta sig in på marknaden på grund av den stora värdestegring som 

förekommit för hus i storstadsregionerna.

Till sist har vi även Figur 7 som illustrerar de personer som ej kan klassas som 

höginkomsttagare, gränsen för detta går här vid om den disponibla årsinkomsten understiger 600 000 

kronor.47

47 Resultatet skiljer sig inte mycket för lägre inkomstgrupper, gränsen är rimlig för att rensa bort höginkomsttagare 
eftersom cirka en femtedel av familjerna då klassas som detta.
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Figur 7. Andelen husägare uppdelat på ålders- och utbildningsgrupper med höginkomsttagare 

exkluderade.

Eftersom vi enligt vår hypotes skulle kunna se effekter för de med lägre inkomst då de oftare saknar 

förmögenhet skulle en effekt i vilken av dessa grupper som helst vara som förutsagt. Vi ser i figuren 

en liten uppgång för gruppen lågutbildade 35 till 44 år men inte för någon annan grupp. Det finns 

inget i vår teori som kan förklara en uppgång bara för denna grupp och vi kan inte avgöra om det har 

att göra med slumpen.

5.2 Resultat av logit för ett enskilt år

För att kunna kontrollera för andra variabler har vi valt att gå vidare med att göra en logistisk 

regression. Med denna kan vi ta med även andra förklaringsfaktorer som exempelvis familjebildning. 

I Tabell 2 ges resultaten av en logistisk regression för år 2005. Ingen korrigering för 

heteroskedasticitet har varit nödvändig. Eftersom denna uppsats syftar till att studera förändring över 

tid vill vi påpeka att detta resultat ska ses som en generell förklaring av småhusmarknaden och som 

en grund för den fortsatta analysen i nästa avsnitt.
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Tabell 2. Resultat av logit för året 2005, alla grupper.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Logistic regression                               Number of obs   =     146587
                                                  LR chi2(5)      =   54802.09
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
Log likelihood = -74193.353                       Pseudo R2       =     0.2697

------------------------------------------------------------------------------
    husagare | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      β1 ÅLD |   1.054174   .0005172   107.54   0.000      1.05316    1.055188
      β2 UTB |   .9848087    .013927    -1.08   0.279      .957887    1.012487
      β3 STD |   .5045929   .0189121   -18.25   0.000     .4688547    .5430553
      β4 INK |   1.000004   3.54e-08   118.41   0.000     1.000004    1.000004
      β5 BRN |   1.067066     .01092     6.34   0.000     1.045876    1.088685
------------------------------------------------------------------------------

Vi kan utifrån tabellen lägga märke till att alla variabler är statistiskt signifikanta förutom 

UTB som anger utbildningen. Detta har troligen att göra med det som vi tidigare diskuterat, att 

utbildning har olika värde för de olika åldersgrupperna. I Tabell 3 visas resultaten från separata 

regressioner för tre olika åldersgrupper och vi ser där att UTB nu är signifikant, troligen då gränsen 

för hög och låg utbildning är likadan för alla inom varje åldersgrupp.48

Tabell 3. Oddskvoter för separata logit för olika åldersgrupper år 2005. 

25-34 år 35-44 år 45-54 år
ÅLD 1.137** 1.053** 1.050**
UTB 0.780** 0.929* 1.207**
STD 0.294** 0.294** 0.293**
INK 1.003** 1.003** 1.004**
BRN 0.745 1.177** 1.123**

**: 95-procentig signifikansnivå, *: 90 procentig signifikansnivå

Vidare ser vi att variablerna STD och INK har väntat tecken då en förflyttning till storstaden från 

övriga regioner resulterar i en mindre sannolikhet att äga ett hus och att en inkomstökning ger en 

större sannolikhet att äga hus, allt annat lika. Även ÅLD har som väntat positiv effekt vid allt annat 

lika. För den yngsta gruppen är BRN inte signifikant och för de äldre grupperna är dess påverkan som 

väntat positiv.

Det pseudo-R2 som anges i Tabell 2 är som tidigare meddelat det så kallade McFaddens och 

48 När separata logistiska regressioner utförs för olika grupper kan inte koefficienter (oddskvoter) mellan de olika 
grupperna bara jämföras eftersom en förutsättning för detta är att residualerna har identisk varians. Det finns (om än 
omdiskuterade) sätt att komma runt detta och jämföra om koefficienterna skiljer sig åt men eftersom detta inte är av 
primärt intresse för denna uppsats kommer vi att stanna vid att se på om effekterna i grupperna var för sig är positiva 
eller negativa.
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innebär alltså att våra variabler förklarar ungefär 27 procent av vår beroende variabel i jämförelse 

med en modell utan variabler. Eftersom vi inte gjort någon ansats att förklara bostadsägande som 

sådant utan är mer intresserad av våra variablers förklaringsvärde får detta anses godkänt.

Med denna modell kan vi komma tillbaka till den skillnad mellan låg- och högutbildade som 

vi observerade under föregående avsnitt. Skillnaden i andelar husägare mellan de olika 

utbildningsgrupperna verkade här stor och blev som störst för gruppen 45 till 54-åringar på ungefär 

femton procentenheter. Om vi räknar om oddskvoterna från tabell 5 där en logit utförts med enbart 45 

till 54-åringar till sannolikheter kan vi se sannolikheterna att äga sitt boende för de båda utbildnings-

kategorierna inom denna grupp. Sannolikheten för en högutbildad 45 till 54-åring att äga sitt hus 

skattas då till 0.65 medan det för en lågutbildad skattas till 0.61 när övriga variabler hålls konstanta 

vid sina medelvärden. Skillnaden blir alltså mycket mindre när hänsyn tas till övriga varibler, den 

troliga bakomliggande faktorn i detta fall är inkomst. Den skillnad vi kunnat observera är dessutom 

liknande även för en logit för andra enskilda år.

5.3 Resultat av logit på paneldata

Tabell 4 visar resultaten av vår paneldatamodell som specificerades i avsnitt 4.2. Ingen korrigering 

för heteroskedasticitet eller autokorrelation har varit nödvändig.

Tabell 4. Resultat av logit för paneldatamodell med fasta effekter 
_______________________________________________________________________________

Conditional fixed-effects logistic regression   Number of obs      =     90921
Group variable (i): bidnrf                      Number of groups   =     18736

                                                Obs per group: min =         2
                                                               avg =       4.9
                                                               max =         6

                                                LR chi2(10)        =   8531.55
Log likelihood  = -32523.345                    Prob > chi2        =    0.0000

-------------------------------------------------------------------------------- 
       husagare |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------------ 
β2          UTB |   .6858447   .0690735     9.93   0.000     .5504631    .8212262
β3          UNG |   -1.97489   .0697579   -28.31   0.000    -2.111613   -1.838167
β4      UTB*UNG |  -.2872752   .1045239    -2.75   0.006    -.4921384   -.0824121
β5          FIN |  -1.044242   .0471487   -22.15   0.000    -1.136652   -.9518325
β6      FIN*UTB |   .4226824   .0365579    11.56   0.000     .3510302    .4943346
β7      FIN*UNG |   2.821179   .0583287    48.37   0.000     2.706856    2.935501
β8  UTB*FIN*UNG |  -.1671473   .0987632    -1.69   0.091    -.3607197    .0264251
β9          INK |    .016547   .0006245    26.50   0.000      .015323    .0177709
β10         STD |  -1.074851   .0509464   -21.10   0.000    -1.174704   -.9749982
β11         ÅLD |   .0984444   .0086381    11.40   0.000     .0815139    .1153748
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Vi lägger för det första märke till att de flesta av våra variabler är statistiskt signifikant skilda från 

noll med ett tvåsidigt test på 95 procentig konfidensnivå, undantaget är interaktionsvariabeln 

UTB*FIN*UNG som enbart är statistiskt signifikant på 90 procentsnivån.49

Som vi redan redovisat för representeras våra intressanta grupper av summan av ett flertal 

olika koefficienter. För att kunna studera de finansiella innovationernas påverkan på gruppen unga 

och välutbildade är vi intresserade av β6+ β7 + β8 , vilket ger 0.42+2.82-0.17= 3.08 enligt värden i 

tabellen ovan. Detta motsvaras av en oddskvot på 21.69 och är signifikant på 90 procentsnivån. De 

finansiella innovationerna har alltså påverkat husägande för gruppen unga och välutbildade i positiv 

riktning, vilket ger stöd för vår teori. Med en oddskvot på 21.69 kan vi också konstatera att 

förändringen även är ekonomiskt signifikant då skillnaden i sannolikhet får anses betydande.

Vår andra förutsägelse var att utbildning förhöjer effekten av innovationernas påverkan på 

gruppen unga och detta studerar vi med hjälp av β6+ β8 som ger 0.42 - 0.17= 0.25 enligt uträkning 

efter värdena i ovanstående tabell. Denna koefficient ger en oddskvot på 1.29 och är signifikant på 90 

procentsnivån. Detta innebär alltså att vår undersökning rent statistiskt även ger stöd till teorins andra 

del, att en skillnad finns mellan grupperna unga och att påverkan är positiv med högre utbildning. Här 

är dock oddskvoten betydligt lägre än i den förra jämförelsen men får ändå anses signifikant. Fallet är 

snarare att effektskillnaden mellan de förra grupperna är mycket stor än att denna skillnad är mycket 

liten.

De övriga variablerna visar sig också vara signifikanta och oddsen för att äga ett hus ökar med 

varje inkomstkrona, minskar när man förflyttar sig till storstaden och ökar när åldern stiger med ett år, 

helt i linje med vad man skulle kunna förvänta sig och med vad vår deskriptiva statistik har visat.

6 Slutsats

Bolånemarknaden har sedan mitten av nittiotalet genomgått en kontinuerlig förändring som inleddes 

med informationsteknologins utbredda användning. Det förefaller som att effekten av att det blivit 

billigare att hantera bolån har bidragit till en konkurrens på marknaden som ytterligare drivit fram nya 

innovationer. Det har även lett till att kunden direkt gynnats med bland annat lägre räntor. För kunden 

bör detta ha fått en tydlig effekt från och med år 2003. 

Vår hypotes har varit att de innovationer som syftar till att minska kontantinsatsen och öka 

flexibiliteten i återbetalningen skulle påverka vissa grupper mer än andra, nämligen gruppen unga 

samt gruppen unga och välutbildade. Störst påverkan borde upplevts av gruppen unga och 

välutbildade. Detta eftersom båda dessa grupper till lägre grad än andra har en förmögenhet och att de 

49 Dessa signifikanstest är så kallade Wald-test, men resultatet från ett LR-test visar mycket liknande resultat.
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dessutom kommer att uppleva en större lönestegring än andra inom de närmaste åren. Lönestegringen 

bör vara störst för unga och välutbildade.

Med en logistisk regression för paneldata med fasta effekter har vi jämfört åren 1998 till 2000 

som åren före förändringarna med 2003 till 2005 som åren efter förändringarna. Med hjälp av flera 

olika dummyvariabler som har betecknat våra intressanta grupper har vi sedan kunnat komma fram 

till att det har skett en ökning i ägandet för gruppen unga i jämförelse med en referensgrupp. Vi har 

även påvisat en, om än mer osäker, större ökning för de välutbildade inom gruppen unga. Vi har alltså 

påvisat båda de effekter som vi predikterade. 

I övrigt har vi även kunnat påvisa en nedgång i andelen familjer som äger hus där nedgången 

är störst för gruppen 45 till 54 år. Vi har även lagt märke till en stor skillnad i husägande mellan olika 

utbildningsgrupper, en skillnad som dock blir mindre när vi kontrollerat för andra variabler. 

Husägande för alla grupper har påvisats bero positivt av inkomst, antal barn och ålder medan 

storstaden som bostadsort påverkar negativt. För den yngsta gruppen har antalet barn en negativ 

påverkan. För grupper yngre än 44 år gör högre utbildning det mindre sannolikt att äga ett hus när allt 

annat är lika, för äldre grupper är effekten däremot positiv. 
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