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Sammendrag: 
Denne avhandlingen består av fire artikler som omhandler økonometrisk modellering av det norske 

og det amerikanske boligmarkedet. I avhandlingen undersøker jeg blant annet om det eksisterer en 

bolig-kredittspiral i Norge, det foreslås et statistisk rammeverk for å avdekke ubalanser i 

boligmarkedet i sanntid, og det undersøkes hvilke faktorer som kan forklare regionale forskjeller i 

boligmarkedsutviklingen på tvers av amerikanske byområder over perioden fra 2000 til 2010.  

Den første artikkelen i avhandlingen omhandler samspillet mellom bolig- og kredittmarkedet i Norge. 

Artikkelen viser at det eksisterer selvforsterkende effekter mellom de to markedene, hvor høyere 

boligpriser fører til økt låneopptak blant husholdningene, som igjen øker boligprisene, og så videre. 

Denne mekanismen vises å være viktigst på kort sikt. 

I den andre artikkelen presentes det et statistisk rammeverk for å avdekke ubalanser i boligmarkedet. 

Artikkelen konstruerer to indikatorer som begge viser at ubalansene i det amerikanske 

boligmarkedet kunne vært oppdaget allerede tidlig på 2000-tallet ved hjelp av det foreslåtte 

rammeverket. Indikatorene vises også å ha prediksjonsevne for ulike mål på finansiell ustabilitet, og 

artikkelen finner at ubalansene i det amerikanske boligmarkedet i stor grad skyldtes økt utlånsgivning 

til mindre kredittverdige låntakere. 

Den tredje og den fjerde artikkelen i denne avhandlingen undersøker hvilke faktorer som kan forklare 

forskjeller i boligmarkedsutviklingen på tvers av amerikanske byområder. Et sentralt funn er at 

restriksjoner på tilbudssiden – geografiske så vel som regulatoriske – bidro til å forsterke både 

oppgangen og nedgangen i det forrige tiåret. Kombinasjonen mellom økt utlånsvekst til lite 

kredittverdige låntakere og tilbudsrestriksjoner er funnet å være spesielt viktig. I tillegg vises det at 

forventninger om økte boligpriser har en sterkere effekt på boligprisutviklingen i områder med mye 

reguleringer på tilbudssiden.  

De første to artiklene har – i noe kortere form – blitt publisert i henholdsvis Journal of Housing 

Economics og Journal of Applied Econometrics.  

 


