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Sammanfattning  

  

  Titel: Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i 

Stockholmsregionen rimligt i framtiden? 

- En analys av olika indikatorer  

 

Författare Jakob Folkesson and Viktor Pettersson 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer 71 

Handledare Henry Gonza Muyingo 

Nyckelord Prisbubbla, Bostadsmarknad, Indikatorer 
   

Bostadsprisutvecklingen i Stockholmsregionen har de två senaste decennierna varit mycket 

kraftig och från många håll diskuterats omfattande huruvida detta är en växande bubbla och 

när denna kommer spricka. Utöver detta har tendenser till högre belåning och fler hushåll med 

rörlig ränta noterats i Storstockholm. Med detta följer en högre räntekänslighet, där 

prisuppgångar ger hushållen stora tillgångsökningar medan ett prisfall skulle leda till en 

ansträngd situation på Stockholms bostadsmarknad som implicit skulle påverka det monetära 

systemet. Uppsatsen är därför skriven för att framställa argument till varför prisbilden kan 

förändras på olika sätt. 

Begreppet ”bubbla” kan skilja sig beroende på vem som tillfrågas och det finns därför flera 

perspektiv när man diskuterar bubblor. Uppsatsen avser analysera historisk statistik, studera 

rapporter från institut och forskare samt att försöka se tidigare bostadsbubblor. Utifrån detta 

syftar studien till att analysera vad skett med olika fundamentala faktorer, för att sedan 

diskutera med för- och motargument kring en tes som antar att ett prisfall kan föreligga.  

Efter att ha genomfört studien kan vi konstatera att de argument som finns baseras i 

fundamentala faktorer, och att det finns en helt klart starkare argumentstomme emot ett 

kraftigt prisfall jämfört med de argument som förespråkar ett sådant. Sammantaget kan man 

därför resonera att den ackumulerade efterfrågan är så pass stor att framtida bankregleringar 

och räntehöjningar möjligen ger en prisstagnation, men att prisutvecklingen troligtvis snarare 

fortsätter uppåt än nedåt under och efter dessa haft sin initiala effekt. Dock kan stora 

omvälvningar på marknaden som beror på externa effekter påverka prisbilden.     
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Abstract  
  

  Title: Is a sharp decrease in the housing market in the Stockholm 

region probable in the future? 

- An analysis of different indicators 

Authors Jakob Folkesson and Viktor Pettersson 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Thesis number 71 

Supervisor Henry Gonza Muyingo 

Keywords Price Bubble, Housing Market, Indicators 

   

Residential property price development in the Stockholm region has in the last two decades 

been very strong, and has been subject to an extensive discussion whether this is a growing 

bubble and when it will crack. In addition, trends of higher leverage and more households 

with floating interest rates are recorded in the Stockholm housing market. This leads to a 

higher sensitivity to interest rates, where price rises gives households a large increase of 

assets, while a fall would result in a strained situation on the Stockholm housing market, 

which would implicitly affect the monetary system. The essay is written to make arguments to 

why housing prices will change in different ways. 

The term "bubble" may differ depending on who is asked and there are therefore multiple 

perspectives when discussing bubbles. This essay intends to analyze historical statistics, study 

reports from the institutions and researchers, and try to understand past housing bubbles. 

From the above mentioned, the study aims to analyze what happened to various fundamental 

factors, and then discuss the pros and counter-arguments on a theory that assumes that the 

drop in prices may exist. 

After carrying out the study we can conclude that there are several arguments based on 

fundamental factors, and that there is a clearly stronger argument structure to a raise in prices 

over those who advocate a price drop. To sum up one can therefore argue that the cumulative 

demand is so great that future banking regulations and interest rate increases might create 

price stagnation, but the price is likely to continue upwards rather than downwards during and 

after these had their initial impact. However, major upheavals in the markets due to 

externalities will, if they occur, have an effect on prices. 
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Förord 
Denna kandidatuppsats är skriven under våren 2011 på KTH i Stockholm. Uppsatsen utgör en 

del av civilingenjörsprogrammet samhällsbyggnad med inriktning mot bygg- och 

fastighetsekonomi. 

 

Valet att skriva om situationen på Stockholms bostadsmarknad grundar sig på vårt intresse att 

skriva om något som berör hela Sverige och som fått stort inflytande i den svenska 

samhällsdebatten.  

 

Vi vill framförallt tacka vår handledare Henry Gonza Muyingo för hans stöd och goda 

handledning under arbetets gång. Vi vill även rikta ett tack till alla de personer som kommit 

med information och tips på böcker och artiklar som varit relevanta för uppsatsen. 

 

Stockholm, maj 2011 

 

Jakob Folkesson och Viktor Pettersson  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Bostadsköpet är ofta gemene hushålls största investering och samhällsdebatten om bostäder är 

omfattande och ständigt pågående i media, på arbetsplatsen och kring matborden. Utöver 

bostadens egenskaper, är troligtvis bostadsobjektets pris den vanligaste diskussionen. Priset 

på bostaden, eller rättare sagt marknadsvärdet, är viktigt främst därför att det ger en bild av 

hushållets tillgångar. Än mer viktigt blir detta vid realisationen av tillgången, det vill säga vid 

försäljningen, respektive köpet av bostaden. Men marknadsvärdet på bostaden påverkar inte 

bara hushållets ekonomi, eftersom det i det större perspektivet bidrar till bostadsmarknadens 

ackumulerade värde. Med detta följer att finansiärers, banker och bolåneinstituts, riksbankens 

och andra aktörers innehav och agerande påverkas utefter bostädernas värde. Indirekt 

påverkas därför företagande och vidare därför arbetsmarknaden, vilket implicit berör 

hushållens inkomst. Alltså influerar bostadspriserna på hushållens ekonomi, materiella 

standard och därmed i viss mån individers livskvalité. Bostadsmarknaden har alltså en mer 

eller mindre helhetspåverkan på stora delar av det monetära systemet och bör därför vara av 

intresse att analyseras.  

 

Debatten om den senaste tidens prisutveckling på den svenska bostadsmarknaden har på 

senare tid intensifierats. Sedan 1995, strax efter att bostadspriserna nådde sin bottennivå efter 

fastighetskrisen, har de reala huspriserna i Sverige ökat med ca 80 % (SCB, 2011), långt över 

bostadsprisernas rekordnivåer före kraschen 1990. Diskussionen handlar i stor utsträckning 

om huruvida bostadspriserna tenderar att avvika från fundamenta eller ej, med andra ord: är 

det en bubbla vi ser på den svenska bostadsmarknaden? Vissa experter tycker sig vara säkra 

på att det förhåller sig på det viset, medan andra är övertygade om motsatsen. Till exempel 

släppte ekonomitidskriften The Economist nyligen en genomgång över huspriserna i ett stort 

antal länder, där framgick att svenska bostäder är övervärderade med nästan 40 % (Dagens 

Nyheter, 2011). Tunga namn ute i näringslivet som Annika Falkengren m.fl. uttrycker öppet 

sin oro över utvecklingen på bostadsmarknaden (Sjöström, 2011). Nyligen kom så även 

riksbankens utredning om riskerna på den svenska bostadsmarknaden där det framgår att de 

höga svenska bostadspriserna i stor utsträckning kan förklaras utifrån fundamentala faktorer 

såsom god inkomstutveckling för hushållen och ett utbud på bostäder som inte ökat speciellt 

mycket. Men i samband med utfrågningen av riksbankens finansutskott i riksdagen, samma 

utskott som ansvarar för själva rapporten, framkom dock att samtliga ledamöter känner oro 

inför utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden (Svensson, 2011).  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka i befintligt material och klargöra ur fundamentala 

faktorer vilka argument som talar för respektive emot att bostadsmarknaden i 

Stockholmsregionen inom en snar framtid kommer att uppleva ett relativt kraftigt prisfall, 

samt diskutera dessa ur ett objektivt perspektiv. Syftet är även att slutligen kunna presentera 

en slutsats som, efter en sammanställning av argumenten, kan förklara om tesen är sannolik 

eller ej.  

1.3 Tes 

”Stockholmsregionens bostadsmarknad upplever en prisbubbla, och ett prisfall kommer 

därför ske inom de närmast kommande åren.” 
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2. Metod 
Nedan presenteras den metod arbetet baseras på. Metodvalet, valet av definitioner och 

arbetets avgränsningar diskuteras djupare i kapitel 7. 

2.1 Databehandling och Arbetsmetodik 
Metodiken har gått ut på att arbeta utifrån den ovan angivna tesen (rubrik 1.3). Utifrån detta 

har också begreppet bostadsbubbla definierats så att det går att resonera med för- och 

motargument till en sådan. Dessa argument underbyggs av indikatorer som byggts upp av de 

historiska data vi inhämtat, samt av tidigare publicerat material från forskare och institut. Det 

främsta syftet med indikatorerna är att belysa statistik på ett sådant sätt att den blir 

lättförståelig och talande för det syfte rapporten skrivs för. De indikatorer som använts är 

framtagna ur den statistik som inhämtats och har sina respektive underrubriker i kapitlen 5 

och 6. I bilagor presenteras tillika diagram för respektive indikator samt annan relevant 

information. Definitionerna för begreppet prisbubbla diskuteras också under kapitel 4 och 7, 

och de som utgås ifrån i metoden är:  

 
1. Om det sker en dramatisk prisökning följt av ett dramatiskt prisfall under en relativt 

kort tid, kan man anta det skett en prisbubbla. 

2. Om priserna på marknaden inte kan förklaras av fundamentala faktorer, utan har 

grundat sig på irrationella förväntningar eller liknande, så existerar en bubbla. 

I vissa delar av uppsatsen kommer ett prisras diskuteras. Ett prisras är dock ekvivalent med en 

sprucken bostadsbubbla enligt den första definitionen, då det redan skett en förhållandevis 

dramatisk prisökning på Stockholms bostadsmarknad. Definitionerna ovan har olika 

användningsområden. Den första definitionen används i första hand till att avgöra om tidigare 

kriser har varit bubblor, medan den andra används till att avgöra om det finns risk för att en 

bubbla håller på att byggas upp idag.  

2.2 Litteratursökning och datainhämtning  
Datainhämtningen till statistik för respektive område har främst skett ur Statistiska 

Centralbyråns statistikdatabas på internet. Mycket av den teori uppsatsen baseras på är hämtad 

från akademisk litteratur och rapporter från myndigheter och statliga institut. Viss information 

har också hämtats från populärvetenskapliga ekonomiskt orienterade böcker och artiklar från 

ekonomiska dagstidningar och tidskrifter på internet. Dessa presenteras noggrannare i 

litteraturförteckningen. 

2.3 Avgränsningar 
Till att börja med ska det klargöras att det valts att göra några distinkta avgränsningar för att 

arbetet ej ska göras allt för omfattande. 

 Begreppet och definitionen prisbubbla diskuteras utifrån artiklarna Price Bubbles on 

the Housing Market: Concept, theory and indicators, av Hans Lind, samt Symposium 

on Bubbles av Joseph E. Stiglitz. 

 Det som i tesen formulerats de närmast kommande åren är inom perspektivet 2-3 år. 

 Geografisk avgränsning är storstockholmsregionen. 

 Bostäder som omfattas är endast småhus och bostadsrätter för permanentboende. 

 Tidsmässig datainhämtning är från år 1981 och framåt. 

 Diskussionen omfattar inte stora omvälvningar på marknaden, som till exempel större 

naturkatastrofer etcetera.  
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3. Tidigare rapporter och artiklar 
Under denna titel har författarna på ett så kortfattat och objektivt sätt som möjligt sökt 

sammanfatta betydande myndigheters och forskares rapporter och kommentarer. Detta görs i 

syfte att belysa delar av det underlag som redan finns tillgängligt och som också kan användas 

som underlag i denna rapport. 

3.1 Riksbankens Utredning om risker på den svenska 
bostadsmarknaden (Sveriges Riksbank, april 2011) 
Ovanstående utredning togs fram den 5 april i syfte att ge en bild av de risker som finns för en 

kollaps av den svenska bostadsmarknaden, samt understryka de befintliga verktyg som 

myndigheter uppmanas använda för att hämma en riskupptrappning. Denna består av 12 

rapporter författade av ekonomer och forskare från Sveriges Riksbank och andra institut. 

Nedan är en kort sammanfattning av resultatet från utredningen.  

Är den svenska bostadsmarknaden övervärderad? 

En väsentlig sak som konstateras i rapporten är andra länders kraftigt fallande bostadspriser 

de senaste åren, och avsaknaden av ett sådant svenskt ras. Utöver detta, skriver Englund i sin 

rapport i utredningen, är det är ett generellt faktum att huspriser mellan länder har en positiv 

korrelation, speciellt sedan 1995. Med andra ord kan detta vara ett argument för att det på 

motsvarande sätt i Sverige finns en förestående ”fallhöjd” i priser på bostadsmarknaden. 

Dock, konkluderas det i Englunds rapport och i rapporten av Claussen, jonson och Lagerwall, 

ser man att bostadspriser i Sverige baseras på fundamentala faktorer, dvs. att det finns fog för 

den prisstegring som skett. Några av dessa ska också studeras i denna uppsats (förf. anm.), 

som indikatorer på huruvida ett prisfall faktiskt föreligger, och främst pekas i utredningens 

sammanfattning på hushållens goda inkomstutveckling, den sjunkande realräntan, samt det 

låga utbudet av bostäder. Slutsatsen av rapporten från Finocchiaro, Nilsson, Nyberg och 

Soultaneva är att utvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige har sina förklaringar, men att 

en viss osäkerhet alltid finns och att en säkerhet på marknaden därför aldrig ska basuneras ut 

enligt sådana faktorer. 

Dock påpekas i Englunds rapport att de fundamentala faktorer som prisutvecklingen baserats 

på i sin tur ej nödvändigtvis ligger på rimliga nivåer och att framtida huspriser därför kan 

förändras på grund av dessa faktorers orimliga nivå.  Claussen, Jonsson och Lagerwall 

påpekar också, relaterat till detta, att bostadspriserna ”ligger över sin långsiktiga trend”. 

Framtida fluktuationer är därför inte uteslutet på grund av att det finns naturliga förklaringar 

som säger att de fundamentala faktorerna har orimliga värden. Vidare är en slutsats att 

begreppet bubbla (enligt Stiglitz definition 1990, formulerad som definition (2) i kapitel 2) 

därför kan vara inadekvat att använda för icke-finansiella tillgångar, ty ett prisfall kanske sker 

oavsett vad de fundamentala faktorerna pekar på. En annan slutsats i rapporten är att 

effekterna på ekonomin av en faktors negativa förändring påverkas starkt av skuldsättningen. 

Det vill säga ju högre skuldsättning, desto värre blir följderna av negativ påverkan. 

Vilken roll kan penningpolitiken spela för att förebygga risker på bostadsmarknaden? 

Ännu så länge finns inget av forskare och ekonomer enhetligt svar på exakt hur 

penningpolitiken påverkar bostadsmarknaden och frågan har länge debatterats. Samtidigt har 

fler och fler insatta närmat sig en liknande syn på problemet. Denna är att styrräntan 

visserligen spelar roll för bostadsmarknaden och dess utveckling, men att andra åtgärder 

också krävs. Modellsimuleringar i utredningen skrivna av Claussen, Jonsson och Lagerwall 

tyder på att det med penningpolitiken inte gått att stoppa prisupptrissningen på den svenska 

bostadsmarknaden utan att allvarliga konsekvenser på andra delar av den svenska ekonomin 

uppstår. Vidare visar simuleringar ur rapporter i utredningen av Davis, Fic och Karim att 
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speciella åtgärder i systemet mer effektivt påverkar huspriser och skuldsättningen än 

penningpolitik. Med andra ord är rent penningpolitiska åtgärder ofta ett för trubbigt verktyg. 

Är den finansiella stabiliteten hotad vid ett fall i huspriserna? 

Om ett större prisfall skulle drabba marknaden, skulle hushållen, bolåneinstituten, bankerna 

och sist finansiärerna, genom exempelvis obligationer, drabbas av solvensproblem på grund 

av förlorade tillgångar. Frågan som söks svara i rapporten är alltså hur omfattande dessa 

aktörer skulle påverkas av ett bostadsprisfall, och huruvida konsumtionskanalen berörs. Dock 

poängteras att rena betalningsproblem inte måste vara grunden till en finansieringskris, utan 

det skulle kunna räcka med endast spekulation som startskott för att finansiärer skulle dra 

tillbaka sina tillgångar och därmed skapa en spänd likviditetssituation i det finansiella 

systemet. Detta var en av de anledningar som skapade den nyligen genomlidna finanskrisen 

(och som skrivet under rubrik 5.2.2), var problemet också delvis skapt av lånesystemet, som 

ser annorlunda ut i USA. 

Effekterna av ett prisfall skulle förvärras i takt med belåningsgraden. Samtidigt är också en 

fråga av stor vikt hur känsliga hushållen skulle vara för en förändring av räntan. En större 

andel hushåll har idag rörlig ränta, samt en förhöjd belåningsgrad vilket gjort hushållen mer 

räntekänsliga (se också kapitel 6.3). Samtidigt konstateras dock en högre disponibel inkomst 

och förstärkt betalningsförmåga hos hushållen.  

Dessutom, sammanfattar Janzén, Jönsson och Nordberg i sin rapport, är kreditvärdigheten på 

de finansiella instrument, det vill säga bostadsobligationerna som bankerna använt för att 

finansiera sina givna lån inte hotade vid ett bostadsprisfall. Dock skulle detta kunna leda till 

en hotad risk för att ej få nygiven finansiering på marknaden, då investerare i många fall är 

utländska aktörer som visat sig vara särskilt ”lättflyktiga”.   

Vad behöver göras? 

Det som i sammanfattningen tas upp behöver göras av Riksbanken ger främst en mycket 

övergripande bild över vilka områden som kan behöva en förändring. De lösningar som 

framställs omfattar alternativa lösningar till penningpolitiken och justeringar av styrräntan, 

hur ansvarsfördelningen hos olika myndigheter ska delas upp samt ett effektiviserat 

datautvinnande om bostadsmarknaden.  

3.2 Vad bestämmer priset på bostäder (BKN, oktober 2009) 
I rapporten från Statens bostadskreditnämnd (BKN) läggs stor vikt på kvoten mellan pris och 

hyra, som här anses vara den kanske viktigaste variabeln för att bestämma om bostadspriset är 

i jämvikt eller ej. På lång sikt finns ett i rapporten redovisat samband mellan huspriser och 

hyror, där avvikelser från sambandet tenderar att justeras genom att huspriserna anpassar sig 

till den allmänna hyresnivån. ”Hyror” definieras i rapporten som den kostnad en bostadsägare 

betalar för sina boendetjänster, dvs. kostnaderna för drift, avskrivningar, räntor och skatter.  

För att få ett mått på den relativa utvecklingen av pris-hyra-kvoten över tiden ställs i rapporten 

fastighetsprisindex i relation till hyresprisindex, där kvoten fastighetsprisindex/hyresprisindex 

har likställts med pris-hyra-kvoten år 2000 för att få relevans. 

Rapporten fokuserar också på känsligheten för bostadspriser utifrån faktorer som 

arbetslöshetsförändringen, realräntan och real disponibel inkomst. Korrelationskoefficienterna 

mätt från åren 1986-2008 mellan bostadspriser och arbetslöshetsförändringen respektive 

bostadspriser och realräntan är för bägge serierna -0,79, vilket är en hög negativ samvariation. 

Korrelationskoefficienten mellan bostadspriser och den reala disponibla inkomsten är däremot 

bara 0,25. Lägger man där till det faktum att räntorna 2009 befann sig, och fortfarande 

befinner sig, på mycket låga nivåer och där både räntan och arbetslösheten förväntas stiga i 
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framtiden, anses det i rapporten uppenbart att huspriserna kommer att falla inom en snar 

framtid.  

Den genomsnittliga pris-hyra-kvoten mellan åren 1980-2009 är 13,5 för småhus i Sverige. År 

2009 kostade dock ett småhus inte mindre än 18 årshyror, där ett fall från dagens kvot till 

genomsnittskvoten skulle innebära ett prisfall på 25 %. Alltså har priserna ökat mer i relation 

till hyrorna och BKN finner följaktligen inget stöd för tanken att den stora prisuppgång som 

skett på bostäder det senaste decenniet kan motiveras av hushållens förväntningar om dyrare 

boende. Tidigare internationella jämförelser visar att en anpassning av pris-hyra-kvoten till 

”normal” nivå normalt tar ca 4-5 år. BKN spår således, med start 2009, att ett prisfall med 

fyra till fem procent per år kommer att äga rum på den svenska bostadsmarknaden. 

3.3 En bostadsbubbla kostar (BKN, februari 2010) 
Denna rapport vidareutvecklar slutsatsen av den ovanstående, att det är en bubbla på den 

svenska bostadsmarknaden där bostadsbeståndet är övervärderat med ca 20 %. Det anses i 

rapporten att bostadspriserna idag avviker lika mycket från fundamenta som de gjorde under 

1979 och 1990 (det vill säga inför tidigare fastighetskriser). När bostadsbubblan kan förväntas 

spricka eller priser korrigeras ned är svårt att förutse, men sannolikheten att det sker de 

närmaste åren anses vara mycket stor.  

Två viktiga parametrar som analyseras är belåningsgraden och skulder i relation till 

disponibel inkomst. År 1990, då bostadspriserna inför fastighetskrisen toppnoterades, uppgick 

hushållens belåningsgrad till 31 % av bostädernas värde och hushållens skulder i relation till 

disponibel inkomst uppgick till 116 %. Idag är motsvarande värden 46 % respektive 156 %, 

rekordnivåer för båda parametrarna (se också figur 21 respektive 14). Boven i dramat till den 

drastiska ökningen av bostadsutlåningen anses framförallt vara de låga rörliga räntorna. 

Samtidigt är hushållens räntebetalningar efter skatt sett i relation till disponibel inkomst de 

lägsta under perioden 1980-2009. 

Vidare påpekas det faktum (som också belyses i Riksbankens utredning) att bostadskrisen är 

ett internationellt fenomen. Under 00-talet har bostadspriserna stigit påtagligt i ett stort antal 

OECD-länder, och svaret på varför huspriserna har stigit så som de gjort återfinns därför 

sannolikt i den globala ekonomin. 

BKN:s bedömning är fortfarande densamma som i rapporten ovan: att bostadsmarknaden är 

övervärderad med 20 %, och den priskorrektion som enligt rapporten kommer att äga rum 

inom en snar framtid beräknas kosta mellan 10-15 % av ett års BNP, mätt i termer av 

ackumulerat produktionsbortfall. 

3.4 Ständigt denna bostadsbubbla… (Hans Lind, mars 2011) 
I sitt inlägg konstaterar professor Hans lind att bostadspriserna legat still i 3 år och spår att 

ingen prisbubbla rimligtvis därför är att vänta. Vidare avfärdas den klassiska ekonomens 

definition av bubbla, ty priser i denna grundas på förväntningar om framtiden, och att avgöra 

vilka förväntningar som är rationella är nästintill omöjligt, påpekar Lind. Alltså menas att 

definitionen rimligtvis bör vara formulerad annorlunda (se denna formulering under kapitel 

4), och att det enligt denna definition inte existerar någon bostadsbubbla. Den centrala frågan 

i debatten bör vara, menar Lind, huruvida det finns ”starka skäl att tro på relativt kraftigt 

fallande priser inom två år?”.  Som svar menas i artikeln att det inte finns några starka skäl för 

ett sådant fall, på grund av att stort kapitalutbud på de globala marknaderna drar ned räntorna, 

men att det är omöjligt att sia i huruvida priserna kommer falla med ett mer omfattande 

tidsperspektiv i åtanke. 
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För att kommentera den höga belåningen, menar Lind att varje bostadsköp idag visserligen 

ökar den relativa belåningen (trots att en köpare ”bara” belånar till 70 %, höjs den 

ackumulerade belåningen på grund av tidigare ägares amortering och bostadens 

prisupptrappning), men att det inte finns anledning till oro så länge de som tar upp lån antas 

vara rationella hushåll med god ekonomi, vilket Lind menar att Finansinspektionens och 

Riksbankens studier visar. Dessutom påpekas att huspriserna gett hushållen större tillgångar, i 

takt med skuldernas ökning. Lind menar därför att hushållens rationalitet är en fundamental 

faktor för bostadsmarknadens priser.  

Lind diskuterar slutligen kritiken mot teorin om effektiva marknader, som menar att dagens 

priser på tillgångar speglar all tillgänglig information och att det därför inte går att säga något 

om morgondagens priser. Han menar att kritiken visserligen är berättigad men att teorin är 

ganska vettig, och att rationella personer därför inte bör koncentrera sig på framtida huspriser, 

utan snarare vara beredd på alternativa framtidsbilder. 

3.5 Bubbla på bostadsmarknaden? (Harry Flam, januari 2011) 
Harry Flam, professor vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet, 

presenterar i denna artikel en jämförelse som klargör om bostadsrättspriserna i Stockholms 

innerstad avspeglar fundamentala faktorer. Kvadratmeterkostnaden mellan att bo i bostadsrätt 

– som har fri prissättning – jämförs med motsvarande för att bo i en nyproducerad och 

privatägd hyresrätt – som kan antas nätt och jämnt vara lönsam för hyresvärden. 

Följande antaganden görs:  

 Priset per kvm bostadsrätt är 60 000 kr, där hela kostnaden finansieras med ett 

amorteringsfritt lån. 

 Räntan är 5 %, vilket motiverats utifrån att Riksbanken angett 4 % som ”normal” 

styrränta och där den rörliga räntan, i normala tider, ligger ca en procentenhet över 

styrräntan. 

 Efter skatteavdrag med 30 % blir nettoräntan 0,7 x 5 = 3,5 %, vilket då är den 

nominella låneräntan. 

 Priset per kvadratmeter stiger med 2 % per år, vilket är lika som Riksbankens 

inflationsmål.  

Den reala lånekostnaden blir, utifrån antagandena, 3,5 – 2 = 1,5 %, vilket per kvadratmeter 

och år ger en årlig kostnad på 0,015 x 60 000 = 900 kr per kvm. Bostadsrättsavgiften, i snitt 

700 kr/år och kvm i Stockholm, adderas och den totala årskostnaden per kvm uppgår till 900 

+ 700 = 1600 kr. 

För nybyggda privatägda hyresrätter i Storstockholm var den genomsnittliga årshyran per 

kvm 2009, det senaste året för vilket statistik finns, 1 887 kr. 

Den slutsats som Flam kommer fram till är att det, även med en normal låneränta på 5 %, 

faktiskt inte är dyrare att bo i bostadsrätt i Stockholms innerstad än att bo i en nybyggd 

hyresrätt. Bostadsrättspriserna avspeglar därmed fundamentala faktorer, inte spekulation.  
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4. Marknads- och pristeori tillämpad på bostadsmarknaden 
Under denna titel presenteras pris- och marknadsteori för bostadsmarknader, hur 

bostadskreditmarknaden är reglerad och översiktligt fungerar. Vidare sammanställs relevanta 

instituts ränteprognoser i slutet på detta kapitel. 

4.1 Pristeori applicerad på bostadsmarknaden 
I ekonomisk teori brukar förhållandet mellan priset på en vara och utbudets kvantitet som 

säljare och köpare är villiga att handla med på en marknad visualiseras med utbuds- och 

efterfrågekurvor. Efterfrågekurvan har i normalfallet negativ lutning, vilket innebär att 

köparna på en marknad efterfrågar allt större kvantitet av en given vara ju mer priset sjunker 

(Axelsson, o.a., 1998). Motsvarande för utbudskurvan är att säljare är villiga att producera allt 

större kvantiteter av samma vara ju högre pris som erhålls för den och utbudskurvan har 

således i normalfallet positiv lutning. För en given vara bestäms pris och kvantitet rent 

grafiskt som skärningspunkten mellan utbuds- och efterfrågekurvan.  

Generell marknads- och pristeori är applicerbar på bostadsmarknaden, men till skillnad från 

många andra marknader tar det på fastighetsmarknaden förhållandevis lång tid att öka 

kvantiteten, d.v.s. att påverka utbudet. På kort sikt är utbudet på fastighetsmarknaden därför 

tämligen konstant, vilket innebär att prisförändringar på kort sikt i regel sammanhänger med 

ändringar i efterfrågan,  

En förändring på bostadsmarknaden, som är av väsentlig betydelse, innebär att 

efterfrågekurvan förskjuts, vilket i sin tur innebär en förändring av prisnivån för den givna 

bostadstypen förändras. En sådan förändring skulle kunna bero på (Institutet för värdering av 

fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2008): 

 Högre disponibla inkomster eller förväntningar om högre disponibla inkomster i 

framtiden 

 Ökade förmögenheter 

 Ökade priser på alternativa bostäder 

 Lägre löpande kostnader för bostaden, som t.ex. förändringar av bolåneräntor eller 

fastighetsskatt 

 Spekulation  

Den sistnämnda punkten, spekulation, kan förklaras utifrån ”The Greater Fool Theory”. 

Teorin förklarar varför en köpare är beredd att betala ett för högt pris på en tillgång. Enligt 

teorin är köparen medveten om att tillgången inte är värd priset som betalas, men en 

förhoppning finns om att senare kunna sälja vidare tillgången till en ”ännu större dåre” som är 

beredd att betala ännu mer av det föregående, redan för höga, priset. Denna typ av 

prisstegring på en marknad, som kan liknas vid en ond spiral, är grunden till att en bubbla 

håller på att byggas upp. Till slut finns det nämligen inte längre någon större dåre som är 

villig att köpa, och i det läget spricker bubblan. Priset på tillgången övergår då förhållandevis 

snabbt till sitt fundamentala värde, vilket innebär ett mer eller mindre kraftigt prisfall på den 

aktuella tillgången. Teorin är tillämplig på bostadsmarknaden (Segerborg, o.a., 2010). 

Särdrag på bostadsmarknaden 

Generell marknads- och pristeori är inte tillämpbar på bostadsmarknaden utan inskränkningar. 

Många särdrag gör bostadsmarknaden speciell. De mera betydelsefulla särdragen är att: 

Varje objekt är unikt. Kort sagt existerar inte två likadana bostäder. Bostadsmarknaden består 

således av ett utbud av mer eller mindre olika objekt. 



 

13 

 

Varje bostad är lägesbestämd. Läget på en bostad har stor betydelse. Väsentliga faktorer som 

kan komma att påverka priset kan t.ex. vara: närhet till kommunikationer, grönområde, vatten, 

butiker samt störningar i olika former som buller och föroreningar. 

Lång varaktighet. Bostäder förvärvas oftast för att innehas under en längre tid. Marken som 

byggnaden står på är närmast att betraktas som ”evigt bestående”. 

Stor kapitalinsats. För vanliga privatpersoner innebär bostaden den största investeringen i 

livet. 

Lånefinansierade köp. I och med den stora kapitalinsatsen som ett bostadsförvärv innebär, 

medföljer att de flesta köpare är tvungna till omfattande lånefinansiering. Låneformer och 

lånevillkor påverkar därför marknadsaktiviteter och prisnivåer i hög grad. 

Trögrörligt utbud. Som framgick ovan omsätts endast en liten del av bostadsbeståndet. På 

kort sikt är utbudet tämligen konstant. 

Utdragen överlåtelseprocess. Från beslut om överlåtelse till en helt fullföljd sådan kan ta lång 

tid, i vissa över flera år. 

Många inblandande parter. Vanligen är en rad olika experter och rådgivare inblandade i den 

utdragna överlåtelseprocessen som t.ex. mäklare, rådgivare, värderare, advokat, 

besiktningsman bankpersonal och kreditprövare. 

Strikt samhällskontroll. Omfattande legala och fiskala regelverk omgärdar 

bostadsöverlåtelser, som formkrav och redovisningsskyldigheter. 

(Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2008) 

4.2 Kapitalmarknad och bostadsfinansiering 
Om belåningen till bostäder begränsas kontra avregleras för mycket, kan hushållens förmåga 

att köpa bostad påverkas kraftigt. Med detta följer att efterfrågan förändras och därmed 

priserna. Det är därför av stor vikt att de regleringar av bostadslånesystemet som finns är 

balanserade.  

Belåningsreglering i Sverige 

För att få låna pengar till sitt hus i Sverige krävs i regel ett pantbrev som kreditgivaren har 

som säkerhet. För att få detta pantbrev krävs att lagfaren ägare intecknar hela sin fastighet. 

När inteckningen beviljats, utfärdas ett pantbrev som används som säkerhet vid lånetagande. 

Då bostadslåneinstitut kräver fordran kan ägaren krävas sälja sin bostad, för att kunna betala 

gäldenären (Gregow, 2011). Med andra ord är fordringsägaren skyddad i sin långivning 

genom detta system. Frånvaron av ett sådant system var en stor anledning till kollapsen på 

bostadsmarknaden i USA år 2007, där låntagarna istället kunde ge banken sin bostad för att 

lösa sin skuld.  

Den 1 oktober 2010 införde Finansinspektionen en reglering (FFFS 2010:2) om begränsning 

av bankers utlåning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad. Dessa regler begränsade 

utlåning till endast 85 % av bostadens ”marknadsvärde vid tidpunkten för kreditens 

lämnande” (Frisell, 2010). Finansinspektionen bedömde vid införandet att denna reglering 

inte skulle få några betydande priseffekter på bostadsmarknaden. Ytterligare en 

penningpolitisk reglering är Basel III, som kommer år 2013 och som kortfattat kräver att 

bankers likviditetssituation förstärks (Sveriges Riksbank, 2010). Detta kan resultera i hämmad 

långivning till hushåll, som i sin tur pressar ned priserna på bostadsmarknaden. 
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Bostadsobligationshandel på kapitalmarknader 

En bostadsobligation är ett löpande skuldebrev (dvs. ett skuldebrev som tillåts säljas vidare av 

fordringsägaren) som ofta ges av olika bolåneinstitut till privatägda och statligt ägda banker, 

exempelvis SBAB. Detta görs i syfte för att bolåneinstituten ska kunna finansiera sin 

långivning till sina kunder (Sveriges Riksbank, 2011).  

Därefter kan bankerna sälja dessa bostadsobligationer vidare på kapitalmarknaden till 

investerare. Till investerarens fördel har en sådan ränteplacering en säkerställd inkomst i form 

av så kallade ”kupongräntor”, som är den fasta ränteutbetalningen till investeraren varje år. 

När löptiden gått ut får därefter investeraren tillbaka det nominella belopp han köpt 

obligationen för. Eftersom investeraren får en bunden kupongränta över den tid som 

bostadsobligationen löper, är det ur investerarens synpunkt en fördel om inflationen och 

marknadsräntorna går ner under den kupongränta investeraren köpt obligationen till. Detta 

beror på att en nedgång av inflationen och andra marknadsräntor ger en större real 

vinstmarginal för investeraren. Om istället marknadsräntorna på obligationer överstiger den 

som investeraren får ut, går denne miste om skillnaden mellan den kupongränta han innehar 

från den tidigare investeringen och den han skulle få om obligationen istället köptes nu. Med 

andra ord spekulerar man i en räntenedgång när man köper en obligation (SEB, 2011).  

Om det av någon anledning blir ett fall av investeringsvilja i bostadsobligationer på 

kapitalmarknaden, försvinner också finansieringen för bolåneinstituten som ger lån till 

bostadsköparna. Därmed försvinner bostadsköparnas finansiering, och endast de som har 

tillräckligt stora tillgångar kommer kunna köpa hus. Med andra ord reduceras köpkraften och 

därmed efterfrågan och till följd av detta faller priset.  

4.3 Prognoser för viktiga faktorer för bostadsmarknaden 
För att på bästa möjliga vis kunna göra en framtida bedömning av bostadspriserna i 

Stockholm krävs prognoser för ett par viktiga makroekonomiska faktorer som är av stor vikt, 

både direkt och indirekt, för bostäders prisutveckling. Dessa prognoser kommer till viss del att 

ligga till grund för Diskussion i kapitel 7. 

Reporäntan och bolåneräntan 

Ett vanligt styrmedel av ekonomin är styrräntan, eller reporäntan, reglerad av Sveriges 

Riksbank. Jämte denna finns Riksbankens utlåningsränta och inlåningsränta, som är räntor 

Riksbanken ger ut lån respektive tar lån för (Sveriges Riksbank, 2011).  Den styr de olika 

marknadsräntorna som banker och andra kreditinstitut erbjuder sina kunder, för att på ett sätt 

till viss del kunna styra ekonomin. Dessa är alltså starkt korrelerade på grund av att de senare 

baseras på den förra.  

 

Reporäntenivån har således stor inverkan på bolåneräntan, den ränta som bostadsägare lånar 

till. Tremånadersräntan för bolån, även kallad den rörliga räntan, ligger generellt ca en 

procentenhet över reporäntan (Svenska Bankföreningen, 2010). Den senaste prognosen från 

Riksbanken över reporäntebanan kom den 20:e april 2011 och visar på en reporänta som, 

något avtagande, kommer att öka de kommande åren och ser ut att plana ut vid ca fem procent 

år 2015, se tabell 1 under Bilagor (Affärsvärlden, 2011). 

 

Flera privata aktörer har även de släppt prognoser för både reporäntan och för den rörliga, 2-

åriga respektive den 5-åriga bolåneräntan. HSB, Nordea och SBAB tror alla på en succesivt 

höjd bolåneränta, där tremånadersräntan tros passera fem procent i början av 2013 (se tabell 2 

och 3). Den bundna femåriga räntan föväntas ligga på ca 5,8 procent vid samma tidpunkt 

(Åkesson, 2011).  
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Den svenska BNP-tillväxten 

BNP-tillväxt är ett viktigt mått och visar förändringen av det sammanlagda värdet av ett lands 

produktion av varor och tjänster under ett år (Nationalencyklopedin, 2011). Det finns, 

åtminstonne fram till den senaste finanskrisen, ett starkt samband mellan BNP-tillväxten i 

Sverige och aktiviteten på arbetsmarknaden. Konjunkturnedgångar har således negativ 

inverkan på sysselsättningen och vice verca. Reaktionerna på arbetsmarknaden tenderar dock 

att eftersläpa svängningarna i konjunkturen, vilket kortfattat har att göra med att det tar tid att 

öka och minska arbetsstyrkan för företag (Ingves, 2010).  

I tabell 4 visas prognoser från sex olika aktörer över den svenska BNP-tillväxten. Prognoserna 

skiljer sig något, men samtliga aktörer tror på en avtagande, men fortsatt stark, tillväxt de 

närmaste åren.  

 

Den svenska sysselsättningen och arbetslösheten 

Sysselsättning och arbetslöshet är ekonomiska storheter som uttrycks som antalet sysselsatta 

respektive arbetslösa i förhållande till arbetskraften, där arbetskraften utgörs av de som vill 

arbeta och faktiskt har ett jobb och de utan jobb som vill arbeta och också söker jobb 

(Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 2011). 

Sysselsättningen och arbetslösheten är av väldigt stor betydelse för ett lands ekonomiska 

utveckling. Med fler i arbete kan Sverige producera mer och hushållens disponibla inkomster 

växer (Ekonomifakta, 2011).  

I finansdepartementets, d.v.s. regeringens, prognos för den svenska ekonomin, som utkom i 

mars 2011, spås arbetsmarknaden utvecklas starkt de kommande åren. 6,6 procent fler tros 

vara sysselsatta 2015 jämfört med 2010, vilket motsvarar drygt 320 000 personer. 

Arbetslösheten väntas i år bli 7,3 procent av arbetskraften för att falla ned mot 4,9 procent till 

år 2015 (Thulin, 2011). 
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5. Prisbubblor på marknaden 
Härunder presenterar vi teorin bakom bubblor och varför tidigare kriser uppstått. Dessa 

sammanfattas och fundamentala faktorer till dessa har också sedan belysts och indikatorer har 

lagts fram som rimligtvis kan anses spegla dessa.   

5.1 Teori om bubblor 
Definitionen för vad en bubbla är kan variera starkt beroende på vem man frågar och vilken 

bransch det syftas på (se olika definitioner från olika aktörer nedan). I grund och botten 

definieras ofta en prisbubbla anknutet till priset på en varas fluktuationer och/eller 

bakgrunden till dennas fluktuationer. Ofta anges en bubbla, som namnet antyder, vara någon 

form av ”uppblåsning” av pris eller dylikt tills det nått sådana höjder att bubblan ”spricker” 

vilket leder till ett dramatiskt prisfall. Generellt menas dock att om det inte blir ett dramatiskt 

prisfall, eller ett prisfall som sker långt efter, är prisnoteringen inte att betrakta som en bubbla, 

utan som en prisökning, respektive två separata händelser (Lind, 2008). 

Definitioner av en bubbla 

Nedan betraktas två relevanta definitioner som givits av experter och som också är de denna 

uppsats utgår ifrån, också beskrivet i kapitel 2.  

 En vanlig definition som förekommer är att en prisbubbla föreligger då priset inte 

motsvarar det ”egentliga” värdet på faktorer för varan. Flera synonymer på egentliga 

förekommer dock; exempel är ”inneboende värden” (översatt från ”intrinsic values”) 

(Levine, o.a., 2007) eller ”fundamentala värden” (”fundamental values”) (Stiglitz, 

1990)  

 I kontrast till ovanstående definition begränsas begreppet bubbla till endast 

observationen av en prisökning följt av ett prisfall, eller som Lind formulerar det: en 

prisbubbla föreligger då ”… priset på en tillgång först tilltar dramatiskt och sedan 

nästan direkt därefter faller”. 
 

Enligt Lind är det alltså viktigt att hålla isär observationen av en bubbla (enligt dennes 

definition) mot egenskaperna den äger. Skillnaderna är dock klara mellan de olika 

definitionerna, och som vi diskuterar i kapitel 7 är Linds definition en notering av priser, 

medan Stiglitz definition säger något om varför detta sker, och ger därför de som vill ge en 

prognos incitament att använda denna. 

Förklaringsmodell 

En vedertagen modell för att förklara kausalsammanhang är INUS modellen, formulerad av 

Mackie 1974. Förkortningen står för att en orsak kan vara Insufficient but Necessary part of 

the Unnecessary but Sufficient complex (“Otillräcklig men en nödvändig del av den inte 

nödvändiga men tillräckliga uppsättningen förklaringar”). Med detta menas att ett 

orsakssamband delvis kan förklaras av en uppsättning av orsaker, men att endast en orsak 

oftast är en otillräcklig men nödvändig del av den uppsättning av förklaringar som är 

tillräcklig men inte nödvändig för att förklara något. De andra förklaringarna i ”komplexet” 

kan därför vara legitima orsaker till att något händer, men måste dock inte vara en del av 

orsakerna till att något händer och är därför ”tillräckliga men inte nödvändiga” (Lind, 2008).  
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Ur denna modell framställer Lind hypotesen att följande orsaker är ett set med tillräckliga 

men ej nödvändiga orsaker till att en prisbubbla uppstår. 

1. Den makroekonomiska situationen och policys  

2. Strukturella förändringar i en ekonomi 

3. Kapital- och kreditmarknaden 

4.  Förväntningar och spekulation om framtiden 

5. Incitament för individuella aktörer 

Typer av bubblor 

Det finns tre typer av ”ideala” bubblor som de flesta observerade bubblor kan häröras ur. 

Dessa avgränsas i ur hur de uppstod. I den första och andra typen omfattas definitionen som 

säger att bubblor existerar då priset övergår det ”fundamentala” värdet på varan. Dessa tre 

presenteras nedan (Lind, 2008). 

Typ 1: Spekulativt skapad bubbla 
Flera aktörer på marknaden tror på en framtida prisnedgång och ser därför en möjlighet i att 

köpa större kvantiteter av varan som därför ökar i värde (med givet utbud och ceteris 

paribus). Vid en viss prisnivå i värdestegringen spekuleras ett värdefall på marknaden vilket 

leder till att stora andelar säljs och värdet sjunker kraftigt. En spekulativt skapad bubbla kan 

också vara skapad efter ”Greater Fool Theory”, beskriven i kapitel 4 ovan. 

Typ 2: Bubbla skapad av irrationella aktörer 
Aktörer på marknaden har positiva förväntningar på marknadens utveckling som är 

irrationella och som i sin tur leder till stor efterfrågan på varan, vilket leder till kraftigt ökade 

priser och därefter, vid en viss tidpunkt, sker ett prisfall av de omotiverat höjda priserna.  

Typ 3: Bubbla skapad av irrationella Institutioner 
Institutioner som på olika sätt kan påverka marknadens aktörer gör irrationella beslut. Till 

exempel långivningsinstitut som gör oförnuftiga beslut i form av ”predator”-utlåning (se 

under rubrik 5.2.2) dvs. de har för låga krav i sin långivning till aktörer som är oförmögna att 

betala vilket leder till värdeförluster på bland annat obligationsmarknaden.   

5.2 Tidigare kriser 
För att kunna ge en adekvat analys av om, och i så fall varför, en växande bubbla skulle kunna 

vara stundande, är det rimligt att titta på vad som hänt under tidigare bubblor och kriser, enligt 

definition (2) (kap 2), för att kunna ge en grund till den förklaringsmodell som ovan angivits i 

5.1.2. Sammanfattningen av dessa kriser och de fundamentala faktorer dessa beror på 

presenteras sedan under 5.2.3.  

Den svenska fastighetskrisen 

När fastighetsbolaget Nyckeln i slutet av 1990 får ekonomiska problem är det startskottet på 

en större kris i fastighets- och finansbranschen i Sverige, som även ska komma att dra med 

hela den svenska ekonomin i fallet. Mellan 1985-1990 minskar andelen lediga bostäder i alla 

regioner med ett litet undantag för Stockholm. Priserna på flerbostadshus och småhus steg 

under samma period med 75 % respektive 38 %, och under det sistnämnda året var 

vakanserna för bostäder i Stockholmsområdet nere på 0,0 %. De här fem åren präglades av en 

växande real BNP, minskande arbetslöshet, minskande realräntor, expanderande utlåning och 

bibehållna bostadssubventioner på relativt höga nivåer. Dessutom sänktes inte skattesatserna 

för ränteavdrag heller under perioden, utan förhöll sig på samma förhållandevis höga nivå (50 

% och uppåt). Åren 1990-1993 övergick dock alla dessa förhållanden i sin motsats (se figur 

1). Priserna för flerbostadshus och småhus sjönk med 43 % respektive 26 % (se figur 2). För 
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kommersiella fastigheter var utvecklingen än mer problematisk. Priserna nådde där sin högsta 

punkt år 1989 och hade då, sedan 1985, stigit med ca 84 % realt, varpå samma priser 

upplevde fritt fall mellan åren 1990-1993 och föll med ca 66 % (Jaffee, 1994). 

Även om bostadssubventionerna ökade det totala antalet bostäder i Sverige, och även 

förvrängt incitamenten för lokaliseringen av dessa, finns inget fullt stöd för att en 

överproduktion i den svenska bostadssektorn skulle ha förekommit mellan 1985-1990. Detta 

framgår av det faktum att andelen lediga bostäder totalt sett minskade under samma period. 

Det råder dock inga tvivel om att krisen 1990 föranleddes av en byggboom, och efter krisen 

ökade andelen lediga lägenheter drastiskt. Mellan 1990 och 1994 tvärstannade byggandet och 

antalet vakanta lägenheter ökade med 74 000 (Jaffee, 1994). 

Hur uppstod krisen? 

Den svenska fastighetskrisen kan delas upp i 7 steg och utgör ett skolexempel på Wicksells 

och Fishers teori för konjunkturer som en kumulativ process (Jaffee, 1994): 

(1) Fastighetsmarknaden hade i inledningsskedet en efterfrågan som var hög i relation till 

befintligt fastighetsbestånd. De ekonomiska förhållandena var goda: hög BNP-tillväxt, 

låga realräntor och en låg arbetslöshet var faktum under andra halvan av1980-talet. 

Dessutom var subventionerna till bostadssektorn höga under samma period vilket 

gjorde nybyggnation av framför allt flerbostadshus än mer attraktivt. Samtidigt tog 

Riksbanken beslut om att avreglera den svenska kreditmarknaden 1985, vilket bland 

annat innebar att utlåningstaket avskaffades. Detta var inget radikalt beslut utan 

Sverige var i själva verket ett av de sista industriländerna att fatta beslut om denna typ 

av avreglering. Följden blev att bankerna började ta större risker, de kunde nu erbjuda 

lån på gynnsammare villkor och med fördelaktigare räntor, vilket i sin tur ytterligare 

ökade efterfrågan på fastighetstillgångar. 

(2) Ökande efterfrågan, i kombination med att fastighetsbranschens utbud är trögförflyttat 

på kort sikt, bidrog till att driva upp priserna. 

(3) Den då rådande höga fastighetsprisstegringen medförde en stark optimism om fortsatt 

prisökning. Realräntan på fastighetslån, som beräknades som den nominella räntan 

minus samma periods inflationstakt (beräknat utifrån fastighetspriserna), förväntades 

därför falla ytterligare. Realräntan var negativ under så gott som hela 80-talet. 

(4) Vissa förändringar minskade efterfrågan på kontorslokaler och fastigheter i allmänhet. 

Takten i prisuppgången sjönk, vilket höjde realräntan på fastighetslånemarknaden.  

(5) Höjningen av realräntorna bidrog till en nedåtgående spiral vilket kan visualiseras av 

hur byggnadsinvesteringarna snabbt minskade efter 1990. 

(6) Ekonomiska problem uppstod hos dem som investerat i fastigheter. P.g.a. 

fastighetsbolags höga belåningsgrad spred sig problemen till kreditgivarna. De som 

investerat i fastigheter tvingades sälja, vilket medförde att fastighetspriserna rasade 

och byggverksamheten avstannade. 

(7) Slutligen var botten nådd och de grundläggande förhållandena förbättrades igen. 

Därmed startades en ny cykel med kumulativ expansion. 

Bostadsbubblan i USA 

Den globala kris som just upplevts, som började som en bostadsbubbla i USA och som många 

ekonomier fortfarande upplever effekterna av, har påverkat synen på banksystemet och ökat 

mångas krav på stabilitet på kapitalmarknader. Upptrappningen till denna har pågått ur de 

ekonomiska uppgångarna från depressionen på 30-talet, 70 talens olje-/ och energikriser fram 

till Japanska krisen och Sovjetunionens fall under slutet på 80- respektive början på 90-talet. 

Ur ett politiskt perspektiv syntes den senare i en strängare syn på socialiststater, som i vissa 

fall visade sig vara donatorer till terroristorganisationer (exempelvis Baader-Meinhof i 
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Tyskland och Röda armébrigaderna i Italien) och därmed en globalt sett lättsammare syn på 

kapitalismen – ofta definierad som ”äganderätten och individens frihet”– vilket i sin tur 

öppnat upp för fler marknadsekonomier i forna öststater (forna sovjetstater som Polen, 

Ukraina, Estland, Lettland och Litauen etc.) och drivit upp förväntningarna på stabilare 

konjunkturcykler (Krugman, 2009). I upptrappningen till denna kris var dessa förväntningar 

nästan absurda; talande exempel är Robert Lucas (professor och 1995 års mottagare av 

Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) uttalande i sitt tal till 

American Economic Association att ”det centrala problemet – att förebygga depression – är 

löst.”, eller Princetonprofessorn och ordförande för Förenta Staternas Federal Reserve Ben 

Bernanke som 2003 håller talet ”Det stora lugnet” (Krugman, 2009). 

Samtidigt som krisen kan ses som speciellt i sitt slag, så är många symptom exakt de samma 

som tidigare noterats under bland andra 30-talskrisen och krisen i Japan i slutet på 80-talet:  

 En brusten fastighetsbubbla 

 Våg av hybris hos bankerna på kapital- och kreditmarknaderna 

 En likviditetsfälla i Förenta staterna 

 Internationella valutakriser och störningar i kapitalflödena 

 (Krugman, 2009) 

Konsumtionskanalen 

Förklaringen till den fastighetsbubbla som uppstod på fastighetsmarknaden i de Förenta 

Staterna beror på de stora mängderna högrisklån (s.k. sub-prime lending) som kreditgivare 

gav mindre kreditvärdiga låntagare (Krugman, 2009). De senare kunde olyckligtvis ta lån utan 

handpenning och till lockande låga räntor, men som de ej hade täckning att betala vid en 

senare räntehöjning. Anledningen till dessa låga lånekrav av kreditgivarna var enligt Krugman 

(2009) att de trodde på en fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden, och att det därför inte 

spelar någon roll om låntagaren då kan betala sitt lån eller inte, så länge bostaden kan säljas 

för ett högre pris än vad köpeskillingen var för låntagaren. På grund av detta drevs priserna på 

bostadsmarknaden upp på ett bubbelartat sätt, se Case-Shillers index över bostadspriserna i 

USA i figur 3 (Ferguson, 2010). 

Systemet i de Förenta Staterna när det gäller utmätning var också en pådrivande faktor till 

bostadsbubblan (som började pysa hösten 2005 när priserna stagnerade, trots fortsatt låga 

räntor och hög belåningsgrad); Nämligen att fordringsägaren rätt och slätt tar över det hus 

som låntagaren finansierat med lånet (i kontrast till det svenska pantsystemet, se kapitel 4.1). 

När priserna då började sjunka till nivåer som gjorde att hypotekslånet (”prime”-lånet) inte 

kunde amorteras med försäljning av bostaden, blev utmätningar det enda alternativet. 

Försäljningar på grund av återbetalning av lån eller på grund av utmätningar drev på utbudet 

och bostadsprisbubblan blev ett faktum (Krugman, 2009). 

 

Finansieringskanalen 

Sub-prime lånen gavs (och givs fortfarande) oftast ut av kortsiktiga långivare som snabbt 

sålde lånen till finansinstitut, där lånen fördelades och skivades till så kallade ”collateralized 

debt obligations” eller CDO (ett värdepapper som utgörs av finansiella tillgångar som lån eller 

blanco-lån). När dessa sedan lades ut på kapitalmarknaden ”betygsattes” dessa värdepappers 

säkerhet av kreditvärderingsföretag som till exempel Standard & Poor’s eller Fitch (Krugman, 

2009). Dessa får betalt för att betygsätta värdepapperen och enligt en undersökning av 

Harvardprofessorn Bo Becker hade ”Två tredjedelar av ratingföretagens intäkter …kommit 

därifrån [dvs. från CDO baserade på sub-primelån]” och enligt samma undersökning är det ” 

rimligt att säga att konkurrensen mellan kreditvärderingsföretagen … drivit upp betygen även 
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på bolånepapper” (e24, 2008). När sedan det höga betyget satts (ofta AAA, som är det 

högsta), såldes obligationerna till investerare på kapitalmarknaden. När det sedan visade sig 

att låntagare runt om i USA hade svårt att betala sina lånekostnader skrev många företag och 

investmentbanker (däribland Goldman & Sachs) inte ned sina innehav i CDO-andelar 

baserade i bostadslån, Detta och stora bonusar utbetalda till högt uppsatta chefer ledde till 

gravt övervärderade bolag i dessa (vilket i sin tur spädde på likviditetsbristen i bolagen på den 

Amerikanska kapitalmarknaden) och detta ledde till slut till en krasch för investmentbolagen 

på Wall Street när de behövde genomföra tvångslikvidation av sina tillgångar (Ferguson, 

2010). 

Sammanfattning av tidigare kriser och jämförelser med dagsläget 

Den svenska fastighetskrisen 

Den svenska fastighetskrisen föranleddes av flera år med kraftigt ökat byggande, en 

byggboom mellan 1985 och 1990. Ekonomin var under denna tid god, BNP-tillväxten hög 

och arbetslösheten minskande och samtidigt förhöll sig bostadssubventionerna på relativt 

höga nivåer. En avreglering på den svenska kreditmarknaden, vilket bland annat innebar att 

utlåningstaket slopades, blev, i kombination med ovanstående, förmodligen startskottet för 

eskaleringen av bostadsbyggandet under denna period. Samtidigt steg priserna kraftigt, 

utlåningen till svenska hushåll likaså och antalet lediga bostäder minskade. Men runt 1990 

vändes de goda förhållandena, som var en förutsättning för byggandet och prisstegringen, till 

sina motsatser och bostäderna sjönk kraftigt i värde. Fastighetskrisen blev till en finanskris, 

som inte är helt ovanligt när fastigheter rasar i värde, och byggandet avstannade nästan helt. 

 

En jämförelse mellan den svenska fastighetskrisens initialskede (1985-1990) och dagsläget 

ger vissa, men inga större, likheter. Dagens Sverige har idag en högre BNP-tillväxt än under 

något av åren under 90-talskrisens initialskede, arbetslösheten är just nu på väg nedåt och 

utlåningen har ökat mycket de senaste åren. En stor skillnad är dock att det i dagsläget inte 

finns någon byggboom, mycket tyder istället på att det byggs för lite (se 6.2). I dagsläget finns 

det heller inga statliga bostadssubventioner, dessa avskaffades 2006 (SCB, 2007). 

Avregleringen på kreditmarknaden på 80-talet motsvaras idag av sin motsats, det vill säga att 

nya regleringar på kreditmarknaden införs med jämna mellanrum (se 4.3 och 6.3). 

Bostadsbubblan i USA 

Irrationella långivares och låntagares agerande i USA skapade en prisupptrissning och sedan 

ett fall av pris, samtidigt som en upphettad och oreglerad kapitalmarknad ledde till irrationella 

beslut av aktörer med irrationella förväntningar, som gjorde att stora banker gjorde enorma 

förluster och som i sin tur ledde till en kollaps av det monetära systemet. Det var alltså 

spekulation hos aktörer som trissade därför upp priserna, och inte fundamentala faktorer. 

Slutsatsen bör vara att det bör införas rimliga regleringar, som leder till en långsiktig tillväxt, 

snarare än att helt frisläppta aktörer som tänker mycket kortsiktigt får agera helt fritt.  

Vidare kan fler skillnader än paralleller mellan bostadsmarknaden i Stockholmsregionen och 

den situation som var i USA skönjas. Som vi sett under kapitel 4.3 är Sveriges belånings- och 

kapitalmarknad reglerad på flera sätt som hämmar en utveckling som skulle kunna likna den i 

de Förenta Staterna. I kapitel 6 framkommer också fundament för att Stockholmsregionen har 

stark bostadsefterfrågan på grund av immigration och att bostadsägare klarar ökade räntor 

vilket inte var fallet USA.  
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5.3 Fundamentala faktorer och dess indikatorer 
En indikator av något kan ses som en måttstock. En indikators relevans bestäms därför av 

dess förmåga att förutsäga det som analyseras (Lind, 2008). I detta fall är det alltså viktigt att 

de indikatorer som används kan förutsäga en prisförändring på bostadsmarknaden i 

Stockholm. Att studera indikatorer som förändrar efterfrågan och utbudet som enligt 

ekonomisk teori styr priset är därför av hög relevans. De indikatorer som analyseras måste 

bestämmas av de fundamentala faktorer som de speglar, och som i sin tur har något med priset 

på bostadsmarknaden i Stockholm att göra.  

Faktorer som påverkar efterfrågan 

Efterfrågesidan representeras av inflyttande hushåll som söker bostad och de hushåll som 

redan bor i länet och omlokaliserar sig innanför dess gränser (Williams, 2006). Det är av stor 

vikt att studera efterfrågan, eftersom denna påverkar priser. För att göra detta måste tas reda 

på faktorer som påverkar efterfrågan.  

Demografi 
Demografi är huvudanledningen till förändring av efterfrågan och därför till förändring av 

priset (Williams, 2006). Om fler människor flyttar in till ett område krävs fler lägenheter för 

att fylla efterfrågan. Om inflyttningen av hushåll ökar kommer implicit efterfrågan och 

följaktligen marknadsvärdet öka och det är därför av intresse att studera tillströmningen av 

människor samt den totala mängden människor i ett område. 

En speciell egenskap med bostadsmarknaden är att ”konsumtionen” av bostäder sker 

hushållsvis och oftast inte av enstaka individer (även om vissa hushåll består av en person). 

Rimligtvis kan man också anse att ett hushåll per lägenhet är applicerbart för marknaden. På 

grund av bostadsfastigheters och lägenheters unika egenskaper och lokalisering är det därför 

viktigt att se till hushållens diversifiering, det vill säga att inte se dessa som en homogen 

grupp (Williams, 2006).  

Räntor och långivning 

Sänks räntan så minskar brukskostnaderna för att köpa bostad, och man kan sålunda förvänta 

sig en ökad efterfrågan vilket implicit ger en upptrissning av pris (Lind, 2008). Man därför 

rimligen kunna anta att efterfrågan är omvänt proportionell mot räntenivån.  

Bankernas långivning påverkar också marknadspriserna, ty om fler lån ges kan fler hushåll 

köpa bostad, som leder till en ökad efterfrågan och därmed en upptrissning av 

marknadspriserna (Lind, 2008).  

Dessutom är hushållens rationalitet och risktagande en faktor som kan återspegla priset. Priser 

trissas upp om det tas stora mängder lån. Om hushållen är irrationella är detta fundament för 

en bubbla (Lind, 2008). 

Disponibel inkomst 

Hushållens disponibla inkomst anger konsumenters förmåga att betala för sig 

(Nationalencyklopedin, 2011). Denna avgör om det rationella hushållet har förmåga att byta 

boende (eller förmåga att bo kvar) och därmed bidra till både utbud och efterfrågan med sin 

bostads försäljning och köp. Man kan därför anta att stigande huspriser är en funktion av 

förhöjd inkomst (Englund, 2011).  

Förväntningar 

Förväntningar om bostadens pris påverkar köparnas bild om bostadens framtida 

prisutveckling. Sålunda påverkas också efterfrågan på marknaden och ofta hävdas det att den 

senaste tidens husprisutveckling kan förklaras av förväntningar hos bostadsköpare (Englund, 

2011).  
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Faktorer som påverkar utbudet 

Det totala utbudet representeras av hela bostadsstocken. Utbudet kan vidare delas upp i de 

bostäder som är ute för försäljning och de som inte är det. De förra är antingen nybyggda 

bostäder eller bostäder som marknadsförs på begagnatmarknaden, och de senare är antingen 

bostäder som rivs eller sådana bostäder som kan köpas, men som troligtvis endast säljs för 

mer än sitt marknadsvärde, då ägaren inte tänkt sälja. Låter man utbudet representeras på detta 

sätt är utbudet relativt konstant under en kort tid, se under rubrik 4. 

Låter man istället utbudet representeras av vad som marknadsförs på den öppna marknaden, 

bör utbudet rimligtvis istället utgöras av de nybyggda bostäderna och begagnatmarknaden. I 

sådana fall bör utbudet ej sannolikt vara konstant, ty rationella aktörer säljer givetvis efter en 

prisuppgång, och säljer inte vid en prisnedgång. De transaktioner vi analyserar sker på den 

öppna marknaden och således bör också detta perspektiv vara applicerbart. 

Nybyggande och rivning 

Mängd nybyggda lägenheter påverkar utbudet och därför priset. Om mängden nybyggda 

lägenheter ökar, kommer implicit utbudet öka vilket i sin tur leder till sänkta priser. På 

omvänt sätt påverkar antalet rivningar i en region priset. Staten kan på olika sätt 

subventionera och beskatta byggande så incitament för byggherrar ökar respektive minskar att 

utöka utbudet med nybyggande. Vidare bestämmer kommunen hur olika markområden skall 

användas via sin översikts- och detaljplan, och kan genom att använda dessa reglera utbudet. 

Befintlig bostadsstock 

Utbudet av den befintliga bostadsstocken på den öppna marknaden påverkar utbudet för 

gemene man. Om utbudet förändras, så kommer priset på motsvarande sätt att öka. 

Indikatorer som motsvarar faktorer 

Nedan listas relevant information och indikatorer som på ett adekvat sätt kan spegla de 

fundamentala faktorer som bör analyseras för att utröna argument för huruvida bostadspriser 

på marknaden utvecklas. 

Prisutveckling och transaktioner 

 Fastighetsprisindex och bostadsrättsspris. 

 Bostadsrätts- och småhuspriser mot antalet transaktioner för respektive. 

 Bostadsprisprisutveckling mot inkomstutveckling (sk. ”price to income ratio”). 

 Pris-hyra-kvot (enligt kapitel 3.2). 

Demografi och nybyggande 

 Antal nuvarande bostäder i förhållande till folkmängd.  

 Färdigställda lägenheter ställt mot befolkningsutveckling.  

Hushållens inkomst och belåning 

 Förhållandet mellan hushållssektorns disponibla inkomst och räntekostnader. 

 Förhållandet mellan hushållssektorns disponibla inkomst och belåning.  

Ränteutveckling 

 Inflationen och inflationsprognoser. 

 Bostadsobligationsräntan mot fastighetspris, antal transaktioner och bolåneräntan. 
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6. Resultat 
Som beskrivet i kapitel 2 kan man, genom att analysera historiska och rådande data, tolka 

indikatorer för ett kommande prisfall eller tecken på en prisbubbla. De diagram presenterats 

under Bilagor är således främst sammanställningar av historisk statistik till sådana indikatorer 

som i ovanstående kapitel belysts och som därför kan anses vara viktiga. Under denna titel 

presenteras vissa siffror på hur marknaden ser ut idag, argument för och emot ett 

bostadsprisfall samt belyser viss information från bilagorna som grund för dessa. 

6.1 Prisutveckling 
Härunder presenteras resultatet utifrån diskussionen kring prisutvecklingen, denna kopplas 

också starkt till figurerna 2 till 11. 

Bostadsrättspriser och fastighetsprisindex 

Fastighetsprisindex i Stockholms län har ökat nominellt med en faktor nära 8 sedan 1981, se 

figur 4. Realt, det vill säga köpkraftsmässigt, har fastighetspriserna nästan tredubblats. Om 

bostadsrättspriserna, i figur 8, kan man notera att sedan år 2000 har priserna både nominellt 

och realt ungefär fördubblats. Också fastighetspriserna ser vi nästan fördubblats sedan år 

2000. I ett kortare perspektiv visar data från den absolut senaste perioden att priserna ökat 

med ca 5 000 kr per kvm (från ca 30 000 kr/kvm till 35 000 kr/kvm), det vill säga en ökning 

på 17 % under två år, se figur 5. Det kan också ses en stor likhet på utvecklingen av 

bostadsrättspriser och fastighetsprisindex sedan år 2000, vilket belyses av att korrelationen 

över dessa är 0,99, se tabell 7.  

För att få en bild över hur explosivt prisutvecklingen varit i Stockholms län, kan 

prisförändringshastigheten jämföras (dvs. medelprisförändringen per år) med 1990-talskrisens 

prisupptrappning, se figur 4. Kortfattat kan sägas att förändringen realt varit större än 

ökningen inför 1990-talskrisen i främst två etapper: 1995 till 1999 och 2003 till 2006. 

Nominellt har ökningen nästan varit uppe i den dubbla, jämfört med ökningen inför 

fastighetskrisen på 1990-talet. 

I ett internationellt perspektiv har huspriser över lång tid haft hög korrelation, vilket belyses i 

figur 6. Ett prisfall i Sverige skulle, utifrån detta, därför inte vara orimligt. Englund (2011) 

påpekar dock att denna prisökning i Sverige sina förklaringar i fundamenta. För det första har 

frånvaron av reaktionen från utbudssidan på de höga huspriserna lett till en fortsatt stigning, 

jämfört andra länder. Vidare har förväntningarnas betydelse spelat in. Dagens 

kapitalkostnader, som beräknas med bolåneräntan efter skatt minus förväntad inflation (det 

vill säga reala kapitalkostnader för hushållen), motiverar den allmänt låga direktavkastningen. 

Med andra ord antas marknaden värdera hus med noll kapitalkostnad efter skatt (Englund, 

2011).   

En stor realprisökning kan alltså konstateras på bostäder till dagens priser över nästan 20 år, 

och en prisutveckling som är större än inför bristningen av fastighetsbubblan på 1990-talet. 

Detta skulle rimligtvis anses vara en förutsättning för ett förestående prisfall av en bubbla som 

vuxit under denna tid. Dock är det inte nödvändigtvis adekvat att stirra sig blind på priser när 

det ska avgöras om ett framtida prisras är förestående. Det är av stor vikt att se till varför 

denna prisökning skett, och om denna ökning är motiverad, det vill säga om den kan motsvara 

de fundamentala värden som finns på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen.  
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Bostads- och fastighetspris mot antalet transaktioner 

Det konstateras ofta att en förhöjning av antalet transaktioner på marknaden leder till ett 

förhöjt medelpris, det vill säga att korrelationen mellan dessa är hög (Englund, 2011). Detta 

stämmer också väl med grundläggande ekonomisk teori (se under kapitel 2) under 

förutsättning att antalet transaktioner rimligtvis kan ses som ett mått på efterfrågan. I figur 9 

och 10 har därför medelpriset för småhusfastigheter respektive bostadsrätter ställts emot 

antalet transaktioner och kan rimligtvis ses som genomsnittliga årsnoteringar, där det 

ackumulerade utbudet och efterfrågan möts. I dessa figurer ses också att dessa två parametrar 

är starkt korrelerade, då alla noteringar befinner sig i första kvadranten  längs en nästintill rät 

linje, vilket kan belysas av att korrelationskoefficienten mellan transaktioner och bostadsrätter 

är 0.94, respektive 0.82 för småhus, se tabell 7. 

Vad detta betyder, knutet till den eventuella bostadsbubblan, är att om transaktionerna ökar 

kan rimligtvis medelprisförändringen förväntas öka i samma ”takt”, det vill  med hjälp av 

trendlinjen (självklart med en viss felmarginal). Vad som därför kan noteras och som är av 

vikt för lutningen på den sk. trendlinjen (regressionen av datan), som anges i ekvationen till 

höger i diagrammet, är att denna avgör hur mycket priset ökar (eller inte ökar) per transaktion. 

Det är därför intressant att lutningen på trendlinjen är mycket större för småhuspriser 

(lutningen = 0.407, figur 8) än för bostadsrättspriser (lutningen =0.0596, figur 9), vilket 

betyder att priselasticiteten för bostadsrätter är mycket större än för småhus – det vill säga att 

prisetförändringen för varje mer såld bostadsrätt är mycket mindre är prisförändringen för 

varje mer sålt småhus. Detta har dels sin förklaring i att antalet småhus som sålts visserligen 

ökat, medan småhuspriserutvecklingen varit dramatisk (figur 4). För bostadsrätter har 

utvecklingen på både transaktioner och pris däremot nästan följts åt (figur 8) . Utifrån denna 

framtagna kurva skulle exempelvis ökningen för varje mer såld bostadsrätt öka det reala 

medelpriset med ca 60 kr, respektive 407 kr för småhus. 

Under rubriken Demografi och Byggande nedan konkluderas en kraftig brist på nybyggda 

bostäder och därmed att efterfrågan kommer fortsätta öka om inte en större kvantitet bostäder 

börjar byggas, eller om inte fler bostäder omsätts på begagnatmarknaden. Knutet till detta, 

betyder det en ökad efterfrågan på bostäder, vilket trissar upp antalet transaktioner och 

därmed också priset. Dessutom talar den stigande kurvan för transaktionshistoriken (i figur 4 

och 8) också för en en fortsatt prisupptrissning, om denna skulle fortsätta i samma takt.  

För att ge en enkel och överskådlig modellsimulering över priser utifrån dessa diagram skulle 

priserna kunna estimeras som funktion av antal transaktioner, givet att antalet transaktioner i 

snitt per år ökar lika mycket i framtiden som tidigare år, om förutsättningen att korrelationen 

fortsätter vara lika stor antas bestå. Denna snittökning av transaktioner har varit 1 742 för 

bostadsrätter respektive 145 för småhus, se figur 4 & 8, och estimeras med regressionsanalys. 

Detta ger, enligt respektive bostadsforms trendlinje, en ökning av medelpriset per år de 

kommande åren med 104 520 kr för bostadsrätter och 59 015 kr för småhuspriser i 

Stockholmsregionen. Detta skulle alltså, rent teoretiskt, vara fallet för prismedelökningen per 

år om framtiden skulle följa tidigare års transaktionshistorik. Under Demografi och Byggande 

ska vi dock komma till att efterfrågan rimligtvis kommer öka än mer, vilket ger belägg för 

ännu större prisstegringar. Samtidigt ska man ta hänsyn till de avvikelser som finns för 

respektive faktor man stoppar in i denna modell, ty storleken av felet (avvikelserna) för varje 

faktor ökar det fel man också måste prognostisera med, med en multiplikand av felets storlek. 

Dock är syftet med denna studie inte att göra en modellsimulering och avvikelseanalys, utan 

detta exempel görs för att ge en fingervisning vart priserna går, givet en transaktionsökning. 
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Price to Income Ratio 

I figur 11 har kvoten mellan reala småhuspriser och real medelinkomst I Stockholms län 

plottats. Denna visar på nästan en fördubbling under en 20 års tid (6.4 år 1995 till 11.63 år 

2008). Men i och med att inkomsterna i Stockholmsregionen inte följt med, innebär det att 

konsumtionsförmågan för hushållen minskat jämte priserna. Rationella hushåll bör rimligtvis 

ta hänsyn till hur mycket bostadens pris utvecklats i förberedande syfte inför olika scenarier 

på bostadsmarknaden. Till exempel är det rimligt att amortera om marknaden ter sig osäker, 

emedan detta inte rimligtvis är nödvändigt då prisutvecklingen lett till så stor marginal på 

bostaden. Det senare är ofta fallet för bostadsägare som köpte på 90-talet, medan de som köpt 

de senaste 3 eller 4 åren kanske bör vara benägna att amortera om deras inkomst är låg relativt 

huspriset. Att pris-inkomst-kvoten ökat är därför endast ett argument för ett prisras om 

hushållen ej handlar rationellt. 

6.2 Demografi och nybyggande 
Befolkningsutvecklingen i Stockholms län har under de senaste åren ökat kraftigt. Mellan 

åren 2006-2010 ökade Stockholms läns befolkning med 165 000 invånare, vilket kan jämföras 

med normala tillväxtsiffror för tidigare femårsperioder där ökningen legat på ca 75 000 – 

100 000 personer per period. För åren 2009 och 2010 är ökningen 38 000 respektive 35 000 

per år (se figur 12) vilket är de högsta tillväxtsiffrorna som Stockholms län någonsin haft 

(Regionplanekontoret, 2011). 

Bostadsbyggandet har, trots kraftigt ökad efterfrågan, däremot inte ökat nämnvärt i 

Stockholms län, se figur 12. Enligt beräkningar som gjorts var det ackumulerade underskottet 

på bostäder i Stockholms län 2009 nära 73 000. Samma år stod 290 000 personer i 

Stockholms stads bostadskö, en tredubbling sedan 2003 (Stockholms Handelskammare, 

2010). Den naturliga påföljden av en kraftigt ökad efterfrågan och ett närmast stillastående 

utbud på bostäder är att priserna stiger, se kapitel 3 och det är just vad som har hänt på 

bostadsmarknaden i Stockholm. 

Om bostadspriserna nått orimligt höga nivåer så krävs det, för att ”bubblan” ska spricka, att 

antingen efterfrågan kraftigt minskar och/eller att utbudet på bostäder kraftigt ökar på 

motsvarande sätt. Enligt Länsstyrelsens prognos kommer det att påbörjas ca 8 000 bostäder 

2011, men enligt deras bedömning behöver det påbörjas 13 000 nya bostäder per år fram till 

2030 för att tillfredsställa den tillkommande befolkningsökningen. Bedömningen baseras 

dock inte på de senaste årens historiskt mycket höga befolkningsökningar, om den ökningen 

skulle komma att fortsätta behövs det byggas betydligt fler än 13 000 bostäder per år 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010). Därmed verkar det osannolikt att ett prisfall skulle 

bero på en byggboom, och det finns inte heller någonting som tyder på det. 

6.3 Hushållens inkomst och belåning 
Trots att hushållens disponibla inkomst ökat markant i Sverige sedan fastighetskrisen på 1990 

talet, så har hushållens belåning ökat än mer. Som figur 14 visar har hushållens låneskulder 

överstigit den disponibla inkomsten i Sverige och är näst intill fördubblad mot vad denna kvot 

var 1993. Samtidigt ses i figur 15 att ränteutgifterna i procent av den disponibla inkomsten 

trots detta minskat med mer än hälften under samma tidsperiod. Det har troligtvis sin 

förklaring i figur 18, som visar att den 5-åriga bolåneräntan (den bindningsränta som normalt 

sett är stabilare och högre än räntor med kortare bindningstid) under perioden 1995- 2010 

också halverats (från 9.65 % år 1995 till 4.75 % år 2010).     

I en rapport av Hans Lind och Maria Kulander (2008) visas den genomsnittliga 

belåningsgraden (låneandel av bostadspriset) i Stockholmsregionen vara 63 %, men att 
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belåningsgraden i absoluta tal, det vill säga att den vanligaste situationen, var 80 % av priset. 

Den övre kvartilen låg vid 88 % (dvs. en fjärdedel innehade en belåningsgrad över 88 %). 

Vidare påvisas i samma att andelen med rörlig ränta ökat markant sedan 1997 (ca 20 %) till 

2008 (ca 60 %). Med andra ord har räntekänsligheten ökat kraftigt.   

Vidare är belåningen i Stockholmsregionen också störst. Av 515 miljarder utlånade kronor till 

bostadsrätter av bank- och bolåneinstitut, var 324 miljarder av dessa till Storstockholm, det 

vill säga 63 %. I jämförelse med de andra storstäderna har Göteborg 11 % och Malmö 10 % 

av lånevolymen (Bolander, 2011).  

Det finns dock fundament för att banker hämmar sin långivning på grund av regleringar. En 

sådan är till exempel Basel III (Sveriges Riksbank, 2010). Detta betyder att mindre andelar 

kan komma att lånas ut och en mindre mängd lån kan tas av köpare, vilket i sin tur leder till 

färre köpare, minskad efterfrågan och sänkta priser. 

En högre belåning ger en högre räntekänslighet, på grund av utslaget detta ger i 

räntekostnaderna för hushållen. Det vill säga en förhöjd ränta ger alltså högre räntekostnader 

ju högre belåningsgraden är. En förhöjd ränta kan därför leda färre köpare, då köpare som ej 

har råd med för höga brukskostnader faller bort, vilket innebär en minskad efterfrågan och 

därmed minskat pris. Samtidigt kan man se ett tydligt samband mellan den ökande belåningen 

och de förhöjda bostadspriserna, ty en förhöjd utlåning ökar efterfrågan och därmed priserna. 

Bostadspriserna kan därför rimligtvis anta ha stigit till följd av att det de senaste åren varit så 

billigt och lätt att låna pengar. 

6.4 Ränteutveckling 
Utvecklingen på marknadskupongräntan för bostadsobligationerna har fallit kraftigt, se figur 

16, i nästan samma hastighet som inflationen. Dock har, för den femåriga obligationsräntan, 

en real vinst för investeraren kunnat utvinnas fram till år 2000 och därefter har den reala 

vinsten respektive förlusten gått om lott från år till år. Den i stort nedåtgående trenden för 

marknadsräntorna sedan år 1986 betyder också implicit att de investerare som köpt sina 

obligationer, och därmed ”satsat” på en nedåttrend för obligationsräntorna, gjort en stor vinst 

både realt och nominellt gentemot de som väntade. Det som också framgår klart är att 

bostadsobligationerna har följt inflationen, med en korrelation på 0.78, se också tabell 9. Med 

andra ord har en minskad inflation lett till sjunkande styrräntor och därmed reducerade 

kupongräntor för bostadsobligationer. 

Som ovan nämnt har både fastighetspriserna och belåningen ökat, samtidigt som 

bostadsobligationernas kupongränta minskat, vilket också ses i figur 17 och tabell 8 där den 

starkt negativa korrelationen visas. Investerare har därför rimligtvis fortfarande sett detta som 

en givande placering. Detta skulle rimligtvis kunna tolkas som en tro på bostadsmarknaden 

trots låga räntor och låg inflation (som ju ofta implicit beror på lågkonjunktur). Samtidigt 

pekar rapporter från BKN (2009) på att marknaden ser en högre risk i bostadsobligationerna 

de senaste åren, se figur 20. Det är alltså svårt att få en enhetlig bild av vad finansieringssidan 

på kapitalmarknaden tror om framtiden på bostadsmarknaden. 

Kopplat till priset har vi alltså sett en frikostigare finansiering av bostäder samtidigt som 

räntorna gått ned och därmed också marginalerna för vinst hos bolåneinstituten, se figur 18 

och 19. Dessutom har det för låntagarna varit låga räntekostnader och frikostigt med hög 

belåningsgrad på bostaden (se rubriken 6.3). Dock kan framtida regleringar och styrmedel 

som höjda räntor starkt påverka stora delar av efterfrågekanalen vilket därmed kan ge en 

dalande effekt på priserna. Framtida räntehöjningar och regleringar skulle därför kunna vara 

fundament för sänkt efterfrågan och därmed fallande priser.  
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7. Diskussion  
I Diskussionen diskuteras metodiken och datainhämtningen för studien för att klargöra brister 

och fördelar med det utförda arbetet. Vidare förtydligas och motiveras de argument som 

framkommer i kapitel 6 och ur dessa är en slutsats som motsvarar studien framställd. 

7.1 Metodik och datainhämtning 

Metodik 

Innan vi analyserar de resultat som framkommit av arbetet bakom denna rapport, är det viktigt 

att resonera kring på vilket sätt arbetet är relevant inom ämnesområdet. Frågor som: ”har vi 

valt indikatorer som speglar marknaden på ett rimligt sätt?”, eller: ” är våra avgränsningar 

relevanta?” är därför av hög betydelse. Vi ska härunder diskutera de förutsättningar vi använt 

oss av, dvs. om metoden, resultaten eller definitionerna är relevanta för området.  

Vår metod går alltså kortfattat ut på att argumentera kring tesen huruvida bostadsmarknaden i 

Stockholmsregionen står inför ett prisras. Anledningen till denna formulering är att detta 

scenario av störst samhällsintresse jämte alternativen: en prisuppgång eller någon form av 

stabilisering. Dessa två alternativ kan visserligen ge de svenska hushållen större tillgångar och 

därmed bättre välstånd, men en nedgång kan försätta stora delar av de svenska hushållen, och 

därmed landet, i ett mer ekonomiskt ansträngt tillstånd och är därför ur riskhänsyn mer 

intressant att studera. 

Indikatorvalet motiveras främst i kapitel 5. Det som försökt göras är att applicera ekonomisk 

teori med utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. Utefter detta har indikatorer valts som 

rimligtvis kan spegla de fundamentala förhållanden som påverkar utbud och efterfrågan. 

Sådana faktorer som i redan belysts i andra rapporter presenterades i kapitel 3. Rapporten 

syftar visserligen till att ge en helhetssyn på prisbildningen i Stockholmsregionen, men risken 

att alla väsentliga faktorer inte framkommer är alltid i viss mån förestående. 

För att kunna avgöra om den prisstegring som skett är en prisbubbla är det viktigt att 

definitionen för en sådan tydligt framställs. I kapitel 2 postuleras hur de olika definitionerna 

används. Anledningen till den skilda användningen av de två definitionerna är att de skiljer 

sig så väsentligt i sin formulering. Dock argumenterar Lind i sin artikel (2011) att den 

klassiska ekonomens definition av bubbla formulerad av Stiglitz (definition (2), kapitel 2) är 

missvisande. Lind menar att eftersom priser grundas på förväntningar om framtiden, är det 

svårt att förutsäga framtida priser eftersom det nästan är omöjligt att förutsäga rationella 

förväntningar (se också under kapitel 3). Författarna till denna rapport resonerar emellertid att 

förväntningar ofta baseras i att någon form av förutsägbar faktor som påverkar priset och som 

av marknaden anses gynnsam, vilken därför kan utnyttjas för aktörers egen vinning. Ett 

exempel är en låg ränta som prognostiseras fortsatt vara låg och därför kan utnyttjas av köpare 

och därför kan trissa upp priserna. Ett annat är höga bostadssubventioner som främjar 

byggande, vilket ökar utbudet och därmed pressar ner priserna. 

Anledningen till att den geografiska avgränsningen omfattar just Stockholmsregionen är 

främst att detta är den största marknaden i Sverige, samtidigt som belåningen (och därför 

räntekänsligheten) här är störst (se Resultat, kapitel 6) vilket implicit innebär att ett prisfall 

här troligen skulle dra ner andra regionala bostadsmarknader i Sverige. Det är därför ur 

riskhänsyn viktigt att Stockholmsregionens bostadsmarknad inte upplever något större 

prisfall.  
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Valet av att ange en tidsbegränsning från just 1980 och framåt är att dessa data också omfattar 

90-talskrisen och dess upptrappning. Dessutom finns det mycket information om 

bostadsmarknaden från 1980 och framåt. Dock omfattar detta dock ej all statistik som 

presenteras, då datamängden varit begränsad.  

Datainhämtning 

Argumentationen sker både utifrån egen hämtad data och utifrån rapporter från institutioner 

och aktörer. Likväl är informationen från näringsidkande aktörer relativt begränsad, i syfte att 

hålla informationen objektiv (regeringens prognos över BNP är säkerligen också vinklad). 

Majoriteten av den information och statistik som inhämtats och presenterats i rapporten har 

tagits från Statistiska Centralbyråns statistikdatabas och andra myndigheter som bl.a. BKN, 

och vi har därför hanterat denna som statistiskt säkerställd och antagit att denna innehar en 

godtagbar signifikans. 

I den statistik som ledde till figur 8 följde en friskrivningsklausul från SCB, att informationen 

endast omfattar medelpriser på begagnatmarknaden mellan fysiska personer med 

transaktioner i intervallet 0 – 20 miljoner kr och att det på grund av detta inte går att dra några 

slutsatser angående bostadsrättsprisutvecklingen, då hänsyn till storlek, belägenhet och övriga 

faktorer inte tas. Vi anser dock att detta är en samling noteringar av priser på marknaden som 

på ett bra sätt speglar bostadsmarknaden i Stockholms län. Inte minst då korrelationen med 

småhuspriser är väldigt hög, se kapitel 6.  

7.2 Argumentation och slutsats 

Argument 

Prisutvecklingen. En stor prisutveckling jämte andra marknader kan lätt tolkas som att en 

marginal i fallhöjd för pris skapats. Trots detta är det inadekvat att dra slutsatsen att 

marknaden har skapat sig en ”fallhöjd” för priser bara för att utvecklingen i relation till andra 

marknader ökat. Finns det fundamentala faktorer för denna prisökning som varit är denna 

prisökning att anta som ”legitim”. Precis som att exempelvis elektronik blir dyrare om vissa 

metaller ökar i pris, kan fastighetspriser öka om det t.ex. blir dyrare att bygga. 

Bostadspriserna har ökat mycket relativt brukskostnaderna, och dessa brukar historiskt 

utvecklas likartat. Ett argument formulerat av BKN, relaterat till prisökningen är därför att 

hushållens förväntningar om brukskostnaderna för boende inte motiverar den prisökning som 

förekommit och därför förväntas priset nå motsvarande jämvikt från denna fallhöjd som 

numera ackumulerats. 

Byggande i relation till invånarökningen. Ett viktigt argument är att det byggs för få nya 

bostäder i förhållande till hur invånarutvecklingen i Stockholms län ökat de senaste åren, med 

andra ord motsvaras inte utvecklingen för utbudet efterfrågan. Antalet personer i Stockholms 

stads bostadskö har tredubblats sedan 2003 och den naturliga följden av att efterfrågan ökar 

mer än utbudet är att priserna stiger. En prognos från Regionplanekontoret tyder på att det 

kommer påbörjas minst 5 000 för få bostäder 2011, samtidigt som inflyttningen till Stockholm 

är uppe på rekordnivåer. Detta resulterar med all sannolikhet i en fortsatt ökad efterfrågan den 

närmaste tiden.  

Liknande länders prisfall. På grund av andra länders tapp och spruckna bostadsbubblor under 

de senaste åren, som i huvudsak hade sin orsak i bostadskrisen i USA, skulle den starka 

korrelationen för marknadspriser på bostäder rimligtvis kunna vara ett argument för ett 

prisfall i Sverige. Dock skedde andra länders pristapp redan 2008-2009. Att Sverige inte 

upplevde ett prisfall berodde främst på två saker: Den relativt låga utbudsreaktionen på det 
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höga priset, samt marknadens låga värderingar av kapitalkostnader. Efter 2009 är många 

länder återigen på uppgång i takt med Sverige. Det finns alltså lite som tyder på att Sverige 

ska drabbas av ett prisfall liknande andra länders, två år efter finanskrisen. 

Ränteutvecklingen. Prognoser visar på höjda styrräntor och bolåneräntor de kommande två 

åren. Höjda marknadsräntor skulle indirekt kunna leda till minskad finansiering av bolån på 

grund av att obligationsräntan går upp i takt med styrräntan, eftersom att finansiärer därmed 

investerar i sjunkande marknadsräntor. Höjda bolåneräntor leder till att kostnaderna för 

bostaden ökar vilket implicit bör leda till minskat låntagande för hushållen och minskad 

konsumtion på grund av lägre ekonomiska marginaler. I slutändan påverkas därför efterfrågan 

och därmed även bostadspriset negativt. Dessutom har räntekänsligheten i Stockholmregionen 

ökat på grund av högre belåningsgrad (80 %) och högre andel hushåll med rörlig ränta (60 %). 

Samtidigt är hushållens räntekostnader ställt i relation till disponibel inkomst lägre än på 

länge (Figur 15), vilket är en indikator på att hushållen är rationella, samtidigt som hushållens 

disponibla inkomst ökat. Prognoser från HSB, Nordea och SBAB pekar på en rörlig 

bolåneränta på ca 5 % i april 2013, dvs. om nästan exakt två år. Enligt Harry Flam är det då 

fortfarande inte dyrare kvadratmeterkostnader i en bostadsrätt än i en nybyggd privatägd 

hyresrätt. Således bör inte räntorna kunna orsaka ett prisfall inom den närmaste tiden. 

Sveriges närmaste framtid. Prognoser tyder på att arbetslösheten sannolikt kommer minska de 

kommande åren, samtidigt som den svenska BNP-tillväxten spås vara fortsatt hög flera år 

framöver. Jobb kommer att skapas, framförallt i storstadsregionerna, vilket innebär att 

människor kommer att vilja bosätta sig i Stockholms län för arbetets skull. Detta tyder i 

sådana fall på en fortsatt hög efterfrågan med en prisupptrappning som följd. Samtidigt kan 

bankregleringar som exempelvis kommande Basel III ge samma effekt på utlåningen som en 

förhöjd ränta och leda till hämmad utlåning från bolåneinstitut till hushållens bostadsköp, 

vilket i sin tur minskar efterfrågan och därmed priserna. Dock är dessa fundamenta i stor del 

spekulativa utifrån hur de påverkar marknaden och faller därför i kraft som argument. 

Förväntningar. Kontinuerliga varningar om prisökningen på bostadsmarknaden, och risken 

för framtida prisfall på denna, borde skrämma bort de flesta aktörer som inhandlar bostäder av 

rent spekulativa syften. De på marknaden irrationella förväntningar som enligt ”the Bigger 

Fool Theory” skapar en bubbla kan därför anses vara små. Vidare menar rapporter, enligt 

Lind (2011), att hushållens rationalitet också är god i dagsläget. 

Bostadsprisets oförutsägbarhet. Vissa fundamentala faktorer menas av vissa (se kapitel 3.1) 

ligga på orimliga nivåer och priser kan därför variera oavsett vilka fundamenta prisstegringen 

motiveras av. Vidare säger teorin om effektiva marknader att en framtida prisutveckling inte 

går att förutspå, då priset på en vara motsvarar all tillgänglig information, och att sådan 

information som imorgon påverkar priset inte finns idag. 

Slutsats 

I enlighet med Stiglitz definition (definition (2)) finns argument som byggs upp av indikatorer 

vilka pekar på att prisutvecklingen kan förklaras utifrån vissa fundamentala faktorer, såsom 

den långsamma utbudsreaktionen, låga kapitalkostnader för hushållen, marknadens rimliga 

förväntningar och goda prognoser för ekonomin. Samtidigt pekar den höga pris-hyra-kvoten, 

prognoser för räntehöjningar och den låga avkastningen för hushållen på en prisnedgång.  

Det är, tyvärr, omöjligt för oss att varken förkasta eller bevisa den tes som presenterades i 

början av arbetet, men det är heller inte meningen. Den bostadsbrist som idag håller på att 

skapas i Stockholm, i kombination med att den svenska ekonomin av flera oberoende aktörer 



 

30 

 

spås vara stark de kommande åren, är tillräcklig för att ett kraftigare prisfall inom den 

närmaste tiden borde vara osannolikt. I ett kortare perspektiv spelar det mindre roll att 

räntorna är på väg upp, då takten för räntehöjningarna troligtvis är för långsam för att komma 

upp i nivåer där en mängd hushåll blir tvungna att sälja sina bostäder. Eventuella framtida 

regleringar på kreditmarknaden bör troligtvis enbart komma kunna ha en avmattande effekt på 

prisökningen, hushållen kommer inte sälja sina bostäder till underpris om de inte måste. Ett 

troligt scenario är att prisökningen den närmaste tiden kommer att stagnera, men att prisnivån 

mycket väl kan ligga över dagens nivåer just på grund av den stigande efterfrågan.  

Således är tesen orimlig - inget större prisfall kommer sannolikt att äga rum på Stockholms 

bostadsmarknad inom den närmaste framtiden.  
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Tabell 5. Regeringens arbetslöshetsprognos. (Thulin, 2011) 

 

 

 

% 1kv 2011 2kv 2011 1kv 2012 1kv 2013 1kv 2014

Riksbanken 1,4 1,7 2,5 3,2 3,6

% 11-okt 12-apr 13-apr

HSB rörlig (3 mån) 4,4 5,3 5,35

HSB bunden ränta 2 år 4,35 5 5,25

HSB bunden ränta 5 år 5,4 5,65 5,7

HSB reporänteprognos 3 3

Nordea rörlig (3 mån) 4,35 4,8 5,05

Nordea bunden ränta 2 år 4,9 5,05 5,2

Nordea Bunden ränta 5 år 5,7 5,8 5,8

Nordea reporänteprognos 2,25 2,75 3,5

% 11-dec 12-dec

SBAB rörlig (3 mån) 4,15 4,95

SBAB bunden ränta 2 år 5 5,55

SBAB bunden ränta 5 år 5,85 5,95

SBAB reporänteprognos 2,25 3,25

Institution/Bank 2011 2012 2013

Konjunkturinstitutet 4,2 % 3,1 %

Swedbank 4,0 % 2,2 %

Riksbanken 4,6 % 3,0 % 2,25 %

Danske bank 3,5 % 1,6 %

Regeringen 4,6 % 3,8 % 3,6 %

Handelsbanken 4,1 % 3,2 %

% 2011 2012 2013 2014 2015

Regeringen 7,3 6,5 5,8 5,2 4,9
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Tabell 6. Korrelation mellan Småhus- och bostadsrättspriser (SCB, 2011). 

 
Tabell 7. Korrelation mellan transaktioner och bostadsrätts- respektive småhuspriser (SCB, 2011). 

Stockholms Län (SCB, 2011)

Nominella medelpriser

år Bostadsrätter Småhus korrelering

2000 926 1968

2001 992 2192

2002 1132 2349

2003 1151 2432

2004 1238 2579

2005 1403 2742

2006 1649 3077

2007 1984 3476

2008 1874 3477

2009 1997 3518 0.994

Stockholms Län SCB, 2011

Nominella medelpriser

År permanentbostad (ej tomträtt) Bostadsrätter

Antal sålda

Köpeskilling, 

medelvärde i 

tkr Korrelation Antal sålda

Köpeskilling, 

medelvärde i 

tkr Korrelation

1981 4866 506

1982 5547 505

1983 6031 519

1984 6281 531

1985 6449 558

1986 6389 607

1987 5244 727

1988 5622 953

1989 5765 1121

1990 4892 1236

1991 7439 1348

1992 3981 1194

1993 5313 1041

1994 6095 1136

1995 5757 1149

1996 7041 1132

1997 7693 1275

1998 6756 1437

1999 7539 1622

2000 6772 1968 19176 926

2001 7409 2192 20142 992

2002 7609 2349 22105 1132

2003 8850 2432 23662 1151

2004 9192 2579 26492 1238

2005 9590 2742 30390 1403

2006 9097 3077 31302 1649

2007 9618 3476 33781 1984

2008 8471 3477 30451 1874

2009 8423 3518 0.822 33623 1997 0.944
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Tabell 8. Korrelation mellan Småhuspriser och Bostadsobligationsräntan (SCB, 2011). 

Stockholms Län SCB 2011

Nominella medelvärden

År BoObl 5år Småhuspriser

Räntenivå 

(%)

Köpeskill

ing, 

medelvär

de i tkr Korrelation

1986 10.4835 607

1987 12.0253 727

1988 11.4794 953

1989 11.6613 1121

1990 14.2458 1236

1991 11.8678 1348

1992 11.8754 1194

1993 8.9775 1041

1994 9.904 1136

1995 10.3029 1149

1996 7.8425 1132

1997 6.344 1275

1998 5.1754 1437

1999 5.2306 1622

2000 5.9085 1968

2001 5.2755 2192

2002 5.3855 2349

2003 4.3591 2432

2004 4.0303 2579

2005 3.0401 2742

2006 3.7518 3077

2007 4.5387 3476

2008 4.9158 3477

2009 3.574 3518 -0.7952902
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Tabell 9. Korrelation mellan Bostadsobligationsräntan och inflationen (SCB, 2011). 

  

Stockholms Län SCB 2011

Nominella medelvärden

År BoObl 5år Inflation

Räntenivå 

(%) (%) Korrelation

1986 10.4835 4.2

1987 12.0253 4.2

1988 11.4794 5.8

1989 11.6613 6.4

1990 14.2458 10.5

1991 11.8678 9.3

1992 11.8754 2.3

1993 8.9775 4.7

1994 9.904 2.2

1995 10.3029 2.5

1996 7.8425 0.5

1997 6.344 0.5

1998 5.1754 -0.2

1999 5.2306 0.5

2000 5.9085 1.0

2001 5.2755 2.4

2002 5.3855 2.2

2003 4.3591 1.9

2004 4.0303 0.4

2005 3.0401 0.5

2006 3.7518 1.4

2007 4.5387 2.2

2008 4.9158 3.4

2009 3.574 -0.3 0.777
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Figur 1. Utlåning i procent av BNP (Jaffee, 1994). 

 

Figur 2. Reala husprisutvecklingen inför fatighetskrisen 1990 (Jaffee, 1994). 
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Figur 3. Standard & Poor’s husprisindex (the McGraw Hill Companies, 2011) 

 

  
Figur 4. Fastighetsprisindex och antal småhustransaktioner, realt (referensår 1981) och nominellt i region 

Storstockholm (SCB, 2011). 
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Figur 5. Bostadsprisutvecklingen i Storstockholm de senaste 2 åren (Mäklarstatistik, 2011). 

 
Figur 6. Svenska hus priser i ett internationellt perspektiv (Englund, 2011). 
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Figur 7. Förändring av Fastighetsprisindex (SCB, 2011). 

 

 
Figur 8. Bostadsrätters medelprisutveckling och antal transaktioner i Stockholms län. Statistik baseras i 

noteringar lämnade från bostadsrättföreningar runt om i Stockholms län (SCB, 2011) 
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Figur 9. Reala småhusmedelpriser referensår 2009 mot antal transaktioner samma år, för permanentboende 

i Stockholms län (SCB, 2011). 

 

 
Figur 10. Reala bostadsrättspriser med referensår 2009 mot antal transaktioner samma år, för 

permanentboende i Stockholms län (SCB, 2011). 
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Figur 11. Utveckling av kvoten mellan bostadsprispris mot medelinkomst (s.k. Price to income ratio) för 

fastigheter och bostadsrätter (SCB, 2011). 

 

 

 
Figur 12. Folktillväxten jämte antal färdigställda lägenheter i Stockholms län (SCB, 2011). 
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Figur 13. Kvoten mellan antal inflyttade personer och antal färdigställda lägenheter varje år (SCB, 2011). 

 

 
Figur 14. kvoten mellan hushållssektorns låneskulder och disponibel inkomst (SCB, 2011). 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Antal inflyttade personer per färdigställd 
lägenhet 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kvoten mellan huhållens låneskulder och 
disponibla inkomst 



 

46 

 

 
Figur 15. Ränteutgifter i procent av disponibel inkomst (SCB, 2011). 

 
Figur 16. Bostadsobligationsräntan bundet på 5 år respektive på 2år, samt inflationen. Nedan visas dessas 

korrelation (SCB, 2011). 
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Figur 17. Bostadsobligationsräntan bundet på 5 år respektive på 2år, samt Bostadsfastigheters medelpriser. 

Nedan visas dessas korrelation (SCB, 2011). 

 

 
Figur 18. Bostadslåneränta jämte Bostadsobligationern kupongränta (marknadsmässigt). (SEB, 2011) 
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Figur 19. Hushållensbelåningsgrad och fastighetsprisindex (BKN, 2009). 

 
Figur 20. Marknadens risksyn på bostadsplaceringar, mätt som differensen mellan statsobligationer och 

bostadsobligationer (BKN, 2009). 


