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Abstract 
 

In connection with the global financial crisis a real estate crisis also broke out in Spain with 

devastating consequences for the Spanish economy. Spain is unique because of the fact that 

the construction and real estate sectors have had such a central role in the country´s strong 

economic development during the last decade. Prices in real estate have seen a very stable and 

powerful increase caused by various factors that will be explained more in depth in this paper. 

 

This rise in prices has not been justified in its total scale by the underlying fundamental 

factors, as evidence exist that a price bubble was created in the residential market during the 

beginning of the 2000s. The bubble burst around the turn of the year 2007/2008 and since 

then the prices have been slowly decreasing. Because of structural insufficiencies in the 

Spanish economy and its big dependence from the construction sector, today with 5 million of 

unemployed people and about 1,5 million newly built dwellings still unsold, Spain faces a 

worrisome situation. 

 

During the expansive years of the Spanish economy the building activity was very intense and 

about 5 million new dwellings were added to the housing stock in just a few years. The lack 

of political responsibility and the credit bubble, mostly caused by very generous lending 

conditions implemented by regional savings banks for many years, allowed for over-

production of housing. Today, a very large part of these new dwellings remain unsold and the 

big challenge is to get these quickly out on the market. For this to happen, a further downward 

adjustment of the prices is expected. 

 

Many lessons can be learned from this real estate crisis and in the future there should be more 

awareness of the risks that such a strong and prolonged increase in real estate prices can 

create. Spanish politicians and the financial institutions should have acted more responsibly 

and reacted earlier to the negative signals that pointed towards an over-valuation of the 

residential market. After the big deregulation of the financial markets, the Spanish 

government has restructured the banking sector. This should prepare the ground for more 

careful lending, and thereby prevent future credit bubbles since these are highly correlated to 

real estate bubbles. 
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Sammanfattning 

 

I samband med den globala finanskrisen bröt också en fastighetskris ut i Spanien med 

förödande konsekvenser för den spanska ekonomin. Spanien är unikt i och med att bygg- och 

fastighetssektorn haft en så central roll i landets starka ekonomiska utveckling det senaste 

decenniet. Priserna på bostäder har haft en stabil och väldigt kraftig uppgång till följd av en 

rad faktorer som förklaras närmare i uppsatsen. 

 

Dessa faktorer kan förklara en stor del av prisstegringen, men denna har inte varit befogad i 

sin fulla skala då det finns bevis för att det skapades en prisbubbla på fastighetsmarknaden 

under början av 2000-talet. Prisbubblan sprack till slut vid årsskiftet 2007/2008 och sedan 

dess har fastighetspriserna sakta sjunkit. Till följd av de strukturella bristerna i den spanska 

ekonomin och det stora beroendet av byggsektorn finner man sig idag i en oroväckande 

situation där 5 miljoner personer är arbetslösa och ca 1,5 miljoner nya bostäder står tomma. 

 

Under den spanska ekonomins expansiva år byggdes det i ett väldigt högt tempo och 

bostadsbeståndet utökades med 5 miljoner nya bostäder på bara några år. Bristen av politiskt 

ansvar och kreditbubblan, mestadels orsakad av väldigt generösa lånevillkor från de regionala 

sparbankerna under många år, tillät denna överproduktion av bostäder. En stor del av de nya 

bostäderna står idag osålda och den stora utmaningen är att snabbt få ut dessa på marknaden. 

För att detta ska ske förväntas det ytterligare prisjusteringar nedåt. 

 

Mycket lärdom kan tas från denna fastighetskris och i framtiden bör man vara mer försiktig 

med riskerna som finns i en alltför stark och långvarig prisstegring i bostadspriser. Spanska 

politiker och de finansiella instituten borde ha agerat mer ansvarsfullt och reagerat tidigare på 

de negativa signaler som under många år pekade på att bostadsmarknaden var övervärderad. 

Efter den stora avregleringen av finansmarknaden har den spanska regeringen omstrukturerat 

banksektorn. Detta borde lägga grunden för en mer försiktig kreditutgivning och på så vis 

förhindra framtida kreditbubblor då dessa är starkt relaterade till fastighetsbubblor. 
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Förord 
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Stockholm. Uppsatsen är det avslutande momentet i min civilingenjörsutbildning på 
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kunskap som jag samlat på mig under de senaste åren och för att de väckt mitt intresse för 

ämnet Bygg- och Fastighetsekonomi. Ett stort tack går också till min handledare Hans Lind 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Spanien var ett av de EU-länder som drabbades hårdast av den internationella finanskrisen 

2008 och den spanska regeringen har antagit flera sparåtgärder de senaste åren för att få bukt 

med de dåliga statsfinanserna. Samtidigt som dessa sparpaket har antagits i riksdagen har 

arbetslösheten skjutit upp till rekordnivåer och står i dagsläget på ca 22 % vilket är mer än 

dubbelt så högt som EU-snittet. 

 

Den ökade arbetslösheten i Spanien är direkt kopplad till fastighetsmarknaden och 

byggsektorn i landet. Man gick från att ha haft en rekordlåg arbetslöshet på 7,9 % våren 2007 

till 22 % fyra år senare vilket motsvarar ungefär fem miljoner arbetslösa. Problemet med det 

spanska systemet var att alltför många av jobben var temporära och av låg kvalitet, såsom 

byggarbetare som anlitades till olika projekt.
1
 

 

Mellan 2003 och 2007 byggdes ungefär 700 000 hus om året vilket innebar ett väldigt stort 

behov av arbetskraft inom byggsektorn. Byggboomen nådde sin peak 2007 men efter att 

prisbubblan på fastighetsmarknaden spruckit och den rådande finanskrisen bröt ut under 2008 

stoppades nästan alla stora byggen över hela landet. Företagen och regeringen hade haft 

överoptimistiska förväntningar på marknaden som inte kunde vidhållas vilket lämnade 

fastighetsmarknaden i en svår situation där det idag beräknas finnas mellan 1-2 miljoner 

osålda lägenheter. 

 

Idag står landet inför enorma utmaningar för att kunna vända på den ohållbara situationen, 

först och främst måste man få ut det stora överskottet av osålda bostäder på marknaden för att 

priserna ska kunna återhämta sig. Det måste dessutom ske strukturella ändringar i ekonomin 

och lärdom måste tas ur denna fastighetskris för att liknande kriser inte ska behöva uppstå 

igen i framtiden. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att redogöra för utvecklingen av den spanska 

fastighetsmarknaden, samt analysera de underliggande orsakerna till nämnda utveckling och 

skapandet av prisbubblan. Utöver det är min avsikt även att analysera hur diskussionen går i 

dagsläget och vad som behöver göras för att förhindra att liknande situationer uppstår i 

framtiden. 

 

De centrala frågeställningarna i examensarbetet är: 

 

 Hur har utvecklingen av fastighetsmarknaden sett ut det senaste decenniet? 

 Hur ser det spanska fastighetssystemet ut? 

 Vilka faktorer spelade in i skapandet av prisbubblan? 

 Vilka åtgärder behöver vidtas för att undvika att liknande situationer uppstår i 

framtiden? 

                                                 
1
 www.elpais.com, april 2011 

http://www.elpais.com/
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1.3 Metod 

Metoderna för detta examensarbete består av en omfattande genomgång av litteratur och 

skrifter på området. En del av den funna litteraturen är internationell men mestadels spansk, 

bestående av vetenskapliga rapporter från forskare och andra institutioner som t.ex. den 

Spanska Centralbanken och Utvecklingsministeriet. Jag har även använt mig av information 

från diverse aktuella tidningsartiklar. 

 

Förutom genomgången av litteratur har också diskussioner förts med lärare från två olika 

spanska universitet som forskar på området. Dessa diskussioner har varit av stort värde då de 

kunnat förse mig med vital information som annars är svåråtkomlig. 

 

Jag har också använt mig av två statistiska databaser (INE och www.fomento.es) varifrån jag 

bland annat fått värdefull information om prisändringarna på lägenheter och hus de senaste 

åren. 

 

Metodproblem 

Det finns relativt lite och något föråldrad information att hitta på nätet som inte är på spanska. 

Det kan vara bra att ha kontakter i Spanien som kan förse en med relevant och mer aktuell 

information. Dessutom är det en stor fördel om man kan språket då det besparar tid och energi 

på att slippa översätta alla skrifter till svenska. 

1.4 Avgränsning 

I detta arbete kommer inte kommersiella fastigheter att behandlas utan fokus kommer ligga på 

bostadsmarknaden. Finanskrisen kommer inte heller beröras även om den är starkt 

sammankopplad till fastighetskrisen. Däremot så kommer sektion fem handla om det spanska 

banksystemets utveckling de senaste åren och om sparbankernas roll i skapandet av 

kreditbubblan. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju sektioner. I bilagorna kan utförliga prisindex ses för alla spanska 

regioner och provinser för perioden 2005-2011, samt statistik för den årliga utvecklingen av 

bostadsbeståndet under perioden 2001-2010. 

http://www.fomento.es/
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2. Teori 

2.1 Bostadsmarknadens påverkan på makroekonomin 

Bostadsmarknaden har genom historien spelat en central roll i finanssektorn och ekonomin 

som helhet. Många av de stora ekonomiska kriserna, som t.ex. den svenska 90-talskrisen och 

den senaste globala krisen, har till en hög grad kopplats samman med kraftiga fall i 

fastighetspriser. 

 

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar bostadsmarknaden och dessa kan indelas i 

reala, institutionella och finansiella faktorer, såsom sysselsättningen, skatter och kreditutbud. 

Bostadsmarknaden påverkar i sin tur makroekonomin, som t.ex. BNP-utvecklingen och 

inflationen, via ”konsumtionskanalen” och ”stabilitetskanalen” som kan ses i figur 1 nedan.
2
 

 

 
Figur 1: Bostadsmarknaden och makroekonomin (Källa: Sveriges Riksbank) 

2.1.1 Konsumtionskanalen 

Förändringar i bostadspriser går hand i hand med hushållens konsumtion då 

prisförändringarna på bostäder påverkar hushållens förmögenhet. Då priserna går upp 

upplever hushållen att de får större utrymme att konsumera samtidigt som det blir lättare att 

låna då bostaden fungerar som säkerhet för lån. Däremot om priserna faller blir det svårare för 

hushållen att ta lån och villkoren för lånen försämras. Det leder till att man konsumerar 

mindre och ibland även amorterar ner sina skulder då man inte känner sig lika bekväm med 

sin skuldnivå längre. 

                                                 
2

 Sveriges Riksbank, 2011 
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2.1.2 Stabilitetskanalen 

Fall i bostadspriser kan även påverka det finansiella systemet då det kan uppstå situationer där 

hushållens bostadslån överstiger värdet på bostaden. Om den rådande ekonomiska situationen 

samtidigt är dålig och arbetslösheten stiger kan det leda till att hushållens förmåga att 

återbetala lånen kraftigt försämras. De kreditgivande instituten får därmed räkna med förluster 

som i sin tur kan orsaka solvensproblem hos instituten. När detta sker ökar risken att det 

finansiella systemets stabilitet hotas. 

 

Men det kan, förutom solvensproblem, även uppstå likviditetsproblem i det finansiella 

systemet till följd av utvecklingen på bostadsmarknaden. Det sker när de kreditgivande 

institutens finansiärer drar tillbaka sin finansiering på grund av den ökade osäkerheten kring 

sina placeringar, vilket kan leda till en ansträngd likviditetssituation.
3
 

2.2 Övervärdering av bostäder 

Det diskuteras ofta om bostäderna är övervärderade, speciellt i Sverige där priserna har ökat 

kraftigt ända sedan mitten av 90-talet. Men det är inte lätt att besvara den frågan då det inte 

finns en entydig definition av vad som menas med en övervärderad bostad. Tre vanliga 

definitioner är följande: 

 

Bostadspriserna är övervärderade om: 

 

 Bostadspriserna ligger över sin långsiktiga trend 

 Bostadspriserna inte kan förklaras med fundamentala faktorer 

 Prognoser från modellerna indikerar sjunkande bostadspriser 

I Sverige har den långsiktiga trendtillväxten för de reala bostadspriserna varit runt 3 procent 

per år sedan 1986, vilket är mindre än den faktiska prisökningen på bostäder som har legat på 

4 procent per år. En utav de modeller som används för att analysera bostadspriser är den 

allmänna jämviktsmodellen och det är utifrån denna som Riksbanken har baserat sin 

trendtillväxt på 3 procent. Enligt den allmänna jämviktsmodellen skulle de svenska 

bostadspriserna i dagsläget alltså ligga runt 20 procent över trend.
4
 

 

Å andra sidan kan de svenska bostadspriserna förklaras med fundamentala faktorer vilket talar 

för att de inte är övervärderade. Med fundamentala faktorer eller ”fundamenta” menas 

naturliga ekonomiska förklaringar till den prisstegring som skett. I Sveriges fall kan man peka 

på att hushållens inkomstutveckling varit god, att realräntan sjunkit och att utbudet av 

bostäder inte ökat speciellt mycket för att förklara prisstegringen i bostadspriser. Sveriges 

situation är ganska olik andra länders då bostadsbyggandet de senaste 15 åren varit väldigt 

lågt och realräntan också varit väldigt låg under denna period. I de flesta andra länder har 

byggandet ökat kraftigt åren före krisen, vilket är Spaniens fall som jag kommer diskutera mer 

djupgående senare, och har på så sätt förvärrat krisen när den väl kom.
5
 

 

 

                                                 
3
 Sveriges Riksbank, 2011, s. 13-15 

4
 Sveriges Riksbank, 2011, s. 81 

5 
Sveriges Riksbank, 2011, s. 17 
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Det används som nämnts tidigare en rad olika modeller för att analysera bostadspriserna och 

det man har gjort är att använda faktiska värden, på t.ex. olika ekonomiska variabler, för att 

utifrån dessa kunna skatta hur priserna på bostäder borde ha utvecklats från ett visst år fram 

tills idag. De mest använda modellerna är den allmänna jämviktsmodellen, den ekonometriska 

modellen samt BVAR-modellen. Enligt Riksbanken förklarar alla dessa modeller 

prisstegringen med fundamentala ekonomiska faktorer och modellernas uppskattningar 

stämmer relativt bra överens med den faktiska utvecklingen av bostadspriserna i Sverige.
6
 

2.3 Definitionen av en prisbubbla 

För att i kunna fastställa om det funnits en prisbubbla på den spanska bostadsmarknaden är 

det viktigt att först definiera vad en prisbubbla är då det är ett mångtydigt begrepp. Det råder 

idag stor oenighet om vilken som är den mest korrekta definitionen av en prisbubbla och det 

finns flera olika förklaringar från olika forskare. 

 

Normalt sett finns det en prisbubbla när priset går upp på ett sådant sätt att det inte går att 

förklara med ”fundamenta” och sedan faller ner till sin ”rationella” nivå. Exempel på 

fundamenta är förändringar i inkomst- och räntenivåer. Andra exempel på fundamenta som 

förklarar kraftiga värdeökningar kan vara ny positiv information angående konjunkturen, 

minskade skatter eller förändrade regleringar som gör det svårare för nykonstruktion.
7 

 

Hans Lind, forskare på området, förespråkar en relativt enkel definition som lyder: ”det finns 

en bubbla om priset på en vara först ökar dramatiskt och sedan nästan omedelbart faller 

dramatiskt.” 

 

Denna definition fokuserar bara på den specifika utvecklingen i priser och inte varför priset 

utvecklats på ett särskilt sätt.
8
 

2.4 Fastighetsbubblor 

Centralbanker över hela världen försöker övervaka kraftiga uppåtgående trender i 

bostadspriserna för att minimera risken för skador i det finansiella systemet. Speciellt kraftiga 

ökningar som framkallats av en kreditboom är viktiga att övervaka då de kan visa sig vara 

väldigt skadliga. Det finansiella systemet har blivit mer sårbart för bostadspriskollapser sedan 

den finansiella liberaliseringen som skett i många länder på 1980- och 1990-talen. Denna 

liberalisering har inneburit kraftigt ökade LTV-kvoter (större andelar lån i förhållande till 

värde) på bostadsmarknaden. 

 

Det kan däremot vara väldigt svårt för centralbanker att identifiera bostadsprisbubblor i data. 

Internationellt sett har bostadspriserna ökat kraftigt de senaste 40 åren och IMF har studerat 

denna utveckling noga utifrån ett antal olika modeller. Utifrån dessa har man kunnat 

identifiera ett antal globala faktorer som bidragit till boomen, som t.ex. ökningen av inkomst 

per capita, räntor och bankkredit. Man har kunnat förklara den större delen av prisökningen av 

bostäder under perioden 1971-2003. Men man har även kunnat identifiera en del länder som 

Spanien, Irland, Storbritannien och Australien där prisökningarna ligger 10-20 procent över 

den nivå som kan förklaras av fundamenta.
9
 

                                                 
6 

Sveriges Riksbank, 2011, s. 83 
7
 Lind, H., 2011 

8
 Lind, H., 2008 

9
 Sveriges Riksbank, 2011, s. 190-191 
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Det finns genom historiens gång många exempel på bostadspriskollapser i samband med 

finanskriser och i tabell 1 nedan går dessa att skåda. Genomsnittsfallet i bostadspriser efter en 

finanskris är 36 % och nedgången varar i genomsnitt fem år.
10

 

 

     

NEDGÅNGENS 

 

KRIS- 

  

NEDGÅNGENS  STORLEK 

LAND DATUM TOPP BOTTEN LÄNGD (I PROCENT) 

Avancerade ekonomier: De fem stora 

     Finland 1991 1989:Q2 1995:Q4 6 år -50,4 

Japan 1992 1991:Q1 Pågår Pågår -40,2 

Norge 1987 1987:Q2 1993:Q1 5 år -41,5 

Spanien 1977 1978 1982 4 år -33,3 

Sverige 1991 1990:Q2 1994:Q4 4 år -31,7 

      Asienkrisen: De sex stora 

     Hongkong 1997 1997:Q2 2003:Q2 6 år -58,9 

Indonesien 1997 1994:Q1 1999:Q1 5 år -49,9 

Malaysia 1997 1996 1999 3 år -19,0 

Filippinerna 1997 1997:Q1 2004:Q3 7 år -53 

Sydkorea 1997 

 

2001:Q2 4 år -20,4 

Thailand 1997 1995:Q3 1999:Q4 4 år -19,9 

      Övriga tillväxtländer 

     Argentina 2001 1999 2003 4 år -25,5 

Colombia 1998 1997:Q1 2003:Q2 6 år -51,2 

      Historiska episoder 

     Norge 1898 1899 1905 6 år -25,5 

USA 1929 1925 1932 7 år -12,6 

Tabell 1: Information om historiska fastighetskriser i världen (Källa: Sveriges Riksbank) 

När man talar om vilken politik som ska användas för att bekämpa bubblor i 

fastighetspriserna och förhindra finanskriser vill man ofta ha en ”bubbelteori” för att kunna 

förstå hur dessa bubblor byggs upp. Det finns en hel del teorier om fastighetsbubblor men de 

flesta är överens om att mängden likviditet som centralbankerna tillhandahåller som pengar 

eller krediter är en viktig faktor för utvecklingen av bubblor. Sett ur ett historiskt perspektiv 

så har de flesta bubblor orsakats av en expansion av pengar eller krediter. 

 

De studier som gjorts på olika fastighetskriser i världen har visat på en gemensam nämnare, 

vilken är finansiell liberalisering och en relativt stor kreditexpansion. Det vanliga 

händelseförloppet är sedan att aktiebörsen upplever ökningar på cirka 40 procent över det 

vanliga, samtidigt som priserna på fastigheter och andra tillgångar också stiger avsevärt. 

Bubblan tenderar sedan att brista plötsligt och aktie- och fastighetsmarknaderna kollapsar. I 

genomsnitt dröjer det ett år efter kollapsen innan en bankkris utvecklas, i och med att banker 

och finansinstitut ofta är överexponerade mot aktie- och fastighetsmarknaderna.  
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Sveriges Riksbank menar att den viktigaste reformen för att förhindra framtida kriser är att 

utveckla en politik som säkerställer att tillgångsprisbubblorna hålls på en så låg nivå som 

möjligt. För detta skulle man behöva lätthanterliga bubbelmodeller vilket har varit väldigt 

svårt att utveckla.
11

 

2.5 Nyproduktion av bostäder 

Byggandet av nya bostäder har en viktig roll för prisnivån då det styr utbudssidan. 

Investeringar i nytt byggande har enligt studier visat sig vara cykliskt och det ter sig ofta 

viktigt att försöka tona ner dessa cykler då efterfrågan för bostäder kan ändras snabbt. Man 

bör vara försiktig också under ekonomiskt bättre tider för att undvika situationer där de 

färdigbyggda lägenheterna inte längre har samma efterfrågan (som när produktionen startade) 

och därmed inte kan säljas på marknaden, vilket var vad som hände i Spanien. 

 

För att kunna göra en uppskattning av hur mycket nykonstruktion som kommer skjutas till på 

utbudssidan använder man sig ofta av kvoten, Tobin´s Q, som definieras enligt följande: 

 

Tobin´s Q = priset på en existerande (nybyggd) fastighet / produktionskostnaden 

 

Om Tobin´s Q är högre än 1 är det lönsamt att bygga och addera nykonstruktion till den 

existerande stocken. På landsnivå skiljer sig Tobin´s Q väldigt mycket mellan olika 

kommuner då vissa kommuner lider av befolkningsminskning, vilket leder till att ingenting 

byggs där till skillnad från t.ex. Stockholmsområdet som har en hög befolkningstillväxt och 

därmed en växande efterfrågan på bostäder. 

 

Problemet är dock att byggsektorn står inför ett problem som kallas för ”konstruktions lagg”, 

vilket innebär att det normalt tar minst ett par år innan större byggprojekt står färdiga. Det 

innebär i sin tur att priserna på fastigheter kan antingen vara desamma eller högre än de man 

räknat med i sin lönsamhetskalkyl, men de kan å andra sidan vara lägre också vilket kan leda 

till ekonomiska förluster.
12

 

2.6 Orsaker till överproduktion 

Det värsta scenariot är när en överproduktion leder till att ett stort antal bostäder kommer ut 

på marknaden precis efter det att ekonomin gått in i en recession. Om man ser på 

byggcyklerna i Sverige sedan 80-talet kan man konstatera att det har hänt ett antal gånger att 

man fått ett väldigt olägligt tillskott av fastigheter till stocken just när man befinner sig i en 

ekonomisk kris. Följden blir naturligtvis att de nytillkomna bostäderna blir mycket svåra att 

sälja om man vill gå i vinst då efterfrågan inte är tillräckligt stark. 
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Därför är det viktigt att övervaka nyproduktionen och vara medveten om de olika risker som 

finns för att detta fenomen inträffar. Fredrik Brunes utförde 2006 en studie om huruvida olika 

beteendeaspekter påverkade aktörerna på kontorsmarknaden i Kista när det gäller mängden av 

nykonstruktion. Tre olika beteendeaspekter studerades i denna studie och dessa var: 

 

- Myopiskt beteende 

- Flockbeteende 

- Överdrivet självförtroende 

Med myopiskt beteende menas kortsiktiga förväntningar om att t.ex. dagens priser kommer 

fortsätta i samma riktning. Detta beteende leder ofta till att investerare satsar för mycket när 

efterfrågan är hög då de tror att de dåvarande gynnsamma förhållandena kommer vidrätthållas 

för alltid. Det klassiska scenariot är att man får en överproduktion av fastigheter på 

marknaden som resultat. Därefter går ekonomin in i en recession, vakanserna ökar avsevärt 

och ibland följer konkurser också. 

 

Flockbeteende innebär att investerare imiterar andra investerares beteende. De går med andra 

ord efter den information de innehar om hur andra investerare beter sig och struntar mer eller 

mindre i den egna informationen som ofta kan skilja sig väldigt mycket från andra 

investerares information. Anledningen till detta beteende är oftast att agenter är rädda för att 

deras annorlunda agerande kan skada deras rykte och i förlängningen karriären. Därför kan 

det vara tryggt att begå misstag då andra agenter begår samma misstag och ansvaret delas. 

 

Det finns ett överdrivet självförtroende när den förväntade sannolikheten att ta rätt beslut som 

beslutsfattare överstiger proportionen korrekta beslut. Detta beteende leder till att det träder in 

fler investerare än vad som är lönsamt på marknaden. Resultatet av detta blir att investerare i 

genomsnitt kommer göra förluster. Det går att identifiera överdrivet självförtroende på 

marknaden när t.ex. en investerare tror att det totala resultatet bland samtliga aktörer kommer 

vara negativt, men att man själv kommer gå med vinst. 

 

Brunes studie ledde till starka resultat som pekade på att det funnits ett myopiskt beteende 

bland aktörerna på kontorsmarknaden i Kista. Däremot visade testerna i studien inte lika 

starka resultat angående flockbeteende och överdrivet självförtroende bland aktörer. 

Hursomhelst är det viktigt att ha dessa beteendemönster i åtanke och bedöma risken för att de 

förekommer för att inte hamna i situationer med en alltför stor stock och en låg efterfrågan 

som leder till större vakanser och därmed förluster för investerare.
13
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3. Grundläggande fakta om Spanien 

3.1 Introduktion 

Spanien är ett medlemsland av den Europeiska unionen som ligger i sydvästra Europa på den 

Iberiska halvön. Spaniens landarea består av 505 370 kvadratmeter vilket gör det till Europas 

näst största land efter Frankrike. 

 

Spaniens ekonomi är världens 13:e största sett till BNP och landets BNP per capita är ungefär 

i nivå med Frankrikes och Tysklands ekonomier. Ekonomin har växt kraftigt, över 

genomsnittet, i ca 15 år fram till slutet av 2007 då tillväxten började avta. 2008 föll man in i 

en recession under andra kvartalet och 2009 minskade BNP med 3,7 %. Under 2010 minskade 

BNP med ytterligare 0,2 % vilket innebar att Spanien var den sista stora världsekonomin som 

lyckades ta sig ur recessionen. Den spanska banksektorn är starkt exponerad mot den 

kollapsade bygg- och fastighetssektorn vilket har fördjupat den ekonomiska krisen 

ytterligare.
14

 

 

Spanien hade under många år en stadig befolkning på 40 miljoner till följd av låga 

födelsesiffror. Men under 2000-talet har invandringen ökat kraftigt tack vare den mycket 

starka ekonomiska utvecklingen som lett till fler jobbtillfällen. Idag beräknas Spanien ha ca 

47 miljoner invånare och av dessa är 10 % födda utomlands vilket betyder att Spanien har 

EU:s högsta invandring. 

3.2 Regionsindelningen 

Den spanska nationen är indelad i 17 autonoma regioner: Andalusien, Aragonien, Asturien, 

Balearerna, Baskien, Extremadura, Galicien, Kanarieöarna, Kantabrien, Kastilien-La Mancha, 

Kastilien-Leon, Katalonien, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra och Valencia. Dessa regioner 

består i sin tur av totalt 50 provinser. I figur 2 nedan kan regionnamnen ses i fet stil och 

provinserna är utsatta i normal mindre text. Befolkningsmässigt och storleksmässigt är 

Andalusien den största regionen med en befolkning på 8,3 miljoner invånare. De tre andra 

stora regionerna, med stor marginal till övriga spanska regioner, är Katalonien (7,5 miljoner), 

Madrid (6,4 miljoner) och Valencia (5,1 miljoner).
15
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Figur 2: Den spanska regionkartan (Källa: www.continentholiday.net) 
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4. Fastighetsmarknaden 

4.1 Översikt 

I figur 3 kan den genomsnittliga årliga tillväxten ses för den spanska ekonomin, i reala termer. 

Spanien var ett av EU:s starkaste tillväxtländer och BNP-tillväxten var mellan 1996 och 2007 

i genomsnitt 3,7 %. Byggsektorn växte i genomsnitt med 5,3 %, vilket indikerar att 

byggsektorn varit en stark drivkraft för ekonomin. Under samma tidsperiod skapades 5,7 

miljoner nya arbetstillfällen i landet, varav 1,4 miljoner var i byggsektorn (24 %). 

 

Spaniens interna efterfrågan växte avsevärt under dessa år till följd av en rad olika faktorer 

som t.ex. euro-medlemskapet som ledde till monetär integration, den globala tillväxtökningen 

och EU-områdets ekonomiska återhämtning. Men den kanske viktigaste faktorn är den 

demografiska utvecklingen i Spanien då befolkningen ökat kraftigt under 2000-talet till följd 

av den ökade invandringen. Men även faktorn att kvinnan har fått en alltmer aktiv roll i 

samhället och att fler kvinnor jobbar idag har bidragit till den starka efterfrågan. 

 

 
Figur 3: Den årliga genomsnittstillväxten i reala termer (Källa: Spanska Centralbanken) 

Sysselsättningen hade en stark utveckling samtidigt som inkomsterna också ökade väldigt 

mycket. De finansiella villkoren var också gynnsamma vilket gjorde det lätt för människor att 

få lån beviljade från banken. En annan viktig faktor för tillväxten, i synnerhet för byggsektorn 

men även för den spanska ekonomin, var den stora efterfrågan för sommarlägenheter eller så 

kallade andrahandshem. De spanska stadsborna har ofta en lägenhet i sin by också vilket stod 

för en del av efterfrågan, men den större delen utgjordes av lägenheter längs den spanska 

kustlinjen som ofta köptes av utlänningar. 

 

De spanska hushållens skuldsättning har också ökat markant de senaste åren. 

Skuldsättningskvoten tredubblades nästan mellan 1995 och 2006, vilket kan ses i figur 4 

nedan som mäter skuldsättningen i förhållande till hushållens disponibla bruttoinkomst. Den 

vänstra axeln visar skuldsättningen mätt i procent av den disponibla bruttoinkomsten. Den 

genomsnittliga skuldsättningen för spanska hushåll har gått förbi genomsnittskvoten för EU 

och närmat sig USA, men ligger en bit efter den brittiska skuldsättningsgraden. 
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Figur 4: Internationell jämförelse av hushållens skuldsättning (Källa: Spanska Centralbanken) 

 

Utlåningen till de spanska hushållen har haft en hög årlig ökning ända sedan slutet av 90-talet 

och den mesta delen av denna ökning har bostadslånen stått för, vilket syns tydligt i figur 5 

nedan. I figur 6 på nästa sida kan också ses att räntorna för lån till hushåll vid bostadsköp varit 

väldigt låga under hela 2000-talet. 

 

 

 
Figur 5: Ökning av låneutgivningen till hushållen (Källa: Spanska Centralbanken) 
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Figur 6: Ränteutvecklingen för lån till spanska hushåll (Källa: Spanska Centralbanken) 

 

Samtidigt som skuldsättningen och utlåningen till de spanska hushållen ökat har även de 

spanska familjerna blivit rikare med åren. Den totala nettoförmögenheten har stigit kraftigt 

under 2000-talet och den stora anledningen till det har varit den kraftiga ökningen av 

fastighetspriser som ägt rum det senaste decenniet. Detta kan ses i nedanstående figur 7 där 

man ser den direkta ökningen av nettoförmögenheten till följd av de växande 

fastighetstillgångarna.
16

 

 

 

 
Figur 7: De spanska hushållens förmögenhet (Källa: Spanska Centralbanken) 

Den större delen av de spanska hushållens förmögenhet utgörs således av fastighetstillgångar. 

Bostadsägandet är väldigt stort, 83 % av hushållen äger sin bostad och mer än 23 % äger 

åtminstone en ytterligare bostad som inte är huvudbostaden. Som ett resultat av detta utgjorde 

fastighetstillgångarna mer än 80 % av de spanska hushållens totala förmögenhet. De 
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huvudsakliga första bostäderna utgjorde, i början av 2009, 55 % av förmögenheten och de 

övriga fastighetstillgångarna 25 %. 

 

Ägarandelen i Spanien är väldigt hög i jämförelse med andra utvecklade länder där 

hyresrätten är starkare. Även fastighetstillgångarnas relativa vikt i förhållande till 

förmögenheten är mycket större i Spanien jämfört med andra länder.
17

 

4.2 Prisutveckling 

I tabell 2 nedan kan den generella prisutvecklingen ses för Spaniens bostäder. Ett urval av de 

viktigaste regionerna har gjorts där det går att se prisutvecklingen för t.ex. bostadsmarknaden 

i Madrid, Katalonien, Valencia, Andalusien m.fl. Siffrorna i denna tabell representerar 

prisnivån för det första kvartalet under respektive år. 

 

De flesta regionerna har en väldigt lik utveckling som stämmer bra överens med den 

nationella prisutvecklingen. Trenden är tydlig sett över hela landet och alla dess regioner då 

priserna gått upp överlag för att nå en topp kring slutet av 2007 eller början av 2008. Det blev 

en vändpunkt nedåt för bostadspriserna då den finansiella krisen samtidigt bröt ut och det syns 

tydligt att priserna sedan dess haft en stabil nedgång för att på de flesta håll hamna närmare 

indexnivån från 2005. Men i de flesta regionerna av landet är priserna fortfarande högre än 

deras ursprungliga indexnivå på 100. Undantagen är Madrid och Navarra som har haft större 

prisnedgångar. 

 

Det är bara Madrid-regionen och Galicien som avviker då Madrids priser har sjunkit lägre än 

basnivån från 2005, Galicien har å andra sidan inte sett någon större prisnedgång utan man 

ligger kvar på en relativt hög nivå. Detta pekar på att Galicien, likt många andra av de norra 

regionerna i landet, inte påverkats lika starkt av krisen som t.ex. Madrid och de mer 

turistinriktade kustregionerna längs Medelhavet. 

 

Generellt prisindex för bostäder. 
     Basår 2005     

       2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTALT FÖR NATIONEN 100,0 111,8 119,9 124,7 116,6 111,3 106,2 

Madrid (regionen) 100,0 109,7 114,7 114,8 104,2 99,7 91,0 

Katalonien 100,0 112,7 122,1 127,4 122,7 116,7 111,5 

Valencia (regionen) 100,0 114,1 120,7 124,9 116,7 109,9 103,4 

Andalusien 100,0 113,8 122,3 129,4 122,3 111,3 106,1 

Baskien 100,0 111,0 117,3 124,3 118,9 112,8 108,8 

Aragonien 100,0 116,9 126,4 132,0 120,5 112,2 109,3 

Balearerna 100,0 112,3 122,3 127,4 119,6 112,6 108,4 

Galicien 100,0 114,2 128,1 136,2 128,0 127,2 122,9 

Kastilien-La Mancha 100,0 111,6 118,3 122,5 108,8 105,3 102,6 

Tabell 2: Prisutvecklingen för bostäder i några av de viktigare spanska regionerna  

(Källa: www.fomento.es) 
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I tabellerna i bilaga 1, tagna från det spanska utvecklingsministeriets hemsida, kan en mer 

utförlig prisutveckling på spanska bostäder ses från och med 2005 fram till det andra kvartalet 

av 2011. Där ses hela utvecklingen kvartalsvis och information finns om alla regioner och 

även dess provinser.
18

 

 

Nedanstående figur 8 visar prisutvecklingen ur ett längre perspektiv, från 70-talet fram till 

2009. Mätningen av huspriser i Spanien startade dock inte förrän i slutet på 80-talet, vilket 

kan ses i figuren där den tjocka svarta linjen representerar Spanien. Spaniens prisutveckling 

sätts här i jämförelse med ett antal andra västländer såsom USA, Storbritannien, Irland, 

Belgien och Nederländerna. Utvecklingskurvan har varit snarlik i alla dessa länder med en 

stegrande prisuppgång som inleddes i slutet på 90 talet och fortsatte fram till runt årsskiftet 

2007-2008 varefter priserna vänt nedåt.
19

 

 

 
Figur 8: Kvartalsindex för reala huspriser, 1970:1-2008:4 (Källa: Sveriges Riksbank) 

 

I figur 9 på följande sida kan prisnedgången för spanska bostäder ses geografiskt indelat i de 

olika provinserna. Dessa prisändringar är från peaken på den spanska fastighetsmarknaden 

(runt slutet på 2007) fram till det tredje kvartalet av 2010. Det nationella genomsnittet för 

prisfall ligger på 12,8 % i nominella termer. De blåfärgade provinserna är de som haft de 

största fallen och bland dessa återfinns Madrid med andra omkringliggande centrala 

provinser. Förutom dessa är det främst en del av de södra provinserna, Valencia-regionen och 

den spanska övärlden (Balearerna och Kanarieöarna), som sett sina fastighetspriser minska 

med 15 % och mer. De allra flesta provinserna är rödfärgade och dessa har haft fall som ligger 

runt det nationella genomsnittet på -12,8 %. De gulfärgade har däremot haft mer lindriga 

prisnedgångar som inte överstigit 10 %.
20
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Figur 9: Prisfall i de spanska provinserna (Källa: Spanska Centralbanken) 

 

4.3 Bostadsbyggandet 

Det totala bostadsbeståndet i Spanien har ökat stadigt under hela 2000-talet. År 2001 fanns det 

ca 21 miljoner bostäder och idag finns det nästan 26 miljoner, i bilaga 2 kan hela utvecklingen 

mellan 2001-2010 för alla regioner och provinser ses. Denna markanta ökning visar på en 

väldigt stor aktivitet i byggsektorn det senaste decenniet.
21

 

 

I figur 10 nedan kan man se den kraftiga ökningen av bostadsbyggandet i Spanien som tog 

fart i slutet av 90-talet och fortsatte under i princip hela 2000-talet fram till 2007.
22
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Figur 10: Bostadsbyggandet i Spanien (Källa: Spanska Centralbanken) 

Det första som hände efter denna fastighetsboom var att byggloven började minska under 

2007 och priserna på andrahandsmarknaden började gå ner. Tätt efteråt följde en prisnedgång 

på förstahandsmarknaden och investerarna tappade intresse och blev färre då många drog sig 

ur och slutade investera i nya byggprojekt. Det dröjde inte länge förrän även efterfrågan för 

bostäder dalade. Ett direkt resultat av detta var att byggandet minskade dramatiskt efter 

2007.
23

 

 

4.4 Transaktionsvolym 

Transaktionsvolymen har minskats dramatiskt över de senaste åren. Under perioden 2004-

2007 skedde på nationell nivå över 200 000 transaktioner nästan alla kvartal medan det bara 

skett 75 000 och 90 000 transaktioner i första respektive andra kvartalet av 2011, vilket är 

betydligt mer än en halvering av den totala transaktionsvolymen sett över hela landet.
24
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4.5 Stocken av nya osålda bostäder 

4.5.1 Utveckling av stocken 

För att beräkna stocken har utvecklingsministeriet använt sig av följande iterativa formel: 

 

Stock t = Stock t-1+ VT t, t-1 - VTNSC t, t-1 - VNV t, t-1  

där:  

 

Stock t-1 = Stock av nya osålda bostäder år t-1  

 

VT t-1,t = Antal färdigbyggda bostäder mellan år t-1 och t (certifikat för färdiga byggen)  

 

VTNSC t-1,t = Antal färdigbyggda bostäder mellan år t-1 och t som inte är tillgängliga för 

försäljning på marknaden (certifikat för byggslut av bostäder främjade av fysiska personer, i 

kooperativ regim, i ägargemenskap, …)  

 

VNV t-1,t = Antal nybyggda bostäder sålda mellan år t-1 och t (fastighetstransaktioner)  

 

 
Figur 11: Den ackumulerade stocken av nybyggda osålda bostäder (Källa: www.fomento.es) 

Det är viktigt att tydliggöra att när man i Spanien talar om stocken så menar man inte 

bostadsbeståndet, utan man menar den totala mängden osålda bostäder. I detta kapitel har man 

bara sett till utvecklingen av nybyggda osålda bostäder. Därför är det viktigt att ha i åtanke att 

den totala stocken är mycket större än vad ovanstående figur 11 visar, eftersom det även finns 

en stor mängd äldre bostäder som inte har blivit sålda. Hur stor den totala stocken är finns det 

delade åsikter om, men majoriteten av experter är överens om att den består av mellan 1-2 

miljoner bostäder. 

 

Enligt ovan nämnda formeln har man således räknat ut att den befintliga stocken av nya 

osålda bostäder den 31 december 2010 var 687 523 bostäder. Bostadsmarknaden fortsatte 
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växa fram till mitten av 2007 trots den påbörjade nedgången av försäljningar och antal 

nybörjade byggen. Tappet av efterfrågan på nya bostäder i slutet av 2007 ledde till ett större 

gap mellan färdigbyggda bostäder (utbud) och sålda nybyggda bostäder (efterfråga). Detta 

fick som följd att bostadsstocken växte med omkring 200 000 färdiga och osålda bostäder 

mellan åren 2007 och 2008. 

 

Denna utveckling saktades sedan ner under 2009 då utbudet minskade abrupt i form av färre 

nykonstruktioner. Antalet transaktioner minskade förvisso också men med en något mindre 

takt. Det ledde till en mindre ackumulering av stock under 2009 jämfört med tidigare år. 

Under 2010 fortsatte nyproduktionen att minska samtidigt som transaktionerna av nybyggda 

bostäder på marknaden återhämtade sig något. Som resultat av detta kunde den ackumulerade 

stocken minska med 0,1 %. Det är en väldigt liten men ändå anmärkningsvärd minskning då 

det var första gången på många år som stocken minskade, vilket kan ses i figur 12 nedan. 

 

 
Figur 12: Årlig procentuell förändring av stocken av osålda bostäder (Källa: www.fomento.es) 
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4.5.2 Regionsfördelning 

Om man tittar på den geografiska fördelningen av stocken i landet så ser man att tre regioner 

står för över hälften av landets totala stock 2010, dessa är Valencia (19,35%), Andalusien 

(16,33%) och Katalonien (15,03%) som tillsammans står för 50,7%. (se figur 13) 

 
Figur 13: Geografisk fördelning av stocken (Källa: www.fomento.es) 

Dessa tre regioners stora andel kan delvis förklaras med att det är tre av de befolkningsrikaste 

regionerna i Spanien och till skillnad från vissa andra regioner består av flera större städer. 

Därför kan det vara intressant att se provinsfördelningen av stocken också. 

4.5.3 Provinsfördelning 

I figur 14 nedan kan det ses vilka provinser som står för den största andelen och det är inte 

oväntat de två storstäderna Barcelona och Madrid som ligger i topp. Dessa följs av landets 

större turistorter längs medelhavskusten såsom Valencia, Castellón, Alicante, Almería, 

Málaga etc. samt Toledo och Tenerife som också är stora turistmål. Provinserna som ligger 

utmed medelhavskusten utgör tillsammans nästan hälften av den totala stocken (47,73%). 
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Figur 14: Provinser med störst andel stock av den totala stocken (Källa: www.fomento.es) 

 

4.5.4 Fördelning av stocken i förhållande till eget bostadsbestånd 

Däremot så kan man säga att man får en mer sanningsenlig bild om man istället ser till 

stockens förhållande till det totala bostadsbeståndet i respektive region eller provins. Som 

figur 15 nedan visar har Rioja (4,69%), Kastilien-La Mancha (4,22%), Valencia (4,15%), 

Kanarieöarna (3,8%) och Murcia (3,7%) de största andelarna i förhållande till sitt eget 

bostadsbistånd. På den motsatta sidan finns Extremadura (0,54%), Kantabrien (0,81%), 

Baskien (1,22%), Navarra (1,65%), Madrid (1,72%) och Asturien (1,88%). 

 

Denna statistik på de olika regionernas stockandel i förhållande till det egna bostadsbeståndet 

är mindre missledande. Ett exempel på det är Madrid som har en stor andel stock i förhållande 

till nationens totala stock men samtidigt en ganska liten stock i förhållande till 

bostadsbeståndet. Detta beror på att Madrid är en region med mycket nykonstruktioner i 

jämförelse med andra spanska regioner. Således ter sig inte situationen vara lika allvarlig i 

Madrid som i t.ex. Valencia, Katalonien, Andalusien och Kastilien-La Mancha som både har 

en hög andel stock i förhållande till nationens totala stock och regionens egna bostadsbestånd.  
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Figur 15: Stockandel i förhållande till det egna bostadsbiståndet regionvis (Källa: www.fomento.es) 

I figur 16 nedan ser vi en lista på provinserna som har störst problem med en stor andel stock i 

förhållande till bostadsbiståndet. Ännu en gång återfinns flera kuststäder samt Kanarieöarna 

och några inlandsstäder såsom t.ex. Toledo. 
25

 

 

 

Figur 16: Provinser med störst andel stock i förhållande till det egna bostadsbeståndet 

(Källa: www.fomento.es) 
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 4.6 Efterfrågan 

Studier har gjorts på vilken typ av efterfrågan som finns på den spanska fastighetsmarknaden 

och nedan följer de olika typerna av efterfrågan efter en bostad: 

 

- I samband med bröllop: 13%. 

- I samband med att ungdomar flyttar hemifrån: 12%. 

- Förbättring av sin levnadsstandard: 38%. 

- Uthyrning: 36%. 

Det är främst demografiska, sociala och ekonomiska faktorer som påverkar efterfrågan för 

bostäder. Exempel på sådana faktorer kan vara befolkningsstrukturen, antalet äktenskap, 

vanligheten med ungdomars emancipation från föräldrabot, skilsmässofrekvensen, 

invandringen mm. 

 

De tre huvudsakliga ekonomiska faktorerna som brukar nämnas är: 

 

- Räntenivån 

- Bostadspriserna 

- Inkomstnivån 

Spanien är ett av de länderna i EU med lägst födelsetal och därför har det varit viktigt att 

kompensera dessa med invandring för att kunna bibehålla sin befolkningsökning. I figur 17 

nedan ser man att den större delen av befolkningen befinner sig i spannet 30-60 år vilket är 

den mest arbetsföra och produktiva åldern. De yngre årskullarna är dock betydligt mindre 

vilket betyder att det kommer bli färre arbetssökande de närmaste åren samtidigt som väldigt 

många också börjar närma sig att ta ut pensionen. 

 

 
Figur 17: Den spanska befolkningspyramiden 2011 (Källa: Durán, L) 
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Detta är möjligen den största utmaningen för Spanien då man inom en snar framtid kommer 

ställas inför kraftigt ökade kostnader i form av pensionsutbetalningar samtidigt som skaran 

människor i arbetsför ålder, de som står för landets produktivitet, kommer begränsas. Detta 

åskådliggörs nedan i figur 18.
26

 

 

 
Figur 18: Den spanska befolkningspyramiden 2021 (Källa: Durán, L) 

 

4.7 Marknadsföring och försäljningstekniker 

Under den stora konstruktionsboomen och perioden av välstånd inom fastighetssektorn 

använde fastighetsförmedlingar och fastighetsutvecklare sig av traditionella metoder för 

marknadsföringen av deras fastigheter. Man studerade efterfrågan, vilken typ av fastighet som 

efterfrågades, prissättning och konkurrensen på marknaden. Därefter bestämde man sig för 

hur man skulle annonsera och göra reklam för sina fastigheter. 

 

Den valda strategin saknade ofta kreativitet och man nöjde sig med att sätta upp annonstavlor, 

dela ut broschyrer, annonsera i tidningar etc. De flesta fastighetsutvecklare och 

fastighetsförmedlingar saknade webbsida och databaser, ofta var det enda sättet att komma i 

kontakt med dem att infinna sig på deras kontor under de utsatta öppettiderna. Utöver de ovan 

beskrivna försäljningsmetoderna använde man sig också av utställningar där besökare kunde 

se pågående och färdiga projekt. 

 

Dagens situation ser som sagt helt annorlunda ut då man har en otroligt stor stock (se figur 3) 

med ett väldigt homogent utbud av snarlika lägenheter. I den spanska periferin finns ett stort 

överskott lägenheter till följd av den dåliga planeringen av bostadsbyggandet. Det man gör 

idag är således att använda nyare och mer moderna tekniker för att marknadsföra och kunna 

sälja de obebodda lägenheterna. 

 

 

 

                                                 
26

 E-post, Durán, L. (1) 



 

31 

 

Bostadsförmedlingar och fastighetsutvecklare använder i många fall strategier som kan ses 

som något desperata men med syftet att snabbt göra sig av med stocken och på så sätt 

minimera sina förluster. Det har blivit alltmer viktigt att använda sig av utställningar, göra PR, 

reklam i flera olika typer av medier, direktmarknadsföring och framförallt stå för attraktiva 

erbjudanden till sina kunder. Exempel på vad som erbjuds till potentiella köpare är rabatter, 

priser, deltagande i tävlingar, kuponger, krediter mm. 

 

Nedan följer en lista på olika tekniker som använts de senaste åren: 

 

 Hyresrätt de tre första åren med en köpoption. 

 Rabatterade bostadspriser med runt 30 %. 

 3 för 1: vid köp av lägenhet får man garageplats och ett förrådsrum på köpet. 

 Ett dagligt kraftigt rabatterat erbjudande av varje lägenhetstyp. 

 Vid medtagande av vänner till utställningar utdelas kontantcheckar till kända varuhus. 

 Återbetalning av kontantinsatsen vid missnöje med lägenheten. 

 Vid köp av lägenhet får man delta i en tävling som i bästa fall kan innebära att man får 

lägenheten gratis. Andra vanliga tävlingar vid lägenhetsköp kan resultera i gratis 

semesterresor. 

 Olika lösningar för finansiering av köpet som: 

- Slopad kontantinsats, endast skatt betalas, och resten amorteras. 

- Amorteringsbetalningar subventioneras under tre år. 

- Utvecklaren garanterar själv kontantinsatsen. 

- Garanti för justering av amorteringsbelopp i fall av arbetslöshet. 

 Vid köp av lägenhet fås betalt för alla bröllopskostnader. 

 Företag som köper lägenhet åt sina anställda får betalt för den anställdes lönekostnader 

under två år. 

 Kombinerade erbjudanden av lägenhet + bil. 

 Psykologiska priser som t.ex. 299 999 €.
27
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4.8 Kustkrisen 

Det är ingen överraskning att flera städer längs medelhavskusten uppvisar problem med att 

minska sin stock då dessa kustområden har förfallit alltmer de senaste åren. Detta beror till 

stor del på den stora ekonomiska aktiviteten i dessa områden, exempel på sådan aktivitet är 

den växande massturismen, den växande efterfrågan från EU och icke-EU medborgare på 

andrahem/sommarlägenheter och den överflödande arbetskraften som strömmat in från 

Afrika. Dessa aktiviteter är alla starkt kopplade till den växande byggsektorn som har varit 

den stora drivkraften för den spanska ekonomin under en lång period.  

 

Denna växande ekonomiska aktivitet längs kustlinjen har genererat kortsiktiga sociala nyttor 

som t.ex. fler arbetstillfällen, högre löner och normalt sett också politiska vinster. Problemet 

är att de lokala myndigheterna har sett dessa ekonomiska aktiviteter och byggsektorn som en 

stor källa till inkomster via skatter. Detta har lett till en viss slapphet av myndigheter 

ansvariga för stadsplanering och miljöaspekter. Man har helt enkelt prioriterat den regionala 

och lokala utvecklingen av ekonomin, i form av ökad sysselsättning och högre inkomster, 

trots de långsiktiga negativa miljöaspekterna och riskerna som följer med denna utveckling.  

 

Reglering av stadsplanering och markanvändning som t.ex. icke byggbara områden, 

maxstorlekar på byggnader, skyddade områden mm. har setts som ett hinder för den 

ekonomiska utvecklingen. Offentliga åtgärder/ingripanden i kustområden, som har det 

långsiktiga skyddet av naturresurser i åtanke, har därför haft ett dåligt anseende bland folket. 

 

Anledningen till att de lokala myndigheterna har kunnat agera på detta sätt ligger i hur det 

spanska politiska systemet är utformat. Man har inget centralstyre utan territoriet är indelat i 

regioner med självstyre, vilket innebär en decentraliserad politisk och administrativ 

organisation. Den spanska konstitutionen ger regionerna rätten att själva sköta mark- och 

kustanvändningen, miljöskydd men även lagstiftande och beslutsfattande som rör 

markanvändning och kust-planering. 

 

Resultatet av denna decentraliserade modell blir att institutionerna får en väldigt svag roll och 

några övergripande offentliga beslut rörande t.ex. strandskydd är väldigt svåra att fatta då det 

finns vitt skilda, främst ekonomiska, intressen bland de olika aktörerna som är svåra att 

kontrollera.
28

 

 

Intressant är att de spanska turisterna inom landet nu ändrat sina preferenser när det gäller 

boende. Efterfrågan efter hyreslägenheter har ökat med 14 % och fler och fler spanjorer 

föredrar idag att hyra en sommarlägenhet istället för att bo på hotell under sin semester. Detta 

beror på att fastighetskrisen lett till ett utökat utbud av lägenheter i kustområden och dess 

priser är mycket mer konkurrenskraftiga än hotellens, då man kan spara ca 50 % av 

kostnaderna för sitt boende genom att hyra lägenhet istället för att boka hotell. En annan 

anledning till att utbudet av lägenheter ökat i kustområden är att många spanjorer idag väljer 

att hyra ut sina sommarhus och lägenheter för att kunna ha råd att betala av sina bostadslån.
29
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5. Bank- och finanssystemets utveckling 

5.1 Översikt 

Den spanska bankkrisen har sina rötter i den långa perioden av ekonomisk expansion från 

1996 till 2006 då sysselsättningen och rikedomen bland folket ökade kraftigt. 

Budgetunderskottet minskade drastiskt och statsskulden sjönk till under 40 % av BNP. Denna 

expansion förde dock med sig en del obalanser då fastighetsvärden steg kraftigt och 

handelsunderskottet ökade vilket tydde på en minskad konkurrenskraft. Det spanska folket 

och de spanska företagen ökade sina skuldsättningsnivåer ordentligt då inträdet i euroområdet 

innebar en väldigt låg räntenivå. 

 

Den finansiella krisen som bröt ut 2008 spred sig snabbt till realekonomin med en recession 

som följd av det. Bankerna påverkades och deras tvivelaktiga tillgångar blev fler, vilket ledde 

till att bankernas marginaler i utlåningen höjdes och att aktiviteten och utlåningen minskade. 

Krisen påverkade dock banksektorn ganska ojämnt då det var de bankerna som växte mest 

under den ekonomiska expansionen som tog störst skada. Det var speciellt de mindre 

sparbankerna som fick lida då dessa hade en stor andel av sin låneportfölj placerad i spanska 

fastighetsutvecklare. Förväntningarna på huspriser började ändras efter 2006 och priserna 

började falla under en tid då de finansinstituten blev alltmer försiktiga med sin 

kreditutgivning, med tanke på deras stora samling av så kallade dåliga lån.
30

 

5.2 Sparbankerna 

En sparbank (caja de ahorro på spanska) är ett finansinstitut som specialiserar sig på 

sparkonton och att ge ut lån. Dessa banker startades med målsättningen att de fattiga i 

samhället skulle bli mer sparsamma och ekonomiska, men de har sedan utvecklats till en nivå 

där de nu konkurrerar med kommersiella banker.
31

 

 

Spanjorerna föredrar idag att ansöka om lån hos sparbankerna istället för hos någon av de 

större privata bankerna, eftersom sparbankerna erbjuder bättre villkor för bostadslån och mer 

kommersiella tjänster till sina kunder. 

 

Till skillnad från andra banker i Spanien ägs inte sparbankerna av någon och har inte heller 

några aktieägare. De är delvis statligt ägda och styrs av en nationell organisation, samtidigt 

som styrelsen måste inkludera medlemmar från de lokala politiska institutionerna, deras egna 

kunder och från företagsförbund. Av dessa anledningar är sparbankerna generellt mer 

accepterade än de privata bankerna då folket lättare kan identifiera sig med dem.  

 

Traditionellt sett har de regionala spanska sparbankerna alltid spelat en viktig roll i deras 

respektive regioner då de har en hög status i de lokala kommunerna där de bidrar med pengar 

till kulturella, sportsliga och utbildningsaktiviteter som uppskattas av invånarna.
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5.3 Omstrukturering av sparbankerna 

De spanska sparbankernas oansvariga och oförsiktiga utlåning till fastighetsutvecklare och 

investerare är enligt en del experter en av de stora anledningarna till skapandet av 

fastighetsbubblan. I spåren av att bubblan sprack och finanskrisen bröt ut inleddes ett stort 

arbete inom banksektorn med att omstrukturera sparbankerna, då detta var den viktigaste 

åtgärden för att rätta till de strukturella problemen i banksystemet. En stor del av 

sparbankerna byggde som sagt upp stora obalanser under de expansiva åren. I början av 

sommaren 2009 antogs därför en lag (Royal Decree-Law) som ledde till skapandet av en fond 

för en ordnad omstrukturering av banksektorn (Fund for the Orderly Restructuring of the 

Banking Sector). 

 

Intensiteten av omstruktureringen var väldigt hög då det idag bara kvarstår 18 av de 45 

sparbankerna som fanns innan krisen och sammanslagningsprocessen har påverkat mer än 95 

% av sektorns totala tillgångar. Målsättningen med omstruktureringen och 

integrationsprocessen var att korrigera den överdrivna uppdelningen inom sektorn. Resultatet 

av sammanslagningarna av sparbanker blev nya institutioner som är 2,5 gånger större och 

därmed mer konkurrenskraftiga, vilket underlättat sökandet av extern finansiering. 

 

En annan målsättning med omstruktureringen var att reducera sparbankernas överdrivna 

kapacitet i deras branschnätverk och centrala tjänster. Omstruktureringsarbetet ledde till en 

minskning på 10-25 % av branschgrenarna och antalet anställda minskades med 12-18 %. Det 

är viktigt att tillägga att dessa nedskärningar adderades till de tidigare nedskärningarna på 5 % 

av branschgrenar och 4 % av antalet anställda som redan hade genomförts efter 2008. 

 

De resulterande institutionerna av denna process förstärktes med resurser och 

ledningskapacitet från de bäst lämpade sparbankerna att leda denna integrationsprocess. 

Därmed kunde man få ordning på sparbankerna balansräkningar och tack vare detta arbete har 

sparbankerna medgett förluster på lån, fordringar och tvångsförsäljningar med mer än 20 

miljarder euro.
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6. Analys 

6.1 Prisbubbla på den spanska bostadsmarknaden 

De flesta experterna på den spanska bostadsmarknaden är överens om att det funnits en 

prisbubbla, men de har inte alltid varit överens om hur mycket de spanska fastigheterna är 

övervärderade. Medan t.ex. The Economist menade att priserna låg ca 50 % över dess 

långsiktiga jämviktsläge 2003 så menade ekonomer från den spanska nationalbanken (Banco 

de Espana) att övervärderingen bara låg mellan 8 och 20 %. 

 

I studien ”A Cross-Section Analysis of the Income Elasticity of Housing Demand in Spain: Is 

There a Real Estate Bubble?” (2006) har Kranz, D. och Hon, M. undersökt relationen mellan 

huspriser och inkomster i Spanien för att komma fram till en slutsats kring huruvida det 

existerar en prisbubbla eller inte. Resultatet av denna studie var att fastighetspriserna låg 

mellan 24 och 34 % över sitt långsiktiga jämviktsläge.
34

 

 

I efterhand kan man nog säga att Kranz, D. och Hon, M. samt The Economist låg närmast att 

uppskatta övervärderingen för spanska bostäder då priserna, från toppen i början av 2008 fram 

till september 2011, beräknas ha fallit med 16 % enligt det nationella statistikinstitutet (INE). 

Detta prisfall är i nominella termer vilket betyder att det reella prisfallet varit nära 23 %. De 

flesta experter menar också att priserna inte har slutat falla ännu, utan de beräknas falla med 

ca tio procentenheter till för att närma sig -30 % sedan toppen som inträffade i början av 

2008.
35

 

 

McGreal och Taltavull publicerade i år en studie, ”An analysis of factors influencing accuracy 

in the valuation of residential properties in Spain”, som visade att de spanska 

fastighetsvärderarna presterar relativt bra i jämförelse med deras europeiska kollegor. 85% av 

värderingarna av bostadshus låg i spannet +/- 5%, 90% i spannet +/- 10% och ca 94% i 

spannet +/- 15%. Endast 5,75 % av värderingarna hade låg precision och författarna av 

studien menar att prisbubblan på den spanska fastighetsmarknaden inte nödvändigtvis har så 

mycket att göra med värderingar som skiljer sig från marknadsobservationer. Däremot finns 

det en tendens att hellre övervärdera än att undervärdera då 4,54% av värderingarna ligger 

över +15 % av marknadsvärdet, medan bara 1,21% av värderingarna ligger mer än -15% 

under marknadsvärdet.
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6.2 Fastighetscykeln ur ett internationellt perspektiv 

I många länder upplevde fastighetssektorn en dynamisk cykel från mitten av 90-talet fram tills 

nyligen, vilket avspeglades i kraftigt stigande priser på bostadsmarknaden och en allt större 

betydelse för byggsektorn i ekonomin. Denna fastighetsboom har sedan följts av en 

tillbakagång då priser har fallit och aktiviteten minskat kraftigt på både bostadsmarknaden 

och i byggsektorn. 

 

Länder som USA, Storbritannien, Frankrike och Irland hade en utveckling som var väldigt lik 

Spaniens. Realpriserna ökade, mellan 1998 och 2006, i många fall med över 10 % årligen. Det 

finns en rad globala faktorer som gör att analysen av prisutvecklingen kan extrapoleras till 

andra länder, men samtidigt finns det en hel del egenheter som karakteriserar utvecklingen av 

fastighetssektorn i varje land. I figur 19 ser vi fem länder med liknande utveckling, index för 

1998 har satts till 100. Det kan konstateras att prisnedgången var allra störst i USA och att de 

andra länderna upplevde sina prisfall något efter att USA:s fastighetspriser började falla.
37

 

 

 
Figur 19: Länder med kraftiga prisökningar på fastigheter (Källa: Spanska Centralbanken) 

 

I figur 20 nedan ser vi Schweiz, Tyskland och Japan som haft en klart annorlunda 

prisutveckling jämfört med tidigare nämnda länder i figur 19. Schweiz har haft en väldigt 

svag uppgång medan Tyskland och Japan å andra sidan har sett sina fastigheter minska i 

värde. Som nämnts tidigare visar detta att det finns länder med en annan ekonomisk struktur 

och modell av fastighetssystem, vilket leder till en väldigt annorlunda prisutveckling och 

aktivitet på fastighetsmarknaden. 
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Figur 20: Länder med svaga ökningar eller nedgångar i fastighetspriser (Källa: Spanska Centralbanken) 

En viktig gemensam faktor för den dynamiska utvecklingen i Spanien, Storbritannien och 

USA var att man behöll en låg räntenivå under en mycket lång period. Detta ledde till att 

aktörerna på marknaden kunde öka sin kapacitet för belåning då de finansiella kostnaderna för 

bostadslån minskade avsevärt. De kortsiktiga realräntorna minskade starkt mellan 1998 och 

2005 i samtliga tre länder, vilket också kan ses nedan i figur 21. I Spaniens fall blev 

minskningen ännu större i och med att man gick med i eurozonen vilket drog ned räntorna. 

 

 
Figur 21: Kortsiktiga realräntor (Källa: Spanska Centralbanken) 

 

Utvecklingen av de internationella marknaderna för värdepapperisering och den ökade 

konkurrensen i banksektorn var också bidragande orsaker till den ökade kapaciteten för 

bostadsbelåning, då de stimulerade mycket innovation för kreditgivning på bolånemarknaden. 

För Spanien blev effekten ännu större pga. att man gått med i eurozonen som bidrog till en 

stabilare makroekonomi och en större internationell finansiell integration. Det kan ses i figur 

22 nedan att de spanska hushållens skuldsättning fördubblades på mindre än tio år. 

Skuldsättningen mäts här i förhållande till den disponibla bruttoinkomsten. 
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Figur 22: Hushållens skuldsättning (Källa: Spanska Centralbanken) 

 

En annan mycket viktig faktor för den spanska fastighetsboomen var den demografiska 

utvecklingen. Den spanska befolkningsutvecklingen var ännu mer dynamisk än andra länder 

till följd av de stora inflödena av invandrare till landet (se figur 23) och även det minskade 

snittet på bostadsstorlekar. Dessutom ökade också den disponibla inkomsten för hushåll och 

arbetslösheten sjönk vilket gjorde det mycket enklare för spanska familjer att investera i 

bostäder. 
 
 

 
Figur 23: Befolkningsutvecklingen, index 1998=100. (Källa: Spanska Centralbanken) 

De ovanstående faktorerna ledde till en stor ökning av efterfrågan för bostäder i Spanien, 

Storbritannien och USA. Däremot var reaktionen på denna ökande efterfråga något 

annorlunda på utbudssidan i de tre nämnda länderna. Detta beror på att nybyggandet av 

bostäder till följd av en högre efterfrågan regleras av varje marknads juridiska och strukturella 

karaktär.  

 

Marknaden i Storbritannien är till skillnad från Spanien väldigt hårt reglerad urbanistiskt 

vilket innebar att det inte kunde byggas lika mycket när efterfrågan stod på sin peak runt 

2006-2007. Bostadsinvesteringarna i förhållande till BNP var 4 % i Storbritannien, medan de i 

Spanien låg på 9,3 %. USA:s peak i efterfrågan var under 2005 och då motsvarade 

bostadsinvesteringarna i landet 6,1 % av BNP. Den stora nybyggnaden av lägenheter under de 

åren då den spanska ekonomin befann sig i sin expansiva period har lett till ett stort överskott 

av lägenheter som idag är svårsålda. 
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Den reella prisökningen av bostäder i Spanien och Storbritannien mellan 1997 och 2007 var 

114 % respektive 134 %. I USA var den reella prisökningen något lägre, 80 %. Som synes i 

ovanstående figurer och text finns det en hel del fundamenta för denna prisökning i respektive 

länder, men bevisen talar för att prisökningen inte var helt befogad i sin fulla skala. I slutet av 

2007 uppskattade Internationella valutafonden (IMF) övervärderingen (i reella termer) till 28 

% i Storbritannien och 17 % i Spanien. USA:s övervärdering uppskattades vara 20 % år 2006. 

 

Priserna föll i samtliga av dessa länder efter den globala finanskrisen bröt ut, men kraftigast 

var nedgången i USA där priserna mot slutet av 2009 hade fallit med ca 33 %. I 

Storbritannien och Spanien var prisnedgången vid samma tillfälle 16 % respektive 12 %, 

vilket delvis kan förklaras med att fastighetskrisen i USA bröt ut tidigare och priserna kan 

därför ha hunnit falla mer där.
38

 

 

The Economist har sedan 1975 värderat internationella bostadspriser i förhållande till hyror 

och inkomster. Om huspriserna är betydligt högre än både de långsiktiga hyrorna och de 

långsiktiga inkomsterna är det en tydlig signal på att bostadsmarknaden är övervärderad.  

 

Enligt denna mätning fann man att bostadspriserna var mer än 25 % övervärderade i följande 

länder: Spanien, Sverige, Storbritannien, Australien, Belgien, Kanada, Frankrike, Nya 

Zeeland och Nederländerna. Å andra sidan fann man att bostäderna var undervärderade i 

USA, Japan och Tyskland. I USA var prisfallet väldigt kraftigt och priserna hålls fortsatt ned 

av rädsla för att ca 4 miljoner bostäder som blivit övertagna av banker ska komma ut på 

marknaden. I Spanien är bostäderna 32 % övervärderade i förhållande till hyror och 30 % i 

förhållande till inkomster.  

 

En del kritiker menar att The Economist:s mätningar av övervärderingar inte är riktiga då de 

förklarar de höga priserna med fundamenta som t.ex. den låga räntan, vilket leder till högre 

priser pga. den ökade storleken på bostadslånen. The Economist menar dock att räntorna inte 

alltid kommer vara så låga, då ökningarna i obligationsavkastning i ett flertal euroländer lett 

till högre bostadsräntor för nya bostadslånetagare.
39

 

6.3 Den rådande diskussionen bland spanska fastighetsexperter 

Den spanska regeringen tog den 19 augusti i år ett beslut om att sänka fastighetsskatten vid 

köp av ny bostad, skattesatsen sänktes från 8 % till 4 %. Det betyder t.ex. att en bostad av 

värde 200 000 euro kommer kosta 8 000 euro mindre. Regeringen har infört detta som en 

temporär åtgärd för att få igång försäljningen av nya bostäder och skattesänkningen kommer 

bara gälla fram till 31 dec 2011. Målet med denna åtgärd är att införa nytt liv i 

fastighetsmarknaden och reducera den stora stocken av osålda bostäder, samt reaktivera 

byggsektorn som nästan helt förlamats i och med krisen.
40
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Fastighetsagenturerna i landet välkomnade denna åtgärd då de menar att den kan hjälpa till att 

ge nytt liv till fastighetssektorn. Enligt Pedro Pérez, presidenten av gruppen G-14 som 

representerar de största fastighetsagenturerna, kommer skattesänkningen innebära en impuls 

för bostadsförsäljningen vilket kommer leda till en minskning av stocken under denna period 

fram till slutet på året. Däremot så tycker Pérez också att köpare och fastighetsutvecklare även 

ska få bättre tillgång till finansiering från kreditinstituten. Andra experter instämmer i att 

skattesänkningen är positiv, men menar att den inte kommer räcka till för att vända på den 

nedgående trenden på den spanska fastighetsmarknaden.
41

 

 

Denna skattesänkning kom inte helt oväntat då något behövde göras för att få igång 

bostadsförsäljningen och många menar nog att regeringen borde agerat tidigare. 

Transaktionerna minskade under det andra kvartalet av 2011 med 40,7 % jämfört med samma 

kvartal året innan. En sådan kraftig minskning i försäljningsrytmen har inte setts sedan 2004, 

vilket pekade på att 2011 skulle bli ännu ett mörkt år för bygg- och fastighetssektorn i 

Spanien. 

 

Totalt såldes det 165 286 fastigheter det första halvåret 2011, vilket är den sämsta siffran 

sedan statistik började föras av transaktioner. Denna siffra kan jämföras med samma period 

mellan jan-juni 2010 då det såldes 260 243 fastigheter. Det är värt att notera att innan 

fastighetsbubblan sprack i slutet av 2007 såldes det över 400 000 fastigheter per halvår. 

 

Enligt experterna är orsakerna till denna kollaps den rådande ekonomiska krisen och den 

skyhöga arbetslösheten, samt svårigheterna att få bostadslån från kreditinstitut. 

Låneutgivningen för bostadsköp har även den minskat med runt 40 %. Bortsett från dessa 

anledningar är även priserna en mycket viktig determinant för återhämtningen av 

fastighetssektorn.  

 

Enligt fastighetsvärderarna i Spanien har priserna sedan slutet på 2007 fallit med 22 % men 

det har inte varit tillräckligt för att kunna absorbera den stora stocken av osålda bostäder. Den 

spanska fastighetsplattformen Idealista (idealista.com) menar att denna kris endast kan lösas 

via priserna. Idealista hävdar att försäljare bara kommer kunna lyckas öka sin försäljning av 

bostäder genom att sänka priserna då bankerna inte kommer bli mer flexibla med 

låneutgivningen samtidigt som det inte kan ses någon ökning av sysselsättningen inom snar 

framtid.
42

 

 

Analytiker är försiktiga när det gäller att förespå brytandet av den negativa trenden med 

prisfall, men en del experter menar att vi kan få se ett slut på prisfallen någon gång under 

2012. Experterna är dock eniga om att vi kommer få se några kvartal till med sjunkande 

fastighetspriser. Ángel Serrano, chef för konsultföretaget Aguirre Newman, säger att en 

period av stabilisering av priserna kommer inledas efter det första kvartalet av 2012 för att 

sedan kunna återvända till att se prisökningar på marknaden igen. Han menar att priserna inte 

har slutat falla ännu, men tillägger att marknaden är heterogen och att i vissa regioner kan 

man redan nu se en del prisökningar till följd av den stora efterfrågan där. 
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Nicolás Llari de Sangenis, chef för bostadsområdet hos CB Richard Ellis, förklarar att 

bostadspriserna kommer fortsätta sjunka med ytterligare 8-10 % fram till 2012 då det är 

möjligt att prisnedgången kan stanna upp. Han menar att prisnedgången och därmed 

absorptionen av stocken osålda bostäder varit mycket långsammare än vad man hade önskat 

pga. att ifall fallet varit för snabbt så hade det påverkat bankernas balansräkningar och således 

äventyrat det finansiella systemet. En annan anledning till att det gått så långsamt är att för att 

få igång transaktionerna krävs det också en bättre tillgång till lån och krediter. Dessutom 

måste den ekonomiska ovissheten redas ut och de ekonomiska indikatorerna förbättras, vilket 

enligt Llari de Sangenis för tillfället inte är inom räckhåll. 

 

Under 2012 väntas rabatterna vid bostadsköp att försvinna och marknaden bör normaliseras 

något. Däremot så menar Christian Palau, chef för fotocasa.se, att slutet av 2011 kommer bli 

väldigt tufft pga. att väldigt många skjuter upp sina planerade bostadsköp i väntan på 

konsekvenserna av det spanska nationalvalet den 20 november.
43

 Partido Popular, Spaniens 

borgerliga högerparti, tog som väntat en jordskredsseger över PSOE, det socialdemokratiska 

partiet, med 44 % av rösterna mot PSOE:s 28 %.
44

 Anledningen till att många skjuter upp 

sina bostadsköp är att de förväntat sig att Partido Popular efter valsegern skulle återinföra en 

del skattebefrielser för bostadsköp. 

6.4 Hur ser fastighetsmarknaden ut om tio år? 

Gonzalo Bernardos, vicerektor för ekonomi på Universitetet av Barcelona, menar att 

fastighetsmarknaden kommer återhämta sig inom tio år men att denna process kommer vara 

mycket långsam. Enligt Bernardo kommer det vara väldigt svårt att absorbera det stora 

överskottet på bostäder inom de närmaste tio åren, det beräknas finnas över 1,5 miljoner 

bostäder i bankers och fastighetsaktörers besittning. En del av denna stock kommer bli 

subventionerade bostäder då det inte finns efterfrågan för att sälja de på den fria marknaden. 

 

Ignacio Gómez Loarte, delegat från Jones Lang LaSalle, menar att det finns utrymme att vara 

optimistisk pga. att krisen i praktiken redan varat i fyra år och att det finns en stor 

utvecklingspotential. Däremot är han övertygad om att fokus i fortsättningen kommer att ligga 

på kunden och fastighetsförmedlare och bolag kommer att lägga stor energi på att anpassa 

sina lägenheter efter kundens behov, till skillnad från hur det var innan krisen. 

 

De ekonomiska indikatorerna och den stora erfarenheten pekar på att det inte kommer uppstå 

några nya fastighetsboomar i framtiden, men Bernardos är inte helt övertygad. Han menar att 

historien är full av prisbubblor, men poängterar att fastighetssektorn i det här fallet gick hand i 

hand med finanssektorn och att ifall det är i regeringens intresse att generera en 

fastighetsbubbla så kommer det att inträffa igen. Det beror mycket på vad de ekonomiska 

myndigheterna har för mål. Bernardo avfärdar inte en ny bubbla, men först måste det skapas 

en kreditbubbla för att det ska kunna hända igen. 
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Santos González, president för den spanska associationen för hypotek, tror inte att marknaden 

kommer begå samma misstag och menar att vi kommer se nya tillväxter på 

fastighetsmarknaden då denna är cyklisk. Han menar dock att topparna kommer vara mindre 

och att hyresmarknaden bör spela en viktig roll i att tona ner dessa cykler. González säger 

också att det är viktigt att utgivningen av bostadslån blir mer riskmedveten och försiktig, 

vilket är något som finansinstituten och administrationerna arbetar med.
45
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7. Diskussion och slutsatser 
 

Fastighetskrisen i Spanien är den värsta som landet skådat i sin historia och tillsammans med 

den globala finanskrisen försatte den nationen i en stor ekonomisk kris med en arbetslöshet på 

uppemot 22 %. Därför är det nu speciellt viktigt att stabilisera marknaden igen, men även 

reflektera över vad som orsakade denna kris så att det inte skapas liknande prisbubblor i 

framtiden. 

 

Situationen i Spanien är unik på det sättet att byggsektorn varit en så starkt drivande kraft av 

ekonomin då den stod för en väldigt stor del av BNP-tillväxten. Det är ingen tillfällighet att en 

så stor del av dagens arbetslösa är just byggarbetare. Detta tyder på att den spanska ekonomin 

lider av allvarliga strukturella problem då man är väldigt beroende av enstaka sektorer som 

byggindustrin och turistindustrin.  

 

Denna modell fungerade bra under en lång period då landet befann sig i kraftig ekonomisk 

expansion mellan 1996 och 2006. Sysselsättningen var hög, Spanien blev medlem av 

euroområdet vilket ledde till historiskt låga räntenivåer och befolkningen blev bara rikare och 

rikare då man såg fastigheter som en otroligt säker tillgång som hade visat upp en tillväxt på 

över 10 % under väldigt många år. Det sågs som en självklarhet att investera i bostäder vilket 

ledde till att ca 15 % av bostäderna var obebodda år 2005.
46

 Många spanjorer och utländska 

investerare hade köpt semesterhus eller en andra bostad i sin hemby, men det förekom också 

mycket spekulering på marknaden. 

 

En annan mycket viktig anledning till den rådande krisen är överbyggandet som förekommit i 

Spanien under alla dessa år med en stor efterfrågan. Det har inte funnits någon långsiktighet i 

planeringen av konstruktionen utan de stora byggföretagen fick fritt rum att bygga så mycket 

och så stora projekt de ville. Spanska företag som t.ex. ACS växte till att bli ett av världens 

största byggföretag. Det skedde också en väldigt stor invandring under tillväxtåren och 

befolkningen växte snabbt, vilket i sin tur spädde på efterfrågan för bostäder ännu mer 

samtidigt som många av invandrarna fann jobb som byggarbetare. 

 

Mycket av skulden till krisen kan också skyllas på bank- och finanssektorn då 

låneutgivningen ökade dramatiskt och de spanska hushållen blev alltmer skuldsatta. 

Låneutgivningen var helt enkelt alltför generös då bankerna bara blev fler och fler och 

konkurrensen ökade. En annan viktig egenhet med den spanska situationen är att 

låneutgivningen inte bara gick via de lite större privata bankerna utan varje region hade sin 

egen sparbank med en mycket större lokalförankring. Dessa sparbanker kunde konkurrera 

med privatbankerna genom mer generösa lånevillkor, vilket ledde till en kreditbubbla som 

hjälpte till mycket med att spä på eller som många hävdar förorsaka prisbubblan på spanska 

fastigheter. 

 

Min egen uppfattning är att hela det spanska systemet genomsyrats av kortsiktighet och en 

stor brist på ansvarstagande. Mycket av ansvaret måste läggas på de politiska partierna som 

styrt landet under den stora eran av tillväxt. Ingen har vågat ta itu med detta problem så länge 

befolkningen mådde bra och välfärden ökade, även fast varningarna var många för vad som 

skulle hända då fastighetsbubblan sprack. Man föredrog helt enkelt att ignorera problemet då 

man inte ville riskera att göra politiska förluster. 
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Alfredo Pérez Rubalcaba, den nytillträdde partiledaren för PSOE(socialdemokratiska partiet), 

medgav under en intervju att det största misstaget under José Luis Rodríguez Zapatero och 

PSOE:s åtta år i makten var att man inte gjorde hål på fastighetsbubblan.
47

 Samtidigt påpekar 

man från PSOE att det faktiskt var PP, det högercentrala partiet, som orsakade bubblan under 

deras åtta år i makten (1996-2004) med José María Aznar i spetsen. 

 

Jag tror, som många experter, att prisnedgången inte sett sitt slut ännu och att den varit ganska 

långsam sedan fastighetsbubblan sprack. Anledningen till att nedgången varit långsam är nog 

att man från politiskt och institutionellt håll velat lindra effekterna för den redan lidande 

befolkningen. Det är därför befogat att ifrågasätta de officiella siffrorna för prisfallet som ges 

ut från diverse statistikinstitut, då många som följer marknaden talar om att siffrorna är mer 

negativa än vad som medges från officiellt håll. 

 

Det finns en del förslag på vad som skulle kunna göras för att förhindra liknande kriser i 

framtiden. Mestadels handlar det om att reglera finansmarknaden och låneutgivningen mer, då 

mycket tyder på att avregleringen inom bank- och finanssektorn haft en stor roll i skapandet 

av fastighetsbubblan. Förslag som nämns är t.ex. att begränsa finansieringen av bostadsköp 

till 75 %, göra det obligatoriskt med en fast bostadsränta och att begränsa bostadsavgiften till 

35 % av familjens inkomst.  

 

Dessa förslag skulle säkerligen leda till en nedjustering av bostadspriserna och förhindra 

framtida prisbubblor, men problemet är att det skulle bli väldigt svårt att köpa ny bostad under 

en tid som denna då man gör allt man kan för att sälja det existerande bostadsöverskottet på 

marknaden. Kontantinsatsen idag är redan ganska hög (20 % av bostadsvärdet) och det är 

redan tillräckligt svårt för förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför tycker 

jag inte att den ska höjas, men att hålla bostadsutgifterna på en resonabel nivå i förhållande till 

inkomsten tycker jag är en bra idé. 

 

Jag tror definitivt att denna kris orsakats av en mängd faktorer som har varit svårkontrollerade 

och att det vid sådana omständigheter måste tas ett stort ansvar av de politiska och de 

finansiella institutionerna, vilket uppenbarligen inte varit fallet i Spanien. 

                                                 
47

 www.publico.es 



 

45 

 

Referenser 

Litteratur 

Brunes, F., 2006. “Overbuilding in office markets: Are behavioural aspects important?”, 

KTH, Sektionen för Bygg- och Fastighetsekonomi. 

Ghafourian, P., Goma, G., Saffarian, S., 2009. ”Analysis of Spain´s residential market after 

recession.”, Chalmers Tekniska Högskola. 

Kranz, D. & Hon, M., 2006. “A Cross-Section Analysis of the Income Elasticity of Housing 

Demand in Spain: Is There a Real Estate Bubble?”, The Journal of Real Estate Finance and 

Economics, Volume 32, Number 4, 449-470. 

Lind, H., 2008. ”Price Bubbles on the Housing Market: Concept, theory and indicators”, KTH 

Publikation nr 58, Sektionen för Bygg- och Fastighetsekonomi. 

Lind, H., 2011. “Property cycles – an introduction”, KTH, Sektionen för Bygg- och 

Fastighetsekonomi. 

McGreal, S. & Taltavull, P., 2011. ”An analysis of factors influencing accuracy in the 

valuation of residential properties in Spain”, Journal of Property Research. 

Miguel Fernández Ordónez, mars 2011. ”Current status of the Spanish financial system.” 

April 2011. ”Reflections on the Spanish banking sector and economy.” 

Molina, J., 2007. ”El Sector Inmobiliario en el Contexto de Crecimiento Económico 

Español”, Spanska Centralbanken. 

Spanska Centralbanken, jan 2010. ”Una comparación de los ciclos inmobiliarios recientes en 

España, Estados Unidos y Reino Unido”. 

Spanska Centralbanken, dec 2010. ”The residential investment adjustment in Spain: the 

current situation.” 

Spanska Centralbanken, 2011. ”The effect on purchase decisions of returns on housing as an 

investment: empirical evidence based on the spanish survey of household finances.” 

Suarez, J.L. & Rodríguez, J.C., 2005. “Coastal Crisis: The Failure of Coastal Management in 

the Spanish Mediterranean Region”, University of Seville, 33:197–214. 

Sveriges Riksbank, 2011. “Riksbankens utredning om risker på den svenska 

bostadsmarknaden”. 

http://www.springerlink.com/content/0895-5638/
http://www.springerlink.com/content/0895-5638/
http://www.springerlink.com/content/0895-5638/32/4/


 

46 

 

Elektroniskt material 

http://www.riksbank.se/ 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICA

CIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/Vivienda/Estadisticas/default.htm 

http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=33000000 

http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=34000000 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/779B798C-EC19-4FD0-ACC7-

B98A5A4E55B9/103998/ESV_10.pdf 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Spanien 

http://en.wikipedia.org/wiki/Savings_bank_%28Spain%29 

http://www.euroresidentes.com/Property/spanish_banks/spanish-savings-banks.htm 

http://www.continentholiday.net/svenska/spanien/spanien.htm 

 

Tidningsartiklar 

http://www.abc.es/20110921/economia/abci-mercado-inmobiliario-diez-201109211210.html, 

sep 2011 

http://www.economist.com/node/21540231, nov 2011 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/12/suvivienda/1310470430.html?a=7f37977f84d2a

8c70c348beedb4dba86&t=1321551045, juli 2011 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/19/suvivienda/1316419718.html, sep 2011 

http://www.elpais.com/articulo/economia/desempleo/Espana/empacho/ladrillo/sangria/elpepu

eco/20110429elpepueco_3/Tes, april 2011 

http://www.elpais.com/articulo/economia/venta/viviendas/registra/mayor/caida/2004/lastrada/

subida/IVA/2010/elpepueco/20110908elpepueco_2/Tes, sep 2011 

http://www.lavanguardia.com/economia/20110819/54201894915/el-gobierno-rebaja-el-iva-

del-8-al-4-para-incentivar-la-venta-de-vivienda-nueva.html, aug 2011 (1) 

http://www.lavanguardia.com/economia/20110819/54201928754/las-grandes-inmobiliarias-

creen-que-la-rebaja-del-iva-dinamizara-el-mercado.html, aug 2011 (2) 

http://resultados-elecciones-2011.lavanguardia.com/, nov 2011 

http://www.publico.es/espana/389542/rubalcaba-en-este-momento-el-lider-del-psoe-soy-yo, 

aug 2011 

E-post 

Laura Fernández Durán, Universidad Politécnica de Valencia: 

 

Powerpoint slides: “El mercado inmobiliario español: las grandes cifras de la demanda y la 

oferta.” (1) 

Powerpoint slides: “Innovación en técnicas de venta. Nuevos modelos y herramientas.” (2) 

 

Paloma Taltavull de la Paz, Universidad de Alicante. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/Vivienda/Estadisticas/default.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/Vivienda/Estadisticas/default.htm
http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=33000000
http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=34000000
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/779B798C-EC19-4FD0-ACC7-B98A5A4E55B9/103998/ESV_10.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/779B798C-EC19-4FD0-ACC7-B98A5A4E55B9/103998/ESV_10.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spanien
http://en.wikipedia.org/wiki/Savings_bank_%28Spain%29
http://www.euroresidentes.com/Property/spanish_banks/spanish-savings-banks.htm
http://www.continentholiday.net/svenska/spanien/spanien.htm
http://www.abc.es/20110921/economia/abci-mercado-inmobiliario-diez-201109211210.html
http://www.economist.com/node/21540231
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/12/suvivienda/1310470430.html?a=7f37977f84d2a8c70c348beedb4dba86&t=1321551045
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/12/suvivienda/1310470430.html?a=7f37977f84d2a8c70c348beedb4dba86&t=1321551045
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/19/suvivienda/1316419718.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/desempleo/Espana/empacho/ladrillo/sangria/elpepueco/20110429elpepueco_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/desempleo/Espana/empacho/ladrillo/sangria/elpepueco/20110429elpepueco_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/venta/viviendas/registra/mayor/caida/2004/lastrada/subida/IVA/2010/elpepueco/20110908elpepueco_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/venta/viviendas/registra/mayor/caida/2004/lastrada/subida/IVA/2010/elpepueco/20110908elpepueco_2/Tes
http://www.lavanguardia.com/economia/20110819/54201894915/el-gobierno-rebaja-el-iva-del-8-al-4-para-incentivar-la-venta-de-vivienda-nueva.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20110819/54201894915/el-gobierno-rebaja-el-iva-del-8-al-4-para-incentivar-la-venta-de-vivienda-nueva.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20110819/54201928754/las-grandes-inmobiliarias-creen-que-la-rebaja-del-iva-dinamizara-el-mercado.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20110819/54201928754/las-grandes-inmobiliarias-creen-que-la-rebaja-del-iva-dinamizara-el-mercado.html
http://resultados-elecciones-2011.lavanguardia.com/
http://www.publico.es/espana/389542/rubalcaba-en-este-momento-el-lider-del-psoe-soy-yo


 

47 

 

Bilaga 1 

Generellt prisindex för bostäder.             

Basår 2005                 

  År 2005 År 2006 

   (kvartal)  (kvartal) 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

TOTALT FÖR NATIONEN 100,0 104,0 105,6 108,1 111,8 115,0 115,9 117,9 

Andalucía 100,0 105,1 106,6 110,0 113,8 116,6 117,7 120,3 

Almería            100,0 105,6 108,7 112,1 116,2 118,7 120,0 121,0 

Cádiz              100,0 105,7 108,0 110,9 115,0 117,9 118,6 122,0 

Córdoba            100,0 101,6 103,7 108,8 112,2 119,8 121,1 124,9 

Granada            100,0 106,0 106,8 111,0 112,7 116,3 118,6 121,1 

Huelva             100,0 110,3 110,5 114,2 118,4 118,8 122,7 122,9 

Jaén               100,0 110,9 114,1 117,0 119,7 121,6 128,3 129,3 

Málaga             100,0 104,0 104,8 107,6 112,3 114,3 115,2 116,9 

Sevilla            100,0 105,2 106,2 108,5 111,8 115,5 115,8 118,7 

Aragón 100,0 107,3 108,1 111,1 116,9 122,1 123,5 125,9 

Huesca             100,0 110,8 111,0 119,0 120,9 120,9 124,3 126,0 

Teruel             100,0 96,3 100,9 102,1 105,8 110,6 111,2 112,8 

Zaragoza           100,0 107,3 108,6 111,0 116,4 122,8 124,2 126,6 

Asturias (Principado de ) 100,0 100,8 103,9 105,6 109,7 112,9 112,8 114,6 

Balears (Illes) 100,0 104,2 106,5 107,3 112,3 116,1 117,6 119,8 

Canarias 100,0 102,9 103,0 104,9 108,7 111,3 111,5 113,1 

Palmas (Las)       100,0 103,1 104,4 104,9 108,7 113,0 113,9 115,3 

Santa Cruz de Tenerife 100,0 102,7 101,0 104,6 108,7 108,9 108,8 110,3 

Cantabria 100,0 105,2 101,4 106,5 112,9 117,1 119,5 120,1 

Castilla y León 100,0 105,0 106,0 107,7 111,9 115,1 115,7 117,9 

Ávila              100,0 102,7 104,9 107,4 115,6 116,1 119,2 122,2 

Burgos             100,0 102,6 100,6 105,3 112,4 116,3 114,4 116,7 

León               100,0 103,5 106,0 105,0 109,3 113,7 113,2 116,7 

Palencia           100,0 106,2 102,8 109,6 115,5 119,0 118,6 122,0 

Salamanca          100,0 105,7 104,5 106,4 109,9 111,4 114,7 116,1 

Segovia            100,0 105,3 109,2 108,7 110,1 114,7 117,9 118,7 

Soria              100,0 102,9 100,9 105,0 112,9 114,3 111,7 114,3 

Valladolid         100,0 107,4 109,3 110,3 112,2 115,8 115,8 118,3 

Zamora             100,0 104,2 108,9 108,1 114,9 120,4 119,8 118,0 

Castilla-La Mancha 100,0 103,1 106,0 108,2 111,6 114,5 115,3 117,8 

Albacete           100,0 107,0 108,4 108,8 111,5 115,0 116,2 118,7 

Ciudad Real        100,0 105,9 108,8 117,4 122,7 121,6 123,9 126,9 

Cuenca             100,0 102,8 104,1 106,7 106,5 110,4 109,6 113,7 

Guadalajara        100,0 105,6 105,1 108,4 114,3 117,5 115,9 118,3 

Toledo             100,0 100,0 105,6 105,5 107,9 111,4 113,3 114,5 

Cataluña 100,0 103,3 105,5 108,3 112,7 116,7 117,9 120,0 

Barcelona 100,0 103,0 105,6 108,6 113,1 117,1 117,9 120,0 

Girona 100,0 105,4 108,1 110,1 115,3 120,0 122,5 124,3 
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Lleida 100,0 101,6 104,0 106,6 111,2 116,7 118,8 122,0 

Tarragona 100,0 104,3 104,4 107,1 108,5 111,8 114,3 116,2 

Comunidad Valenciana 100,0 105,7 107,3 110,3 114,1 116,2 116,4 118,2 

Alicante/Alacant 100,0 106,3 108,4 108,0 111,4 113,7 113,4 113,5 

Castellón/Castelló 100,0 107,8 109,9 113,5 118,1 120,2 120,3 122,4 

Valencia/València 100,0 104,5 105,2 109,9 113,8 117,8 118,9 121,4 

Extremadura 100,0 102,9 102,2 106,5 107,8 109,7 113,4 117,0 

Badajoz            100,0 102,3 102,4 106,0 107,9 111,3 115,1 117,4 

Cáceres            100,0 103,9 101,2 106,8 107,2 106,5 109,7 112,7 

Galicia 100,0 102,5 107,9 111,5 114,2 121,6 123,2 126,1 

Coruña (A) 100,0 103,1 106,2 108,9 111,4 119,1 122,1 125,6 

Lugo 100,0 94,1 96,8 106,5 117,1 125,1 125,2 127,4 

Ourense 100,0 95,8 98,8 101,5 103,7 110,9 113,9 113,0 

Pontevedra 100,0 104,9 111,0 114,2 117,1 124,4 126,6 127,5 

Madrid (Comunidad de) 100,0 103,2 103,8 106,3 109,7 110,8 111,4 112,9 

Murcia (Región de) 100,0 106,8 107,7 111,7 112,4 115,5 116,8 119,9 

Navarra (Comunidad Foral de) 100,0 100,5 101,8 104,2 106,5 109,0 107,9 110,9 

País Vasco 100,0 101,7 103,7 105,7 111,0 112,5 115,0 115,2 

Araba/Alava 100,0 99,6 103,9 102,5 105,6 109,3 106,8 106,0 

Gipuzkoa 100,0 101,9 105,3 105,2 112,4 111,9 118,4 116,1 

Bizkaia 100,0 101,9 103,2 106,4 111,4 113,3 115,4 115,6 

Rioja (La) 100,0 99,5 102,2 104,2 111,3 113,7 116,7 114,2 

Ceuta y Melilla 100,0 107,5 109,2 107,6 111,4 119,2 125,7 125,9 

Ceuta n.r n.r n.r n.r n.r  n.r  n.r  n.r  

Melilla n.r n.r n.r n.r n.r  n.r  n.r  n.r  

n.r: observationer finns ej.                 

  År 2007 År 2008 

   (kvartal)  (kvartal) 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

TOTALT FÖR NATIONEN 119,9 121,7 122,1 123,7 124,7 124,6 123,0 120,2 

Andalucía 122,3 124,9 125,6 126,1 129,4 129,8 128,1 125,2 

Almería            123,8 127,2 127,9 130,2 132,1 135,8 132,1 126,0 

Cádiz              124,1 128,0 127,5 128,3 131,8 135,4 131,2 132,3 

Córdoba            127,6 129,6 132,4 130,1 132,6 132,3 132,7 127,9 

Granada            123,8 127,9 130,0 130,9 131,9 132,6 131,2 129,1 

Huelva             125,3 129,2 130,0 130,6 135,5 139,1 138,6 130,8 

Jaén               129,9 135,1 134,4 135,5 137,8 140,6 138,8 132,9 

Málaga             117,5 118,8 120,0 121,4 123,5 121,7 119,9 115,9 

Sevilla            121,4 122,9 124,0 124,8 129,3 128,4 126,6 129,2 

Aragón 126,4 129,4 127,5 129,9 132,0 130,2 126,4 124,7 

Huesca             125,1 129,2 130,4 134,1 136,0 132,8 133,0 130,5 

Teruel             112,8 114,5 116,3 118,7 120,9 121,0 119,9 115,1 

Zaragoza           127,4 130,3 127,4 129,6 131,5 130,0 124,7 124,3 

Asturias (Principado de ) 116,0 120,9 122,4 123,2 124,6 124,8 124,2 123,1 

Balears (Illes) 122,3 125,1 125,5 128,1 127,4 128,4 127,6 126,5 
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Canarias 114,7 117,9 118,7 120,1 120,6 121,2 116,2 114,1 

Palmas (Las)       116,7 119,8 121,0 122,6 124,3 125,3 118,4 117,3 

Santa Cruz de Tenerife 111,9 114,9 115,9 116,9 115,9 115,6 113,9 110,2 

Cantabria 122,7 125,0 128,5 126,7 125,8 127,9 124,9 121,0 

Castilla y León 120,1 122,0 122,3 123,3 123,9 122,9 121,3 119,1 

Ávila              121,6 125,1 128,7 130,6 130,5 127,8 126,4 123,8 

Burgos             118,3 121,7 123,2 121,8 122,5 121,2 119,6 118,4 

León               116,6 120,7 122,1 124,4 121,1 121,5 119,5 118,7 

Palencia           123,8 126,2 127,4 127,9 131,0 130,1 126,1 125,1 

Salamanca          117,8 119,4 118,2 121,2 124,2 123,4 120,3 115,7 

Segovia            121,5 122,5 124,0 123,1 127,2 123,8 120,9 119,4 

Soria              116,0 114,5 117,0 115,6 116,9 119,5 116,2 112,7 

Valladolid         122,5 121,8 119,7 120,3 122,4 120,6 121,9 117,7 

Zamora             121,5 125,9 128,8 124,8 128,3 131,1 127,3 125,6 

Castilla-La Mancha 118,3 119,9 121,3 121,7 122,5 121,1 117,6 113,8 

Albacete           120,1 124,8 123,5 121,2 122,7 125,7 121,9 117,6 

Ciudad Real        128,0 132,7 133,3 130,7 135,7 133,0 131,7 126,5 

Cuenca             115,2 116,7 120,9 121,4 121,8 120,6 115,6 112,8 

Guadalajara        119,9 118,5 119,8 121,6 120,1 118,6 112,5 108,8 

Toledo             115,7 116,6 116,9 118,2 120,0 117,2 113,8 111,4 

Cataluña 122,1 123,5 124,3 126,9 127,4 129,1 128,1 126,2 

Barcelona 121,9 123,2 123,5 126,8 126,8 128,5 127,8 125,9 

Girona 126,4 128,4 129,3 130,5 133,2 133,3 131,2 129,9 

Lleida 123,0 125,3 129,1 130,5 128,7 131,0 130,5 130,1 

Tarragona 119,0 121,5 122,5 123,2 126,0 127,1 126,7 122,8 

Comunidad Valenciana 120,7 122,2 121,6 123,3 124,9 125,8 123,0 120,8 

Alicante/Alacant 115,2 116,3 116,1 117,7 116,7 118,3 114,5 112,6 

Castellón/Castelló 123,6 127,3 128,7 127,5 126,2 128,9 127,0 121,0 

Valencia/València 123,9 126,5 125,1 127,7 132,0 132,4 131,4 128,9 

Extremadura 115,2 121,2 122,2 122,7 121,5 122,1 122,5 122,8 

Badajoz            117,8 124,2 126,1 127,7 125,6 126,6 126,3 128,8 

Cáceres            110,5 114,5 113,5 113,7 116,5 114,6 115,3 108,8 

Galicia 128,1 131,3 131,2 133,8 136,2 135,5 135,2 130,6 

Coruña (A) 127,3 129,9 129,0 132,8 134,8 136,1 134,2 128,9 

Lugo 128,4 131,9 130,9 133,1 134,5 134,4 132,8 129,3 

Ourense 114,7 115,8 116,6 117,7 119,9 122,2 122,7 118,2 

Pontevedra 129,4 134,0 135,7 136,5 139,0 134,2 137,4 132,8 

Madrid (Comunidad de) 114,7 114,2 114,8 114,9 114,8 113,8 110,6 106,9 

Murcia (Región de) 122,9 126,7 129,2 129,8 129,7 127,6 129,1 122,7 

Navarra (Comunidad Foral 
de) 112,8 112,4 108,9 112,2 114,5 114,4 114,5 114,7 

País Vasco 117,3 120,0 120,5 122,1 124,3 124,1 124,0 121,1 

Araba/Alava 106,0 107,4 107,4 106,5 107,3 107,1 104,8 104,4 

Gipuzkoa 117,7 121,1 122,8 122,2 125,3 124,9 126,4 123,0 

Bizkaia 119,0 121,6 122,7 124,5 126,5 125,9 124,9 120,9 

Rioja (La) 114,2 114,1 114,5 117,0 118,6 116,7 112,7 110,5 
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Ceuta y Melilla 127,9 130,7 133,2 135,7 136,0 138,1 141,3 141,4 

Ceuta n.r  n.r  n.r  n.r  n.r  n.r  n.r  n.r  

Melilla n.r  n.r  n.r  n.r  n.r  n.r  n.r  n.r  

n.r: observationer finns ej.                 

  År 2009 År 2010 

   (kvartal)  (kvartal) 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

TOTALT FÖR NATIONEN 116,6 114,4 113,1 112,8 111,3 110,3 109,3 108,9 

Andalucía 122,3 119,9 117,6 116,3 111,3 110,3 109,3 108,9 

Almería            121,5 119,6 121,0 120,0 115,8 116,6 115,2 116,1 

Cádiz              130,0 128,3 123,6 123,7 121,5 121,1 119,0 120,4 

Córdoba            124,0 125,9 125,5 120,2 118,0 118,5 115,8 113,3 

Granada            126,6 124,8 122,4 118,2 116,9 117,8 118,5 116,5 

Huelva             130,3 128,0 126,0 124,9 122,8 121,6 120,0 117,0 

Jaén               133,3 130,2 126,9 127,3 130,6 133,9 131,0 130,3 

Málaga             110,7 107,5 104,6 102,9 105,0 101,4 99,2 99,5 

Sevilla            126,3 124,7 122,0 121,5 120,5 119,1 117,8 119,1 

Aragón 120,5 117,8 114,1 116,0 112,2 112,1 112,3 111,0 

Huesca             124,3 120,3 118,7 118,5 114,8 115,1 118,6 118,4 

Teruel             111,9 111,6 111,2 108,5 104,1 108,2 105,6 104,2 

Zaragoza           120,1 117,5 113,7 117,0 113,1 112,8 112,0 111,3 

Asturias (Principado de ) 116,9 113,2 111,4 112,4 114,9 115,7 113,5 114,9 

Balears (Illes) 119,6 116,8 115,9 112,9 112,6 111,8 109,3 111,3 

Canarias 112,1 111,8 111,1 107,7 106,4 104,6 104,5 104,5 

Palmas (Las)       113,7 113,0 114,2 110,0 106,6 105,4 106,9 106,7 

Santa Cruz de Tenerife 108,9 109,3 106,0 104,5 104,9 102,8 100,8 100,7 

Cantabria 116,6 115,0 112,1 111,9 117,0 115,1 113,9 115,3 

Castilla y León 115,9 114,5 113,2 113,5 114,1 113,8 111,9 112,8 

Ávila              118,8 112,6 114,4 112,6 114,2 114,2 111,6 109,5 

Burgos             117,1 112,3 109,8 112,2 116,2 114,7 110,7 114,6 

León               116,9 118,7 115,0 115,7 117,2 115,3 111,8 115,3 

Palencia           120,7 121,8 123,7 123,9 121,1 120,0 119,4 122,6 

Salamanca          109,6 112,7 111,9 112,5 110,5 111,4 107,5 109,1 

Segovia            116,8 113,5 114,1 113,2 110,7 109,2 112,5 112,2 

Soria              113,7 114,4 112,1 112,6 114,6 117,6 113,4 116,8 

Valladolid         114,4 112,8 114,4 112,9 112,3 112,0 112,1 109,7 

Zamora             119,9 117,1 114,5 117,9 122,7 120,6 118,2 121,4 

Castilla-La Mancha 108,8 105,9 104,3 105,6 105,3 107,3 105,8 105,8 

Albacete           111,2 106,9 105,3 109,4 111,4 114,3 110,5 113,2 

Ciudad Real        124,0 121,6 118,6 119,7 120,5 122,7 122,3 124,6 

Cuenca             109,7 109,9 113,3 110,4 112,2 113,5 112,7 112,9 

Guadalajara        106,5 103,4 103,1 104,3 100,0 102,9 99,4 100,5 

Toledo             102,7 99,6 98,9 100,9 99,6 97,2 98,8 95,7 

Cataluña 122,7 119,8 117,5 118,8 116,7 117,1 115,5 114,9 

Barcelona 122,3 119,6 116,7 118,5 116,1 117,0 114,5 114,6 

Girona 126,3 123,2 121,7 123,8 123,1 121,7 119,8 118,5 
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Lleida 126,9 121,3 119,1 122,4 121,6 119,9 120,1 119,9 

Tarragona 118,8 115,8 116,1 114,6 114,3 114,4 113,4 110,7 

Comunidad Valenciana 116,7 114,5 114,4 111,8 109,9 108,7 107,0 107,7 

Alicante/Alacant 106,1 103,9 104,4 100,6 99,0 99,0 96,5 95,5 

Castellón/Castelló 117,5 116,0 114,6 113,1 112,8 109,9 110,3 112,0 

Valencia/València 126,3 124,0 122,3 120,1 117,2 115,6 113,8 114,6 

Extremadura 121,4 120,8 121,2 119,9 119,7 121,3 117,9 119,3 

Badajoz            126,5 125,5 125,4 124,9 124,4 126,0 122,2 122,9 

Cáceres            109,9 109,9 110,9 109,1 108,8 110,4 109,3 112,3 

Galicia 128,0 125,4 124,8 128,0 127,2 127,1 125,7 128,3 

Coruña (A) 128,2 123,2 119,6 123,3 123,5 125,2 122,9 126,7 

Lugo 129,3 126,8 121,5 119,4 120,8 125,4 125,5 127,5 

Ourense 115,1 113,9 113,1 118,4 118,9 121,8 122,9 125,8 

Pontevedra 129,7 129,8 134,7 133,6 127,9 127,3 128,1 130,7 

Madrid (Comunidad de) 104,2 102,6 102,7 100,8 99,7 98,2 96,5 94,9 

Murcia (Región de) 119,8 116,4 114,5 112,1 113,8 112,5 113,0 110,4 

Navarra (Comunidad Foral 
de) 110,9 107,1 105,3 106,8 106,4 102,4 99,5 100,7 

País Vasco 118,9 116,3 115,7 114,4 112,8 111,9 109,6 110,6 

Araba/Alava 102,2 100,2 97,4 96,9 99,2 99,2 96,6 95,2 

Gipuzkoa 122,0 119,9 120,4 122,6 118,6 115,8 111,4 111,8 

Bizkaia 117,9 115,1 113,5 111,2 110,9 109,8 108,9 110,1 

Rioja (La) 110,7 112,4 111,2 111,0 108,7 110,0 108,9 106,3 

Ceuta y Melilla 138,0 138,7 137,5 136,8 134,3 138,2 136,4 138,4 

Ceuta n.r  n.r  n.r n.r n.r n.r n.r n.r 

Melilla n.r  n.r  n.r n.r n.r n.r n.r n.r 

n.r: observationer finns ej.                 

  År 2011 

   (kvartal) 

  1 2 

TOTALT FÖR NATIONEN 106,2 104,7 

Andalucía 106,1 105,5 

Almería            110,4 113,2 

Cádiz              117,5 116,8 

Córdoba            114,1 116,7 

Granada            113,6 113,0 

Huelva             114,2 111,9 

Jaén               130,7 129,9 

Málaga             96,6 96,5 

Sevilla            116,6 115,2 

Aragón 109,3 104,3 

Huesca             122,8 n.r 

Teruel             105,1 n.r 

Zaragoza           107,0 103,9 

Asturias (Principado de ) 110,3 114,1 

Balears (Illes) 108,4 106,8 
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Canarias 103,1 100,3 

Palmas (Las)       101,9 100,4 

Santa Cruz de Tenerife 103,7 99,1 

Cantabria 109,0 111,0 

Castilla y León 108,4 107,3 

Ávila              107,5 108,3 

Burgos             108,0 105,4 

León               110,9 113,6 

Palencia           120,3 120,8 

Salamanca          108,3 109,4 

Segovia            106,3 107,6 

Soria              117,5 113,4 

Valladolid         105,3 101,1 

Zamora             117,0 115,2 

Castilla-La Mancha 102,6 100,2 

Albacete           111,2 109,8 

Ciudad Real        118,1 119,8 

Cuenca             117,2 116,1 

Guadalajara        96,8 91,3 

Toledo             94,1 93,8 

Cataluña 111,5 110,8 

Barcelona 111,0 110,6 

Girona 116,5 112,3 

Lleida 113,5 112,0 

Tarragona 109,2 109,5 

Comunidad Valenciana 103,4 100,8 

Alicante/Alacant 94,1 91,6 

Castellón/Castelló 106,2 106,1 

Valencia/València 110,2 106,7 

Extremadura 117,6 116,4 

Badajoz            119,7 117,4 

Cáceres            113,2 114,1 

Galicia 122,9 122,7 

Coruña (A) 122,9 121,9 

Lugo 124,4 130,0 

Ourense 120,0 118,7 

Pontevedra 123,0 117,7 

Madrid (Comunidad de) 91,0 90,6 

Murcia (Región de) 105,5 103,6 

Navarra (Comunidad Foral 
de) 98,2 97,1 

País Vasco 108,8 107,7 

Araba/Alava 91,4 93,3 

Gipuzkoa 116,3 113,5 

Bizkaia 106,1 106,0 

Rioja (La) 106,3 104,2 
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Ceuta y Melilla 132,6 137,6 

Ceuta n.r n.r 

Melilla n.r n.r 

n.r: observationer finns ej.     
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Bilaga 2 

Uppskattning av bostadsbeståndet.       

Totalt antal bostäder* för regioner och provinser, 2001-2010. 
Enhet: bostad           

  
2001 2002 2003 2004 2005 

  

TOTALT FÖR NATIONEN 
21 033 

759 
21 551 

426 
22 059 

220 
22 623 

443 
23 210 

317 

Andalucía 3 554 198 3 677 608 3 806 819 3 922 607 4 032 264 

Almería            273 649 283 519 294 278 306 016 314 757 

Cádiz              502 797 518 806 534 189 548 788 561 278 

Córdoba            337 587 341 987 346 338 351 950 357 730 

Granada            442 424 445 416 448 622 460 178 470 957 

Huelva             235 307 244 501 252 917 260 099 268 024 

Jaén               299 317 304 970 309 551 315 970 319 754 

Málaga             728 274 789 526 855 871 894 684 935 391 

Sevilla            734 843 748 883 765 053 784 922 804 373 

Aragón 657 555 672 438 687 679 699 563 713 854 

Huesca             128 373 132 181 135 779 140 136 145 769 

Teruel             96 570 97 633 98 911 99 934 101 353 

Zaragoza           432 612 442 624 452 989 459 493 466 732 

Asturias (Principado de ) 524 336 533 877 543 960 556 612 569 923 

Balears (Illes) 504 041 516 757 529 088 539 826 551 480 

Canarias 855 022 884 064 910 671 937 084 962 896 

Palmas (Las)       435 004 448 918 461 742 475 780 488 853 

Santa Cruz de Tenerife 420 018 435 146 448 929 461 304 474 043 

Cantabria 286 901 294 039 302 697 311 303 317 695 

Castilla y León 1 455 050 1 487 057 1 514 294 1 543 748 1 576 866 

Avila              142 362 144 468 146 456 148 731 151 247 

Burgos             215 048 219 497 224 275 228 696 234 281 

León               276 574 281 563 287 033 292 561 298 161 

Palencia           99 300 101 538 103 111 105 113 107 131 

Salamanca          202 479 206 075 209 444 213 493 217 915 

Segovia            99 748 101 818 104 145 106 583 109 186 

Soria              65 758 67 150 68 679 69 767 70 719 

Valladolid         237 739 243 550 248 454 253 582 260 970 

Zamora             116 042 121 398 122 697 125 222 127 256 

Castilla-La Mancha 988 555 1 005 293 1 023 217 1 045 585 1 072 011 

Albacete           185 560 189 467 193 183 195 564 198 940 

Ciudad Real        235 305 238 991 244 024 248 440 253 346 

Cuenca             136 690 137 819 139 048 141 083 142 770 

Guadalajara        126 114 129 199 132 303 137 562 142 462 

Toledo             304 886 309 817 314 659 322 936 334 493 

Cataluña 3 328 120 3 403 260 3 477 698 3 571 897 3 658 330 

Barcelona 2 280 334 2 325 812 2 365 821 2 418 849 2 463 290 

Girona 414 900 426 498 437 610 453 148 469 061 

Lleida 194 549 199 519 204 409 211 521 219 586 

Tarragona 438 337 451 431 469 858 488 379 506 393 

Comunitat Valenciana 2 558 691 2 628 135 2 692 389 2 767 763 2 862 658 

Alicante/Alacant 1 009 930 1 045 016 1 078 842 1 119 274 1 164 415 

Castellón/Castelló 327 687 337 557 347 267 358 920 376 624 

Valencia/València 1 221 074 1 245 562 1 266 280 1 289 569 1 321 619 

Extremadura 575 284 584 471 596 487 606 080 616 274 



 

55 

 

Badajoz            318 145 324 550 330 710 336 225 342 925 

Cáceres            257 139 259 921 265 777 269 855 273 349 

Galicia 1 312 496 1 344 733 1 372 715 1 405 098 1 437 554 

Coruña (A) 527 877 543 142 556 593 571 902 587 568 

Lugo 186 437 190 333 193 648 197 291 201 518 

Ourense 197 027 198 880 200 878 203 625 205 891 

Pontevedra 401 155 412 378 421 596 432 280 442 577 

Madrid (Comunidad de) 2 482 885 2 524 353 2 567 758 2 635 616 2 706 368 

Murcia (Región de) 595 319 609 285 624 403 646 435 670 134 

Navarra (Comunidad Foral de) 261 147 267 293 272 666 278 103 284 801 

País Vasco 892 009 910 390 922 705 936 935 952 202 

Álava 125 019 128 798 130 960 134 535 137 968 

Guipúzcoa 296 395 301 564 305 370 308 947 314 503 

Vizcaya 470 595 480 028 486 375 493 453 499 731 

Rioja (La) 156 769 161 349 165 484 169 612 174 709 

Ceuta y Melilla 45 381 47 024 48 490 49 576 50 298 

*Totalt antal bostäder= "fria" bostäder+ subventionerade bostäder       

            

 

  
2006 2007 2008 2009 2010 

  

TOTALT FÖR NATIONEN 23 859 014 24 495 844 25 129 207 25 557 237 25 837 108 

Andalucía 4 163 281 4 288 016 4 408 278 4 480 787 4 528 183 

Almería            336 614 357 315 374 027 382 948 385 917 

Cádiz              580 724 597 521 612 216 619 255 622 177 

Córdoba            364 306 371 006 378 732 383 501 386 829 

Granada            483 491 498 965 516 501 527 376 532 828 

Huelva             274 273 282 995 291 501 296 281 299 544 

Jaén               325 088 331 699 338 104 343 300 346 493 

Málaga             971 728 999 432 1 026 650 1 043 849 1 056 563 

Sevilla            827 057 849 083 870 547 884 277 897 832 

Aragón 727 517 740 896 759 921 774 204 784 186 

Huesca             150 564 155 648 160 404 163 371 165 255 

Teruel             102 704 104 204 105 968 107 642 109 171 

Zaragoza           474 249 481 044 493 549 503 191 509 760 

Asturias (Principado de ) 583 858 595 413 607 620 615 414 624 421 

Balears (Illes) 562 372 575 292 587 918 597 521 603 354 

Canarias 990 461 1 014 885 1 045 184 1 063 870 1 076 731 

Palmas (Las)       502 808 513 989 530 467 540 515 544 903 

Santa Cruz de Tenerife 487 653 500 896 514 717 523 355 531 828 

Cantabria 327 718 337 047 345 145 353 827 357 318 

Castilla y León 1 618 567 1 657 603 1 695 579 1 720 405 1 737 167 

Avila              155 459 159 831 164 636 167 648 170 398 

Burgos             240 284 245 678 250 837 254 330 256 564 

León               305 610 312 430 319 883 323 554 326 153 

Palencia           109 296 111 416 113 545 114 910 115 561 

Salamanca          222 570 227 036 231 221 234 443 235 990 

Segovia            112 417 116 321 120 472 122 626 124 819 

Soria              71 857 73 204 74 781 75 618 76 650 

Valladolid         271 117 279 048 285 798 291 501 294 222 

Zamora             129 957 132 639 134 406 135 775 136 810 

Castilla-La Mancha 1 110 140 1 163 713 1 214 458 1 251 760 1 277 776 

Albacete           202 882 207 464 214 504 218 978 222 081 
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Ciudad Real        259 327 268 164 278 261 285 891 293 131 

Cuenca             146 414 149 811 152 826 155 829 157 725 

Guadalajara        148 207 156 894 163 527 168 887 173 515 

Toledo             353 310 381 380 405 340 422 175 431 324 

Cataluña 3 740 376 3 829 026 3 923 033 3 972 043 4 005 406 

Barcelona 2 505 693 2 547 546 2 596 347 2 624 340 2 643 036 

Girona 483 442 499 772 516 278 523 074 527 784 

Lleida 227 123 236 587 246 820 252 541 257 251 

Tarragona 524 118 545 121 563 588 572 088 577 335 

Comunitat Valenciana 2 952 338 3 037 589 3 123 236 3 178 352 3 204 292 

Alicante/Alacant 1 209 266 1 243 421 1 274 011 1 293 575 1 303 485 

Castellón/Castelló 391 998 410 167 431 301 446 197 451 081 

Valencia/València 1 351 074 1 384 001 1 417 924 1 438 580 1 449 726 

Extremadura 625 425 638 997 651 406 663 104 671 945 

Badajoz            348 432 356 741 364 506 372 690 377 095 

Cáceres            276 993 282 256 286 900 290 414 294 850 

Galicia 1 470 805 1 507 380 1 544 625 1 568 956 1 588 672 

Coruña (A) 602 780 619 464 635 969 646 880 654 718 

Lugo 205 402 211 530 219 258 224 474 226 969 

Ourense 208 715 211 467 214 367 215 840 217 886 

Pontevedra 453 908 464 919 475 031 481 762 489 099 

Madrid (Comunidad de) 2 781 631 2 841 352 2 890 229 2 934 951 2 962 915 

Murcia (Región de) 712 148 745 298 778 815 802 213 815 916 

Navarra (Comunidad Foral 
de) 293 811 301 381 310 175 317 150 320 450 

País Vasco 966 649 983 211 997 294 1 010 827 1 022 372 

Álava 141 921 147 236 152 079 156 822 161 048 

Guipúzcoa 319 999 324 532 329 422 333 606 336 396 

Vizcaya 504 729 511 443 515 793 520 399 524 928 

Rioja (La) 181 011 186 804 193 904 199 058 202 451 

Ceuta y Melilla 50 906 51 941 52 387 52 795 53 553 

*Totalt antal bostäder= "fria" bostäder+ subventionerade bostäder       

            

 

 


