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Sammanfattning  

  

  Titel: Prisbubblan på bostäder i Sverige 
- Existerar den? Vilka riskfaktorer kan orsaka ett prisfall? 

Författare Robin Taube 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 
Examensarbete nummer  
Handledare Hans Lind 
Nyckelord Bostäder, bostadsmarknad, prisbubbla  
   

Ordet bostadsbubbla spreds som en löpeld över världen efter den stora sub-primekrisen i USA 

2008 som påverkade hela världens finansiella system. Sedan dess är oron för nya bubblor 

konstant närvarande.   

 

Denna uppsats kommer undersöka de argument som framförs för att en bostadsbubbla 

existerar i Sverige. Jag studerar den aktuella debatten och granskar argumenten som framförs. 

Existerar bostadsbubblan eller inte? Uppsatsen tar också reda på vilka riskfaktorer som skulle 

kunna orsaka ett prisfall på bostäder, oavsett om det råder en bostadsbubbla eller inte. En 

jämförelse mellan boendekostnaderna för hyresrätt kontra bostadsrätt görs med spännande 

resultat.  

 

Dessutom tillfrågar jag drygt 100 fastighetsmäklare om deras tro på den svenska 

bostadsmarknaden. Mäklarna tillfrågas om vilka faktorer de tror kan orsaka ett prisfall på den 

svenska bostadsmarknaden och hur stor sannolikhet det är att dessa faktorer faktiskt inträffar. 

 

Resultatet visar att ökningen av bostadspriser i Sverige har stöd av fundamentala faktorer och 

prisökningen kan i stor utsträckning förklaras av låga räntor och ökade disponibla inkomster.  

 

Det största hotet mot prisutvecklingen på bostadsmarknaden är en ihållande lågkonjunktur 

med minskade disponibla inkomster vid redan låga räntenivåer. 
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Abstract  
  

  Title: Housing bubble in Sweden 
- Does it exist? Which risk factors can cause a fall in 
prises? 

Authors Robin Taube 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 208 
Supervisor Hans Lind 
Keywords Real Estate, housing bubble, price bubble 
   

The word housing bubble spread like wildfire across the world after the great sub-prime crisis 

in the United States in 2008 that affected the financial systems of the entire world. Since then, 

the fear of new bubbles is constantly present. 

 

This paper will examine the arguments put forth wheter or not a housing bubble exists in 

Sweden. I study the current debate to see if the arguments are valid. Does the bubble exist or 

doesn’t it? The essay also aims to find the risk factors that could cause a fall in house prices, 

regardless of the fact that there is a housing bubble or not. 

 

In addition, I ask more then 100 real estate agents about their faith in the Swedish housing 

market. The brokers are asked which factors they think may cause a drop in the Swedish 

housing market and how likely it is that these factors actually occurs. 

 

The result shows that the increase in housing prices in Sweden are supported by fundamental 

factors and the price increase can largely be explained by low interest rates and increased 

disposable income. 

 

The biggest threat to prices in the housing is a persistent recession with reduced disposable 

income at already low interest rates. 
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Förord 
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1. Inledning 

1.1	  Bakgrund	  

Prisutvecklingen har mer eller mindre varit konstant ökande på den svenska 

privatbostadmarknaden sen början av 1970-talet, både i reella och nominella tal. Förutom ett 

par kortare och mindre kraftiga prisfall har ökningen de senaste åren varit konstant och en 

ökning som ”bör” följa KPI har utklassat nämnda index med flera procentenheter varje år. I 

dagspress blir artiklar om den skenande bostadsmarknaden allt vanligare och rädslan ligger 

både i en orealistisk förväntning på värdeökningen på grund av kortsiktig historisk data och 

en förväntning ifrån marknaden att priserna konstant ska stiga. Dessutom innebär de stigande 

priserna att fler och fler svenska hushåll belånar sig upp över öronen och ur ett europeiskt 

perspektiv är vi i Sverige det land som ökat vår skuldbörda snabbast i förhållande till BNP de 

senaste tio åren.1 En belåning på 1,5 ggr årsinkomsten är inte alls ovanlig, en siffra som är 

dubbelt så stor som för 30 år sen. Marknaden för bostadsrätter i Stockholms innerstad står i 

bräschen för prisutvecklingen på bostäder i Sverige.  

 

Bostadspriserna i Sverige har stått för en konstant och kraftig ökning de senaste tjugo åren. 

Sedan 1981 då SCB:s mätningar av fastighetsprisindex startade har de nominella priserna på 

småhus för permanentboende femdubblats, en ökning som är två gånger större än ökningen av 

KPI under samma period.2 Den konstanta och dramatiska ökningen sedan den senaste 

återgången i början på 1990-talet har fått både experter och gemene man att spekulera om 

förekomsten av en eventuell prisbubbla på bostäder. Åsikterna går isär men faktum kvarstår 

att i takt med ökade bostadspriser ökar svenskarnas skuldsättning. Ett plötsligt och kraftigt ras 

på bostadspriser i kombination med en hög belåningsgrad hos hushållen är självklart 

problematiskt.  

1.2	  Syfte	  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer av ekonomisk och politisk karaktär 

som måste inträffa för att orsaka ett kraftigt prisfall på bostäder i Sverige. Syftet är också att 

pröva de argument som vanligen används som bevis för att en prisbubbla existerar i Sverige. 

Finns det substans för det som påstås? Prisutvecklingen på den svenska småhus- och 

                                                
1  Eurostat. 2013. 
2 SCB. 2013.  
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bostadsrättsmarknaden har varit konstant positiv de senaste 20 åren och en allt enigare expert 

kår förutspår ett kommande prisfall, bland annat Nouriel Roubini och Robert Shiller som 

förutspådde sub-primekrisen och det kraftiga prisfallet på den amerikanska bostadsmarknaden 

under 2008.  

 

Ett prisfall följt av en kraftig och långsiktig uppgång av priserna i en vara brukar traditionellt 

definieras som en prisbubbla. 

1.3	  Forskningsfrågor	  

Vad krävs för att omfattande och kraftigt prisfall på bostäder ska inträffa i Sverige? Och om 

detta kan ske och sker, är det då ett bevis på att det har existerat en prisbubbla som har 

spruckit? 

 

Existerar det en prisbubbla på bostäder i Sverige? Vilka förekommenade argument i debatten 

finns det stöd för i verkligheten? Om den existerar; vad är sannolikheten för att den faktiskt 

spricker och orsakar ett omfattande prisfall på bostäder?  
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2. Metod 

2.1	  Val	  av	  metod	  

Denna uppsats består av två delar. Dels en litteraturstudie som ska granska förekomsten av en 

prisbubbla på bostäder i Sverige. En analys av båda sidorna i debatten; finns det sakliga 

argument som både tyder på att en prisbubbla existerar och att den inte gör det. Jag kommer 

välja ut ett antal argument från både för- och motsidan och granska dessa. Bland annat gör jag 

en djupdykande jämförelse av boendekostnaden för en bostadsrätt respektive hyresrätt i 

samma område. 

 

Valet att göra en litteraturstudie var för mig enkelt. Det skrivs otroligt mycket om 

bostadspriserna och bostadsmarknaden, både i dags- och kvällspress. Materialet är i princip 

outtömligt men jag har valt att fokusera på artiklar och argument som publicerats och 

framförts under senhösten 2013 och vintern/våren 2014. Eftersom bostadspriserna är ett ämne 

som påverkar väldigt många människor känns det för mig självklart att med vetenskaplig 

grund granska argumenten.  

 

Vidare kommer resultatet av en enkätundersökning med aktiva fastighetsmäklare över hela 

Sverige att redovisas. Syftet med enkäten är att reda ut vad som krävs för att en eventuell 

prisbubbla ska spricka. Vilka faktorer måste samverka för att hushållen ska tvingas sälja sina 

bostäder med förlust? Anledningen till att jag valde att tillfråga just fastighetsmäklare är deras 

nära relation med bostadsmarknaden. Urvalsgruppen träffar dagligen spekulanter, 

bostadsköpare och bostadssäljare som tvingas ta ställning till riskerna på marknaden. Om man 

får tro grundläggande ekonomisk teori är alla aktörer på marknaden rationella och baserar sina 

beslut på all tillgänglig information. Yrkesgruppen fastighetsmäklare borde således ha en god 

förståelse i hur marknadsaktörerna agerar och vilka deras största farhågor är och på vilket sätt 

de tar hänsyn till de uppfattade riskerna på marknaden. 

 

Mäklarna tillfrågades via mail att delta i undersökningen. Fastighetsmäklarna valdes slumpivs 

ut bland olika byråer över hela landet och mailadressen hittades via deras företagshemsidor. 

Utav de drygt 600 tillfrågade fastighetsmäklarna fick jag totalt in 120 enkätsvar. Alla ställda 

frågor besvarades inte av alla tillfrågade, det var runt 85 svarande per fråga i enkäten.  

 



 

 
 

 

7 

2.2.	  Datainsamlingsmetod	  

Datainsamling kan enkelt delas upp i två grupper, primärdata och sekundärdata. Denna 

uppsats baseras på båda delarna. 

 

I teoridelen med tillhörande kritisk granskning av den aktuella debatten gällande 

prisutvecklingen av bostäder i Sverige och en påstådd prisbubbla på bostäder har 

sekundärdata använts. Avsnittet är en ren litteraturstudie där både vetenskapliga rapporter och 

artiklar i vetenskapliga tidskrifter och populärvetenskapliga publikationer på internet har 

använts som data. 

 

Primärdata för uppsatsen utgörs av enkätundersökningen. I undersökningen har 

fastighetsmäklare över hela Sverige tillfrågats om hur de ser på riskerna för ett prisfall och 

vilka faktorer som kan orsaka det.  

2.3.	  Avgränsning	  

Teoridelen förklarar vitt begreppet bostadsbubbla utan några avgränsningar. Analysen av 

orsaker till och eventuella förekomsten av en bostadsbubbla har begränsats till den svenska 

marknaden. Ekonomiska och politiska förutsättningar likaså.  

 

Enkätundersökningen har besvarats av drygt hundra fastighetsmäklare över hela Sverige. 

Ingen geografisk avgränsning har gjorts, inte heller någon avgränsning för vilken typ av 

bostäder som fastighetsmäklaren förmedlar. Detta för att få ett representativt urval över den 

svenska fastighetsmäklarkåren. Tanken är att de svarande ska representera och spegla svenska 

folkets förväntningar och åsikter, därför valde jag att skicka web-enkäten till mäklare över 

hela Sverige. Yrkesgruppen fastighetsmäklare får också anses insatta i grundläggande 

ekonomiska teorier och mer kunniga än den genomsnittlige bostadsköparen på vilka faktorer 

och mekanismer som påverkar priset på bostäder, både ur ett mikro- och makroperspektiv.  

2.4.	  Kritisk	  granskning	  av	  metoden	  

För litteraturstudien har tillräcklig sekundärdata inhämtats. Syftet med litteraturstudien är att 

undersöka substansen i argumenten som tas upp för att bekräfta eller dementera förekomsten 

av en prisbubbla. Argument från de mest högljudda och oftast tillfrågade ekonomer har 

studerats djupare. 
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För enkätundersökningen valde jag att tillfråga fastighetsmäklare. I enkätundersökningen bes 

mäklarna om sin egen åsikt. Genom att fråga en yrkesgrupp som har omfattande förståelse för 

hur aktörerna på marknaden resonerar borde marknadsaktörernas uppfattning bli återspeglad i 

mäklarnas åsikter. Det hade möjligen gett en klarare bild genom att direkt tillfråga 

hushållen/aktörerna men eftersom jag ville ha ett kvantitativt underlag hade väldigt många 

fler respondenter krävts. Svårigheten att nå ut till och få in tillräckligt många svar ifrån 

aktörer på bostadsmarknaden för att enkäten skulle få någon relevans gjorde att jag vände mig 

till fastighetsmäklare istället.  

 

Eftersom fastighetsmäklare som yrkesgrupp gynnas ekonomiskt av en bostadsmarknad med 

hög omsättning utan orosmoment finns det en risk i att respondenterna kan vara medvetet 

eller omedvetet optimistiska i sin bedömning av marknaden. Den faktorn har jag tagit hänsyn 

till i analysen av resultatet. Vidare tillfrågades inte mäklarna om i vilken region de är 

verksamma eller vilken typ av objekt de förmedlar. Detta hade varit två intressanta frågor att 

få svar på för att kunna mäta resultatet och se ifall de svarande mäklarna utgjorde en lämplig 

urvalsgrupp av den svenska fastighetsmäklarkåren.  
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3. Teori 

3.1.	  Historia	  

Priserna på tulpanlökar hade stigit under tio månader i 1630 talets Holland och på pristoppen 

kunde en lök inbringa tio gånger en normal årslön. I februari 1637 avtog prisökningen mer 

eller mindre över en natt och både priserna och handeln kollapsade totalt. Detta resulterade i 

att tulpanlökar blev så gott som värdelösa och många ruinerades.3 

 

Denna historiska händelse har fått namnet tulpanmanin och är också den första kända 

prisbubblan. Den karaktäristiska utvecklingen och kollapsen av priser återfinns i de flesta 

definitioner av prisbubblor men ekonomer och experter är fortfarande oense om definitionen 

av begreppet prisbubbla. För att kunna fastställa om en prisbubbla på bostäder existerar i 

Sverige med Stockholm som selektivt urval och hur nyanserad debatten är måste vi utgå från 

en bestämd definition. 

3.2.	  Definition	  

Den konventionella definitionen av en prisbubbla härrör från Joseph E Stiglitz och 

publicerades i ”Symposium on bubbles”. Stiglitz menar att en prisbubbla existerar om priset 

på en tillgång är högt enbart därför att köparna förväntar sig ännu högre priser i framtiden 

utan att en sådan prisökning stöds av fundamentala faktorer. Denna definition lämnar dock 

mer att önska och Stiglitz själv är medveten om svårigheterna att fastställa och avgöra 

huruvida värdet på en tillgång stöds av fundamentala faktorer.4  

 

Det ska sägas att svårigheten självklart ligger i att upptäcka en bubbla när den existerar. 

Stiglitz menar att problemet med att avgöra det fundamentala värdet för en tillgång som ska 

innehas under en begränsad tid ligger dels i att beräkna och värdera tillgångens framtida 

avkastningar. För en bostad som köps för att nyttjas som just en bostad finns det inga 

avkastningar att beräkna. Däremot har en bostad ett nyttjandevärde, dvs det ekonomiska värde 

som motsvaras av rätten att få nyttja bostaden eller alternativa boendeformer. Dessutom är det 

omöjligt eller i vart fall väldigt svårt att uppskatta priset på bostaden vid en framtida 

försäljning. Till sist ligger svårigheten att bestämma den kalkylränta som ska avgöra nuvärdet 

                                                
3 Thompson, E A. 2006. Sid 2.  
4 Stiglitz, J E. 1990. Sid 15-16. 



 

 
 

 

10 

av framtida nyttjandevärden och försäljningsvärde. Den kalkylräntan stödjer sig självklart i 

inflationstakt och med tanke på det senaste årtiondets turbulenta rörelser inom 

världsekonomin är den sistnämnda parametern svårare än någonsin att uppskatta. 

 

En annan definition av begreppet prisbubbla är en dramatisk ökning av priser i en tillgång 

som återföljs av ett kraftigt prisfall. Denna förklaring återfinns bland annat i Linds artikel om 

prisbubblor på bostadsmarknaden.5 I denna definition är det endast två olika begrepp som 

måste tolkas. Vad är en dramatisk ökning? Och vad är ett kraftigt prisfall? Lind menar att 

avgränsningen skall göras så att en bubbla enbart definieras av en prisökning och ett kraftigt 

fall, inte orsakerna bakom fluktuationen i pris. Detta eftersom, precis som Stiglitz själv 

konstaterar, begreppet fundamentala faktorer är i sig svårdefinierat.  

 

Självklart finns det problem även med Linds definition av en prisbubbla på bostäder. 

Definitionen innehåller ingen avgränsning eller bestämning av hur stor en kraftig ökning är 

eller hur intensiv den ska vara. Till exempel ökade priserna på bostäder i Sverige nästan 150 

% i reella termer under perioden 1995-2010.6 Det är självklart en kraftig ökning om man 

jämför med hyresnivåer som ökade 13 % reellt och byggkostnader som ökade 33 % i reella 

tal. Men är den dramatisk? Och hur snabbt efter den kraftiga ökningen måste prisfallet 

inträffa? Vid tidigare kända fall av prisbubblor har dramatiska ökningar i pris alltid återföljts 

direkt av fallande priser. Hans Lind anser dock att en prisbubbla existerar även om priserna 

stabiliserar sig på en hög nivå under en kortare period för att därefter kraftigt falla. Slutligen 

måste vi avgränsa begreppet kraftigt prisfall. Ska priserna sjunka till samma nivå som innan 

prisökningen eller räcker det med att priserna snabbt faller till en nivå som är väsentlig lägre 

än prisnivån vid toppnotering.7 

 

Bevisligen är det alltså problematiskt att få en klar definition av begreppet prisbubbla. I den 

här uppsatsen kommer det dock hädanefter att hänvisas till Stiglitz definition av en prisbubbla 

på bostäder när begreppet nämns. Alltså att en prisbubbla definieras av om priset på en vara är 

högt enbart för att en köpare förväntar sig ett högre pris i framtiden och att priset ej styrs av 

fundamentala faktorer.  

 
                                                
5 Lind, H. 2008. Sid 5.  
6 Englund, P. 2011. Sid 27. 
7 Lind, H. 2008. Sid 15. 
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3.3.	  Faktorer	  

Även om en prisbubbla på bostäder enbart definieras av förändring i pris finns det 

bakomliggande faktorer som påverkar priserna. Hans Lind definierar fem av dessa faktorer 

som ej uttömmande kan antas vara viktiga faktorer som påverkar uppkomsten av en 

prisbubbla på bostäder. 

 

1. Makroekonomiskt läge och finanspolitik 

Prisbubblor uppstår ofta i kraftiga och utdragna högkonjunkturer. Man kan även anta att 

sådana perioder sammanfaller med ”generös” finanspolitik som förstärker 

högkonjunkturen.  

 

2. Strukturella förändringar i ekonomin 

Genom att titta på historiska prisbubblor går det att utröna att de ofta uppstår i tider då det 

är svårt att fastställa vad som är normalt eller fundamentala värden. En sådan period kan 

man utan tvekan påstå att världsekonomin befunnit sig i de senaste sex åren sedan den 

stora sub-primekrisen i USA med efterspel i resten av världen och Euro krisen som i vågor 

har gått över Europa. 

 

3. Kapitalmarknaden 

När priset på en vara stiger kraftigt är det rimligt att anta att det krävs en ökad 

belåningsgrad för att finansiera köpet. Detta är i högsta grad något som gäller på 

bostadsmarknaden och som bekräftas av utvecklingen på den svenska bolånemarknaden 

under 2000 talet.8 

 

4. Marknadsaktörernas agerande 

En viktig faktor som påverkar prisutvecklingen på bostäder . Orsaken till aktörernas 

agerande går att dela upp i olika faktorer och Lind gör en bra uppdelning.9 

 

• Innehavsperiod – Under en period med kraftiga ökningar på bostäder är 

det rimligt att anta att ett större antal köpare planerar att sälja bostaden 

efter en relativt kort innehavperiod. 

                                                
8 Finansinspektionen. 2014. Sid 17. 
9 Lind, H. 2008. Sid 7-8. 
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• Förväntningar på framtida pris – Många köpare antar och tror att 

priserna kommer att fortsätta öka i framtiden. Den förväntade 

värdeökningen spelar in på två sätt. Dels räknar köpare med en 

värdeökning på bostaden och dels är man rädd för att värdeökningen ska 

göra det för dyrt i framtiden om man inte ”hoppar på tåget nu”. Ett 

agerande som har sin förklaring i ”the greater fool theory”. Man väljer 

att köpa för att man hoppas att man kan sälja bostaden dyrare i 

framtiden, inte för att man anser att bostaden i sig är värd det höga priset. 

• Rationellt agerande – I perioder med kraftigt stigande priser är det svårt 

att agera rationellt. Men här är det också viktigt att ifrågasätta vad som är 

rationellt agerande. Om bostadspriserna har ökat konstant utan 

nämnvärda tillbakagångar de senaste trettio åren i Sverige, är det inte då 

rationellt att anta att de fortsätter öka? 

 

  

5. Incitament för aktörerna 

En faktor som är återkommande när man tittar på historiska episoder av prisbubblor är 

incitament som skapas på marknaden som gör att aktörer agerar på ett sätt som utifrån sett 

ser irrationellt ut och inte stöds av fundamentala faktorer.  

 

Som tidigare konstaterat är det svårt att förutspå en bubbla men om vi har en marknad där alla 

dessa fem förutsättningar råder är det rimligt att förvänta sig att en prisbubbla förr eller senare 

kommer uppstå. 

3.4.	  Tre	  typer	  av	  prisbubblor	  

genom att studera historiska prisbubblor på olika marknader kan man konstatera att det finns 

tre typer av prisbubblor som kan uppstå, avgränsningen har gjorts utifrån vilka förutsättningar 

som har existerat för att bubblan har uppstått. Nedan redogörs kort för de tre olika typerna av 

prisbubblor.10 

 

                                                
10 Evidens. 2013. Sid 12. 
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Renodlad	  spekulationsbubbla	  

En renodlad spekulationsbubbla har tydliga kännetecken. Aktörerna på marknaden har varit 

medvetna om att priset har varit för högt i förhållande till fundamentala faktorer men tron på 

att man ska hinna sälja innan prisfallet uppstår har fortsatt att driva upp priserna.  

Irrationella	  förväntningar	  

En prisbubbla som karaktäriseras av irrationella förväntningar drivs av aktörer som tror på en 

långsiktig positiv utveckling av priserna som utklassar historisk data och därför är det 

rationellt att betala ett högt pris idag. Aktörerna/hushållen grundar alltså inte sina beslut på 

fundamentala faktorer så sin inkomst eller räntenivåer utan enbart på en långsiktig positiv 

trend av prisutvecklingen. 

Irrationella	  institutioner	  

En prisbubbla orsakad av irrationella institutioner bygger på det klassiska principal-agent 

dilemmat. Det bygger på en tro att man kan överföra eventuella förluster på någon annan och 

man kan således ta riskfyllda beslut i tron om att ett bakslag inte drabbar den enskilde 

institutionen eller agenten.  

3.5.	  Prisutvecklingen	  senaste	  20	  åren	  

Utöver att ha en klar bild över vilka faktorer som påverkar uppkomsten av en prisbubbla på 

bostäder är det också viktigt att fastställa indikatorer som kan hjälpa oss att förstå om en 

påstådd bubbla existerar. Det är alltså med hjälp av indikatorerna vi ska kunna förutspå ett 

kraftigt prisfall föregått av en dramatisk ökning i priser. Det sistnämna, alltså den kraftiga 

ökningen i en tillgångs pris är självklart inget som behöver förutspås utan historiska data kan 

berätta för oss hur mycket priset på en vara har stigit och under vilken period detta har skett. I 

avsnittet nedan om prisutvecklingen redogörs för den kraftiga ökning i priser som skett på 

bostäder i Sverige under de senaste trettio åren.  

 

Den faktiska utvecklingen 

Sedan mitten på 90-talet, efter den stora fastighetskraschen har de nominella priserna på 

bostäder gått upp med över 200%. Under samma period har konsumentpriserna eller KPI, som 

är det mest använda måttet för inflationen, ökat 29 %. Det är alltså väldigt tydligt att priserna 

på bostäder vida överstigit inflationstakten och idag är bostäder i reella termer lite drygt 2,5 

ggr så dyra som de var för 20 år sedan. 
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Figur 3.1  År och fastighetsprisindex år 1981=100 11 

 

För att förankra detta i definitionen av en prisbubbla behöver vi bestämma oss för om en dryg 

dubblering av bostadspriserna i reella termer på 20 år är en kraftig prisuppgång. KPI är ett 

mått på de priser som konsumenter betalar för den inhemska konsumtionen; och att 

bostadspriserna har mer än dubblerats i förhållande till alla andra konsumentvaror får, ceteris 

paribus, anses som en kraftig prisutveckling.  

 

Om man jämför bostadspriserna med priser på andra varor och tillgångar kan man också få en 

uppfattning om den relativa prisutvecklingen. Index för Stockholmsbörsen har under perioden 

1990-2014 ökat med drygt 600 %. En ökning som överstiger bostadsprisernas utveckling men 

som vi också kan se av grafen i figur 3.2 är inte ökningen lika konstant utan betydligt mer 

volatil.  

 

                                                
11 SCB. 2013. 
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Figur 3.2. Börsens utveckling i Sverige sedan 1990.12 

3.6.	  Riksbankens	  förklaring	  av	  bostadspriserna	  

Riksbanken släppte 2011 en makroekonomisk analys av bostadspriserna i Sverige. Genom att 

göra en relativt enkelt ekonometrisk modell för den svenska bostadsmarknaden kom 

Riksbanken fram till att det huvudsakligen är tre variabler som påverkat priset på bostäder 

under perioden 1986-2010: Hushållens reala disponibla inkomst, den genomsnittliga reala 

bolåneräntan efter skatteavdrag och en ökad efterfrågan på bostäder i förhållande till annan 

konsumtion.13 Realräntan var den enskilda variabel som hade störst inverkan på 

bostadspriserna under perioden. Enligt författarnas modell kunde den kraftiga ökningen av 

bostadspriser i slutet på 1980-talet till 80 % förklaras av en fallande realränta.14 

Penningpolitikens	  begränsade	  inverkan	  

Författarna kommer till väldigt tydliga slutsatser när det gäller penningpolitikens inverkan på 

bostadspriserna. Genom den ekonometriska modelleringen kunde prisuppgången på bostäder i 

stor utsträckning förklaras av en låg realränta, vilket i utsträckningen snarare borde förklaras 

av boendekostnaden i förhållande till den disponibla inkomsten. Lite tvetydigt kommer 

författarna i ett senare kapitel till slutsatsen att en ökning av reporäntan har en blygsam 

inverkan på bostadspriserna och samtidigt kostsamma effekter på inflationen och BNP.15  

                                                
12 Ekonomifakta. 2014.  
13 Clausen, C A. Et al. 2011. Sid 75.  
14 Clausen, C A. Et al. 2011. Sid 71. 
15 Clausen, C A. Et al. 2011. Sid 77. 
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Författarna till artikeln har ett tydligt samhällsekonomiskt perspektiv och om man studerar 

resultatet av de ekonomiska modeller som använts som underlag för slutsatserna är det tydligt 

att de negativa effekterna på inflationen och BNP är kraftiga och minskningen av 

bostadspriserna marginell. Den analys och de slutsatser som kan dras av modellerna är dock 

intressanta när det gäller att bestämma vad som kan orsaka ett kraftigt prisfall på bostäder. 

 

De höga bostadspriserna motiveras av ökade inkomster, låga realräntor och en ökad preferens 

för bostäder i förhållande till annan konsumtion. En höjning av reporäntan med 1 

procentenhet innebär ett prisfall på ca 5 % på tre års sikt och en återgång av BNP med 1% 

första året för att därefter fortsätta avvika negativt från sin långsiktiga trend. De 

samhällsekonomiska konsekvenserna blir således omfattande med sjunkande BNP och en 

blygsam inflation. Effekterna av detta blir i förlängningen minskad konsumtion, minskad 

produktion, försämrad efterfrågan på kapital och arbetskraft med sämre löneutveckling som 

följd. De direkta effekterna av en ökning av reporäntan är således 5 % på tre år men med 

följdeffekter på inflation och konsumtion innebär ökningen större prisras än så.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

17 

4. Argumenten i debatten 

4.1	  Boendekostnaden	  för	  bostadsrätt	  kontra	  hyresrätt	  

Ett tidigt tecken på att det existerar en prisbubbla på bostäder är att boendekostnaden för en 

bostadsrätt eller ägarlägenhet överstiger boendekostnaden för en hyresrätt i samma läge och 

med samma standard, förutsatt att det råder en fri hyressättning.16  

 

Hushållen bedömer alltså i ett sådant fall att alternativkostnaden är lägre än den framtida 

förväntade avkastningen på kapitalvinsten i bostadsrätten eller den ägda lägenheten. I Harry 

Flams gäst-artikel på ekonomisajten ekonomistas.se gör Harry en jämförelse mellan priserna 

på bostadsrätt och hyresrätt. Grunden för jämförelsen är bra likaså det geografiska urvalet, 

dock saknar siffrorna i jämförelsen en dokumenterad och tydlig grund. I Norra 

Djurgårdsstaden i Stockholm växer en ny stadsdel fram och det byggs både hyresrätter och 

bostadsrätter.  

 

Vid nyproduktion av hyresrätter får hyresvärden förbigå bruksvärdessystemet och sätta en 

hyresnivå som täcker produktionskostnader och en skälig avkastning på investeringen.17 Detta 

gör att de hyresnivåerna som sätts för nyproduktion borde motsvara den hyra som skulle råda 

på en oreglerad marknad och därför lämpar den sig väl för en jämförelse mellan 

boendekostnaden för hyresrätt och bostadsrätt. Kritiker hävdar att hyresnivåerna för 

nyproducerade hyresrätter inte går att jämställa med marknadshyror eftersom det fortfarande 

krävs lång kötid i bostadsköer för att komma åt dessa bostäder. I den här jämförelsen utgås det 

dock ifrån att de hyresnivåer som råder på nyproducerade hyresrätter är marknadsmässiga.  

 

För jämförelsen har listpriser för nyproducerade, sålda och osålda, bostadsrätter använts. 

Hyresnivåerna kommer ifrån Familjebostäder och Svenska Bostäder som båda har 

nyproducerade hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden med inflyttning under 2014.  

 

Antagande för kalkylen är att belåningsgraden för bostadsrätterna är 100 %, den eventuella 

egna insatsen antas ha en alternativränta lika med låneräntan. För att jämförelsen ska vara 

aktuell och i framtiden relevant antas reporäntan vara lika med en långsiktig normal reporänta 

                                                
16 Flam, H. 2014.  
17 Hyresnämnden. 2014.  
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på 4 %.18 Bankernas räntemarginal antas till 2 procentenheter och speglar också rådande 

förhållanden. Vidare antas full avdragsrätt för räntekostnader på 30 % råda. 35 bostadsrätter 

har använts i urvalet och både pris/kvm och avgiften/kvm och år är ett genomsnitt av 

underlaget. Ingångsvärden är ett pris på 54 306 kr/kvm och en avgift till 

bostadsrättsföreningen på 671 kr/kvm och år.  

 

Ett vanligt argument vid den här typen av jämförelser är att man förbiser kostnaden för 

underhåll i lägenheten. I en hyresrätt är det hyresvärden som ansvarar för underhållet medan 

det ansvaret för en bostadsrätt ligger på innehavaren. I den här jämförelsen bortses det från 

underhålls- och reparationskostnaden i lägenheten, dels för att det rör sig om ett bestånd av 

nyproducerade lägenheter där underhållet borde vara begränsat under en normal 

innehavsperiod, dels är det en kostnad som är svår och osäker att uppskatta.  

 

Ingen hänsyn har tagits till värdeökningen i bostadsrätten i kalkylen eftersom syftet är att 

undersöka om en skillnad i boendekostnad motiveras av förväntningar på framtida 

värdeökning i bostadsrätten. Dessutom är det inte motiverat att räkna med en orealiserad vinst 

som en minskning av boendekostnaderna. 

 

boendekostnad= 

kvadratmeterpris*(reporänta + marginalränta)*(100%-ränteavdraget på 30%)+avgift till 

bostadsrättsföreningen 

 

Resultatet redovisas i tabellen nedanför.  

 

Bostadsrätt Norra Djurgårdsstaden 

2951 kr 

Hyresrätt Norra Djurgårdsstaden 

2590 kr 

Figur 4.1 Boendekostnad per kvm/år. 

 

Antaget att boendekostnaden varken belastas negativt eller positivt av bostadens 

värdeförändring ser vi att boendekostnaden är markant högre för bostadsrätten i förhållande 

till hyresrätten. Givet Flams resonemang19 måste resultatet tolkas som en indikator på att en 

                                                
18 Riksbanken. 2010.  
19 Flam H. 2014. 
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prisbubbla på bostäder existerar i Norra Djurgårdsstaden och att priserna på bostadsrätter ska 

justeras nedåt med 13 %, förutsatt att betalningsviljan är lika stor för de olika 

boendeformerna. 

 

Om man alltså köper en bostadsrätt som en investering med syfte att hyra ut den accepterar 

aktörerna på marknaden ett negativt kassaflöde som vägs upp av framtida värdeökning på 

bostaden. Om förväntningen om en framtida kraftig ökning av värdet på bostaden är en viktig 

faktor för köparna är det ett tydligt tecken på en ostabil utveckling som slutar med en 

sprucken bostadsbubbla enligt Case och Shiller.20 

 

Jämförelsen haltar dock på flera plan och är kraftigt beroende av antaganden. 

Underhållskostnaden eller värdeminskningen som konsekvens av uteblivet underhåll är inte 

medtaget i kalkylen, räntan är väsentligt högre än dagens nivå och ingen hänsyn har tagits till 

den eventuella värdeökning som motiverar aktörernas betalningsvilja.  

 

I figur 4.2 ser vi hur utfallet påverkas av olika antaganden, dels antagandet om räntenivån och 

om vilka poster som ska räknas med i hushållens boendekostnad. X-axeln är reporäntan i 

procent och Y-axeln hushållens boendekostnad.  

 

 
Figur 4.2 Boendekostnaden för bostadsrätt/hyresrätt. 

 

                                                
20 Case, K E och Shiller, R J. 2003. Sid 300.  
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Värdeökning medräknad innebär att den antagna värdeökningen om 2% per år räknas av på 

boendekostnaderna. Boendekostnaden ”rabatteras” alltså med den orealiserade värdeökningen 

på bostaden.  

 

Värdeminskning medräknad innebär att boendekostnaden för bostadsrätten belastas negativt 

med 1% per år. Det kan tolkas som en kostnad för faktiskt underhåll eller värdeminskningen 

till följd av uteblivet underhåll på bostaden.  

 

Den blåa stapeln är den som redovisas som resultat i prisjämförelsen och där påverkas 

boendekostnaden inte av värdeförändringen på bostaden.  

4.2.	  Hushållens	  skuldsättning	  och	  räntenivåerna	  

Att hushållens skuldsättning ökar i förhållande till disponibel inkomst återkommer som ett 

argument för att priserna på bostäder inte stöds av fundamentala faktorer utan snarare har 

tendenser som tyder på en prisbubbla. Vice riksbankchef Martin Flodén ger bland annat 

uttryck för den oron i ett blogginlägg på ekonomisajten ekonomistas.21 

 

 
Figur 4.2 Hushållens skuldkvot och räntekvot i förhållande till disponibel inkomst.22 

 

                                                
21 Flodén, M. 2014. 
22 Hansen, S. 2013. 
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Som grafen tydligt visar har skuldkvoten för de svenska hushållen sedan mitten av 1990-talet 

konstant ökat från en nivå på 90 % av den disponibla inkomsten 1996 till ca 170 % år 2012. 

Statistik sammanställd av boverket visar emellertid på att skuldkvoten minskade något under 

2011 & 2012.23 

 

Så länge betalningsförmågan är god är hög skuldsättning i sig inget problem. Problematiken 

uppstår först när en hög skuldsättning sammanfaller med en kraftigt ökad ränta eller på annat 

sätt minskad betalningsförmåga ifrån hushållen till följd av sjunkande sysselsättning och 

arbetslöshet.  

 

Att dagens räntenivå är låg behöver inte vidare befästas och riksbanken slår fast i en rapport 

från 201024 att en långsiktig normal reporänta bör skattas någonstans i intervallet mellan 3,5-

4,5%.  

 

Det finns många fundamentala förklaringar till att skuldsättningen i reella tal har ökat från 

mitten av 1990-talet. En viktig förklaring är att andelen ägda bostäder i förhållande till hela 

bostadsbeståndet har ökat. En våg av omvandlingar under slutet av 1990-talet och början av 

2000 talet där hyresrätter omvandlades till bostadsrätter ökade kraftigt andelen ägda bostäder. 

Sedan slutet av 1990-talet har dessutom andelen nybyggda bostäder som upplåts med 

äganderätt eller bostadsrätt stått för 60-70% av nyproduktionen. Även detta har ökat andelen 

ägda bostäder i det totala bostadsbeståndet och från 1994 till 2008 har andelen hushåll som 

äger sin bostad stigit från 54 % till 66 %.25 

 

En annan förklaring som enkelt går att läsa ut ur diagrammet tidigare i stycket är att med en 

låg realränta ökar skuldsättningen. Med en låg ränta är det relativt sätt mer lönsamt att låna 

pengar än att spara pengar.  

 

Vidare påverkas även hushållens benägenhet att låna eller spara av skattelagstiftningen. 

Skatteavdrag på ränteutgifter och inkomstskatt på ränteinkomster ökar hushållens vilja att låna 

pengar. Detta kommer dock behandlas närmare i nästa kapitel.  

 
                                                
23 Boverket. 1980-2012. Sid 32.  
24Riksbanken. 2010. 
25 Hansen, S. 2013. Sid 6 
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4.3.	  Är	  då	  skuldsättningen	  problematisk?	  

Finansinspektionen slår fast i sin senaste rapport om den svenska bolånemarknaden att 

hushållen över lag har en god betalningsförmåga och väl tilltagna marginaler för sin 

privatekonomi.26 I samma rapport gör finansinspektionen simulerade stresstester för att 

undersöka effekterna av en förhöjd låneränta för hushållen.  

 
Figur 4.3  Andel hushåll med underskott vid visst räntepåslag27 

 

Resultatet visar att även vid kraftigt höjda räntor så klarar sig hushållen bra. Vid beräkningen 

har finansinspektionen bara antagit att räntorna ökar, i realiteten medför oftast kraftigt ökade 

räntor även ökade inkomster, något som inte tagits hänsyn till i stresstestet och som i 

realiteten skulle öka hushållens betalningsförmåga.  

 

Det är relativt tydligt att den historiskt sett höga skuldsättningen inte är onormal när den sätts 

i samband med andra fundamentala faktorer, till exempel den låga räntenivån. Även bostads 

och skattepolitiska effekter stödjer den höga skuldsättningen, likväl som hushållens 

betalningsförmåga även vid höjda räntenivåer, minskad sysselsättning och sjunkande 

bostadspriser.28 

 

                                                
26 Finansinspektionen. 2014. Sid 13.  
27 Finansinspektionen. 2014. Sid 15.  
28 Finansinspektionen. 2014. Sid 15-16. 
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Den tydliga bilden är alltså att skuldsättningen som en isolerad faktor inte utgör ett hot mot 

den svenska bostadsmarknaden. Bakgrunden och orsakerna till den höga belåningen och 

svenskarnas skuldsättning förklaras i stor utsträckning av andra fundamentala faktorer och 

väldigt få hushåll har så pass hög belåning att en ökad ränta, minskad sysselsättning eller 

sjunkande priser på bostadsmarknaden utgör någon fara för att inte klara av sina 

räntebetalningar.  

4.4.	  Disponibel	  inkomst	  och	  bostadspriserna	  

Den viktigaste fundamentala faktorn som nämns i samband med bostadspriser när en 

prisbubbla diskuteras är prisutvecklingen i förhållande till disponibel inkomst och ränte- och 

amorteringskostnader i förhållande till disponibel inkomst. 

 

Den disponibla inkomsten har i Sveriges storstadsregioner med en befolkningsmängd över 

500,000 personer ökat med 124% mellan åren 1995-2010. Som minst har ökningen av 

disponibla inkomster varit i små orter med mindre än 10,000 person, där var ökningen 53% 

under samma period.29 I förhållande till det har SCBs fastighetsprisindex ökat med ca 190% 

mellan åren 1995-2010.30  

 

Skillnaden kan verka väldigt markant med tanke på att prisutvecklingen på småhus har varit 

mer än dubbelt så stor som ökningen av disponibla inkomster i storstadsregioner och nästan 

sex gånger så stor som utvecklingen av disponibla inkomster på små orter. 1995 hade dock 

fastighetspriserna i Sverige sjunkit med 15 % till följd av fastighetskrisen sedan den tidigare 

toppnoteringen 1991. Fastighetspriserna hade en kraftig återhämtning under senare delen av 

1990-talet och var först 1998 tillbaka på tidigare nivåer.  

 

Ur ett längre perspektiv har alltså prisutvecklingen på småhus varit betydligt större än 

ökningen i disponibla inkomster. I sig kan det kännas oroväckande men sifforna kan till stor 

del förklaras av en långsam ekonomisk tillväxt under hela 1990-talet.  

 

Ur ett kortare perspektiv är förändringen betydligt mer likriktad. Grafen nedanför visar 

prisutvecklingen av bostäder i förhållande till den disponibla inkomsten. Uträkningen är gjord 

                                                
29 Evidens. 2013. Sid 20.  
30 SCB. 2013. 
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med nominella bostadspriser och nominell disponibel inkomst. Från 2005 har alltså 

bostadspriserna i förhållande till disponibel inkomst ökat marginellt. Under samma period har 

riksbankens reporänta varit låg ur ett historiskt perspektiv vilket troligtvis förklarar 

prisuppgången i förhållande till disponibel inkomst.  

 

 
Figur 4.4 Bostadspriser i förhållande till disponibla inkomster31 

Hur	  stor	  del	  av	  den	  disponibla	  inkomsten	  läggs	  på	  bostaden?	  

I finansinspektionen rapport om den svenska bolånemarknaden från 2014 kom man fram till 

att hushåll med nya bolån har ca 40% av disponibla inkomst kvar efter att boende- och 

levnadsomkostnader är betalda. I reella termer innebär det att hushållen med nya bolån har i 

snitt 17.400 kr kvar att leva på varje månad. Fi konstaterar samtidigt att spridningen är stor 

och att 15 % av hushållen med nya bolån har mindre än 5000 kr kvar att leva på varje månad, 

denna grupp står för ca 9 % av den totala lånestocken.  

 

Boendeutgifterna som andel av hushållens totala utgifter har sedan mitten av 1990 talet 

sjunkit och ligger på en stabil nivå. 

                                                
31 Svensson, L EO. 2013. 
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Figur 4.5 Boendeutgifter som andel av totala utgifter.32 

 

Att bostadspriserna har ökat i förhållande till disponibel inkomst samtidigt som 

boendekostnaderna sedan mitten av 1990-talet har legat på en stabil nivå är ytterligare ett 

starkt tecken på att prisutvecklingen av bostäder i Sverige inte är problematisk. Enligt Case 

och Shiller kan en prisbubbla tydligt upptäckas av att bostadsköpare köper bostäder som de 

anser är för dyra för att de ska bli kompenserad av framtida kapitalvinster på bostaden. Det 

finns ingenting i bostadsprisernas utveckling i förhållande till disponibla inkomster som tyder 

på att hushållen köper bostäder som de anser är för dyra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Boverket. Boendekostnader och boendeutgifter – Sverige och Europa. 2009. Sid 34.  
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5 Resultat av enkät / När tvingas hushållen att sälja med förlust? 

5.1.	  Är	  prisfallet	  i	  sig	  en	  fara?	  

Ett kraftigt prisfall på bostäder i kombination med att hushållen tvingas sälja med förlust är 

självklart något som får stor konsekvens på hela ekonomin och påverkar både banker, 

konsumtion och sysselsättning. Men är själva prisfallet i sig farligt? Precis som 

finansinspektionen visar i sin senaste rapport över den svenska bolånemarknaden så skulle det 

vid ett så pass kraftigt prisfall som 40% på bostäder i kombination med en arbetslöshet på 10 

% bara vara drygt 4% av hushållen som får en belåningsgrad över 100 % av bostadens värde 

och en hushållskassa med underskott. Med en arbetslöshet som den är idag kring 8,5 % är det 

ungefär 3,5 % av hushållen som får en belåningsgrad över 100 % och dessutom har ett 

underskott i hushållskassan. Om prisfallet skulle vara 20 % är det inte ens 2% av hushållen 

som får ett underskott i kombination med en belåningsgrad över 100 %.  

 

Tolkningen av finansinspektionens senaste bolåneundersökning kan egentligen bara göras på 

ett sätt och det är att de svenska hushållen varken har en belåningsgrad eller boendekostnad 

som är speciellt oroväckande, inte ens om vi skulle uppleva en återgång i prisnivån på 

bostäder.  

 

Det som är problematiskt är självklart när prisfallet är så pass stort eller sammanfaller med 

andra fundamentala faktorer som orsakar att en stor mängd av hushållen får ett underskott och 

tvingar hushållet till försäljning av bostaden samtidigt som belåningen är större än bostadens 

värde. 

5.2	  Resultat	  av	  enkäten	  

För att ta reda på vilka faktorer som måste sammanfalla för att det ska bli ett omfattande 

realiserat prisfall på bostäder i Sverige valde jag att tillfråga drygt 600 av landets 

yrkesverksamma fastighetsmäklare. 

 

Enkäten skickades ut till fastighetsmäklare som är aktiva över hela landet. Fastighetsmäklarna 

förmedlar både småhus, fritidshus och bostadsrätter vilket gör att resultatet representerar en 

heltäckande bild av den svenska bostadsmarknaden. Totalt svarade 120 fastighetsmäklare på 

enkäten och det var drygt 90 svarande per fråga.  
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På frågan om hur troligt ett omfattande prisfall på bostäder i Sverige är de kommande fem 

åren på en femgradig skala där 1=inte alls troligt och 5=kommer absolut att inträffa var det 

genomsnittliga svaret 2,41. Bara 4,2% av de tillfrågade tror att det absolut kommer bli ett 

omfattande prisfall på bostäder de kommande fem åren.  

 

I enkäten var inte begreppet omfattande prisfall definierat utan det var fritt för egen tolkning. 

Med stöd av kommentarerna ifrån respondenterna tolkade majoriteten av de tillfrågade 

begreppet ”omfattande prisfall” likt Hans Linds definition som en sprucken bostadsbubbla.  

 

Faktorerna	  som	  kommer	  orsaka	  prisfallet	  

I enkäten tillfrågades respondenterna över förändringen i tre fundamentala faktorer. Hur trolig 

är en förändring i faktorn och hur troligt är det att den förändringen kommer orsaka ett prisfall 

på bostäder? 

 

Återigen fick respondenterna svara på en femgradig skala där 1= inte alls troligt och 5=högst 

troligt.  

 

På frågan om ett kraftigt ökat utbud av ägda bostäder kommer inträffa var svaret 2,38 på den 

femgradiga skalan. På frågan om ett kraftigt ökat utbud kommer orsaka ett prisfall var svaret 

2,96. Respondenterna bedömer det alltså inte sannolikt att det kommer bli ett kraftigt ökat 

utbud av ägda bostäder men om det faktiskt blir så är det något sannolikt att det orsakar ett 

prisfall.  

 

På frågan om hur troligt det är att hushållen får ökade boendekostnader var svaret 2,63 på den 

femgradiga skalan. Bara en av nittioåtta svarande tror att det är högst troligt att hushållen ska 

få ökade boendekostnader. Sannolikheten för att händelsen ska orsaka ett prisfall är något 

högre och där var det genomsnittliga svaret 2,74. Här var det fyra av de svarande som 

bedömer det som högst troligt att hushållens ökade boendekostnader orsakar ett prisfall på 

bostäder.  

 

Den faktorn som är högst trolig att orsaka ett prisfall är en lågkonjunktur med fallande BNP 

och sysselsättning som följd. Det genomsnittliga svaret på frågan om händelsen kommer 
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inträffa var 2,77. Desto troligare är det att en lågkonjunktur ska orsaka ett prisfall enligt de 

svarande, 3,29 på den femgradiga skalan.  

 

De tillfrågade fick även fem olika scenarier och händelser och ombads att bedöma 

sannolikheten för att dessa faktorer ska orsaka ett prisfall på bostäder. Alternativen var att 

händelsen inte kommer vara orsak till ett prisfall, händelsen kan orsaka ett prisfall på egen 

hand; händelsen kan orsaka ett prisfall om det sammanfaller med ett annat scenario och 

händelsen måste sammanfalla med flera andra händelser för att orsaka ett prisfall.  

 

De fem händelser som beskrevs var en höjning av reporänta till riksbankens bedömda normala 

nivå på 3,5-4,5 %, kraftig begränsning av ränteavdraget; ökat utbud av ägda bostäder, ökat 

utbud av hyresrätter och en lågkonjunktur med de följder som beskrevs i den tidigare frågan. 

 

Att ett ökat utbud av hyresrätter kommer få de svenska bostadspriserna att falla är inte så 

troligt då bara 12 av 94 svarande tror att denna faktor på egen hand kan orsaka ett prisfall. 

Drygt 36 % av de svarande tror inte att ett ökat utbud av hyresrätter på något sätt kan vara 

med och bidra till ett prisfall på bostäder.  

 

43,6 % av de tillfrågade fastighetsmäklarna anser att en lågkonjunktur på egen hand kan 

orsaka ett prisfall på den svenska bostadsmarknaden. Bara dryga 3 % av de svarande i enkäten 

anser att en lågkonjunktur inte kan bidra till ett prisfall. Det är alltså nästan 97 % av mäklarna 

i enkäten som ser lågkonjunkturen som en trolig orsak till ett prisfall på bostadsmarknaden, på 

egen hand eller i samband med någon av de andra händelserna i enkäten.  

 

En reporänta på en nivå i storleksordningen 3,5 – 4,5 % är också en möjlig orsak till ett 

prisfall enligt de tillfrågade fastighetsmäklarna. 36 % anser att en ökad reporänta på egen 

hand har risken att orsaka ett prisfall. Drygt 41 % tror att det räcker med att ränteökningen 

sker tillsammans med en annan av de nämnda händelserna för att prisfallet ska vara ett faktum 

medan nästan 15 % anser att fler av händelserna måste inträffa för att orsaka en tillbakagång i 

prisnivån på bostäder.  

 

De tillfrågade fastighetsmäklarna ombads också att med egna ord beskriva vad som ska 

inträffa för att det ska uppstå ett markant prisfall på den svenska bostadsmarknaden. 
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Återkommande bland svaren är höga räntor i kombination med andra faktorer; en kraftig 

ökning av utbudet, minskad sysselsättning eller bankregleringar i form av ökade 

amorteringskrav tex. Det tydligaste mönstret som går att utläsa från fastighetsmäklarnas fria 

svar är att en hög ränta i kombination med ett stort utbud är riskabelt och kan vara det som 

orsakar prisfallet. 
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6. Analys 
Prisutvecklingen har som vi vet varit mer eller mindre konstant sedan början på 1990-talet, 

både reellt och nominellt. Beroende på vilken statistik man tittar på kunde vi också se en liten 

återgång under hösten 2008. Denna långa svit av positiv utveckling och vissa år en så pass 

kraftig prisökning som 10 % gör självklart att både marknaden och mer etablerade forskare 

börjar ifrågasätta marknadens stabilitet och om prisutvecklingen verkligen kan fortsätta.  

 

Argumenten är många; dels från de som debatterar för att en prisbubbla existerar och att det 

bara är en tidsfråga innan den spricker och orsakar ett ras i bostadspriser, och dels de som 

påstår att den svenska bostadsmarknaden inte har något att oroa sig över.  

 

Analysen av boendekostnaderna för hyresrätt och bostadsrätt är intressant och om det 

verkligen är så att boendekostnaderna för en bostadsrätt är betydligt högre än en jämförbar 

hyresrätt kan vi tolka det som att det är högst sannolikt att en bostadsbubbla existerar. 

Jämförelsen kommer dock alltid vara villkorad av att man gör antaganden som i stor 

utsträckning påverkar resultatet, som jag visade i figur 4.2. Att göra en jämförelse av 

boendekostnaderna för de olika upplåtelseformerna och sedan använda det som ett argument 

för att en bostadsbubbla existerar eller inte är alltså inte tillräckligt. Med de antaganden jag 

gjorde visade resultatet att priserna på bostadsrätter ska justeras ner 13 % på det jämförda 

beståndet, men där gjordes till exempel antagandet om att en långsiktig normal reporänta är 4 

%, en nivå som reporäntan bara har överstigit under totalt nio månader sedan hösten 1998.  

 

Hushållens skuldsättning i förhållandet till värdet på bostaden är en viktig faktor och säger 

väldigt mycket om temperatur på marknaden. Studien av skuldsättning visar tydligt att 

hushållens skuldsättning inte utgör något direkt hot mot den svenska bostadsmarknaden. Den 

höga skuldsättningen förklaras till väldigt stor del av de låga räntorna och de skattemässiga 

fördelar man åtnjuter av att belåna sig istället för att spara. 

 

Hushållens betalningsförmåga är inte heller en faktor för oro och utvecklingen av hushållens 

disponibla inkomst har faktiskt varit marginellt bättre än utvecklingen av bostadspriserna på 

senare år. Sedan slutet av 1990-talet har dessutom hushållens boendekostnad som andel av 

totala utgifter legat stabilt mellan 25-30 %. Lars E O Svenssons data på prisutvecklingen i 

förhållande till disponibel inkomst är väldigt intressant och visar att förhållandet mellan 
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disponibel inkomst och bostadspriserna är ganska volatil, i motsats till den reella ökningen av 

bostadspriserna, och att ökningen har varit minimal mellan åren 2005-2014.  

 

Det är tydligt av de samlade svaren att fastighetsmäklarna bedömer risken som väldigt liten 

för att det ska komma ett omfattande prisfall och många bedömer att det krävs väldigt många 

sammanfallande negativa faktorer för att det ska ske. Att bara drygt 4 % av de tillfrågade tror 

att ett prisfall inträffar de kommande fem åren är en tydlig signal om fastighetsmäklarnas 

bedömning av risken på den svenska bostadsmarknaden.   

 

En intressant slutsats som går att utläsa ur enkäten är att bedömningen av risken för ett ökat 

utbud, ökade boendekostnader eller en lågkonjunktur ska inträffa är mindre än den bedömda 

risken att någon av faktorerna ska orsaka ett prisfall. Det kan också tolkas som att 

fastighetsmäklarna bedömer det som att marknaden är väldigt stabil nu och att det inte är 

troligt att något ska rubba prisutvecklingen och stabiliteten, men om det faktiskt blir oroligt så 

är riskerna ganska stora för att marknaden drabbas kraftigt och priserna likaså.  
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7. Slutsats & Diskussion 
Den samlade bilden av både litteraturstudien och enkätundersökningen är att det inte finns 

skäl att tro att det existerar en bostadsbubbla i Sverige. Prisökningen som har skett kan 

förklaras med fundamentala faktorer så som ökningen av disponibla inkomster, låga räntor 

och i storstäderna ett begränsat utbud som ökat trycket på marknaden. Den låga räntan 

motiverar hushållen att låna mer samtidigt som sparande i relation till konsumtion inte lönar 

sig. De rådande skattereglerna som gör det relativt sett lönsammare att låna än att spara. Den 

disponibla inkomsten som mer eller mindre ökat i samma takt som bostadspriserna har 

medfört att boendekostnaderna inte skjutit i höjden.  

 

De tillfrågade fastighetsmäklarna verkar dela min bild och anser att riskerna för ett prisfall är 

relativt små. Det som däremot hotar bostadspriserna och kan tvinga hushållen till att sälja med 

förlust är en ihållande lågkonjunktur i kombination med höga räntenivåer, om man får tro de 

tillfrågade fastighetsmäklarna.  

 

Att en bostadsbubbla inte existerar enligt den meningen att priserna styrs av fundamentala 

faktorer är tydligt. Men om man går tillbaka till Hans Linds definition och avgränsar en 

bubbla enbart med hjälp av den kraftiga prisökningen följt av ett prisfall så är jag inte lika 

övertygad. Om det är så att vi befinner oss i en bostadsbubbla enligt denna definition betyder 

det att vi fortfarande är i fasen där priserna stiger.  

 

Sambandet mellan räntenivå och bostadspriser är tydligt och en sänkt ränta innebär högre 

bostadspriser och tvärtom, eftersom en lägre ränta innebär att hushållen kan bära större lån till 

samma månadskostnad. Likväl är sambandet mellan disponibel inkomst och bostadspriserna 

väldigt tydliga där ökade disponibla inkomster innebär ökade bostadspriser.  

 

Det största hotet mot den svenska bostadsmarknaden som jag kan se det är en långsiktig trend 

med låg inflation eller deflation(vilket är fallet just nu), sjunkande sysselsättningsgrad och 

minskad konsumtion. Vid ett sådant scenario kommer även hushållens disponibla inkomster 

att sjunka vilket påverkar bostadspriserna negativt. Vid en lågkonjunktur med minskad 

sysselsättning och konsumtion kan man räkna med en sänkning av reporäntan vilket påverkar 

bostadspriserna positivt. Problematiken är dock att reporäntan redan är väldigt låg och 

utrymmet för sänkningar ner till noll är inte speciellt stort.  
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Många av fastighetsmäklarna i enkäten verkar vara oroliga för ett kraftigt ökat utbud i 

kombination med högre räntor. Även detta scenario har potential att orsaka prisfall på 

bostadsmarknaden men min okunskap i vad som påverkar utbudet sätter stopp för vidare 

slutsatser.  

Förslag	  på	  vidare	  forskning	  

Det är tydligt att ett ränteavdrag som det ser ut idag motiverar hushållen till att låna istället för 

att spara och det har bidragit positivt till prisutvecklingen av bostäder. En intressant vidare 

studie vore att undersöka vilken påverkan ränteavdraget har haft på bostadspriserna och 

vilken effekt på bostadspriserna en begränsning i räntebidraget skulle få. 
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Bilagor 
Resultat av enkätundersökningen.  

 

Är din huvudsakliga sysselsättning Fastighetsmäklare? 

Answer Options 
Response 

Percent 

Response 

Count 

Ja 99,2% 120 

Nej 0,8% 1 

answered question 121 

skipped question 1 

 
Hur trol igt är, anser du, ett  omfattande prisfal l  på bostäder i  Sverige de kommande 5 åren. (1=inte al ls 

trol igt,  5=kommer absolut att  inträffa) 

Answer Options 1 2 3 4 5 Vet ej 
Rating 

Average 

Response 

Count 

  26 41 31 14 5 1 2,41 118 

answered question 118 

skipped question 4 

 

 
Hur trol igt är det att  en kraft ig ökning av utbudet av ägda bostäder orsakar ett  prisfal l  på 

bostäder? (1=inte al ls trol igt,  5=högst trol igt) 

Answer Options 1 2 3 4 5 Vet ej 
Rating 

Average 

Response 

Count 

Händelsen ska inträffa 21 36 24 14 2 2 2,38 99 

Händelsen ska orsaka ett 

prisfall 
12 18 32 28 5 0 2,96 95 

answered question 99 

skipped question 23 

 

 
Hur trol igt är det att  hushållens ökade boendekostnader orsakar ett  prisfal l  på 

bostäder? (1=inte al ls trol igt,  5=högst trol igt) 

Answer Options 1 2 3 4 5 
Vet 

ej 

Rating 

Average 

Response 

Count 

Händelsen ska inträffa 10 34 37 16 1 0 2,63 98 

Händelsen ska orsaka ett 

prisfall 
10 29 34 17 4 0 2,74 94 
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answered question 99 

skipped question 23 

 
Hur trol igt är det att  en lågkonjunktur med sjunkande BNP och sysselsättning som 

föl jd orsakar ett  prisfal l  på bostäder? (1=inte al ls trol igt,  5=högst trol igt) 

Answer Options 1 2 3 4 5 Vet ej 
Rating 

Average 

Response 

Count 

Händelsen ska inträffa 9 31 34 13 7 5 2,77 99 

Händelsen ska orsaka ett 

prisfall 
9 11 33 24 16 2 3,29 95 

answered question 99 

skipped question 23 

 
Vilka av dessa faktorer behöver samverka för att  ORSAKA eller vara med och bidra t i l l  

ett  prisfal l  på den svenska bostadsmarknaden? 

Answer Options 

Kan 

orsaka 

prisfal l  

på 

egen 

hand 

Behöver 

sammanfal la 

med en 

annan faktor 

för att  

orsaka ett 

prisfal l  

Behöver 

sammanfal la 

med f lera 

faktorer för 

att  orsaka 

ett prisfal l  

Kommer 

inte 

orsaka 

ett 

prisfal l  

Response 

Count 

Höjda räntor till en "normal 

nivå"(3,5-4,5%) 
34 39 14 7 94 

Kraftig begränsning av 

ränteavdraget 
27 33 22 12 92 

Ökat utbud av ägda bostäder 39 25 15 14 93 

Ökat utbud av hyresrätter 12 21 28 34 94 

Lågkonjunktur 41 33 17 3 94 

answered question 94 

skipped question 28 

 
Med egna ord; Vilka faktorer krävs för att  ett  markant prisfal l  på den svenska 

bostadsmarknaden ska inträffa? 

Answer 

Options 
Response Count 

  92 

answere

d 

question 92 
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skipped 

question 30 

  Number Response Text 

1 

Lågkonjunktur, värdsfaktorer, kraftigt höjda räntor i kombination med varsel o osäkerhet 

om jobb 

2 lågkonjunktur, ökad arbetslöshet samt högre räntor 

3 

Sannolikt behöver flera faktorer sammanträffa för att ett markant prisfall ska inträffa. 

Däremot kommer lokala marknader drabbas hårdare vid ett ökat utbud och ökat 

ränteläge. 

4 massarbetslöshet 

5 Att en majoritet skulle tro på prisfall 

6 arbetslöshet och höga räntor 

7 För höga priser, kunden är inte villig att betala 

8 Markant ökning av nyproduktion 

9 Högre räntor, ökade boendekostnader 

10 Ökat utbud, oro för tex amorteringskrav. 

11 En kraftigt ränteökning 

12 - 

13 markant ökat utbud 

14 Höga räntor, stort utbud men låg efterfrågan 

15 En svensk regering med "kommunister"! 

16 ökat utbud 

17 Ökade oroligheter inom evroområdet 

18 Kraftigt höjda räntor. Arbetslöshet. 

19 extremt utbud och minskad efterfrågan eller stor åtstramning av utlåning från bankerna 

20 Höjd ränta, lågkonjuktur 

21 Hög arbetslöshet, kraftigt höjda räntor samt oro/negativ spekulation/mediadrev 

22 

Plötslig internationell finansiell stabilitet samt stora förflyttningar i relationen utbud och 

efterfrågan. Högre ränta, tuffare amorteringskrav och hög arbetslöshet. 

23 

Hög ränta, 5%-7%,2008 sänkte priserna 7-15%, "bankerna drog i handbromsen" 

vägrade brygglån, skakig arbetsmarknad=massuppsägningar ger dålig marknad och 

priserna dyker! Skattehöjningar i form av fastighetsskatt sänker priserna. 

24 

Jag tycker ni har missat en av de kanske  enskilt viktigaste faktorerna. Utbudet. Utbudet 

bostäder till salu nu är rekordlågt och det har varit så i över ett halvår. Ligger tex under 

200 bostäder till salu på Södermalm mot normala (tidigare år) 300. Om inte ännu fler. 

Där tycker jag ni jämföra i alla stadsdelar. Grejen är den att mindre bra bostäder säljs till 

rekordpriser just nu eftersom det inte finns någon konkurrens. Där har vi de STORA 

förlorarna när utbudet kommer att öka. Vågar knappt tänka på vad det segmentets 

prisras kommer att bli. 

25 Kombination av ökat utbud, högre räntor, lågkonjunktur 
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26 o 

27 Högt utbud av bostäder kombinerat med hög ränta. 

28 kommer inte hända 

29 

plötslig höjning av räntor. Högre krav från banken med högre kontantinsats. Ekomonisk 

kris globalt. 

30 att storbanker faller, oro i världen! 

31 höjd ränta  ökat utbud  begränsningar i avdragrätten 

32 Högre räntor och större utbud av lägenheter 

33 En kombination av alla alt i föregående fråga! 

34 

Att det blir överskott på bostäder och en kraftig ökning av boendekostnanderna samt att 

massmedia börjar skriva negativa artiklar. 

35 Höjd ränta, högre utbud, osäkerhet i omvärlden/ europa främst. 

36 Höjda Amorteringskrav. Omvärld tex krig katastrof 

37 Höjd ränta, för stor nyproduktion 

38 

En mättnad på bostadsmarknaden, exempelvis genom att det byggs mer i storstäder. 

Lågkonjunktur och oro i världsekonomin. 

39 Litet utbud och höga räntor 

40 Vet ej 

41 Sämre konjunktur, sämre ränteavdragsmöjligheter. 

42 

Räntehöjning över beräknad normalränta 7 - 8 %, tillsammans med en stor katastrof i 

omvärlden, krig i Ryssland ex vis 

43 - 

44 

Högre räntor i samband med amorteringskrav. Trots högsta arbetslösheten sedan 

nittiotalet har ju priserna i storstäderna fortsatt stiga så det är uppenbarligen inte en 

tung faktor.Oro i världen kan också påverka, skulle Ryssland fortsätta sin invasion av 

Ukraina och det leder till ett världskrig så kan vi nog se en stillad marknad. 

45 ? 

46 Många faktorer som höjda räntor, ökat utbud av bostadsrätter och hyresrätter 

47 Minskade arbetstillfällen, rta går upp, utbudet ökar dramatiskt 

48 kraftigt höjda räntor och arbetslöshet för många 

49 Lågkonjuktur 

50 

Jag jobbar i Stockholm - inflyttningen slutar och efterfrågan sjunker markant. Samtidigt 

som betalningsförmågan minskar drastiskt hos stora delar av befolkningen. 

51 

En kombination av hög arbetslöshet, höjda räntor, medias rapportering och 

allmänhetens oro. 

52 vet ej 

53 

jag skulle beskriva det som en ond spiral. när priserna börjar sjunka tror jag att det 

kommer rasa relativt fort. Jag tror att det är ett ökat utbud som kommer vara den största 

faktoren till ett prisfall. 

54 Ett ökat utbud i göteborg skulle kraftigt påverka priserna. Även räntan har stor effekt, 
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men en sådan effekt tror jag blir ganska korvarig. 

55 Krig eller total kolaps på ekonomin med starkt ökad arbetslöshet 

56 ett ökat utbud, lägre disponibel inkomst, räntehöjning 

57 Hög ränta i kombination med hög fastighetsskatt och lågkonjunktur 

58 Invandrare 

59 Kraftigt ökat utbud hus/BR samt en en kraftig lågkonjumtur 

60 Påverkan från internationella ekonomin 

61 Krig och börsras. 

62 

Bubblan som bildats har skett på psykologisk grund. Bostäder köps med förväntad 

vinst. Man budar därmed med en fiktionell faktor och profetian uppfyller därmed sig 

själv. När marknaden på individnivå inte längre tror på stigande priser kommer vi se en 

nedgång. Förmodligen inte inom det närmsta året. 

63 Större utbud av br 

64 

Lågkonjunktur /typ det som hände 2008/ i samband med stort ökat utbud av bostäder till 

salu samt höjda räntor 

65 Att ingen vill köpa eller sälja 

66 Krig, valutaoro och långvarig lågkonjunktur. 

67 Markant ökad arbetslöshet 

68 . 

69 Ökat utbud av ägda bostadsrätter och hyresrätter. 

70 

Tar man bort skattejämkning så kommer priserna falla med motsvarande och en 

bostadsbubbla blir ett faktum. Sannolikheten är dock lite att det skall ske. 

71 Amorteringskrav på bottenlån och kontantinsats på 25% 

72 Inflation 

73 Ökat utbud av nyproduktion i storstäder 

74 Höjda rtor/slopad avdragsrätt 

75 

hög arbetslöshet, stort utbud bostäder, låg sysselsättningsgrad, hot om mycket höjda 

räntor-avdrag, samtidigt med fastighetsskatten till baka 

76 Krig 

77 Den enskilt största faktorn är kraftigt höjda räntor 

78 Vet ej 

79 

Fastighetsskatten återinförs, slopade ränteavdrag, ökad kontantinsats, stark 

lågkonjuktur 

80 Stort antal objekt till försäljning, högre räntor, osäkerhet kring ekonomin 

81 Krig 

82 När alla scenarior du beskrev tidigare sammanfaller. 

83 Höjda räntor 

84 ... 

85 Vet ej 

86 Ekonomisk nedåtgående spiral med allt vad det innebär. 
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87 Mer utbud. 

88 

Ökad arbetslöshet, höjd bolåneränta, amorteringskrav, belåningsgräns, fortsatt lite 

byggande i stockholm. 

89 Högre bolåneränta+högre amorteringskrav+ Nybyggnation 

90 Oro och instabilitet inom bank och finans 

91 Höjda räntor och lågkonjuktur 

92 Kraftigt höjd ränta och/eller begränsat ränteavdrag. 

 


