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Abstract 
This Bachelor of Science thesis focuses on the real estate development and overbuilding 

in China’s second- and third-tier cities. A number of interviews have been made in order 

to, combined with information from respected media sources, get a as neutral picture of 

the situation in the cities as possible. The steps toward development of new buildings 

are, not just in China, many and includes a number of different participants. Therefore 

one will find a number of different opinions as well as problems that originate with the 

development.  

 

The interviews that were executed for this thesis were with different people that some 

way or another are active or has been active in the real estate development in the 

country. The participants were either active in architecture, engineering, development or 

expertise regarding the country. All the contributors acknowledged the problem of 

overbuilding in China, however to what extent the problem existed according to the 

participants varied. Thus several articles and publications have been referred to in the 

thesis to exclude possible personal opinions.  

 

The thesis includes problems regarding corruption, inconclusive demand analysis’s, 

“Hukou”, governmental visions, urbanization and finally governmental regulations. 

Conclusively there is not a single factor alone that led to today’s excess real estate 

development but many different factors that together contributed to the situation.   
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Examensarbete 
 
Titel:    Bostadsutvecklingen och förbyggande i andra- och    

tredjeskiktsstäder i Kina 
Författare:   Julia Holmsäter 
Institution:  Institutionen för Fastigheter och Byggande 
   Centrum för Bank och Finans 
Handledare:  Hans Lind 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete fokuserar på Kinas bostadsutveckling i dess mindre storstäder; 

andra- och tredjeskiktsstäder. Ett flertal intervjuer har genomförts för att, förutom 

information genom internationell media, få en så neutral och heltäckande bild av 

bostadsutvecklingen. Stegen till byggande av nya fastigheter, inte bara i Kina utan i hela 

världen, innehåller många steg och därmed många olika aktörer vilket medför att en rad 

olika åsikter om vilka problem som uppstår i och med byggandet.  

 

Intervjuerna som genomfördes var med en arkitekt, byggnadsingenjör, 

fastighetsutvecklare samt en Kina-expert. Alla deltagande sade att förbyggande av 

städerna existerade men hur utbrett de olika aktörerna tyckte att problemet var varierade. 

I och med denna variation av åsikter gällande förbyggande refererar detta arbete till en 

rad artiklar och rapporter som publicerats via olika respektabla tidskrifter.  

 

Arbetet tar upp problem inom byggande i Kina såsom korruption, bristande 

marknadsanalyser, ”Hukou”, höga mål från regeringen gällande urbanisering samt 

regleringar på statlig nivå. Det är alltså inte bara en faktor som lett till situationen i vissa 

av Kinas städer idag utan en rad bidragande omständigheter.  
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Förord 
Detta examensarbete har genomförts under våren 2014 vid avdelningen för Bygg- och 

Fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Arbetet 

innefattar den avslutande kursen, och därmed de sista 15 högskolepoängen, för den 

treåriga kandidatutbildningen Fastighet och Finans.  

 

Jag vill tacka min handledare Hans Lind, professor vid avdelningen för Bygg och 

Fastighetsekonomi, för synpunkter och vägledning för arbetet. 

 

Jag vill dessutom tacka de personer som låtit sig intervjuas för arbetet. Det har hjälp mig 

enormt för att analysera Kinas bostadssituation samt dra de slutsatser som gjorts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 5 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING .................................................................................................................................. 6 
1.1 KINAS BOSTADSUTVECKLING DE SENASTE ÅREN ......................................................................... 6 
1.2 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE ................................................................................................ 6 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................... 7 
1.4 DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP ............................................................................................... 7 
1.5 DISPOSITION ............................................................................................................................................. 8 

2. METOD ............................................................................................................................................ 9 
3. TEORI ............................................................................................................................................10 

3.1 FÖRBYGGANDE..................................................................................................................................... 10 
4. KINAS UTVECKLING UNDER 1900-TALET ....................................................................11 

4.1 KEJSARDÖMETS FALL .......................................................................................................................... 11 
4.2 DET STORA SPRÅNGET OCH KULTURREVOLUTIONEN .............................................................. 11 
4.3 TIDEN EFTER MAO ZEDONG ........................................................................................................... 12 

5. SAMMANFATTNING AV INTERVJUERNA ....................................................................13 
5.1. FRÉDÉRIC CHO .................................................................................................................................... 13 
5.2 CHAS POPE ............................................................................................................................................. 16 
5.3 CHIARA SASSU ....................................................................................................................................... 17 
5.4 BOSTADSINVESTERARE X .................................................................................................................. 18 

6. RESULTAT ...................................................................................................................................20 
6.1 FAKTORER BAKOM DEN HASTIGA BOSTADSUTVECKLINGEN I KINA ................................... 20 
6.2 DEN STRESSADE BOSTADSUTVECKLINGENS EFFEKT PÅ FASTIGHETERNAS KVALITÉ ..... 21 
6.3 REGLERING KRING BOSTADSKÖP ................................................................................................... 22 

7. PRISUTVECKLING SKIKT FÖR SKIKT .............................................................................25 
7.1 PRISUTVECKLING I DE STÖRSTA STÄDERNA ................................................................................ 25 
7.2 PRISUTVECKLINGEN I ANDRASKIKTSSTÄDER .............................................................................. 26 
7.3 PRISUTVECKLINGEN I TREDJESKIKTSSTÄDER ............................................................................. 27 

8. ANALYS .........................................................................................................................................29 
9. SLUTSATS .....................................................................................................................................31 
10. KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................32 
11. BILAGOR I SEPARATA DOKUMENT ................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 6 

1. Inledning 

1.1 Kinas bostadsutveckling de senaste åren  

Kinas infrastruktur har under de senaste årtiondena genomgått en oerhörd förändring. 

Från att vara ett jordbrukssamhälle har landet de senaste sextio åren långsamt förvandlats 

till ett industrisamhälle, en förvandling som till stor del styrts av regeringens uttalade mål: 

år 2020 ska 60 procent av befolkningen bo i städer (Bladh, s.440 och Pesek, 2014). 

Denna påskyndade landreform har förändrat fastighetsutbudet i många av landets städer. 

Samtidigt som vakansgraden ökar i vissa mindre städer stiger priserna till rekordhöga 

nivåer i de allra största städerna, något som ger fastighetsutvecklare incitament att 

fortsätta utbyggnaden även i mindre städer. Dessutom ses fastighetsinvestering historiskt 

sett som ett av de säkraste placeringsformerna för kapital i Kina. Detta har lett till att en 

stor del av den växande medel- och överklassen börjat köpa fastigheter istället för fonder, 

aktier eller att sätta in kapitalet på ett sparkonto (Hsu, 2014 och Pesek, 2014).  

 

Fastighetsbeståndet i landet har därmed utökats något kopiöst de senaste åren men 

urbaniseringen har inte hunnit med i de mindre städerna. Detta har gjort att många 

områden i andra-, tredje- och fjärdeskiktsstäder har drabbats av rekordhöga vakansgrader 

och begreppet förbyggande har uppmärksammats mer och mer (Sweeney, 2014).  

 

I vissa fall har detta förbyggande lett till ”spökstäder” och helt tomma områden i vissa av 

Kinas mindre städer, men hur utbrett är problemet med förbyggande egentligen? 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Existerar förbyggande i andra- och tredjeskiktsstäder i Kina i dagsläget och i så fall hur 

utbrett är problemet samt vilka bakomliggande faktorer finns? 

 

Syftet med detta arbete är huvudsakligen att besvara frågeställningen. Genom 

information i form av intervjuer, facklitteratur samt rapporter från större aktörer på den 

kinesiska bostadsmarknaden skapas en förståelse för hur fastighetsutvecklingen i Kinas 

mindre städer ser ut samt vilken riktning denna förväntas ha under den närmsta tiden 

framöver och varför.  
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1.3 Avgränsningar 

En avgränsning till främst tredjeskiktsstäder men även till viss del andraskiktsstäder har 

gjorts då det annars blir för omfattande för detta examensarbete. Detta gör att uppsatsen 

inte tagit hänsyn till problem som existerar i utvecklingen av både mindre men även 

större städer än vad frågeställningen innefattar.  

 

1.4 Definition av centrala begrepp 

När internationell media diskuterat den kinesiska bostadsmarknaden under de senaste 

åren har ett begrepp som kallats ”tier”, eller skikt på svenska, förekommit mer och mer. 

Kinas städer växer i högre och högre takt och man vill därför dela in städerna efter hur 

stora de är. Därmed kommer begreppet skikt användas vid benämning av olika ”tier”-

städer.  

 

Skiktindelningen görs inte bara sett till antalet invånare utan även till viss del i vilken takt 

städerna växer. Detta gör man genom att se på välfärd, medelinkomst men även till viss 

del hur stor urbanisering det existerar i städerna.  

 

Med andraskiktsstäder menas städer med en population mellan 6-14 miljoner, 

medelinkomst på 2448 RMB, en RMB motsvarar ungefär 1,07 svenska kronor 

(Valuta.se). 

 

Med tredjeskiktsstäder menas städer med en population över 2 miljoner (i vissa fall över 

6 miljoner också) men en medelinkomst på 2224 RMB 

(Devonshire-Ellis, 2010). 

 

”Hukou”, som kommer förklaras närmre senare i arbetet är ett kinesiskt 

bokföringssystem som innebär att kinesiska invånares rättigheter att äga, få fri sjukvård, 

skola och statlig pension bland annat är bundna till provinsen man är född i. Utanför 

provinsen har invånarna inte dessa rättigheter utan måste återvända till födelseorten vid 

sjukdom eller liknande (Ziedorn, 2010). 
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1.5 Disposition 

I detta avsnitt har Kinas bostadsutveckling de senaste åren, problemformulering, syfte, 

avgränsningar och definition av centrala begrepp presenterats. Detta avsnitt följs av 

avsnitt två som redovisar för hur metoden för detta arbete gått till och varför. Avsnitt två 

följs av en teori kring vad förbyggande innebär. Detta avsnitt är medvetet kortare än vad 

en teori vanligtvis är för denna typ av examensarbete. En stor del av arbetets teorier 

förekommer både i arbetets intervju- och resultatdel, vilket beror av att arbetet antagit en 

induktiv ansats och för att slippa upprepningar har dessa delar strukits helt ur teoridelen 

och finns endast de senare avsnitten.  

 

Efter detta kommer avsnitt fyra och därmed en bakgrund kring Kinas ekonomiska och 

politiska utveckling de senaste hundra åren. Efter det kommer avsnitt fem och en 

sammanfattning av alla intervjuer som genomförts. Med denna del är förväntningarna att 

den ska ge läsaren en första inblick till situationen i landet och en naturlig övergång till 

resultatdelen. Detta då en stor del av arbetets resultat, analys och slutsatser är baserade på 

informationen från intervjuerna.  

 

Avsnitt sex består resultatet och de bakomliggande faktorer till förbyggande i Kina. Det 

följs av avsnitt sju som består av prisutvecklingen i de olika skiktsstäderna och olika 

exempel på städer som antingen gått bra eller dåligt de senaste åren. Att denna del inte 

information inte kommit tidigare är för att ge läsaren en så omfattande bild som möjligt  

av hur landets rådande samhällsmässiga situation ser ut. Dessutom är denna del så 

förankrad med analysen och slutsatsen att förhoppningen är att läsaren ska ha så lätt som 

möjligt att förstå de slutsatser som komma skall. Prisutvecklingsdelen följs av en analys 

och slutligen avsnitt nio; slutsatsen.   
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2. Metod 
Den kinesiska bostadsmarknaden är ett omdiskuterat ämne idag då den expanderat 

mycket fort de senaste åren. Denna enorma expansion har lett till några extremfall där 

helt nybyggda städer står mer eller mindre tomma, vilket i sin tur fått stor plats i media 

över hela världen. För att inte få en för ensidig bild av bostadssituationen i mindre städer 

i Kina har ett par öppna intervjuer genomförts på plats i Peking samt en i Stockholm. Då 

besöket i Peking skedde i början av arbetet var kunskapsnivån kring bostadsutvecklingen 

i andra- och tredjeskiktsstäder inte optimal. I och med detta var intervjuerna 

diskussionsbaserade och hade inte konkreta frågor som blev besvarade utan det var 

snarare olika ämnen i fokus. De deltagande har alla nyligen varit eller är involverade i 

Kinas bostadsutveckling genom arkitektur, ingenjörsutveckling, investering eller 

analysering av Kinas ekonomi. Förhoppningen var därför att deras olika synvinklar, 

tillsammans med nyligen publicerade artiklar, skulle ge en så neutral bild av Kinas 

bostadsutveckling i andra- och tredjeskiktsstäder som möjligt.  

 

Förutom intervjuerna har även en marknadsanalys gjorts genom redan publicerade 

artiklar inom området från respektabla nyhetsbyråer samt fastighetsutvecklingsbolag. 

Informationskällorna har bidragit till aktuell fakta om rådande marknadssituation i några 

av städerna, vakansnivåer, utvecklingstakt med mera vilket har bidragit till att besvara 

frågeställningen. Ansatsen som tagits är alltså främst induktiv men har deduktiva inslag i 

analys och slutsats.  
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3. Teori 
3.1 Förbyggande 
Uttrycket förbyggande kan låta som ett ganska svårfattligt uttryck. Därmed är syftet med 

denna del att försöka reda ut uttrycket och dess bakomliggande faktorer så utförligt som 

möjligt då uttrycket ligger till stor grund för detta arbete.  

 

Ett vedertaget uttryck för att beskriva det engelska ordet ”Overbuilding” finns inte i det 

svenska språket. Ordet förbyggande är inte ett uttryck som använts i så stor utsträckning 

i fastighetsrelaterade sammanhang men är den formulering som är mest snarlikt 

”Overbuilding”. Med förbyggande, menas att ett fastighetsutbud skapats som överskrider 

efterfrågan på fastigheter. Det har med andra ord byggts för mycket fastigheter och det 

finns inget köpbehov bland kunder. Detta leder ofta till höga vakansgrader eller 

halvfärdiga byggnader (Brunes, s.2) 

 

En av de mest klassiska anledningarna till förbyggande är att investerare har för höga 

tankar om marknaden och tror att en högkonjunktur skall vara för evigt. Därmedelst 

investerar de för mycket när efterfrågan är hög. När efterfrågan sedan sjunker står man 

med ett för stort utbud (Brunes, s.3).  

 

En liknande anledning till förbyggande är när investeraren har övertro på sig själv och 

tror att trots att andra fastighetsaktörer har negativa resultat just nu så tror man att man 

själv inte tillhör denna grupp utan kommer visa positiva resultat ändå. Detta leder även 

till att dessa aktörer tenderar att ta uppdrag som är utsatta för mer risk (Brunes, s.4).  

 

Flockbeteende är en annan bakomliggande faktor till förbyggande. Med flockbeteende 

menas att investerare tenderar att göra som andra investerare gör. En anledning till ett 

flockbeteende kan vara andra aktörers rykte. Har en aktör ett bra rykte gällande 

lönsamma affärer kan andra aktörer vara aktsamma att bete sig avvikande än den 

respekterade aktören för att inte skada sin egen karriär (Brunes, s.3).   
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4. Kinas utveckling under 1900-talet 

4.1 Kejsardömets fall 

Sedan flera tusen år tillbaka och fram till så sent som början av 1900-talet har Kina varit 

styrt av olika kejsardömen (Bladh, s.418). Landet har varit ett jordbrukssamhälle där 

bönderna både haft chans att äga marken under vissa tidsperioder eller hyra arrenden 

fram till slutet på sin livstid under andra. När den sista kejsaren abdikerade år 1912 

ersattes denne av en president och kejsarens död 1917 resulterade i inbördeskrig i landet. 

Nationalistiska trupper i ledning av Chiang Kai-shek vann i slutet på 1920-talet och en ny 

regering bildades (Bladh, s.437). Åren fram till år 1949 var drabbade av krig med 

grannlandet Japan och det var först efter dessa år som Kinas industrialisering väl tog fart 

(Blad, s.439). Man försökte, likt Sovjetunionen, att flytta arbetskraften från jordbruk till 

modern industri. Dock lyckades man aldrig med att få det lönsamt då man aldrig kom 

upp i lika mycket slutprodukter som Sovjetunionen. Som mest kom man upp i 600 varor 

jämfört med 60 000 i Sovjet (Bladh, s.440).  

 

På jordbrukssidan ändrades ägarfördelningen av 42 procent av Kinas då odlade jord till 

fattiga bönder. På detta sätt kunde regeringen säkra sitt stöd från bönder och minska de 

större jordägares makt (Bladh, s.440).  

 

4.2 Det stora språnget och kulturrevolutionen 

Då den industrialisering som man tidigare implementerade inte var så välfunnen som 

man trott skedde en politisk förändring i frågan om ägande och man började, mellan 

somrarna år 1956-1957, istället tala om delat ägande och en öppnare politisk debatt.  

Dock blev denna debatt inte särskilt långvarig och så snart som ett år senare startade 

Mao Zedong en antihögerkampanj som förbjöd en friare politisk debatt. Kina hade nu 

som mål att komma förbi Storbritannien och USA i stålproduktion och man flyttade 

verksamheten ännu en gång från jordbruket och mot ett industrisamhälle. Så kallade 

”folkkommuner” skapades som organiserade arbetskraft för mellan 5 000-20 000 

invånare per kommun (Bladh, s.441). Upp mot 30 miljoner invånare fördes över mot den 

statliga sektorn under detta ”stora språng”. Dock innebar denna stora flytt av arbetskraft 

till ett underskott inom jordbrukssektorn vilket bidrog till att ca 25-30 miljoner 

människor dog i svält under de kommande åren. Detta i sin tur bidrog till att man 
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skickade tillbaka två tredjedelar av arbetarna till landsbygden och man omorganiserade 

även folkkommunerna (Bladh, s.442).  

 

De stora nederlagen i utveckling som Kina lidit av ledde dock inte till att Mao Zedong 

gav upp, snarare tvärtom. Redan 1964 gjorde man ett nytt försök där man byggde nya 

industrier och järnvägar i avlägsna platser, militariserade ekonomin och minskade de 

ekonomiska förhållandena med omvärlden (Bladh, s.442).  

 

Kina var dock fortfarande drabbat av en maktstrid mellan olika kinesiska ledare i landet. 

Detta bidrog till att Mao år 1966 börjad tala om en ”kulturrevolution” och lanserade en 

bok för Folkets befrielsearmé, ”Maos lilla röda” (Bladh, s.442). Denna maktstrid bidrog 

dock till ännu en avstanning i den ekonomiska utvecklingen, ett mer ansträngt jordbruk 

och industrialiseringen stannade av ännu en gång och kom aldrig igång igen under Maos 

tid som ledare (Bladh, s.443).  

 

4.3 Tiden efter Mao Zedong 

År 1978, två år efter Maos död beslöt det regerande kommunistpartiets centralkommitté 

att minska kraven på det redan ansträngda jordbruket och bönderna fick det därmed 

lättare då priset på varorna, som blev över efter att den statliga kvoten, ökade. 

Jordbrukskooperativen fick friare händer att arrendera ut mark till mindre aktörer och 

sakta men säkert gick man tillbaka mot den jordbrukssituation som funnits innan 

kejsardömet föll (Bladh, s.443). 

 

Centralkommittén möjliggjorde det även för bönderna att starta egna företag, något som 

inte var tillåtet innan. Bönderna fick det härmed lättare att driva sin verksamhet och en 

viss välfärd skapades (Bladh, s.443).  

 

Hittills hade ingen export varit möjlig då detta inte tilläts av regeringen. I slutet på 1980-

talet ändrades dock detta och man började långsamt öppna upp möjligheterna för export. 

Detta ledde till en ökning från 1 till 6 procent i BNP från år 1991 till 1994 och statliga 

bolag listades på kinesiska börser. I och med detta snabbades Kinas ekonomiska 

utveckling på och ökar än idag. Städerna, industrierna och möjligheterna fick fart och 

växer till stor del än idag (Bladh, s.446).   
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5. Sammanfattning av intervjuerna 

5.1. Frédéric Cho 

Tidigare Kina-expert hos Handelsbanken, arbetar från och med mitten av maj i år i egen regi. 

 

Något som media ett flertal gånger gjort är att generalisera Kina och landets problem. 

Detta är dock fel enligt Cho då han menar på att det är en hel kontinent som man 

generaliserar i det fallet. Går man in i detalj ser man att det är stora regionala skillnader, 

stora sociala skillnader, skillnader mellan rika kustprovinser och fattiga inlandsprovinser. 

Allt detta spelar stor roll och läget kan vara väldigt olika från region till region. Storleken 

på städerna i provinserna spelar också stor roll på hur provinserna går ur en ekonomisk 

synvinkel.  

 

Har en fastighetsinvesterare främst investerat i förstaskiktsstäder kommer de sannolikt 

inte göra investeringar i mindre städer. Likadant gäller för investerare som riktar sig till 

andraskiktsstäder, som inte kommer vilja göra investeringar i tredje och så vidare. 

 

Nu har man börjat se en vändning och fastighetsbolagen kommer att ha det extremt 

svårt i framtiden. Får man mer av en marknadsekonomi så kommer det bli färre mjuka 

budgetrestriktioner vilket kommer göra att budgeten verkligen spelar roll och hur man 

hushållar med kapital, sparar och framför allt inte slösar kapital. Detta kommer verkligen 

spela roll för fastighetsbranschen då man är så pass beroende av bankerna. Varför? Du 

har börsen för vissa aktörer men verkligen inte alla. Man har ingen fungerande 

obligationsmarknad så bankerna är egentligen den väg man har att gå. För privata bolag 

kommer det därför bli svårt då lån kommer bli svårt att få från de statliga bankerna. Det 

kommer då att slå hårt såvida att när fastighetsbolagen får problem leder det till att 

bankerna får problem i och med de obetalda lånen och i sin tur fastighetsinstituten som 

även hjälpt fastighetsbolagen få problem i och med att de också hjälpt bolagen. Dock är 

detta ett inhemskt problem i och med att valutan inte är helt fritt växlingsbar. Hade 

valutan varit konvertibel hade detta problem kunnat spritt sig till andra nationer precis 

som den gjort i Thailand under Asienkrisen eller Sverige under början av 1990-talet.  

 

Cho höll med om att det är ett väldigt samhällskomplext problem där förbyggande 

existerar. Man kan dock se att efter att nya ledningen kommit till makten har man gått 



 
 

 14 

från att bara kolla på tillväxt till att BNP och tillväxt är förlegat tänkande och måste sätta 

nya parametrar på kommunerna så att man inte ägnar sig åt massa ”skrytbyggen” eller 

koncept/imageprojekt. Man måste istället fokusera på billiga bostäder i stil med 

miljonprogram (affordable housing) för städerna. Att köpa en lägenhet i Peking för en 

kines är som att köpa en lägenhet i Mayfair i London för en svensk. Detta tar man ändå 

itu med nu men det är svårt för centralregeringen att kontrollera och få till det då det 

finns oheliga allianser på provinsnivå då partiet äger bankerna och på så sätt kan 

bestämma vem man ska låna ut till och till vilken ränta. Även om det finns bestämmelser 

för hur mycket man får ta ut i ränta så bryter man ju hela tiden mot de bestämmelserna 

då partipamparna känner sig pressade att visa resultat och skapa sysselsättning. På så sätt 

blir det lätt att alla agerar på ett mycket kortsiktigt sätt. Ju mer resultat man kan skapa på 

sina 3-5 år i partiet desto bättre, spelar ingen roll vad det har för konsekvenser i 

framtiden efter tjänstgöringen. Detta resulterar i förbyggande eller dålig kvalitet.  

 

Finns just nu mycket irritation i samhället och detta har bara spätt på läget ännu mer. Nu 

kan man se långa köer utanför mindre banker där man är rädd för att bankerna inte ska 

klara sig och vill plocka ut sina pengar.  

 

Vi pratar vidare om den brist på olika sparalternativ som finns. I dagsläget litar man inte 

på börsen och aktier så där investerar man helst inte sitt sparkapital. Förtroendet för 

fonder och försäkringar ökar så där kommer det mer och mer investeringar. Vidare har 

man ett förtroende på guld och inte så mycket mer än det. Man kanske köpt en bil, så 

mycket mer än det behöver man inte i många fall eller så finns begränsningar i städerna 

om att man bara får äga en eller två bilar på grund av överflödet av existerande bilar och 

avgaser. Detta leder i sin tur att man dels investerar i fastigheter i Kina men nu investerar 

även de som kan mer och mer i London, USA eller andra marknader. Detta är dock 

endast de rikaste privatpersoner.  

 

För att förbättra denna situation menar Cho, som även refererar till de tidigare 

vårkongressena och prinalmötena i Kina, att man måste börja skapa mer finansiella 

institut som Freddie Mac (The Federal Home Loan Mortage Corporation) eller ”Fannie 

Mae” som kan gå in och starta nya bolån eller erbjuda förmånlig finansiering till alla och 

envar. Allt hänger på att den finansiella stabiliteten existerar.  
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Vi fortsatte att diskutera Hukou och hur viktigt det ändå är att systemet finns i 

förstaskiktsstäder.  

 

Cho berättade även att som ett försök att lugna ner marknaden i storstäderna något så 

talar man om att i Peking flytta ut några ministerier till Baoding i Hebei-provinsen för att 

Peking är så stort så det får inte plats med så mycket mer. Cho menar på att det inte är så 

unikt då Seoul i Korea och Brasilien gjort liknade diskussioner. Till och med vi i Sverige 

har ju flyttat mycket till Visby och Norrköping bland annat.  

 

Hukou är väldigt viktigt då bönderna självklart vill ha samma rättigheter som 

stadsbefolkningen. Samtidigt vill inte stadsbefolkningen ha migrantarbetarna i städerna. 

Som det är nu kommer det inte fungera men en förändring måste ske.  

 

Hur viktigt är då Hukou i bostadsfrågor i Kina? Är Hukou en av de anledningarna att 

vissa städer blivit förbyggda? Chos svar blev att en viss efterfrågan på lyxboende har 

absolut funnits men den har mättats ganska snabbt. Minoriteten av kinesiska 

befolkningen kommer i framtiden också vara rika och majoriteten fattiga. Visst att denna 

minoritet kanske kommer att vara positiva till att köpa fastigheter i Kina även i framtiden 

men man kommer sannolikt att försöka investera mer och mer utomlands också. Detta 

gör att det inte finns en sådan efterfrågan som man trott.  

 

När det gäller regleringar så säger Frederic att ja man skruvar åt reglerna mer och mer 

och tillexempel i Nanjing så behövs det ungefär 60 procent i handpenning. Trots detta 

har det inte hjälpt. Detta menar han på beror ofta på att när man köper saker i Kina så är 

i många fall hela familjen med och finansierar köpet. Det blir ett slags ”crowdfunding”. 

Det är väldigt sällan det bara är en person som finansierar köpet.  

 

Kina har problem med korruption på alla nivåer. Framgångsrik korruption i 

förstaskiktsstäder har dock för hög korruptionskostnad, eller transaktionskostnad, vilket 

gör det svårt för korruption att existera i lika hög grad. I och med detta är korruption 

något som Cho tror att Kina kommer att växa ifrån så småningom.  
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5.2 Chas Pope  

Byggnadsingenjör för företaget Argo i Peking 

Bott i Peking i Kina i 10 år och arbetat för Argo, ett ingenjörsdesignföretag. Pope har 

varit involverad i byggandet av bland annat ”The birdsnest” och ”CCTV-Tower”, två 

gigantiska projekt i Peking men även arbetat med olika projekt i andra- och 

tredjeskiktsstäder i Kina. Argo är oftast anställt av investeringsföretag för att utforma 

ingenjörsdelen och gör med andra ord sällan hela projektet själva utan fungerar som ett 

supplement till arkitektursbiten. Företaget jobbar aldrig med projekt som inte kan ge en 

garanterad avkastning, det vill säga de tar ingen risk i sina projekt.  

 

Pope menar på att ingen bubbla finns i dagsläget för hela Kina då landet är så stort och 

många projekt fungerar bra i dagsläget. Den urbanisering som sker i stora delar av landet 

fortfarande leder till en efterfrågan på bostäder i de allra största städerna. När man 

däremot går ner i mindre städer, andra- och tredjeskiktsstäder så blir förbyggande 

vanligare. Detta då investerare tenderar att fokusera på för stora projekt för dessa städer. 

Många investerare finansierar sina projekt med lån, till exempel Ningbo, och backar upp 

säkerheten med rådande huspriser. När huspriserna sedan sjunker så skapas panik då 

kineserna inte är så vana vid denna typ av finansiering. Däremot kan man se fragment 

eller småbubblor i landet på olika ställen där förbyggande eller felaktiga 

investeringsanalyser gjorts vilket har resulterat i stor mängd vakanser eller halvfärdiga 

byggnader. En stor anledning till dessa felaktiga investeringsanalyserna är att 

urbaniseringen har minskat under den senaste tiden samtidigt som huspriserna i stora 

delar av landet har sjunkit.  

 

En stor anledning till att möjligheten till att bygga dessa städer menar Pope är att Kinas 

regering har sålt av land till investerare för att finansiera sina egna lån vilket har 

möjliggjort dessa projekt. 

 

Argo har fått vissa uppdrag i Ordos som man tackat nej till då finansieringsbiten inte 

varit helt klar och ingen avkastning varit garanterad. 

 

Pope tar också upp det transportproblem som håller på att ske mellan de stora komplex 

som byggs.  
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Stakeholders: Klassiska modellen, anställda av fastighetsutvecklare som har ett joint 

venture med ett lokalt bolag. När Argo började arbeta i Kina så arbetade man till största 

delen med internationella fastighetsutvecklingsföretag men detta har skiftat mer under 

åren och idag arbetar man med lokala också. Uppdragsgivaren har gjort en 

investeringsplan och samlat ihop arkitekter, ingenjörer och allt runtomkring.  

 

I dagsläget har Argo sju kontor utspritt i Kina där Pekingkontoret är det som ligger mest 

nordligt. De arbetar mer med ”High end stuff”, det vill säga större projekt men som 

samtidigt håller kvaliteten. Ett exempel är ett köpcentrum som Argo byggt i Peking som 

tog 10 år att bygga på grund av högre ingenjörskonst, utarbetade 

luftkonditioneringssystem, och högre kvalitet i själva konstruktionen. I vanliga fall tar ett 

köpcentrum i Peking några månader eller ett år att bygga. Vi fokuserar på 

förstaskiktsstäder i Kina men har även projekt i andra- och tredjeskiktsstäder och då är 

det mest kontorsbyggnader.  

 

Pope anser att man bör vara försiktig när man tittar på framtida projekt så marknaden 

innehåller mycket fel i dagsläget. Inget annat land har lyckats med en sådan här stor 

utveckling utan ett bakslag. Det är dock ett alldeles för komplext system för att kunna 

förutse. En annan sak som folk inte tänker på är att när man köper ett hus i Kina så 

köper man rätten att hyra marken under 99 år. Vad händer efter det? Mer och mer folk 

börjar tänka på det. Vad kommer då hända med marknaden?  

 

5.3 Chiara Sassu 

Tidigare arkitekt i Kina. Arbetat inom första, andra- och tredjeskiktsstäder 

 

Vi börjar med att prata om hennes fyra år som arkitekt i Kina. Sassu börjar med att 

berätta om hur den största chocken hon fick när hon flyttade till Peking var att alla 

projekt gick otroligt mycket fortare från idé till verklighet jämfört med i Italien, som hon 

hade arbetat i innan och även kommer ifrån. Ett projekt som hade tagit åtminstone flera 

månader i Italien kunde gå på en vecka från idé till att byggande i Kina. Sassu menade på 

att man i Kina, i de flesta fall hon varit med om, inte såg till kvalitetsaspekter vid 

nybyggen. Fokus var att de skulle vara så billiga som möjligt men samtidigt dra till sig så 

mycket uppmärksamhet som möjligt. En vingård som Sassu ritat gick till exempel 
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igenom av den anledningen att den såg ut som en druvklase och hade en kort 

genomförandeperiod. Inte att den var uppbyggd på bra byggnadsmodeller eller liknande.  

 

Jag frågade varför hon trodde att man såg på projekt ur den vyn och hennes svar var att i 

Kina är lokala myndigheter konstant stressade över att få så mycket uppmärksamhet som 

möjligt från högre instanser. Man är beroende av att inte bara visa så höga resultat som 

möjligt utan göra så prestigefyllda uppdrag som möjligt. Dessa människor arbetar endast 

under en begränsad tidsperiod vilket gör att man vill åstadkomma så mycket som möjligt 

under perioden. I och med denna press möjliggörs dessa fastighetssituationer. Ju längre 

bort från de högre instanserna man kommer, desto lättare blir det också för att 

ogenomtänkta projekt blir godkända. De allra knäppaste och oplanerade projekten 

menade Sassu att hon sett i mindre städer.  

 

Vi fortsatte att diskutera hur utbrett korruptionen i landet faktiskt är. Sassu svarade med 

att ”har du bara de rätta kontakterna eller pengarna kan du göra vad du vill i vissa delar 

av landet.” och ”I mindre delar av landet kan man plötsligt se en myndighetsperson med 

en Rolex runt handleden eller en bil som kostar mer än vad de tjänar under ett år”. Detta 

ser man dock bara i de mindre städerna, upp till tredjeskiktsstäder enligt Sassu. Ju större 

städerna blir, desto mer uppmärksamhet får dem och ju svårare blir det för korruptionen 

att överleva. Man kan se det Sassu pratar om när man ser på de största städerna, som har 

hela världens ögon på sig och där landförsäljning är extremt dyrt och svåröverkomligt då 

utbudet är så lågt. Skulle någon som var inblandad i köp av sådan mark som arbetar på 

myndighetsnivå dyker upp med en dyr klocka eller dylikt skulle detta uppmärksammas 

med det samma. Därmed blir korruptionen begränsad i större städer.  

 

5.4 Bostadsinvesterare X 

Arbetar för ett väl etablerat fastighetsinvesterarbolag i Kina men valt att vara anonym 

 

X började berätta om vad företaget X jobbar för riktar sig mot för marknad. Företaget 

riktar sig främst mot väl etablerade andra- och tredjeskiktsstäder i provinsen Shandong i 

södra Kina. Just nu har företaget projekt i Linyi, Qingdao och Penglai, alla tre städerna 

har en lovande ekonomisk framtid och risken för förbyggande anses vara låg.  

 



 
 

 19 

Vi börjar diskutera hur fastighetsinvesteringar gått till i X fall och X förklarar att i dessa 

städer är allt väldigt strukturerat och har stora likheter med liknande investeringar i 

västvärlden. Dock berättar X att kommer man mer ut på landsbygden enligt X ”rena 

rama vilda västern”. Har man mutat rätt personer kan man få igenom vad som helst. De 

större städerna är dock uppstädade till stor del från korruption enligt X. Samma sak gäller 

de vräkningar som blivit uppmärksammade vid ett flertal tillfällen i media. Det har skapat 

för mycket av en skandal i samband med byggandet inför OS i Peking år 2008 då 

människor vräktes från Hutong områdena för att kunna modernisera staden. Idag är man 

därför försiktiga med liknande vräkningar i städerna. Finns dock fortfarande liknande fall 

på landsbygden.  

 

Under denna diskussion kom frågan om värdering av mark upp. Jag frågade X om köp 

av mark är påverkat av korruption och då förklarade X att i fallen där X varit verksam 

inom så har marken värderats av en tredje part. Detta gör det svårt för så kallade 

”kompispris” att existera. Dock hade X hört om flertalet fall i andra städer där 

felvärderingar existerat.  

 

Vidare diskuterar vi Hukou-systemet och hur detta gör det svårt för migranter att bosätta 

sig i städerna permanent. Vi diskuterar även hur det börjar komma undantagsregler för 

Hukou befolkningen i mindre städer för att attrahera nya invånare. X ser Hukou-

systemet som en av de stora faktorerna bakom förbyggande i städer tillsammans med den 

låga privata belåningen, saknad av transparens mellan olika lokala regeringar, hur lokala 

regeringar tjänar på att sälja mark och att skatterna är så utbredda i flera led vid 

bostadsinvestering vilket gör det svårt att bygga så kallade ”affordable housing”.  
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6. Resultat 

6.1 Faktorer bakom den hastiga bostadsutvecklingen i Kina 

6.1.1 Begränsade sparformer 

När en svensk ska förvalta sitt kapital på ett säkert men ändå fördelaktigt sätt är en vanlig 

lösning att sätta in pengarna på ett sparkonto. Det ger en viss procent i avkastning varje 

år beroende på bank. I Kina är detta inte ett självklart sparalternativ då inlåningsräntorna 

är otroligt låga, de kinesiska storbankerna har så pass hög likviditet att man inte behöver 

den privata inlåningen. Inflationen i Kina ligger runt 2.5 procent idag och den absolut 

högsta avkastningen man kan få genom att placera sin likvid på banken i Kina är ca 3.3 

procent.  Fastigheter däremot har tills nu setts som ett fläckfritt alternativt och därmed 

strömmar pengarna in i olika fastighetsutvecklingsprojekt. Fastigheter fungerar i stor 

utsträckning som kinesernas bankfack. Ungefär 65 procent av Kinas befolknings 

tillgångar tros ligga i fastigheter och 90 procent av Kinas hushåll är i dagsläget ägare av 

fastigheter (Pesek, 2014). 

 

6.1.2 Antalet rika kineser ökar 

En annan bakomliggande faktor till prisutvecklingen i större städer i Kina är den ökande 

välfärden i Kina. Idag har ungefär en miljon människor, eller 0.07 procent av kinesiska 

medborgare, över 10 miljoner i kapital. Denna ökande överklass investerar till stor del i 

områden i Kina där man vill att barnen skall studera eller där man som familj vill bo. 

Dessa områden blir då naturligt de större eller växande områdena i landet. Då ofta första- 

eller andraskiktsstäder (Hsu, 2014).  

 

6.1.3 Houku 

Kina är ett oerhört stort land, 9572 900 km2, och är uppdelat i 22 provinser (Nygårds, 

2014). Sedan år 1958 finns ett folkbokföringssystem där man har tillgång till nio års gratis 

skolgång, arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag, rätt att äga fastigheter, hälsobidrag och 

sjukvård i den ort som man är född i. Detta bokföringssystem heter Houku. Utanför 

orten är du mer eller mindre laglös och blir du sjuk så måste du åka tillbaka till din 

hemstad för att få tillgång till sjukvård. Detta gör även att det blir väldigt svårt att komma 

ur sin Hukou då födelseorten automatiskt ofta blir den samma som sin mor just därför 
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att modern måste åka tillbaka till sin hemstad vid födseln för tillgång till sjukvård 

(Ziedorn, 2010).  

 

Regeringen vill att 60 procent av Kinas befolkning skall bo i städer år 2020. Detta gör att 

det i dagsläget sker en enorm migration från landsbygden till städerna. Dock blir mycket 

av denna migration endast temporär då migranterna mer eller mindre inte har några 

rättigheter i städerna på grund av Hukou-systemet. Ofta flyttar dessa migranter till de 

allra största städerna som Peking eller Shanghai då det finns flest arbetsmöjligheter där. 

Samtidigt är det i dessa städer de har absolut svårast att få en permanent 

bostadssituation.  

 

Urbaniseringstakten ger i sin tur fastighetsbolagen incitament att bygga mer bostäder. De 

bostäder som byggs är dock inte anpassade för den största delen av de som flyttar till 

städerna. Enligt alla som deltog i intervjuer till detta arbete så byggs de flesta 

fastigheterna till fel målgrupp i städerna. Istället för att bygga billiga fastigheter i samma 

klass som till exempel miljonprogrammet i Sverige så menar de intervjuade att 

fastighetsutvecklarna vill tjäna så mycket pengar som möjligt. De fastigheter som därför 

byggs i stor utsträckning är lyxlägenheter som är i helt fel prisklass för migranterna.  

 

Även om prisklassen skulle stämma överens med migranternas så kvarstår fortfarande 

problemet att migranterna tillhör fel Hukou för området och får inte äga fastigheten rent 

juridiskt. Detta gör det väldigt komplicerat eller till och med omöjligt i dagsläget för 

migranterna att köpa sin fastighet, ha sina barn boende med dem eller se en längre 

framtid för barn eller barnbarn i städerna då man alltid kommer behöva åka tillbaka till 

sin hemstad för att besöka läkaren eller kunna jobba upp sin pension (The Great 

Transition, 2014). 

 

6.2 Den stressade bostadsutvecklingens effekt på fastigheternas kvalité 

Vid ett flera av intervjutillfällena togs kvaliteten upp och hur den i stor utsträckning 

påverkats negativt av den bostadsutveckling som landet genomgått. Målet har i många 

fall varit att bygga fastigheter till ett så lågt pris och så fort som möjligt. Detta har lett till 

att byggnadsmaterialen inte varit de mest optimala och mycket fel med byggnaderna 

uppstått. Medan Sassu och Cho menade på att ingen större förändring i hållbar 

materialanvändande skett inom bostadsbyggandet så sade Pope, som i dagsläget till stor 
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del arbetar med de riktigt stora projekten i Peking att man långsamt ser en positiv 

förändring i materialanvändandet i Peking i alla fall.  

 

Pope berättade om en av de nyare galleriorna som han arbetat med den senaste tiden där 

man använt mer komplicerade och framtidsinriktade ventilationslösningar, 

konstruktionsuppbyggnader och material som var framtagna för att skapa en galleria som 

skall anses som modern och stabil även i framtiden. När jag däremot berättade för Cho 

om exemplet som Chas tog upp skrattade Frederic som svar och sa att det är mycket 

möjligt att man börjar se små förändringar i de största städerna men om man tittar på 

mindre städer så som tredje- eller fjärdeskiktsstäder så kommer det ta många år innan 

man kommer till en kvalitets- och hållbarhetsinsikt när det gäller fastigheter.  

 

När jag besökte Peking bodde jag hos min bror som är bofast där. Han bor i ett nybyggt 

lägenhetskomplex i ett område som anses som ett av de bättre i staden. Trots att 

byggnaden bara var några år gammal fanns redan vattenskador och isoleringen var 

bristfällig. Vid samtal med den fastighetsansvarige var svaret endast: ”det är inget vi ser 

som en prioritering och vi kommer inte åtgärda problemet inom någon närmare 

framtid”. 

 

6.3 Reglering kring bostadsköp 

Något som är viktigt att poängtera är att regeringen inte låter bostadsutvecklingen i 

städerna gå obemärkt förbi. Detta har blivit något av ett stressmoment som man febrilt 

försöker lugna ned med olika nya regleringar.  

 

6.3.1 Indikationer på högre inlåningsräntor inom de närmsta åren 

Precis som diskuterat i tidigare avsnitt är inlåningsräntorna på bankerna i dagsläget 

otroligt låga i förhållande till inflationen och ses därför inte som ett profitabelt nog 

alternativ för de sparande kineserna. Detta är dock något som förväntas ändras under de 

närmsta åren. Senast i mars i år sade den kinesiska centralbankschefen, Zhou Xiaochuan, 

att inlåningsräntenivån är på väg att förändras under de närmsta två åren(Lingling och 

Davis, 2014).  
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I nuläget är det inte tillåtet för bankerna att sätta vilken inlåningsränta som helst vilket 

gjort att storbankerna haft ett kraftigt övertag på de befintliga kunderna. Om denna 

reglering skulle förändras skulle det möjliggöra för mindre banker att konkurrera om 

kunderna och pressa upp de befintliga räntorna. Detta skulle i sin tur göra att denna 

sparform skulle bli mer profitabel och intressant för sparande. Fastigheter skulle inte bli 

lika lukrativt ur ett kapitalsäkert perspektiv (Andersson, 2013). 

 

6.3.2 Reavinst 

En annan reglering som regeringen infört är att man tvingas betala 20 procent reavinst 

vid försäljning av fastigheter om ägaren innehar flera fastigheter. Detta som ett försök att 

lugna ner bostadsmarknaden ytterligare. Dock har detta inte gett samma reaktion på 

marknaden som man hoppats. Istället för en dämpning av fastighetsinvesteringar har det 

skett en våg av skilsmässor för att på så sätt dela upp familjen fastighetsinvesteringar och 

undvika skatten.  Man såg dock en viss dämpande effekt i förstaskiktsstäder till en början 

men priserna har än en gång stigit till otroligt höga nivåer då dessa städer har en enorm 

inflyttning både inom landet men också från utlandet (Andersson, 2013). 

 

6.4. Vakansnivåer bland nybyggda fastigheter 
Enligt en nyligen genomförd undersökning av CLSA, Asiens ledande aktiemäklare, så 

ligger Kinas vakansnivå på fastigheter som blivit färdigställda under de senaste fem åren 

på 15 procent, eller 10.2 miljoner enheter. Denna nivå beräknas stiga över 20 procent 

mellan år 2016 till 2017 enligt samma undersökning.  

 

En stor bakomliggande faktor tros vara ett utbredd förbyggande i tredjeskiktstäder. 

Förutom de nivåer som tas upp i senare avsnitt gällande de olika skiktsstäderna så kan 

man se att tredjeskiktstäder i genomsnitt har högre vakansgrader än första- eller 

andraskiktsstäder (Yung, 2014). 

 

6.5 ”Spökstäder”- städer med billig tillväxt som grund  
En hel del av de så uppmärksammade fallen i media kallar man ”Spökstäder”. Dessa 

städer, så som till exempel Ordos i inre Mongoliet, byggs ofta efter att bestämmelser 

gällande nya kolkraftverk eller annan billig tillväxt blivit bestämt till området. Man gör 

alltså antaganden om en framtida efterfrågan förutsatt industrier som regeringen planerat 



 
 

 24 

ut till området. Det man inte tar hänsyn till, som blivit undergången för dessa städer, är 

ifall befolkningen verkligen ser dessa städer och arbeten som attraktiva. Migranterna 

söker sig hellre till de allra största städerna för arbeten. Detta har resulterat i mer eller 

mindre helt tomma nybyggda städer (Day, 2012).  
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7. Prisutveckling skikt för skikt 
7.1 Prisutveckling i de största städerna 

Under den senaste tiden har fastighetspriserna i Kina fluktuerat kraftigt. I de fyra största 

städerna i Kina, Peking, Shanghai, Shenzhen och Guangzhou priserna på extremhöga 

nivåer och även prisutvecklingen förblir positiv. I Peking ökade fastighetspriserna med 

16 procent och i Shanghai med 18 procent mellan november månad år 2012 till samma 

månad år 2013. I Shenzhen och Guangzhou ökade priserna med 21 procent under år 

2013. Denna prisökning beror av den konstanta inflyttningen till staden samt, till stor del 

av de karaktärsdrag som Jones Lang LaSalle menar att dessa städer har:” are characterized 

by high levels of international business connectivity, deep corporate bases and well-developed international 

grade stock, and they are the country’s most liquid and transparent markets” (China Home Prices 

Rose in November as Shenzhen Led Gains, 2013). 

 

Alla intervjudeltagande talade även om hur den inre kärnan av Hong Kong, Peking och 

Shanghai, där den största efterfrågan och därmed de högsta priserna finns inte går att 

förtäta i så stor utsträckning längre. Detta gör att priserna ökar ännu mer, ju mindre 

utbud och högre efterfrågan desto högre priser enligt mikroekonomiska antaganden. 

Detta speglas även i nedan graf där man kan se en kraftig ökning i pris inom de närmsta 

fem kilometrarna till stadskärnan i Hong Kong.  

 
(Ning, s. 10) 
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7.2 Prisutvecklingen i andraskiktsstäder 

Hangzhou är ett exempel på en andraskiktsstad där man haft för optimistisk tro om 

stadens utveckling. Under de senaste åren har staden byggts ut enormt då efterfrågan på 

både kontor och bostäder ansetts vara hög. Under den allra senaste tiden har det dock 

skett ett skifte i efterfrågan och staden har en 30 procent vakansgrad i de mest centrala 

kontorsområdena (Chang, 2014).  

 

Den minskade efterfrågan på bostäder i dessa städer har i sin tur lett till att försäljarna 

sänkt priserna drastiskt som ett desperat försök att återfå intressenter. Försöket har dock 

varit utan resultat och man tror nu att priserna bara kommer att fortsätta falla i staden 

(Hsu, 2014) 

 

Dock följer inte alla andraskiktsstäder denna negativa utveckling. Under den närmsta 

tiden framöver tror man att priserna generellt sett i andraskiktsstäder kommer vara 

stabila (China Home Prices Rose in November as Shenzhen Led Gains, 2013). Man kan 

dock se en allmän minskning av fastighetsförsäljning i andraskiktsstäder enligt nedan 

graf.  

 
(Ning, s.11) 

 

Staden Qingdao, där fastighetsinvesterare X har projekt idag, är en av de städer i Kina 

som hade det snabbaste växande BNP under det senaste årtiondet. Staden, som är 

landets femte största, är främst känt för sitt ölbryggeri Tsingtao Brewery och har idag en 

blomstrande både inhemsk och internationell marknad (Qingdao, 2014).  
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7.3 Prisutvecklingen i tredjeskiktsstäder 

Nomura Holdings gjorde en undersökning bland 100 städer och resultatet gav att en 

nedgång i pris skedde i 42 procent av de städerna som klassas som tredje- eller 

fjärdeskiktsstäder (Davis och Fung, 2014a).  

 

Yinkou är ett exempel på en tredjeskiktsstad där senaste tidens bostadsbyggande lett till 

ett prisfall. Då området har stora tillgångar av kol och stål och för ett par år sedan 

började man bygga ut kol- och stålproduktionen i detta område. I och med detta antog 

man att staden skulle behöva en utökning i bostäder för den urbanisering som 

beräknades ske i och med produktionsutvecklingen. Yinkou växte snabbt i storlek under 

ett par år men bostadsefterfrågan växte inte i samma fart. I dagsläget står en stor del av 

nybyggena tomma och största delen av försäljningen sker till befolkningen som fått 

kompensation för att man blivit utslängd för att staden skulle byggas 

(Davis och Fung, 2014b) Som ett resultat av denna felberäkning har huspriserna sjunkit 

med 40 procent de senaste tre åren i Yinkou (Davis och Fung, 2014a).  

 

Alla fastighetspriser i tredjeskiktsstäder sjunker dock inte. Vissa städer, så som Fenghua i 

östra Kina, där priserna nu når stabila nivåer som varken sjunker eller ökar (Sweeney, 

2014).  

 

Dock står stora fastighetsinvesterare inför stora problem då myndigheterna gjort stora 

prissänkningar på land. 40 procent av kommunernas inkomst är från försäljning av land. 

När fastighetsinvesteringarna börjat sjunka försöker man därför sänka priset på land för 

att öka sina egna vinster. Ökat utbud på bostäder i kombination med en efterfrågan som 

inte är lika hög har i sin tur lett till att priserna inte når de nivåer som 

fastighetsinvesterarna räknat med. I vissa fall har detta till och med lett till att man får 

sälja sina färdiga fastigheter till lägre priser än man köpt dem för i Fenghua (Davis och 

Fung, 2014a). 

 

Ytterligare ett exempel på en förbyggd tredjeskiktsstad i Kina är Changzhou i södra Kina. 

Staden, som ligger strax söder om Shanghai, har ansetts vara mycket lovande inom 

textilindustrin och man trodde därför att staden skulle blomstra. Man började bygga ett 

tunnelbanesystem samt gjorde stora planeringar för luxuösa bostadsområden i staden 
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men i och med närheten till Shanghai väljer många att istället bo i Shanghai och pendla 

till arbetet i Changzhou. Detta har lett till att staden har blivit enormt förbyggd och skulle 

man sluta bygga ut staden idag så skulle det befintliga fastighetsbeståndet ändå vara 

tillräckligt under de närmsta sex åren med dagens urbaniseringstakt. Precis som i 

Fenghua har detta lett till prissänkningar på runt 40 procent i staden vilket i sin tur 

resulterat i protester bland de befintliga bostadsägarna som kräver tillbaka delar av sin 

investering då de anser sig blivit lurade av säljarna (Davis och Fung, 2014a). 
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8. Analys 
Kina som land är extremt stort, 9572 900 km2. Landet i sig är därmed uppdelat i olika 

provinser för att det skall vara lättare att kontrollera utvecklingen. Detta är något som 

bör tas hänsyn till vid analysering av utvecklingen av landet. Frédéric Cho sade vid hans 

intervju att landets storlek gör att man bör betrakta landet som en kontinent snarare än 

ett land, speciellt i bostadsfrågor. Dock har det i media vid ett flertal tillfällen dragits 

förhastade slutsatser kring landets bostadssituation och dess utveckling och bara de mest 

extrema fallen har uppmärksammats i form av så kallade ”Spökstäder”.  

 

Man får inte glömma att Kina under de senaste sextio åren men främst sedan slutet på 

1980-talet då Kina öppnade upp mot omvärlden, genomgått en enorm förändring delvis 

inom infrastruktur och byggande men även när det gäller syn på import och export. Man 

gick från att vara ett stängt kommunistiskt samhälle som skulle vara självförsörjande till 

att få ett Bruttonationalprodukt, BNP, som är enormt beroende av landets export och 

fastighetsbyggande. Då Kinas ekonomi idag är så pass beroende av bostadsbyggande, det 

står idag för cirka 15 procent av landets BNP, gör det att det är svårt att avveckla 

bostadsutvecklingen för snabbt i städer som ligger i riskzonen för förbyggande då det 

skulle ha för stor negativ effekt på ekonomin (MaChang, 2014).  

 

Många städer och områden i landet utvecklas fortfarande i rätt takt sett till dess 

inflyttningsgrad och efterfrågan på bostäder. Något som även måste tas hänsyn till är att 

landets regering vill att 60 procent av befolkningen ska bo i städer vid år 2020. Detta mål 

gör att landet måste kunna räkna med vissa bakslag i marknadsanalyser för städerna, att 

skapa efterfrågan på bostäder på kort tid är komplicerat. Många städer där 

vakansgraderna är högre idag kan, så länge byggandet inte fortskrider i lika hög grad, 

minska vakanserna över tiden i och med urbaniseringen. Det är därför svårt att dra 

samma slutsatser för alla snabbt växande städer i landet om man vill få ett rättvist 

resultat. Tillvägagångssättet blir istället att analysera varje stad individuellt och därigenom 

skapa en uppfattning för hur läget ser ut inom varje provins. 

 

Man kan se att ett flertal exempel pekar på att förbyggande i städer existerar, två exempel 

är de nämnda Changzhou och Yinkou. Städerna är olika när det gäller storlek men i de 

båda väl etablerade städerna så har enorma felberäkningar när det gäller efterfrågan på 

bostäder gjorts. Övertro på marknaden har lett till förbyggande och därmed extrema 
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vakansnivåer och hela områden som idag står tomma. Vakanserna i dessa städer anses 

inte heller minska i framtiden utan snarare öka i och med vidare fastighetsinvesteringar i 

städerna.  

 

Något man kan se är att ju mindre städerna blir, desto fler fall av förbyggande existerar. 

Förbyggande hänger till stor del ihop med hur stor plats det finns för korruption i 

städerna. Ju mindre städerna är, desto mer lokala myndighetsinstanser måste regeringen 

söka igenom för att hitta eventuell korruption eller fel i investeringskalkylerna. Upp till 40 

procent av de lokala myndigheternas inkomster består av landförsäljning, detta gör det 

lätt för lokala myndigheter att se mellan fingrarna när det kommer till försäljning av land 

till mer ogenomtänkta projekt. Ju större städerna blir, desto mer uppmärksamhet får 

områdena och desto mindre plats för korruption finns. I och med den takt som städerna 

växer i kan man anta att förbyggande kommer minska till viss del i vissa städer när de 

vuxit till sig. Förhoppningsvis leder detta till att förbyggande kommer minska i 

framtiden.  

 

En annan aspekt som regeringen tittar på just nu är befolkningens sparmöjligheter. När 

befolkningen förlorar pengar på att sätta in kapitalet på banken och den kinesiska 

aktiemarknaden varken är respektabel eller särskilt välmående i dagsläget så krävs en 

förändring. Det är inte en hållbar situation när befolkningen väljer att lägga sparkapital i 

fastighetsköp. Det skapar både falska incitament för fastighetsutvecklare att fortsätta 

bygga och en förödande situation för kineserna som investerat vid ett eventuellt prisfall 

på fastigheter. Regeringens stora diskussioner kring bankernas inlåningsräntor och 

utveckling av finansiella institut måste alltså fortskrida för att dämpa privatpersoners 

investering i fastigheter och därmed dämpa en del av landets förbyggande.  
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9. Slutsats 
Man kan i dagsläget inte skylla Kinas förbyggande av städer på en enskild faktor. Kina är 

ett enormt stort land och skulle förmodligen kallats för kontinent av den som inte ser till 

landsgränserna. Storleken medför att en mängd olika faktorer ligger bakom förbyggande 

och det är därför svårt att hitta en enskild bov i dramat. I vissa områden kan man se det 

som i teorin beskrivits som flockbeteende medan i andra har man gjort felbedömningar 

gällande områdets urbanisering och därmed felberäknat efterfrågan på bostäder. Det 

varierar från område till område vad som legat bakom traktens förbyggande.  

 

Dock finns det faktorer som är mer synliga än andra. Bland annat är korruptionen i 

landet fortfarande utbredd, något som möjliggjort att oaktsamma aktörer fått plats på 

marknaden och kunnat byggt ut städerna utan hänsyn till stadens faktiska behov av 

bostäder. Detta kombinerat med Hukou-migrationen till storstäderna gör att falska 

marknadsanalyser gjorts och städerna byggts ut för mycket.  

 

En annan viktig faktor är regeringen och dess urbaniseringsmål; 60 procent av landets 

befolkning skall bo i städer år 2020. Då det är ett väldigt stort mål som skall uppfyllas på 

väldigt kort tid har det skapats utrymme för fastighetsutvecklare att expandera sin 

verksamhet. Det har också skapats fler incitament för att utveckla städerna utan att 

faktiskt titta på i vilka städer denna urbanisering tenderar att rikta sig mot.  

 

Att kalla Kina som land för förbyggt vore ett falskt påstående. Det vore även oberättigat 

att kalla hela stadsskikt för förbyggda. Man kan se vissa fragment av förbyggande i vissa 

av landets städer, där det finns flest fall i tredje- och fjärdeskiktsstäder. Detta beror till 

stor del av en enorm utbyggnad av dessa städer under kort tid och städerna har ännu inte 

haft tid att återhämta sig från sin expansion. Man kan dock se ett tydligt överskott av 

utbud av fastigheter i vissa områden och det är viktigt att påpeka för att 

fastighetsinvesterare skall börja ta några steg tillbaka och undvika de vanligaste 

bakomliggande faktorerna till förbyggande såsom flockbeteende eller övertro på 

marknaden. Utan en viss aktsamhet bland aktörerna kommer Kina inte se fragment av 

förbyggande i framtiden utan det kommer förvandlas till ett mycket utbrett 

landsproblem, något som kommer vara mycket svårare att återhämta sig från än dagens 

situation.   
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