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Abstract 
 

In a historical view, house prices have developed at the same rate as inflation. In the end of 

the 20th century the prices on the housing market started to differ from the inflation rate, 

and today the deviation is strong and the real price increase has been very strong. 

 

The financial crisis in 2008, which was a result of a subprime mortgage crisis on the 

American real estate market, has made several agents on the housing market in Sweden 

question today’s prices. Robert Schiller, an American economist who predicted the 

mortgage crisis in 2008, claimed during the Nobel Prize ceremony 2013, that Sweden 

shows signs of a financial bubble – “I think that people here in Sweden have an illusion that 

increasing prices is a lasting trend, but that is more suggestive of a bubble”. 

 

Sweden has been in a recession for the last years, which has led to low interest rates and 

beneficial conditions on the real estate market. Despite the high unemployment and the 

recession, prices on the housing market in Stockholm County have continued to increase. 

 

This bachelor thesis aims to analyze the housing market in Stockholm County and 

investigate if there is a price bubble or not, or if the high prices can be explained by 

fundamental factors. 

 

The Thesis suggests that there is no price bubble on the housing market in Stockholm 

County. The increasing prices are based on fundamental factors, such as low interest rate, 
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low supply on the housing market in combination with an increasing demand. Therefore it 

is unlikely that there is no existing pricing bubble on the housing market in Stockholm 

County. 
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Sammanfattning 
 

Bostäder har ur ett historiskt perspektiv utvecklats i linje med inflationen. På slutet av 90-

talet började dock de svenska bostadspriserna att avvika från inflationstakten och idag 

vet vi att den reala prisutvecklingen har varit mycket kraftig.  

 

Finanskrisen år 2008, som utlöstes av en bostadsbubbla på den Amerikanska 

bostadsmarknaden, har fått flera aktörer på bostadsmarknaden att ifrågasätta dagens 

prisnivå. Robert Schiller, amerikansk nationalekonom som förutspådde den amerikanska 

bostadsbubblan, hävdade under prisutdelning av nobelpriset 2013 att även Sverige visar 

tecken på en bostadsbubbla - "I think that people here in Sweden have an illusion that 

increasing prices is a lasting trend, but that is more suggestive of a bubble". 

 

Sedan finanskrisen har Sverige befunnit sig i lågkonjunktur vilket har lett till ett lågt 

ränteläge och gynnsamma förhållanden på bolånemarknaden, men trots den höga 

arbetslösheten och lågkonjunkturen har bostadspriserna i Stockholms län fortsatt att öka. 

 

I den här uppsatsen har vi tagit reda på om de höga bostadspriserna kan förklaras av att det 

föreligger en bostadsbubbla i Stockholms län, eller om de höga priserna på bostäder går att 

hänföras till fundamentala faktorer. Det slutgiltiga resultatet visar på att de ökade 

bostadspriserna i Stockholms län grundar sig i fundamentala faktorer, såsom det låga 
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ränteläget, lågt utbud på bostadsmarknaden och en ständigt ökad efterfrågan på bostäder. 

Därmed anser vi alltså att det inte föreligger en bostadsbubbla i Stockholms län.  
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1. Introduktion  

1.1 Inledning 
Priserna på bostadsrätter och småhus i Stockholm län, liksom i resten av landet, är 

historiskt höga (Svensk Mäklarstatistik. Årshistorik. 2015). Ända sedan mitten på nittiotalet 

har priserna följt en uppåtgående trend och debatten kring huruvida det föreligger en 

bostadsbubbla eller inte är ständigt närvarande. Det senaste året har dock argumenten för en 

bostadsbubblas existens förts fram i media av både bankchefer och hushåll (TV4 Nyheterna. 

Bankchefer oroliga för bostadsbubblan.2015). Under rådande specifika omständigheter, 

såsom negativ reporänta och ett alldeles för lågt utbud av bostäder i relation till efterfrågan, 

är det därför av intresse att undersöka huruvida de höga bostadspriserna beror på 

fundamentala faktorer eller ej. Därför ska denna uppsats svara på frågeställningen om det 

föreligger en prisbubbla på bostadsmarknaden i Stockholms län.  

 

1.2 Problemdiskussion  
Att bostadspriserna i Stockholms län stigit sedan mitten på nittiotalet är väl känt. En fortsatt 

prisstegring kan dock medföra vissa problem, likaså ett plötsligt prisras.  

 

Själva begreppet bostadsbubbla är av komplex innebörd, där det enligt vissa definitioner 

kan tyda på att Stockholms län befinner sig i en bostadsbubbla, samtidigt som andra 

definitioner visar på motsatsen. Med detta i åtanke är det av stor betydelse att analysera 

ämnet öppet och ur flera perspektiv för att kunna komma till en så korrekt bedömning av 

frågan som möjligt. Svårigheten med att avgöra om det föreligger en bostadsbubbla eller ej 

hänför sig till den komplexitet av faktorer som samspelar, dels rådande ränteläge, 

bostadspolitik, regler för kreditgivning samt variationer i bostadstrender (Avsnitt 3.3. Vad 

påverkar utbud och efterfrågan på bostäder?).  

 

Problematiken kopplad till de makroekonomiska faktorerna, såsom ränteläge, arbetslöshet 

och inflation, verkar på en omfattande nivå. Sveriges låga inflation till trots, har 

bostadspriserna ändå kunnat öka (Aktiebladet. Har vi en svensk bostadsbubbla? Del 1 

Bostadspriser vs inflation. 2014). Riksbankens val att sänka reporäntan stimulerar 

visserligen Sveriges ekonomi men det gör även att bolånemarknaden blir allt attraktivare. 

Med en attraktiv bolånemarknad kan alltfler hushåll bli beviljade lån, trots låg inflation och 
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hög arbetslöshet. Denna kombination av faktorer verkar vara den främsta orsaken till oro 

för pris- och låneutvecklingen på bostadsmarknaden i Stockholms län såsom i övriga delar 

av landet (TV4 Nyheterna. Bankchefer oroliga för bostadsbubblan. 2015).  

 

Ett ytterligare problem på bostadsmarknaden är det faktum att det byggs alldeles för lite 

(Stockholms Handelskammare. 122 000 bostäder saknas i Stockholms län. 2014). Med ett 

för lågt utbud av bostäder i relation till hög efterfrågan finns det utrymme för priserna på 

bostäder att öka. Läggs detta ihop med det faktum att Sverige idag har ett rekordlågt 

ränteläge blir problematiken tydlig, då den låga räntan i sig ökar efterfrågan på bostadslån 

och kan driva upp priserna ytterligare (Riksbanken. Aktuell prognos för reporänta, inflation 

och BNP. 2015).  

 

År 2010 införde Finansinspektionen regler kring hur mycket hushåll får belåna sin bostad 

och problematiken med stigande bostadspriser sågs som ett hot mot en sund kreditgivning 

(Boupplysningen. Varför finns bolånetaket? 2014). Bolånetaket sätter stopp för belåning 

över 85 procent av bostadens värde, vilket kräver att hushållen bidrar med högre summor 

kontant kapital (Boupplysningen. Varför finns bolånetaket? 2014). Detta system försvårar 

för de kapitalsvaga hushållen att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är dock inte helt 

omöjligt att ta lån på över 85 procent av bostadens värde. Det låga ränteläget kan bidra till 

att fler hushåll väljer att finansiera lån på över 85 procent med hjälp av blancolån 

(Landsorganisationen Sverige. Förslag till allmänna råd om begränsning av krediter mot 

säkerhet i form av pant i bostad. 2010). Finansinspektionen har uppmärksammat denna typ 

av ”osunda” kreditgivning och vill därför införa krav på amortering, vilket ännu inte är i 

bruk (Finansinspektionen. Remisspromemoria - Förslag till nya regler om krav på 

amortering av bolån. 2015).  

 

Det är av betydelse att förstå hur olika situationer på den Sverigenska ekonomiska- och 

bostadspolitiska marknaden kan påverka bostadspriserna. Det finns inget enkelt svar på om 

det i dagsläget föreligger en prisbubbla på Stockholms läns bostadsmarknad, utan många 

faktorer måste granskas i sin helhet och sedan vägas samman. Även hur trender på 

bostadsmarknaden ändras över tid spelar in för vilket slutpris en bostad får, men fenomenet 

trend kan vara ett svåranalyserat begrepp. Utbyggnad av fler busslinjer och restauranger är 
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två exempel på trendfaktorer som påverkar bostadspriser i ett område. (Evidensgruppen. 

Stadskvaliteter bostadsrätter. 2010). 

 

Sammanfattat är det flertalet faktorer som spelar in vid en analys av bostadspriserna i 

Stockholms län. Därför är det viktigt att vara öppen i analyser och diskussioner kring 

ämnet. I teoridelen berörs dessa faktorer och undersöks senare i diskussionen, för att på så 

sätt besvara frågan huruvida det existerar en prisbubbla eller ej på Stockholms läns 

bostadsmarknad.  

 
 1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka om fastigheterna på bostadsmarknaden i 

Stockholms län är för högt prissatta i förhållande till deras grundläggande värden. Med 

hjälp av Joseph E. Stigliz och Robert Schillers definition av en prisbubbla vill vi undersöka 

om det existerar en bostadsbubbla i Stockholms län. 

 

För att en bostadsbubbla ska existera med stöd ur Robert Schillers definition ska hushållen 

ha en ”förväntan på att bostadspriserna kommer att fortsätta att öka” (Dagens Nyheter. 

Sverige har en bubbla. 2012). Denna uppsats ska därmed dels ta reda på hushållens 

förväntningar på framtida bostadspriser. 

 

För att en bostadsbubbla ska föreligga med grund i Joseph E. Stigliz definition ska de 

ökande bostadspriserna ”ej kunna förklaras av fundamentala faktorer” (Joseph E Stigliz. 

Symposium on bubbles. 1990). Uppsatsen ska därför även undersöka försäljningsprocesser, 

trender i preferenser, regleringar och makro- och regionalekonomiska faktorer, för att söka 

efter fundamentala orsaker till att priserna på bostäder fortsätter att öka. 

 

• Kan de ökande bostadspriserna förklaras av makroekonomiska faktorer, så som 
inflation och arbetslöshet, samt lågt ränteläge? Avsnitt 3.3.1 Makroekonomiska 
faktorer. 
  

• Kan regionalekonomiska faktorer, det vill säga bristen på bostäder, förklara de 
ökande priserna i Stockholms län? Avsnitt 3.3.2 Regionalekonomiska faktorer. 
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• Beror ökade bostadspriser på trender i preferenser? Avsnitt 3.3.3 Trender i 
preferenser 
 

• Har regleringar har någon inverkan på bostadspriser - har bolånetaket dämpat 
efterfrågan på bostadslån hos hushåll och kan ett amorteringskrav i Sverige komma 
att påverka bostadspriserna?  Avsnitt 3.3.4 Regleringar.  
 

• Har acceptpris samt teknikutvecklingen, påverkat prisutvecklingen på bostäder i 
Stockholms län? Avsnitt 3.3.5 Försäljningsprocesser. 

 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att hänföras till bostadsmarknaden i Stockholms län men viss 

jämförelse med Sverige som helhet samt utlandet har behövt göras. Detta för att kunna få 

en enhetlig bild och förståelse för det som händer på bostadsmarknaden inom 

Stockholmsregionen. Vi har med hjälp av rapporter från främst Evidensgruppen fått tag i 

nödvändig data och statistik för att kunna göra en korrekt bedömning. Evidensgruppen har 

själva genomfört omfattande undersökningar kring ämnet, med svar som representerar 

Stockholmsregionen såväl som resten av Sverige. För att kunna göra en objektiv 

bedömning har vi valt att även granska tidigare remissvar från Finansinspektionen. 

Remissvaren berör förslag på amorteringskrav och bolånetaket. 

 

Denna uppsats kommer genomgående att utgå ifrån Joseph E. Stiglitz och Robert Schillers 

definition på vad en prisbubbla är för något för att konkretisera vår slutgiltiga bedömning. 

Då dessa definitioner ej korrelerar finner vi det passande för att på ett allmängiltigt och 

öppet sätt kunna bedöma huruvida det föreligger en bostadsbubbla i Stockholms län eller ej. 

 
1.5 Disposition 
I det inledande kapitlet ges läsaren en introduktion till ämnet, en problemdiskussion och en 

bakgrund. I problemdiskussionen tydliggörs det varför ämnet är relevant att fördjupa sig i, 

vilka problem som finns att diskutera samt vilka sammanhang som dessa problem förankrar 

sig i. I introduktionskapitlet anges också syfte och avgränsningar för att tydliggöra vad vi 

ämnar ta upp samt vad vi inte kommer att behandla. I nästkommande kapitel beskrivs 

metoden för att illustrera tillvägagångssättet, samt dess begränsningar. Det tredje kapitlet 

består av teori-delen som inleds med de olika definitionerna av en prisbubbla. Detta följs av 

en strukturerad illustration av de olika problemområdena som är av relevans för att kunna 
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föra en vidare diskussion. Det fjärde kapitlet består av en diskussion av de problem som 

tagits upp kring ämnet. Här diskuterar vi öppensinnat uppsatsens frågeställning med hänsyn 

tagen till de olika definitionerna. I det femte och avslutande kapitlet presenteras uppsatsens 

slutsats. 

 
1.6 Bakgrund 
För att få en förståelse för den 

rådande prisutvecklingen på 

bostäder inom Stockholms Län och 

den eventuellt föreliggande 

prisbubblan så är det relevant att 

undersöka både nutida och historiska 

samband. Inte minst vad som 

egentligen hände efter krisen på 

fastighetsmarknaden under 90-talet. 

Innan fastighetskrisen hade 

bostadspriser ur ett historiskt 

perspektiv utvecklats i linje med inflationen (se bild). Strax innan millennieskiftet, efter att 

bostadsmarknaden återhämtat sig så avvek plötsligt denna trend och priserna började öka i 

en helt annan takt (Aktiebladet. Har vi en svensk bostadsbubbla? Det 1 Bostadspriser vs 

inflation. 2014). Det var precis det som även inträffade i USA strax innan finanskrisen år 

2008, vilket resulterade i att USA:s bostadsbubbla sprack (Aktiebladet. Har vi en svensk 

bostadsbubbla? Del 1 Bostadspriser vs inflation. 2014). Den amerikanska ekonomen 

Robert Schiller menade att han kunnat förutspå att det som hände skulle ske. När Schiller år 

2013 besökte Sverige i samband med sitt mottagande av nobelpriset påpekade han att även 

Sverige befinner sig i en bostadsbubbla (Svenska Dagbladet. Illusion i Sverige om 

långsiktigt stigande priser.2013). Detta då svenska hushåll har en illusion av att ökande 

priser är en varaktig trend, vilket han menar är ett varningstecken.  

 

Medan Schiller påstår att den hastiga och konstanta prisstegringen av bostäder är ett tecken 

på en bostadsbubbla menar Stigliz att de ökande bostadspriserna kan vara motiverade 

(Avsnitt 3.1. Prisbubbla). I Sverige har det makroekonomiska läget varit gynnsamt för 

fastighetsmarknaden då den låga inflationen bidragit till låga räntor som gjort det mer 
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attraktivt för hushåll att sitta på större bostadslån än tidigare (Riksbanken. Aktuell prognos 

för reporänta, inflation och BNP. 2015). Tillgång på externt kapital är avgörande för 

majoriteten av bostadsköparna vilket kräver en god och hållbar kreditgivning, som i sin tur 

bygger på korrekt värderade bostäder (Finansinspektionen. Den svenska bolånemarknaden. 

2014). Danmark, som tidigare har fått uppleva en prisbubbla och krasch på 

bostadsmarknaden, befinner sig idag i ett liknande läge som den svenska bostadsmarknaden 

(Dagens Nyheter. Dansk minusränta skapar oro för ny bostadsbubbla. 2015). Man har sett 

en tydlig korrelation mellan negativ ränta och kraftigt stigande bostadspriser, och precis 

som i Stockholms län så har efterfrågan på bostäder i Danmark varit högre än utbudet vilket 

kan anses vara en bidragande faktor till de ökande priserna (Dagens Nyheter. Dansk 

minusränta skapar oro för ny bostadsbubbla. 2015).  
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2. Metod  

2.1 Val av metod 
Vi har i denna uppsats valt att använda oss av en så kallad kvantitativ deskriptiv metod. 

Med det menas att vi överskådligt har granskat data som redan finns, och därefter gjort 

genomgående undersökningar och analyser. För just den här uppsatsen innebär det att vi 

identifierat de problemområden som finns inom ämnet, valt ut de förklaringar som 

definierar begreppet prisbubbla och därefter kollekterat data inom dessa områden. Den 

deskriptiva delen utgörs även av viss inblick i tidigare finanskriser och bostadsbubblor samt 

även förklaring av identifierade problemområden. Det perspektiv vi valt att skriva utifrån är 

ett helhetsperspektiv som ligger i så nära linje med marknadens uppfattning av 

bostadspolitiken som möjligt.  

 

Fördelen med att använda en deskriptiv metod i det här fallet är att det tidigare har gjorts 

flertalet underökningar inom ämnet och fortfarande forskas inom detta. Då stora banker och 

myndigheter ständigt efterfrågar färska uppgifter om läget på bostadsmarknaden, sett till 

kreditgivning, prisutveckling och köpkraft, så finns flertalet pålitliga och redan genomförda 

rapporter att utgå ifrån. Nackdelen med den deskriptiva metoden är att vi till stor del förlitar 

oss på dessa redan genomförda undersökningar vilket kan vara något begränsande då det 

sätter upp vissa ramar för vad vi kan fördjupa oss i och inte. Därför har vi även valt att 

genomföra en intervju med en bolånehandläggare på Swedbank för att tillföra viss tyngd till 

vår tolkning av de tidigare resultaten. Sett till valet att arbeta på ett kvantitativt sätt är 

fördelen att många faktorer kan tas upp och förklaras överskådligt så att läsaren kan få en 

helhetsbild av de många faktorer som påverkar prisutvecklingen på bostäder. Nackdelen är 

att man inte får en djup förståelse för varför vissa faktorer påverkar priset mer än andra 

samt varför just dessa faktorer är aktuella.  

 

2.2 Reliabilitet 
Uppsatsens reliabilitet, det vill säga dess pålitlighet, anser vi vara hög. Därmed inte sagt att 

det med säkerhet går att upprepa uppsatsen med samma resultat. Det beror främst på att 

stora delar av litteraturstudien bygger på olika myndigheters tolkningar, vår egen tolkning 

av myndigheternas resultat samt att flera definitioner av begreppet bostadsbubbla använts. 

Slutsatserna som dragits präglas därför av olika synvinklar av fakta. 
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2.3 Validitet 
Uppsatsens validitet, det vill säga dess giltighet, anser vi också vara hög. Detta då fakta 

samlats in på ett tillförlitligt sätt och högst relevanta rapporter och undersökningar har 

studerats. Vi har inte specifikt för denna uppsats genomfört egna mätningar inom ämnet, 

och även Finansinspektionens remissvar inom relevanta ämnen har utvärderats. Vi har 

också eftersträvat att förtydliga de begrepp vi använder oss av för att undvika missförstånd, 

samt i så stor utsträckning som möjligt undvikit personliga infallsvinklar. 

 

2.4 Replikabilitet 
Då alla källor finns angivna längst bak i uppsatsen ger det uppsatsen hög replikabilitet.  
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3. Teori  

3.1 Prisbubbla  
 
3.1.1 Robert Schillers definition 
Den amerikanska ekonomen och nobelpristagaren Robert Schiller förutspådde IT-bubblan 

och finanskrisen 2008, och menade att han kunnat förutspå den amerikanska 

bostadsbubblans framväxt (Times. This Nobel Economist Spotted the Last Two Bubbles - 

Here’s What He Says About the Bond Boom. 2015). Vid Skagen Fonders nyårskonferens år 

2012 förklarade Schiller att en prisbubblas utveckling drivs av framförallt psykologiska 

faktorer, och är därmed svårkontrollerad. Han menar att då priset på tillgångar ökar 

försöker människor att hitta förklaringar till detta, vilket i sin tur gör att priserna kan öka 

ännu mer, för att sedan förklaras med nya teorier och så vidare (Dagens Nyheter. Sverige 

har en bubbla. 2012). Med andra ord menar Schiller att en prisbubbla föreligger när 

människor förväntar sig en konstant ökning.  

 

År 2013 befann sig Schiller i Sverige för att ta emot Nobelpriset och då sa han: ”I think that 

people here in Sweden have an illusion that increasing prices is a lasting trend, but that is 

more suggestive of a bubble” (Svenska Dagbladet. Illusion i Sverige om långsiktigt 

stigande priser. 2013).  

 
3.1.2 Joseph E. Stigliz definition 
Den vedertagna definitionen av en prisbubbla är dock stadgad av Joseph E Stigliz i den 

vetenskapliga artikeln ”Symposium on bubbles”. Enligt Stigliz så föreligger det en 

prisbubbla då priset på en tillgång är högt som ett resultat av att köpare förväntar sig ett 

ännu högre pris i framtiden utan att prisökningen är motiverad på annat sätt (Joseph E 

Stigliz. Symposium on bubbles. 1990). Stigliz definition är tämligen ospecifik vilket 

indikerar på svårigheten i att fastställa huruvida ökande bostadspriser endast är ett resultat 

av hushållens förväntningar om vinstmöjligheter, eller om prisstegringen stödjs av 

fundamentala faktorer. 

 

Problemet med prisbubblor är att de oftast upptäcks när det redan är för sent. Anledningen 

beror på svårigheten i att bedöma huruvida en tillgångs värde är motiverat, menar Stigliz. 

Vidare beskriver han att då bostäder köps för att nyttjas som just bostäder så finns det inga 

avkastningar som kan ligga till grund för att beräkna framtida värden. Inte heller skulle det 
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bli en enkel uppgift att fastställa kalkylräntan för att nuvärdesberäkna det framtida 

försäljnings- och nyttjandevärdet. Däremot så har bostäder ett pris, ett ekonomiskt värde. 

Detta ekonomiska värde tjänar tyvärr inte heller syfte för att beräkna ett framtida värde - det 

enda som gå att utläsa ur bostadens värde är det rådande marknadsvärdet just idag. På 

grund av svårigheten i att räkna ut ett framtida bostadsvärde så är det svårt att, med hjälp av 

kalkyler, beräkna om det föreligger en rådande prisbubbla på bostadsmarknaden. 

 

I en artikel om prisbubblor, skriven på uppdrag av Riskbanken, presenterar man ytterligare 

en aspekt för en prisbubblas existens. Dels så menar man att det föreligger en bubbla om 

priserna stiger snabbt under en kort period för att sedan följas av ett kraftigt prisfall. Man 

lyfter även fram vikten av att definiera innebörden av en prisbubbla, så att analyser kring 

bubblans existens blir så korrekt som möjligt. I vid mening så är en finansiell prisbubbla 

skillnaden mellan faktiskt marknadspris och fundamentalt pris (Riksbanken. Finansiella 

bubblor och penningpolitik. 2003). Denna definition går hand i hand med Stigliz definition 

av en prisbubbla. 
 

Det fundamentala priset 

För att kunna förstå innebörden av definitionen bättre, samt kunna tillämpa den i en mer 

snäv skala, så är begreppet fundamentalt pris av hög relevans. En prisbubbla enligt Stigliz 

kan föreligga till följd av många olika samhällspåfrestningar, till exempel marknadens 

överreaktion på ny information, finansiella brus, orealistiska förväntningar samt felaktiga 

bedömningar av fundamentala värden (Riksbanken. Finansiella bubblor och penningpolitik. 

2003).  Prisbubblan kan gå i antingen positiv eller negativ riktning. Att bestämma hur pass 

mycket en bostad är felvärderad innebär att en uppfattning om bostadens fundamentala 

värde måste införskaffas. Ett fundamentalt värde på exempelvis den Svenska börsen beror 

framför allt på börsens vinstmöjligheter på lång sikt och de avkastningskrav marknaden har, 

men även konjunkturläge och politiska faktorer spelar roll (Riksbanken. Finansiella 

bubblor och penningpolitik. 2003).  Ovan konstaterades dock att avkastningskrav och 

nuvärde av framtida värden är mycket svårt att erhålla för just bostäder. Därför blir istället 

andra faktorer viktiga att analysera. I avsnitt 3.2 nedan förklaras dessa faktorer ingående.   

 



18 
 

Bedömning av risken för förekomsten av bostadsbubblor ger oss en uppfattning om 

huruvida bostadsmarknaden kan vara övervärderad, eller motiverad av fundamentala 

argument. För att kunna bestämma om en eventuell bubbla är ”äkta” så måste definitionen 

snävas åt. En bubbla i snäv mening, det vill säga en allvarlig felprissättning, utgör en äkta 

bubbla. Innebörden är att priset helt är bortkopplat från fundamentala värderingar. Priset är 

omotiverat, och bostadsköpare är villiga att betala det höga priset för bostaden. Enligt 

Stigliz är hushåll beredda att betala i tron om att de kommer kunna sälja för ännu dyrare 

inom en snar framtid (Riksbanken. Finansiella bubblor och penningpolitik. 2003), medan 

Schiller menar att hushållen snarare tror på en långsiktig ökning där ett prisfall inte är 

möjligt (Svenska Dagbladet. Illusion i Sverige om långsiktigt stigande priser. 2013). 

Oavsett vilken teori som tillämpas så är den gemensamma nämnaren brist på fundamentala 

motiveringar till priset.  

 

3.2 De olika typerna av prisbubblor 
Evidensgruppen har identifierat tre typer av prisbubblor som under historiens gång skapats 

till följd av olika omständigheter och blommat till liv med stöd av ovan nämnda orsaker. De 

tre bubblorna karaktäriseras av något differerande egenskaper. De tre identifierade 

prisbubblorna anges nedan (Evidensgruppen. 2013. Bostadsbubbla?). 

  

Renodlad spekulationsbubbla - Stödjer Stigliz teori 

Aktörer på marknaden är fullt medvetna om de höga priserna och förväntar sig ytterligare 

prisuppgång inom den närmsta tiden, för att på så sätt kunna sälja med vinst innan en 

eventuell nedgång.  

 

Bubbla orsakad av irrationella förväntningar - Stödjer Schillers teori 

Hushåll är överoptimistiska och tror att prisstegringen kommer att fortsätta i samma takt på 

lång sikt utan att denna förväntning är motiverad genom exempelvis sänkta räntor eller 

historiska mönster. Man anser därför att det är rationellt att betala ett högt pris idag 

eftersom att priserna ständigt kommer att stiga.  

 

Bubbla orsakad av irrationella institutioner 

Denna typ av bubbla uppstår till följd av principal agentproblem på bolånemarknaden – då 
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hushållen själva inte behöver stå för konsekvenserna av ett prisfall. Tydliga paralleller kan 

dras till finanskrisen i USA där bankerna i princip stod för hela risken.  

 
3.3 Vad påverkar utbud och efterfrågan på bostäder? 
Teorin om det fundamentala priset spelar en relevant roll vid bedömning om det föreligger 

en prisbubbla eller ej på Stockholms läns bostadsmarknad, men det är också viktigt att ta 

hänsyn till den forskning som finns kring varför tidigare prisbubblor har skapats. För att 

illustrera hur priser på den svenska bostadsmarknaden kan fluktuera behövs förståelse för 

flertalet faktorer och hur de samspelar.  

 

Hur efterfrågan på bostäder ser ut påverkas av olika faktorer och skiftar över tid. De 

faktorer som kommer att behandlas nedan är makroekonomiska- och regionalekonomiska 

faktorer, rådande regleringar, trender i preferenser och försäljningsstrategier.  

 

3.3.1 Makroekonomiska faktorer 
De makroekonomiska faktorerna är sammankopplade till varandra. När inflationen går upp 

går arbetslösheten ner, räntorna ökar och färre väljer att ta nya lån. Vid ett sådant scenario 

kommer alltså efterfrågan på bostäder att vara mindre än tidigare och efterfrågekurvan 

förskjuts därmed åt vänster. När inflationen går ner ökar arbetslösheten och räntorna 

minskar, vilket leder till att fler vill ta nya lån. Efterfrågan på bostäder kommer här att öka 

och efterfrågekurvan skjuts åt höger.  

 

Inflation & Arbetslöshet  

Sverige har befunnit sig i en lågkonjunktur sedan 2008 och en hög arbetslöshet råder. Att 

vara i lågkonjunktur leder till låg konsumtion och låga investeringar (Konjunkturinstitutet. 

Ljusning för konjunkturen och svensk export. 2015). 
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Tillgångspriserna på bostäder tenderar 

över tid att stiga, vilket beror på den 

ökade penningmängden i samhället och 

dess effekt - inflationen. 

Prisutvecklingen på tillgångar följer i 

regel den långa inflationstrenden, men 

vissa tillgångar tenderar att öka i pris 

snabbare än inflationen. Bostäder har ur 

ett historiskt perspektiv utvecklats i linje 

med inflationen, vilket har sin logiska förklaring i att det är en passiv tillgång som speglar 

köpkraften i samhället (Aktiebladet. Har vi en svensk bostadsbubbla? Del 1 Bostadspriser 

vs inflation. 2014). I diagrammet till höger motsvarar KPI den långsiktiga inflationstrenden. 

Det visas tydligt att fastighetsindex, och därmed de svenska bostadspriserna, började avvika 

från inflationstakten under mitten på 90-talet. Idag är avvikelsen kraftig. 

  

Jämförelser kan göras med USA där inflationstakten mäts i relation till bostadspriserna. Det 

som kan utläsas är att amerikanska bostadspriser följt inflationen väl, men att de under 90-

talet började avvika från inflationen (Aktiebladet. Har vi en svensk bostadsbubbla? Del 1 

Bostadspriser vs inflation. 2014). Som påpekats tidigare var det i samband med detta som 

den amerikanska bostadsbubblan växte för att sedan spricka under 2007-2008. Detta öppnar 

upp för spekulationer kring om det föreligger en bostadsbubbla på den svenska marknaden 

och om den i så fall riskerar att spricka (Aktiebladet. Har vi en svensk bostadsbubbla? Del 1 

Bostadspriser vs inflation. 2014). 

 

Att bostadspriserna i Sverige kom att skilja sig från inflationstrenden på 90-talet kan 

förklaras av dåvarande fastighetskris som ledde till att svenska bostäder efteråt blev 

undervärderade. Sverige hade även några år tidigare lämnat den fasta växelkursen samtidigt 

som det införts inflationsmål, och den generella inflationsnivån i världen befann sig 

samtidigt i en nedåtgående trend (Aktiebladet. Har vi en svensk bostadsbubbla? Del 1 

Bostadspriser vs inflation. 2014). Förutsättningarna för bostadsmarknaden har förändrats 

sedan mitten av 90-talet vilket gör det till en ofördelaktig startpunkt och den snabba 

prisutvecklingen logisk. På grund av globaliseringen har förmögenheter ökat på ett sätt som 
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inte helt kan speglas av inhemsk ekonomi, vilket också kan förklara att bostadspriser inte 

längre följer inflationstrenden (Aktiebladet. Har vi en svensk bostadsbubbla? Del 1 

Bostadspriser vs inflation. 2014). Lägre finansieringskostnader till följd av en 

globalisering, förändrat valutasystem, lägre finansieringsrisk i kombination med stigande 

reallöner och bostadsbrist i Stockholm kan förklara en del av prisökningstakten på bostäder 

i relation till inflation (Aktiebladet. Har vi en svensk bostadsbubbla? Del 1 Bostadspriser vs 

inflation. 2014).  

 

Enligt Evidensgruppen så kan prisutvecklingen förklaras av fundamentala orsaker som 

stigande disponibla inkomster och minskad skatt (inkomst-, arvs-, gåvo-, förmögenhets- 

och fastighetsskatt). Även ökade finansiella tillgångar och sjunkande bostadsräntor har 

drivit upp priserna. (Evidensgruppen. Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden 

orealistiska. 2014.). Däremot kan bostadspriserna falla även om det inte skulle föreligga en 

bubbla. Detta på grund av svagare konjunktur där hushållens inkomster kan komma att 

växa långsammare och värdet på hushållens finansiella tillgångar falla. Även högre 

realräntor kan även de påverka bostadspriser negativt. Dessa konjunkturberoende prisfall 

blir förmodligen mindre omfattande än om en renodlad bostadsbubbla skulle spricka och 

får därmed mindre effekter för ekonomin som helhet.  

 

Slutsatsen som finansanalytikern Goran Rubil gör i artikeln, Har vi en svensk 

bostadsbubbla? Del 1 Bostadspriser vs inflation, är att den som köper bostad idag sannolikt 

betalar fullpris eller mer för att äga eget boende. Att Sverige har en prisutveckling som 

ligger högt jämfört med inflationen är en stark varningssignal som indikerar på höga 

prisnivåer och en potentiell bubbla, sett till detta skulle man kunna tro att det föreligger en 

prisbubbla på bostäder i Stockholms län. Ser man däremot till globalisering och strukturella 

förändringar på kapitalmarknaden kan det dock användas som motargument (Aktiebladet. 

Har vi en svensk bostadsbubbla? Del 1 Bostadspriser vs inflation. 2014). Historiskt sett är 

ekonomin cyklisk och historiska jämförelsemått som fungerat väl innan kan vara dumt att 

avfärda och det kan vara kostsamt att tänka annorlunda (Aktiebladet. Har vi en svensk 

bostadsbubbla? Det 1 Bostadspriser vs inflation. 2014). 
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Ränteläget  

I mitten på mars i år beslutade Riksbanken om att sänka reporäntan till minus 0,25 procent 

(Riksbanken. Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP. 2015). Riksbankschefen 

Stefan Ingves menar på att Sveriges ekonomi är i en tillväxtfas där två procents tillväxt 

väntas uppnås i år och närmare tre procent under 2016 (Dagens Nyheter. Riksbanken inför 

minusränta. 2015). Ingves menar också på att samtidigt som ekonomin växer så kommer 

arbetslösheten att sjunka, och inflationsmålet på två procent uppnås i slutet på 2016 

rapporterar Dagens Nyheter. Att Riksbanken valt att sänka räntan till negativ nivå handlar 

alltså om att de vill främja den ekonomiska tillväxten, precis som de kan höja reporäntan 

för att dämpa tillväxten. För en privatperson som har ett bolån med rörlig ränta blir därför 

påverkan positiv av reporäntans nedgång. 

 

Aldrig tidigare har Sverige haft en negativ reporänta, vilket Danmark tidigare har fått 

erfara. I mars i år skriver Dagens Nyheter ett nyhetsutlåtande där det varnas för att det kan 

föreligga en bostadsbubbla på den danska bostadsmarknaden ännu en gång (Dagens 

Nyheter. Dansk minusränta skapar oro för ny bostadsbubbla. 2015.). Danskarna har sett ett 

tydligt samband mellan kraftigt stigande bostadspriser och det negativa ränteläget (Dagens 

Nyheter. Dansk minusränta skapar oro för ny bostadsbubbla. 2015). Även Petter Eriksson 

på Swedbank har sett ett samband mellan den låga räntan och ökade bostadspriser (Bilaga, 

Intervju Petter Eriksson, Swedbank. 2015). Danska mäklare vittnar om att både svenskar 

och andra EU-länder gärna ger sig in i aggressiva budgivningar på bostäder i Köpenhamn 

på grund av förväntningar om vinstmöjligheter, rapporterar Dagens Nyheter. Vice 

Riksbankschef, Lars E. O Svensson, hävdar i ett inlägg på hemsidan Ekonomistas att vid 

jämförelse med Danmark så förekommer det stora skillnader på bostadsmarknaden, vilket 

gör det svårt att dra några egentliga slutsatser. I Danmark var skuldkvoten högre än i 

Sverige, nästan 270 procent av disponibel inkomst år 2010 (Ekonomistas. Vad blir 

effekterna av ett fall i bostadspriserna? 2014). Det skedde även stora bostadsinvesteringar 

vilket ledde till ett överutbud på bostäder, i jämförelse med Sverige där bostadsbyggandet 

fortfarande är mycket lågt (Ekonomistas. Vad blir effekterna av ett fall i bostadspriserna? 

2014.) Även det danska skattesystemet är mer generöst mot bolån än det vi har i Sverige. 

De danska hushållen behövde endast sex procent i egen insats vid bostadsköp och då många 
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småbanker i Danmark konkurrerade om bolånen, bidrog detta till en slarvig kreditprövning 

(Ekonomistas. Vad blir effekterna av ett fall i bostadspriserna? 2014). 

 

År 2014 genomförde Finansinspektionen för fjärde gången en omfattande undersökning av 

den svenska bolånemarknaden och de allra flesta hushåll med nytecknade bolån uppvisade 

god återbetalningsförmåga och motståndskraft mot stigande räntor. Finansinspektionen 

menar på att den finansiella stabiliteten inte hotas av den ökade belåningsgraden som skett 

de senaste åren (Finansinspektionen. Den svenska bolånemarknaden. 2014). Endast en 

begränsad andel av hushållen skulle påverkas av kraftiga bostadsprisfall och ökad 

arbetslöshet. I en stickprovssimulering iscensattes ett scenario där bostadspriserna faller 

tjugo procent och arbetslösheten ökar med tio procent. Under dessa förutsättningar skulle 

knappt två procent av de belånade hushållen få ett underskott i ekonomin och ett lån som är 

större än värdet på bostaden (Finansinspektionen. Den svenska bolånemarknaden. 2014).  

 
3.3.2 Regionalekonomiska faktorer  
Strukturella fel i byggandet av bostäder till att det är en hög efterfrågan i jämförelse med 

utbud. Tiden för att framställa bostäder tar så pass lång tid att utbudet inte hinner växa i 

samma takt som befolkningsökningen. Ett potentiellt ökat bostadsbyggande i Stockholms 

län skulle bidra till att utbudskurvan för bostäder skiftar åt höger och bildat ett nytt 

jämviktsläge, där ett prisfall hade varit den första synliga effekten. 

 

Bostadsbyggandet 

Stockholm är tillsammans med Oslo de snabbast växande städerna i Västeuropa. År 2012 

stod Stockholms län för femtio procent av Sveriges totala befolkningsökning samtidigt som 

bostadsbyggandet kraftigt släpar efter (Stockholms Handelskammare. 122 000 bostäder 

saknas i Stockholms län. 2014). Stockholms län har ett underskott på mer än 122 000 

bostäder och sedan år 1990 har befolkningen i Stockholms län ökat med trettio procent 

jämfört med bostadsbeståndet som ökat med tjugoen procent under samma tidsperiod 

(Stockholms Handelskammare. 122 000 bostäder saknas i Stockholms län. 2014.).  

 

I artikeln ”Det är inte branschens fel att det byggs för lite” som publicerades av Dagens 

nyheter år 2013, diskuteras skälet till varför det kan ta upp till tio år för bostäder att 

färdigställas. Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, hävdar att 
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skälet till att bolagen bygger för få bostäder är den långa plan- och byggprocessen. På 

grund av de olika steg som behöver avklaras innan allt är färdigställt kan det därför ta 

mycket lång tid att avsluta ett bygge i färdigt skick (Dagens Nyheter. Det är inte 

branschens fel att det byggs för lite. 2013). 

 

Bengt Hansson, marknadsanalytiker på Statens Bostadskreditnämnd, anser att det största 

problemet med bostadsbyggandet är att upplåtelseformen ofta är bostadsrätt. Detta gör att 

nya tillskott på bostadsmarknaden är svåröverkomliga för många av de hushåll som är i 

behov av bostad. Inte minst påverkas de som flyttar till Stockholm och ännu inte har gjort 

någon bostadskarriär då dessa hushåll saknar upparbetade bostadsvärden. Nyproducerade 

bostäder hamnar ofta i attraktiva lägen vilket ökar priserna (Svenska Dagbladet. Det byggs 

för lite och för dyrt. 2012). Ett ökat utbud kommer sänka priserna menar arkitekten Ola 

Andersson, som även han hävdar att för få byggherrar bygger hyresrätter 

(Fastighetstidningen. Stockholms stad vill inte bygga för många bostäder. 2014). Han 

menar att många byggherrar och entreprenörer håller sig borta från hyresmarknaden på 

grund av hyresregleringen som till viss del hindrar lönsamhet för entreprenörerna. Andra 

faktorer som dämpar nyproduktionen, för hyresrätter såväl som bostadsrätter, är som 

tidigare nämnts de långa planprocesserna och överklaganden från allmänheten som tenderar 

att försena, förhindra och fördyra bostadsbyggandet. Kraven i plan och bygglagstiftningen, 

när det kommer till tillgänglighet i lägenhet, utgör även de stora hinder i bostadsbyggandet 

(tillgänglighet till hissar, viss badrumsstorlek med mera). Enligt länsstyrelsens 

bostadsmarknadsenkät 2012 säger arton av länets tjugosex kommuner att det är de höga 

produktionskostnaderna följt av överklagandet av detaljplaner som framför allt hindrar 

bostadsbyggandet (Stockholms Handelskammare. 122 000 bostäder saknas i Stockholms 

län. 2014).  

 

3.3.3 Trender i preferenser 
Ökade trender påverkar efterfrågan genom att skjuta efterfrågekurvan på bostäder åt höger. 

Är ett bostadsområde attraktivt kommer fler vilja ha bostäder där, samtidigt som utbudet 

förblir detsamma, vilket resulterar i en prisuppgång. 
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Trender  

I en undersökning som Evidensgruppen har utfört beskrivs sambanden mellan områdens 

egenskaper i relation till försäljningspris på bostadsrätter. I undersökningen visade det sig 

att åtta olika stadskvaliteter har en tydlig skillnad på pris i olika områden och speglar nittio 

procent av en lägenhets slutpris (Evidensgruppen. Stadskvaliteter bostadsrätter.2010).  

 

De mest betydande av dessa kvaliteter som Evidensgruppen anger speglar priset på 

bostadsrätter är: 

 

• Närhet till city - gångavstånd till centralstation. 

• Tillgång till urbana verksamheter - verksamheter inom restaurang, sällanköpshandel 

och kultur inom en kilometer. 

• Närhet till vatten - Gångavstånd till vattenområde större än fem hektar. 

• Tillgång till spårstation - Station för tunnelbana, pendel eller spårvagn inom 500 

meter gångavstånd. 

 

Att det är attraktivt att bo nära centrum kan vara svårt att ange som en tillfällig trend, med 

undantag från den gröna vågen som skedde på 70-talet då flertalet familjer flyttade från 

storstäderna till landet (Nationalencyklopedin. Gröna vågen). Kvadratmeterpriset för 

bostadsrätter i centrala Stockholm, inom tullarna, ligger på 81 453 kronor per kvadratmeter 

(Mäklarstatistik, februari-april 2015) jämfört med snittet för Stockholms län där priset är 

29 581 kronor per kvadratmeter (Mäklarstatistik. Februari- april 2015).  

 

I rapporten ”Värdering av stadskvaliteter -betalningsvilja för småhus” beskrivs även hur 

stadskvaliteter av olika slag påverkar betalningsviljan för småhus. Där följande anses 

påverka slutpris mest: 

 

• Friliggande. Områden med en hög andel friliggande fastigheter betingar ett högre 

pris. Friliggande hus tenderar att vara av större storlek samt att ägaren har ett större 

mått av självbestämmande. Dessa hus ger i medeltal en köpeskilling som är 880 000 

kronor högre. 



26 
 

• Strandtomt. Analysen visar på att om ett småhus står på en strandtomt så innebär det 

att slutpriset blir fem miljoner högre än om fastigheten saknat strand. 

• Socioekonomiskt index. Samhällsklasser. 

 

Förväntningar 

Ett bakomliggande orsak till att en prisbubbla kan byggas upp är marknadsaktörernas 

förväntningar om framtiden (Evidensgruppen. Är hushållens förväntningar på 

bostadsmarknaden orealistisk. 2014). Evidensgruppen har i sin rapport om förväntningar på 

bostadsmarknaden från 2014 kunnat dra slutsatsen att de flesta hushåll i 

Stockholmsregionen primärt köper en bostad för att bo i, och att spekulationsköpen hittills 

är få (Evidensgruppen. Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 

2014).  

 

I diagrammet till höger jämförs spekulationsköp i 

Stockholmsregionen med storstadsområden i USA. 

Endast fem procent av de som köpte en bostad i 

Stockholmsregionen under 2014 såg sitt bostadsköp 

som en investering. (Evidensgruppen. Är hushållens 

förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska. 

2014). Samtidigt visar insamlad data från samma 

undersökning att över sextiofem procent av de 

svenska hushållen instämde på frågan ”Nu är det ett 

bra tillfälle att köpa bostad eftersom bostadspriserna 

sannolikt kommer att stiga i framtiden”. Över nittio 

procent svarade också att de tror att bostadspriserna i Stockholmsregionen kommer att öka 

under de närmsta tio åren. Detta tyder på positiva förväntningar för den svenska 

bostadsmarknaden och att de svenska hushållen ser de uppåtgående priserna som en 

långvarig trend, vilket kan ligga till grund för att en bostadsbubbla existerar i enlighet med 

Schillers definition.  

 

Sedan mars 2003 har Demoskop, på uppdrag från SEB, årligen genomfört undersökningen 

Boprisindikatorn. Enligt undersökningen har resultaten som fastställt fram till 2012 visat att 
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svenska hushåll varit realistiska i sina förväntningar (SEB & Demoskop. Boprisindikatorn. 

2012). I mitten av februari i år uppnår SEB:s Boprisindikator ny rekordnivå då de svenska 

hushållens förväntningar på bostadspriser har ökat med fem procentenheter till sjuttiofyra 

procent, från januari månads sextionio procent (SEBgroup. Boprisindikatorn på ny 

rekordnivå. 2015). I rapporten anges det att förväntningarna om ökade bostadspriser pressas 

upp som en effekt av låga räntor, lågt utbud av bostäder och en relativt stark köpkraft hos 

de svenska hushållen. Effekterna av det då omdiskuterade förslaget på amorteringskrav och 

de eventuella skattehöjningarna vägde inte alls lika tungt i hushållens spekulationer. De 

svenska hushållens förväntningar har aldrig varit högre än nu, och under februari månad 

slogs den gamla rekordnoteringen från juni 2007, säger SEB:s privatekonom Jens 

Magnusson (SEBgroup. Boprisindikatorn på ny rekordnivå. 2015).  
 

3.3.4 Regleringar 
Vid införandet av regleringar på bolånemarknaden är tanken att försöka dämpa rådande 

prisnivåer på bostäder. Detta görs genom att försöka göra det mindre attraktivt att ta lån, 

bland annat med hjälp av bolånetaket som infördes 2010 och förslaget om amorteringskrav 

som Finansinspektionen tidigare i år fick avslag på (Svenska dagbladet. Kammarrätten: FI 

får inte införa amorteringskrav. 2015). När dessa typer av regleringar genomförs leder det 

till att det blir mindre attraktivt för hushåll att ta nya lån och efterfrågan på bostäder 

minskar vilket leder till en efterfrågekurva som kommer att skifta åt vänster. 

 

Amorteringskrav  

Historiskt sett har amorteringar varit vanligt i Sverige, men under inledningen av 2000-talet 

blev det allt vanligare att få amorteringsfritt lån (Finansinspektionen. Förslag till nya regler 

om krav på amortering av bolån. 2015). De Svenska hushållens skuldsättning, som till 

största del består av bolån, är hög i en internationell och historisk jämförelse. De 

strukturella förklaringarna bakom detta är att allt fler hushåll väljer att äga sin bostad 

istället för att hyra, och den ökande belåningsgraden utgör en risk för den svenska 

samhällsekonomin (Finansinspektionen. Förslag till nya regler om krav på amortering av 

bolån. 2015). För att minska belåningsgraden och de makroekonomiska riskerna så har 

därför Finansinspektionen kommit med ett förslag om att införa amorteringskrav på högt 

belånade bostäder. 
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Sveriges advokatsamfund anser att ett problem blir att amorteringskravet tillämpas generellt 

utan geografisk differentiering, då risken varierar beroende på om bostaden befinner sig i 

en tillväxtregion eller avbefolkningsort (Sveriges advokatsamfund. Förslag till nya regler 

om krav på amortering av bolån. 2015). 

 

Makroekonomiska effekter av amorteringskravet  

Finansinspektionen bedömer att hushåll som är högt belånade, med skulder på över femtio 

procent, utgör en stor risk (Finansinspektionen. Förslag till nya regler om krav på 

amortering av bolån. 2015).  Genom att titta på konsumtionsbeteenden internationellt går 

det att urskilja ett ändrat beteendemönster vid ekonomiska störningar, där hushåll med hög 

belåningsgrad i större utsträckning förändrar sin konsumtion vid sådana störningar 

(Finansinspektionen. Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån. 2015). Ett 

exempel är återigen Danmark där hushåll med en belåningsgrad på över fyrtio procent 

minskade sin konsumtion betydligt mer än resterande hushåll under den senaste 

konjunkturnedgången (Danmarks Nationalbank. Household debt and consumption during 

the financial crisis: Evidence from Danish micro data. 2014). Detta kan förväntas hända 

även i Sverige om ett eventuellt amorteringskrav införs, fast då på hushåll med en 

belåningsgrad på över femtio procent. 

 

Ett eventuellt amorteringskrav ökar boendeutgifterna vilket leder till att det blir mindre 

attraktivt för hushåll att skuldsätta sig högt, då konsekvensen blir att sparande och 

konsumtion måste minskas. Finansinspektionen har i sin bedömning förutspått att det är 

hushåll med begränsad ekonomi som kommer att justera ned sin efterfrågan på bostäder. 

Den totala efterfrågan hos denna grupp bedöms minska med ungefär fem procent 

(Finansinspektionen. Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån. 2015).  

Finansinspektionen tror att priserna på bostäder kan stagnera om utbudet av ägda bostäder 

minskar till följd av den minskade efterfrågan (Finansinspektionen. Förslag till nya regler 

om krav på amortering av bolån. 2015). 

 

Företaget NCC skriver i sitt remissvar på Finansinspektionens promemoria ”Förslag till 

nya regler om krav på amortering av bolån” att effekten kan bli ett minskat utbud av 

bostäder på andrahandsmarknaden samtidigt som efterfrågan kommer från köpstarka 
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hushåll. Detta kan leda till en uppåtgående prisspiral med ännu högre belåning per bostad. 

Bostadsbyggandet är beroende av hushållens efterfrågan som kan komma att påverkas då 

ett amorteringskrav kan motverka denna efterfrågan, vilket kan behöva kompenseras av ett 

ökat utbud hyresrätter (NCC. Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån. 

2015). HSB, Riksbyggen och Saco nämner i sina remissvar om Förslag till nya regler om 

krav på amortering av bolån, att nyproduktionen kan komma att påverkas som en följd av 

att införa amorteringskrav. Leif Linde, VD på Riksbyggen, diskuterar också risken med att 

kapitalsvaga grupper väljer att bo kvar som ett resultat av amorteringskravet, vilket leder 

till en minskad rörlighet på bostadsmarknaden och därmed ett minskat utbud (Riksbyggen. 

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån. 2015). Robert Boije, 

samhällspolitisk chef på Saco, instämmer i sitt remissvar och menar på att en ökad 

nyproduktion förvisso ökar hushållens skulder, men att balansen mellan utbud och 

efterfrågan förbättras och skuldökningen inte primärt bero på upptrissade bostadspriser till 

följd av för låg nyproduktion (Saco. Förslag till nya regler om krav på amortering av 

bolån. 2015). 

 

Inlåsningseffekter 

Införandet av amorteringskrav på bolån kan alltså skapa en inlåsningseffekt på 

bostadsmarknaden. Inlåsningseffekten handlar primärt om ett beteende som syftar till att 

undvika kostnader på grund av att färre hushåll kommer att vilja flytta i samma 

utsträckning som tidigare då man vill undvika att omfattas av de nya amorteringskraven. 

Starkast blir denna effekt hos hushåll som idag endast sparar lite eller inget av sin inkomst. 

Detta kommer innebära en sämre rörlighet på bostadsmarknaden och leda till en 

samhällsekonomisk kostnad. Som nämnde ovan menar Finansinspektionen att priserna på 

bostäder kan komma att stagnera eller till och med minska när färre vill flytta till en ny 

bostad (Finansinspektionen. Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån. 2015). 

Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet, instämmer att ett minskat utbud och en fortsatt hög 

efterfrågan tenderar att öka bostadspriserna (Mitt I. Här ökar lägenhetspriserna mest. 

2015). 
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Bolånetaket 

Tanken med bolånetaket som infördes år 2010 var att skapa en sund kreditgivning på 

bolånemarknaden och därmed minska de risker som kan uppstå för låntagaren vid för hög 

kreditgivning (Boupplysningen. Varför finns bolånetaket? 2014). Sedan 2010 får den som 

ska köpa en bostad endast låna upp till åttiofem procent av bostadens värde. Detta för att 

dämpa en ökad utlåning och för att försäkra sig om att bostadsägare sannolikt kan betala 

tillbaka sitt lån även vid en prisnedgång på bostadsmarknaden (Boupplysningen. Varför 

finns bolånetaket? 2014).  

 

En kreditmarknad där bolåneföretag erbjuder höga belåningsgrader som konkurrensmedel 

kan skapa risker för konsumenter och minska förtroendet för kreditmarknaden. Det är 

framförallt i storstäder, speciellt Stockholm, som det finns en stor konkurrens om kunderna, 

det vill säga bolånetagarna, vilket kan leda till prispress på räntor (Bilaga. Intervju Petter 

Eriksson, Swedbank. 2015). Detta är inte i linje med kravet på sund kreditgivning som 

nämns i LBF 6 kap. 4 § Lagen (2004:297) om Bank- och Finansieringsrörelse.  

 

De som belånar sig högt amorterar i högre utsträckning och få hushåll tar lån över taket, de 

få som gör det amorterar. Bolånetaket har därför haft en minskad effekt på de tidigare 

stigande belåningsgraderna (Finansinspektionens. Den svenska bolånemarknaden 2014. 

2014). Samtidigt påpekar Swedbank i sitt remissvar från 2010 att det finns risk för att 

värderingar av bostäder kan bli ett konkurrensmedel på ett oönskat sätt. Catrin Fransson på 

Swedbank anser att det är beklagligt att Finansinspektionen kommit till slutsatsen att 

aktörer på bolånemarknaden inte förväntas kunna ta eget ansvar för att motverka 

överskuldsättning, risken blir att flexibiliteten i systemet minskar och att den 

individualiserade kreditstrukturen ej kan tillämpas på ett optimalt sätt (Swedbank. Förslag 

till allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad. 2010). 

Samtidigt så kommer regleringen inte att omfatta alla kreditgivare på bolånemarknaden 

vilket gör att det skapas olika konkurrensförutsättningar och risken finns att färre kommer 

att vilja amortera. Paradoxalt skulle den föreslagna begränsningen kunna förstärka en 

oönskad situation (Swedbank. Förslag till allmänna råd om begränsning av krediter mot 

säkerhet i form av pant i bostad. 2010). Landsorganisationen i Sverige, LO, instämmer med 
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att ett problem med bolånetaket är att alla kreditgivare inte omfattas av regleringen. 

Blancolån från företag som inte omfattas av dessa kan komma att ersätta dagens bottenlån, 

vilket kommer leda till en ökning av ”dåliga” lån (Landsorganisationen i Sverige. Förslag 

till allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad. 2010). 

LO poängterar att kapitalsvaga hushåll kan komma att stängas ute, samtidigt som dessa 

hushåll riskerar att få ännu högre kostnader eftersom topplån försvinner och ersätts av dessa 

blancolån med högre ränta och snabbare amorteringskrav. Vidare anser de att ett 

amorteringskrav kan vara ett alternativ (Landsorganisationen i Sverige. Förslag till 

allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad. 2010). 

 

Under år 2013 genomförde Mäklarsamfundet en genomgående undersökning för att 

fastställa hur bostadsmarknaden och konsumenter har påverkats av bolånetaket 

(Mäklarsamfundet. Två år med bolånetaket. 2013). Mäklarsamfundet ser de ökande 

priserna och den ökade belåningen som ett av de stora problemen på den svenska 

bostadsmarknaden. På grund av bolånetaket bidrar de ökade bostadspriserna till en ökad 

summa kontantinsats och den totala utlåningen i samhället kan eventuellt tänkas stiga 

(Mäklarsamfundet. Två år med bolånetaket. 2013). Mäklarsamfundet menar dock att en 

ökad skuldsättning inte är en hållbar lösning. Grundproblemet till de stigande priserna 

ligger i att det råder en obalans mellan utbud och efterfrågan, inte minst i Stockholm län där 

inflyttningstakten är stor skriver Mäklarsamfundet i rapporten. Istället för en ökad belåning 

ser de gärna att noggrannare bedömningar görs för varje enskilt fall, så att risken 

bolånetagaren exponeras för minskar. Även det eventuellt kommande amorteringskravet 

som har diskuterats, anses även av Mäklarsamfundet vara en åtgärd i positiv riktning 

(Mäklarsamfundet. Två år med bolånetaket. 2013).  
 

3.3.5 Försäljningsprocesser 
Med acceptpris så var tanken att efterfrågan på enskilda bostäder skulle minska, då färre 

skulle lockas av att vara med i en budgivningsprocess. Ju högre pris desto färre kommer att 

efterfråga lägenheten och risken för ett stort gap mellan start- och slutpris blir därför 

mindre. Efterfrågekurvan skiftar därmed åt vänster och stabiliseras.  

 

Tanken med att acceptpriser ska lugna budgivningen och minska efterfrågan på enskilda 

bostäder har dock på senare tid visat sig vara ineffektivt, då gapet mellan start- och slutpris 
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nu återigen börjat öka (Svensk mäklarstatistik. Skillnad mellan begärt pris och slutpris för 

bostadsrätter januari 2011 – februari 2015. 2015). 

 

Acceptpriser 

För några år sedan blev slutpriset på bostäder ofta mycket högre än det pris som mäklare 

och säljare kommit överens om. Vilket fick många att anklaga mäklare för att sätta 

lockpriser för att få fler spekulanter till visningarna. Vd:n för mäklarsamfundet, Ingrid 

Eiken, fick vid den tiden många anmälningar från konsumenter som var upprörda över 

prisskillnaden. Detta ledde till att fastighetsmäklarna i Stockholm tog initiativet att 

introducera acceptpris (Dagens Nyheter. Slutpriser ökar trots acceptpriset. 2014). 

 

Acceptpris infördes år 2011 och innebär att priset som anges i en bostadsannons ligger på 

en nivå som mäklaren anser vara bostadens marknadsmässiga värde. Om flera bud 

förekommer kan dock priset stiga. Enligt lag råder det dock alltid fri prövningsrätt för 

säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas till 

utgångspris eller ej (Mäklarsamfundet. Accepterat pris. 2013). 

 

Till en början så hade acceptpriser stor effekt, då gapet första året efter införandet sjönk 

från tjugotvå procent till tre procent. Acceptpriset till trots så ökar nu återigen gapet mellan 

utgångspris och slutpris på bostäder i Stockholms län. I februari i år var skillnaden runt 

tretton procent (Svensk mäklarstatistik. Skillnad mellan begärt pris och slutpris för 

bostadsrätter januari 2011 – februari 2015. 2015). 

 

Ingrid Eiken tror att förklaringen är den svårbedömda bostadsmarknaden där låg ränta 

tillsammans med ett lågt utbud gör det svårt för mäklare att sätta ett korrekt pris. På grund 

av efterfrågetrycket uppstår därför budgivning, med ökade priser som följd (Dagens 

Nyheter. Slutpriser ökar trots acceptpriset. 2014).  

 

Teknikutvecklingen 

Även teknikutvecklingen har en betydande roll för budgivningen då internet och mobiler 

har gjort det enkelt och snabbt att lägga nya bud. Före detta Vd:n för mäklarsamfundet, 

Lars Kilander, menar på att teknik gör budgivarna anonyma och opersonliga vilket gör det 
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lättare att lägga bud som man inte står för. Även snabbheten pressar upp priserna då 

spekulanter kan se det som ett sätt att få andra budgivare att lägga sig (Göteborgsposten. 

Sms-budgivning får kritik. 2009). Även Petter Eriksson, bolånehandläggare på Swedbank, 

instämmer med att införandet av internet och mobiler i budgivningsprocessen gör att 

priserna pressas upp ytterligare. 
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Tabell 1. Effekter som ovan nämna faktorer får på efterfrågan på bostäder samt bostadspriserna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Förändring Efterfrågan  

(på bostäder) 

Bostadspriser 

Arbetslöshet 

 

   

Ränteläget 

 

   

Bostadsbyggandet 

 

         oförändrat  

Status och Trender 

 

   

Förväntningar 

 

   

Amortering 

 

   

Bolånekrav 

 

   

Lockpris 

 

   

Acceptpris 

(Den önskade effekten) 

    



35 
 

4. Diskussion 

Givet komplexiteten för det valda ämnet vill vi påpeka att slutsatsen för om det föreligger 

en bostadsbubbla i Stockholms län kan bli något nyanserad. De olika definitionerna samt de 

bakomliggande faktorerna är många, vilket gör begreppet svårtolkat. Framförallt då de 

rådande marknadsförhållandena mellan utbud och efterfrågan inte reflekterar det egentliga 

jämviktsläget på bostadsmarknaden. Då vi genomgående valt att fokusera på hur 

efterfrågan förändras givet olika faktorer så kommer vi även i diskussionen att utgå ifrån ett 

oförändrat bostadsutbud. 

 

Begreppet bostadsbubbla  

Både Stigliz och Schillers definition av en prisbubbla är användbara i tolkningen huruvida 

det föreligger en prisbubbla på Stockholms läns bostadsmarknad. För att sammanfatta de 

olika tolkningarna så menar Stigliz att en prisbubblas existens kännetecknas av att rådande 

priser inte speglas av fundamentala förklaringar, såsom sänkt ränta eller ökad efterfrågan. 

Schiller menar snarare att en prisbubbla existerar när människor accepterar ökande priser 

och förväntar sig fortsatt ökning över en lång tid, där ett tänkbart prisfall inte finns i åtanke. 

Med respekt för båda dessa tolkningar kommer diskussionen att föras med öppet sinne inför 

att båda är korrekta definitioner.  

 

Det har varit sedan mitten på 90-talet en konstant prisökning av bostäder såväl i hela landet 

som i Stockholms län. Utifrån detta kan det tänkas att människor därför förväntar sig en 

fortsatt ökning av bostadspriserna, vilket var just det som Evidensgruppen konstaterade i 

sin undersökning ”Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska” från 

2014 (Avsnitt 3.3.1 Inflation & Arbetslöshet). Över nittio procent svarade att de tror att 

bostadspriserna i Stockholmsregionen kommer att öka ytterligare under de närmsta tio åren. 

Enligt Schillers definition verkar det därför som att det kan föreligga en bostadsbubbla. 

Givet att Schiller faktiskt har förutspått tidigare prisbubblor, och att han dessutom anser att 

det i dagsläget föreligger en bubbla på den svenska bostadsmarknaden (Avsnitt 3.3.1 

Prisbubblor) så finns viss anledning till oro. Stockholm är en av de snabbast växande 

städerna i Västeuropa (Avsnitt 3.3.2 Bostadsbyggandet) och år 2012 stod Stockholms län 

för femtio procent av den totala befolkningsökningen i Sverige. Samtidigt har 
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bostadsbyggandet inte följt samma tillväxtkurva och därför kan de ökande bostadspriserna 

trots allt ha en naturlig förklaring.  

 

På grund av de unika omständigheterna av lågt utbud och hög efterfrågan så anser vi att 

Schillers tolkning inte är tillräcklig för att kunna dra en väl grundad slutsats om det 

existerar en bostadsbubbla i Stockholms län eller ej. Därför kommer Stigliz definition att 

analyseras närmare i kommande diskussion, som komplement till Schillers tolkning och 

påstående. Med utgångspunkt i makroekonomiska- och regionalekonomiska faktorer, 

regleringar, trender i preferenser och försäljningsprocesser så kommer Stigliz definition att 

appliceras. Detta för att få en klarhet i om de nyligen nämnda faktorerna kan anses vara 

fundamentala och förklara de ökande bostadspriserna.  
 

Makroekonomiska faktorer 

Bostadspriserna i Stockholms län har sedan mitten på 90-talet avvikit ifrån inflationstakten, 

vilket även skedde i USA i samband med att bostadsbubblan växte för att sedan spricka för 

åtta år sedan. Finansanalytikern Goran Rubil anser att bostadspriser som ligget högt över 

inflationstrenden är en stark varningssignal som kan indikera på att det föreligger en 

bostadsbubbla. Tas dock fler parametrar i beaktandet, såsom globalisering och strukturella 

förändringar, kan dessa stå för en del av förklaringen. Rubil anser dock att ekonomin är 

cyklisk och att historiska jämförelsemått som fungerat väl innan är dumt att avfärda. I och 

med att bostadspriser tidigare har följt inflationstakten så är det svårt att argumentera för 

detta historiska jämförelsemått, då vi inte upplevt detta scenario tidigare. Det som visas i 

bilden i avsnitt 1.6 är alltså en ny företeelse vilket gör det svårt att spekulera kring vad som 

ska hända framöver, kommer priserna att fortsätta uppåt, avstanna eller falla? 

 

En av anledningen till att bostadspriserna i Stockholms län har ökat så kraftigt sedan 90-

talet kan förklaras av att Sveriges fastighetskris ledde till att bostäder blev undervärderade. 

Samtidigt var den generella inflationsnivån negativ och den fasta växelkursen hade precis 

lämnats. Även ökad globalisering har lett till att förmögenheter ökat på ett sätt som inte helt 

kan speglas av inhemsk ekonomi, detta är alltså en av anledningarna till att bostadspriser 

inte följer inflationstrenden (Avsnitt 3.3.1 Inflation & Arbetslöshet). 
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Trots att arbetslösheten i Sverige är hög har bostadspriserna fortsatt att öka. Detta är 

anmärkningsvärt då den låga tillväxten och höga arbetslösheten borde leda till en stagnation 

eller prisnedgång på bostäder (Avsnitt 3.3.1 Inflation & Arbetslöshet). Den höga 

arbetslösheten beror på lågt konjunkturläge och rent teoretiskt leder detta till låg 

konsumtion och låga investeringar, vilket vi inte kan avläsa på bostadsmarknaden. 

  

De ökande bostadspriserna i Stockholms län kan förklaras av den rådande räntenivån, där 

hushållen har kapacitet att bära större lån än tidigare då det finns en tydlig korrelation 

mellan låg ränta och ökad efterfrågan på bostäder (Avsnitt 3.3.2 Bostadsbyggandet). Sedan 

mitten av 90-talet har vi haft en nedåtgående ränta vilket kan förklara den stora 

prisutvecklingen på bostäder. Även hushållens ökade reallöner kan anses vara en 

fundamental orsak och ge en förklaring till bostadsprisernas utveckling i relation till 

inflation (Avsnitt 3.3.1 Inflation & Arbetslöshet). Lägre finansieringskostnader till följd av 

globalisering, förändrat valutasystem, lägre finansieringsrisk i kombination med stigande 

reallöner kan förklara en del av prisökningstakten på bostäder i relation till inflation, då 

växande inkomster och ett lågt ränteläge ger en ökad likviditet och gör det möjligt för en 

prisutveckling på bostadsmarknaden. 

 

Regionalekonomiska faktorer 

I teorin ska bostadsbyggandet påverkas positivt av en ökad efterfrågan. Men i Stockholm 

besvaras inte denna efterfråga med fler bostäder. Stockholms utbud på bostäder är betydligt 

lägre än rådande efterfrågan vilket gör att jämviktsläget inte representerar ett egentligt 

värde. I en rapport från Sveriges Handelskammare år 2014 står det att 122 000 bostäder 

saknas i Stockholm (Avsnitt 1.2 Problemdiskussion). Eftersom att Stockholms län är en 

tillväxtregion så är bostadsmarknaden mer expansiv då det flyttar hit hushåll ifrån andra 

städer på grund av bland annat jobb och studier. Detta gör att Stockholm behöver ett 

bostadsbyggande som representerar denna ökning. 

 

De flesta nyproducerade bostäder är bostadsrätter, vilket gör att dessa hamnar där det finns 

en potentiell vinstmarknad för byggentreprenörerna (Avsnitt 3.3.2 Bostadsbyggandet). 

Bristen på hyresrätter, samt en icke fungerande hyresmarknad, gör hyresmarknaden 
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ineffektiv då hushåll generellt sett inte har tid att vänta för att få en bostad i Stockholms län. 

Det leda då oftast till att man accepterar att betala lite mer för sin bostad.  

 

Bostadsbyggandet bör anses vara den främsta anledningen till de kraftigt ökade 

bostadspriserna i Stockholms län. Även allmänhetens rätt att få överklaga byggbeslut 

försenar nyproduktionen av bostäder vilket öppnar upp för en diskussion för huruvida 

överklaganden från allmänheten ska accepteras i den mån det gör eller inte. 

 

Trender i preferenser  

Evidensgruppen har i sin rapport sammanställt prishöjande attribut. Skulle ett 

bostadsrättsområde investera i kultur- och restaurangverksamhet så är detta alltså ett rimligt 

motiv för en prisökning på bostäderna i närheten. Samma sak gäller även till exempel 

närhet till tunnelbana eller pendeltåg (Avsnitt 3.3.3 Trender). Att bo i innerstaden med 

närhet till City är ett annat prishöjande attribut. Därför kan det genomsnittliga 

kvadratmeterpriset i de centrala delarna av Stockholm motiveras. Men vad förklarar då att 

priserna ständigt fortsätter att öka - varför är det mer värt att bo i Stockholms innerstad nu 

än vad det var för ett år sedan, när utbudet i stort sett är detsamma? Stockholm är en 

växande stad, där närgränsande förorter växer samman allt mer med innerstaden. Vi anser 

att prisökningen i stadskärnan kan förklaras av detta då det blir mer attraktivt att bo nära 

City i takt med att Stockholm ”växer”, därmed inte sagt att bostadsbyggandet växer i 

tillräckligt snabb takt (Se avsnittet innan om regionalekonomiska faktorer).  

 

Av de undersökningar som gjorts för att granska människors förväntningar av framtida 

bostadspriser har slutsatser dragits att spekulationsköpen hittills är få (Avsnitt 3.3.3 

Förväntningar). De som köper en bostad gör det främst för att bo i, inte för att kunna sälja 

med vinst. Underförstått blir människor därför tvungna att betala de höga priserna för att ha 

någonstans att bo, alternativt tvingas att flytta långt från Stockholm. Schiller förklarar detta 

som att människor accepterar de höga priserna idag för att de anser att priserna följer en 

uppåtgående trend och kommer att fortsätta öka (Avsnitt 3.1.1 Robert Schillers Definition). 

 

Vi har förståelse för att trender i preferenser kan öka priser i bostadsområden när det till 

exempel byggs fler restauranger eller busslinjer.  Däremot anser vi inte att rådande trender 
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och förväntningar inte räcker till som fundamentala förklaringar till de kraftigt ökande 

priserna som förekommer idag. Detta då trenderna har varit konstanta under en mycket lång 

tid, med undantag från Gröna vågen på 70-talet. Bostadspriserna började öka kraftigt först i 

slutet på 90-talet vilket gör det svårt att se trender i preferenser i ett direkt samband till 

dagens prisnivåer. 

 

Regleringar 

Riksbankens beslut att införa regleringar, såsom amorteringskrav och bolånetak, indikerar 

på att det föreligger en viss risk på bostadsmarknaden. Den främsta risken är hushållens 

möjlighet till att ta stora bolån, vilket blir ett resultat av ökande bostadspriser. Då 

amorteringskravet ännu inte har införts är det inte möjligt att avgöra dess effekt på 

bostadspriserna. Ser man däremot till bolånetaket som infördes för cirka fem år sedan så 

verkar det i sig inte haft någon bromsande verkan på bostadspriserna (Avsnitt 3.3.4 

Bolånetaket). Det Finansinspektionen däremot konstaterat är att det haft en minskande 

effekt på de tidigare stigande belåningsgraderna. Det stora problemet med att det inte 

lyckats bromsa de ökande bostadspriserna anses vara just obalansen mellan utbud och 

efterfrågan, vilket verkar vara en återkommande faktor som förklarar att priserna kan 

fortsätta stiga, framförallt i Stockholms län. Det får dock inte förkastas att prisuppgångarna 

också kan bero på en existerande bostadsbubbla. 

  

Likt argumentet om att låga räntor bidrar till ökad efterfrågan på lån, och därmed möjlighet 

för bostadspriserna att öka, så borde regleringar minska efterfrågan på lån, och uppmuntra 

priserna att sjunka något. Gällande bolånetaket så verkar det inte kunna försvaras som 

fundamental förklaring då dess önskade effekt om att bromsa priserna inte verkar ha 

uppnåtts.  

 

Försäljningsprocesser 

Det låga utbudet och den låga räntan försvårar användandet av acceptpris, där mäklaren kan 

finna det svårt att sätta ett ”korrekt” marknadspris (Avsnitt 3.3.5 Acceptpriser). På grund av 

den höga efterfrågan uppstår, acceptpris till trots, en budgivning. Därav förlorar acceptpris 

sitt syfte och omvandlas istället till en form av lockpris då det kalkylerade marknadsvärdet 

är undervärderat. 
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Teknikutvecklingen leder till att budgivningen blir enklare, snabbare och mer opersonlig. 

Snabbheten utnyttjas av budgivare då dessa ser de som ett sätt att bli av med andra 

budgivare. Det leder också till ogenomtänkta bud och anonymiteten gör det lättare att lägga 

bud man inte står för (Avsnitt 3.3.5 Teknikutvecklingen). Detta kan ha effekt på slutgiltigt 

pris som lätt trissas upp. 
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5. Slutsats 

Enligt Robert Schillers definition kan vi ej dra slutsatsen om det föreligger en 

bostadsbubbla i Stockholms län, detta då jämviktsläget mellan utbud och efterfrågan är helt 

satt ur spel. I enlighet med Joseph E Stigliz teori anser vi att det finns tillräckligt starka 

fundamentala faktorer som säger emot förekomsten av en prisbubbla på bostäder inom 

Stockholms län.  

 

• Kan de ökande bostadspriserna förklaras av makroekonomiska faktorer, så som 

inflation och arbetslöshet, samt lågt ränteläge? – Ja, delvis.  Avsnitt 3.3.1 

Makroekonomiska faktorer. 

 

Låg inflation och ökad arbetslöshet leder teoretiskt sätt till lägre priser, samtidigt har 

bostadspriserna i Stockholms län ökat. Den låga inflationen och arbetslösheten har 

lett till lägre räntenivåer, vilket bidrar till att hushåll har möjlighet att bära större 

bostadslån. Rådande ränteläge kan därmed anses vara en fundamental förklaring till 

dagens prisnivåer på bostäder i Stockolms län. 

 

• Kan regionalekonomiska faktorer, det vill säga bristen på bostäder, förklara de 

ökande priserna i Stockholms län?– Ja. Avsnitt 3.3.2 Regionalekonomiska 

faktorer.  

 

Stockholms läns utbud på bostäder är betydligt lägre än den efterfrågan som 

existerar vilket gör att detta anses vara en fundamental orsak till att bostadspriserna 

ökar. 

 

• Beror ökade bostadspriser på trender i preferenser? – Nej. Avsnitt 3.3.3 Trender i 

preferenser.  

 

Rådande trender och förväntningar kan inte anses räcka till som en fundamental 

förklaring till de kraftigt ökande priserna som förekommer idag. Detta då trenderna 
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har varit konstanta under en mycket lång tid, med undantag från Gröna vågen på 70-

talet. Bostadspriserna började öka kraftigt först i slutet på 90-talet vilket gör det 

svårt att se trender i preferenser i ett direkt samband till dagens prisnivåer. 

 

• Har regleringar har någon inverkan på bostadspriser - har bolånetaket dämpat 

efterfrågan på bostadslån hos hushåll och kan ett amorteringskrav i Sverige komma 

att påverka bostadspriserna? – Nej.  Avsnitt 3.4.4 Regleringar.  

 

Nämnda regleringar minskar aktörerna på bostadsmarknaden då färre hushåll har 

möjlighet att ta lån, samtidigt som det bildas en inlåsningseffekt på marknaden och 

därmed ett minskat bostadsutbud. Regleringarna anses därmed inte vara en 

fundamental förklaring till de ökade bostadspriserna i Stockholms län. 

 

• Har acceptpris samt teknikutvecklingen, påverkat prisutvecklingen på bostäder i 

Stockholms län? – Ja, delvis. Avsnitt 3.3.5 Försäljningsprocesser. 

Acceptpris har förlorat sitt syfte då skillnaden mellan utgångsbud och slutgiltigt pris 

har ökat på senare tid. Detta kan dock inte betraktas som en fundamental förklaring 

till rådande prisnivåer på bostäder. Teknikutvecklingen däremot kan anses hetsa upp 

en budgivningsprocess och öka gapet mellan utgångsbud och slutgiltigt pris, vilket 

kan vara en förklaring till ökande bostadspriser och därmed en fundamental orsak 

till rådande prisnivåer på bostäder i Stockholms län. 

 

Ser man till helheten så är det inte helt oförklarligt att priserna på bostäder kunnat öka 

så pass mycket som de gjort de senaste tio åren; kombinationen av mycket låga räntor, 

ett ännu inte infört amorteringskrav, samt ett alldeles för lågt utbud av bostäder i 

relation till efterfrågan kan vittna om att det inte föreligger en bostadsbubbla.  

 

Sammanfattat kan vi dra slutsatsen att det inte idag existerar en bostadsbubbla på 

Stockholm läns bostadsmarknad. Det förefaller osannolikt med ett plötsligt prisfall. Om 

räntorna däremot ökar, amorteringskravet sätts i bruk och bostadsbyggandet tar fart så 

är det troligaste resultatet att priserna anpassas nedåt och att det skapas en mer 

prisstabiliserad bostadsmarknad i Stockholms län. 
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Sveriges advokatsamfund. Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån, 

FI Dnr 14–16628. Ramberg A. 2015. Hämtad 2015-05-

08. 3.3.4 Regleringar (Amorteringskrav) 

Uppslagsverk 

Nationalencyklopedin Gröna vågen. Ottosson L. Hämtad 2015-04-02. 3.3.3 

Trender i preferenser (Trender) 

 
 



48 
 

 
Rörlig media 

TV4 Nyheterna Bankchefer oroliga för bostadsbubbla. TV4 Play. 2015-

02-11. Hämtad 2015-05-05. 1.1 Inledning, 1.2 

Problemdiskussion 
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Bilaga 
 

Intervju Petter Eriksson, Swedbank        2015-05-26 

Fråga 1: Vad är den största skillnaden idag och för 10-20 år sedan vid beviljandet av lån och 

kreditgivningsprocessen?   

– Ingen större skillnad. 

Fråga 2: Har kapitalsvaga hushåll idag lättare eller svårare att bli beviljade lån om man ser till ett historiskt 

perspektiv? 

– Både och. Det som är lättare idag är att vi kan finansiera upp till 85% av bostadens värde. Där var vi 

tuffare förut. 

Fråga 3: Är det vanligt att kreditinstitut inte får tillbaka sin kredit?  

– Nej de är det inte. 

Fråga 4: Vad tror ni att amorteringskravet kommer bidra med?  

– Det kommer bli tuffare för hushållen att låna då det drar ner våra kontrollkalkyler. Blir även svårare för 

yngre/ förstagångs köpare att komma in på bostadsmarkanden som kanske ofta behöver börja på en hög 

belåning. 

Fråga 5: Upplever ni att bostadspriserna rusat iväg i takt med att räntan har sänkts? (3.3.1 

makroekonomiska faktorer - ränteläget) 

– Ja det gör vi. Det tillsammans med inflyttning till Stockholm drar upp priserna. 

Fråga 6: Hur ser ni till att individualisera kreditgivningen i ett mer geografiskt perspektiv? Tar ni hänsyn till 

var bostaden befinner sig då det föreligger olika risk i olika områden?  

– Det gör vi ofta. Vi tittar mycket på vilket område bostaden befinner sig i. 

Fråga 7: Finns det några likheter idag med bostadskrisen som var på 90-talet, går det att dra några 

paralleller?  

– Nej vet jag faktiskt inte. 

Fråga 8: Känner ni en viss konkurrens från andra kreditinstitut vid beviljandet av lån i dagsläget? Blir 

kreditbedömningen snällare på grund av detta? (3.3.4 Regleringar - Bolånetaket) 

– Det är framförallt i storstäderna och i synnerhet här i Stockholm en riktigt tuff konkurrens om kunderna. 

Snällare kreditbedömning blir de inte men däremot en tuff prispress på räntorna ibland. 
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Fråga 9: När kan en sådan höjning förväntas?  

– Svår fråga. Absolut kan det bli så. Dock inget som vi ser i närtid. 

Fråga 10: Hur upplever ni att de rådande priserna på bostadsmarknaden påverkar er kreditgivning? Är ni mer 

restriktiva med hänsyn till att bostadspriserna i framtiden kan komma att sjunka eller upplever/utgår ni ifrån 

att det kommer att fortsätta att öka?  

– Vi tittar mycket nu på skuldkvot. Alltså skuldsättningen förhållande till hushållets totala inkomster. De är 

lite nytt för oss men kan bli ett led i de höga bolånen i Stockholm. 

  Fråga 11: Upplever ni att fler hushåll finansierar sina lån med hjälp av s.k. Blancolån, i och med införandet 

av bolånetaket? (D.v.s. att hushåll tar hjälp av dessa lån för att finansiera den del som ligger över 85 %).   

– Nej de gör vi inte. Är man inne på bostadsmarkanden så har man oftast insatsen i sitt befintliga boende. Vi 

är rätt försiktiga med att låna över 85 %. 

Fråga 12: Känner ni på banken att införandet av acceptpriser har mildrat budgivningar och därmed 

differensen mellan utgångpris och slutgiltigt pris? (3.3.5 Försäljningsprocesser - Acceptpris) 

– Nej de gör vi inte 

Fråga 13: Har införandet av internet och mobiler i budgivningsprocessen gjort att priserna har kunnat 

pressats upp ytterligare? Då det är enklare och mer opersonligare att lägga ett bud? (3.3.5 

Försäljningsprocesser - Teknikutvecklingen) 

– Absolut. De går snabbare och är enklare 
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