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Abstract 

In this thesis examines what would happen to the housing market after a period of a stagnant 

economic situation in Sweden. The thesis focuses on housing in Sweden. 

 

The phenomenon of housing bubble is much debated today. At the same time, we now have 

negative repo rate, which never happened before. Housing prices in metropolitan areas has 

increased sharply. Meanwhile, the Swedes debts are also discussed. Since the recent financial 

crisis, the Swedish economy has been quite tough. Today's the mortgage rates are low, due to 

the low repo rate, and many feel they can afford to have larger loans. In a situation like this it 

is important that owners, sellers or buyers of housing are aware of what it means if the 

economy stagnates, if the interest rate and inflation will remain low for a long period. 

Therefore this question is looked in to in the thesis and lead to a scenario analysis in which 

various interest rate and the growth rates applied to a medium family in Sweden. Four 

interviews have been conducted as well.  

 

Models and theories shows that a lowered interest rates contribute to an increased demand for 

housing compared with other assets, which is corroborated by those interviewed. A reduced 

economic activity leads, according to the model, to lower demand in the housing market. The 

interviewees say that a slowdown in economic activity would contribute to a reduction in the 

consumption of durable goods instead. Further, it has been demonstrated that the number of 

transactions reacts faster than prices to economic shocks. 

 

Japan has experienced a long period of both low inflation (even deflation), and no 

development in the housing market. Like Japan in the early 1990s, Sweden suffered a crash 

after a housing bubble. The market recovered quickly, however, and the last financial crisis in 

2008 only affected housing prices marginally. 

 

A longer period of stagnation would probably cool down the market, the number of 

transactions would be less and the overall consumption would be affected. This is due to the 

extreme population growth, the low construction and Swedes sympathetic view of their 

dwelling. A longer period of stagnation would thus not affect housing prices more than 

marginally. 
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Examensarbete 
  

  Titel Vad skulle hända med bostadsmarknaden vid 

en längre tids stagnerad ekonomisk situation i 

Sverige? 

En analys av påverkande prisfaktorer och 

möjliga framtida scenarion 

Författare Therese Widin 
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Handledare Inga-Lill Söderberg och Nicolaus Lundahl 
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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks vad som skulle hända med bostadsmarknaden vid en längre tids 

stagnerad ekonomisk situation i Sverige. Uppsatsen fokuserar på bostäder i Sverige.  

 

Fenomenet bostadsbubbla är omdiskuterat idag. Samtidigt har vi en situation med negativ 

reporänta vilket aldrig tidigare inträffat. Bostadspriserna i storstadsregionerna ökar kraftigt. 

Samtidigt diskuteras även svenskarnas skuldsättning. Sedan den senaste finanskrisen har 

Sveriges ekonomi varit aningens seg. Idag är boräntorna låga, i och med den låga reporäntan, 

och många anser sig ha råd att ha större lån. I en situation som denna är det viktigt att man 

som sägare, säljare eller köpare av en bostad har kännedom om vad det innebär om ekonomin 

stannar av, räntan förblir låg under en lång period och inflationen likaså. Därför utreds denna 

fråga i uppsatsen som utmynnar i en scenarioanalys där olika ränte- och tillväxtnivåer 

appliceras på en medelfamilj i Sverige. Även fyra intervjuer har genomförts som underlag. 

 

Modeller och teorier pekar på att en sänkt räntenivå bidrar till en ökad efterfrågan på bostäder 

jämfört med andra tillgångar, vilket även styrks av de intervjuade. En minskad ekonomisk 

aktivitet leder enligt modellen till lägre efterfrågan på bostadsmarknaden. De intervjuade 

menar istället att en minskad ekonomisk aktivitet skulle bidra till en minskning i konsumtion 

av sällanköpsvaror. Fortsatt har påvisats att antalet transaktioner reagerar snabbare än priset 

vid ekonomiska chocker.  

 

Japan har upplevt en lång period med både låg inflation (även deflation) och ingen utveckling 

på bostadsmarknaden. Liksom Japan i början av 1990-talet drabbades Sverige av kraschen 

efter en bostadsbubbla. Marknaden återhämtade sig dock snabbt och vid den senaste 

finanskrisen år 2008 påverkades bostadspriserna endast marginellt.  

 

Det som förmodligen skulle hända vid en längre tid av stagnation är att marknaden skulle 

svalna, antalet transaktioner minska och den allmänna konsumtionen påverkas. Detta på 

grund av den extrema befolkningstillväxt som råder, det låga byggandet och den sympatiska 

synen på bostaden som svenskar har. En längre tids stagnation skulle alltså inte påverka 

bostadspriserna mer än marginellt. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

”Det är först när en bostadsbubbla har spruckit som vi vet att vi har varit i en sådan”. Detta 

menar Roland Andersson. Vidare poängterar han att bostadspriserna kan felaktigt uppfattas 

som att de avspeglar fundamenta. Det vill säga att det istället förekommer en bostadsbubbla 

på marknaden. Detta i samband men en kraftigare uppgång i hushållens räntekostnader i 

framtiden kan starta ett kraftigt prisfall och tvinga folk från hus och hem. Därför är det viktigt 

att tala om riskerna för och konsekvenserna av en bubbla på bostadsmarknaden.
1
 

 

Den 18 mars 2015 fattade Riksbanken beslut om att reporäntan skulle sänkas till - 0,25 %. 

Riksbankens direktion bedömde att det behövdes en allt mer expansiv penningpolitik för att 

understödja en önskad uppgång i inflationen
2
. Aldrig tidigare har Sverige haft en negativ 

reporänta. Diskussionen kring hur detta beslut påverkar hushållen är en aktuell fråga som 

ingen tycks ha svar på. 

 

Sveriges ekonomi har inte återhämtat sig som man trott. Sedan lågkonjunkturen inleddes år 

2007 har Sverige haft en positiv BNP utveckling med högre siffror än EU:s ekonomiska 

motor Tyskland. Men befolkningstillväxten är mycket hög och BNP per capita har däremot 

sjunkit. Detta gör att den officiella BNP-statistiken blir missvisande då BNP per capita är ett 

bättre mått på välståndet och välfärden i ett land än enbart BNP. BNP per capita har sjunkit 

0,2 procent sedan år 2007. Motsvarande utveckling i Tyskland och Österrike har varit plus 4,8 

respektive plus 1,2 procent.
3
 

 

Det finns många faktorer som gör nulägets situation unik på fastighetsmarknaden, vilket gör 

det svårt att veta vad som kommer ske i framtiden. En kraftig prisuppgång i 

storstadsregionerna har kunnat skådas. Det är 23 år sedan den senaste ordentliga 

fastighetsbubblans krasch år 1992. De som tror på trender på bostadsmarknaden förutspår att 

det kanske snart är dags igen. Samtidigt når räntan och inflationen botten och lite mer därtill.  

Detta göra att tankar och spekulationer tar fart hos de flesta aktörer på bostadsmarknaden. Om 

dagens tröga tillväxttakt skulle hålla i sig länge, hur påverkas hushållen? Inte en helt orimlig 

situation men en helt ny situation för Sverige och dess befolkning. Därför är det viktigt att 

försöka förstå sig på hur rådande förhållanden påverkar framtidens marknad och ekonomi. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som skulle kunna hända med 

bostadsmarknaden vid en längre tids stagnerad ekonomi med låg ränta och låg inflation. En 

                                                 
1
 Andersson, R. sid 77 

2
 Riksbanken 2015 

3
 Hellekant 
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scenarioanalys visar på ett tydligt sätt vilken inverkan en låg ränta och låg inflation har på 

bostadspriser. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsen fokuserar endast på bostäder, ej kommersiella fastigheter, med Sverige som 

geografisk avgränsning. En längre tid motsvarar i uppsatsen ca tio år. Uppsatsen fokuserar 

mest på ägda bostäder, så som småhus och bostadsrätter. 

 

1.4 Definitioner 
 

Med stagnerad ekonomi menas i uppsatsen ett tillstånd utan ekonomisk tillväxt. När 

avsaknaden av långsiktiga investeringar leder till sjunkande eller konstant inkomstnivå och 

därmed mindre sparande per capita blir ekonomin stillastående - den stagnerar.
4
  

 

I scenarioanalysen senare i uppsatsen kommer inflationen definiera den tillväxt som inkomst 

och priset på bostäder har. 

 

1.5 Uppsatsens fortsatta struktur 
 

Uppsatsen fortlöper med ett kapitel där val av metod och tillvägagångssätt beskrivs. Därefter, 

ett inledande kapitel med grundläggande teori om hur bostadsmarknaden fungerar, hur olika 

faktorer som räntan och inflationen påverkar marknaden samt övriga faktorer som påverkar 

priset på fastigheter. Sedan beskrivs tidigare krissituationer som uppstått både i Sverige och i 

Japan, där den sistnämnda gått igenom en extrem period under många år. För att sedan kunna 

jämföra denna teori och insamlade empiri, följer ett kapitel med en presentation av de 

intervjuades åsikter om marknaden och möjliga scenarion för framtiden. Detta utmynnar i en 

scenarioanalys i vilken de viktigaste fenomenen förtydligas genom att appliceras på en 

genomsnittsfamilj i Sverige. Avslutningsvis följer två kapitel med diskussion och slutsatser 

där resultatet av tidigare kapitel analyseras.  

 

  

                                                 
4
 Financial Times 
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2. Metod 

 

2.1 Val av metod 
 

Som metod för att tydligt och konkret påvisa hur en stillastående ekonomi skulle påverka 

bostadsmarknaden har en scenarioanalys valts som metod. En scenarioanalys är vanligen två 

till fyra projektioner av potentiella utfall i framtiden som används som verktyg av 

beslutsfattare för att fatta beslut, klargöra nuvarande åtgärder och efterföljande konsekvenser.
5
 

Viktigt att uppmärksamma är att scenarioanalysens kvantitativa utfall bygger på den tidigare 

kvalitativa empirin i form av intervjuer samt insamlad empiri i form av tidigare aktörers 

erfarenheter. Detta medför en relativt låg grad av exakthet. Dessutom görs jämförelsen från 

idag och framåt i tiden vilket gör det omöjligt att presentera resultatet med exakthet.  

 

Fyra intervjuer och insamlad empiri ligger till grund för scenarioanalysen. Intervjuerna som 

genomförts har varit av semistrukturerad samt ostrukturerad karaktär, med mål att upptäcka 

och låta de intervjuade utveckla sina idéer och meningar på ett friare sätt.
6
  

Intervjuerna har gjorts för att ge en tydligare bild av marknaden, spekulationer om framtiden 

och tankar kring frågeställningen med inriktning på Stockholm och nutiden. De intervjuade 

arbetar för olika företag och institutioner samt med olika frågor. Detta medför skilda 

ståndpunkter och avstamp i frågorna.  

 

Utifrån tidigare studier och erfarenheter från andra aktörer har en grund och ett ramverk av 

historien och omvärlden gjorts. Detta för att ge djupare förståelse för hur vi hamnat där vi är 

idag samt vad som skulle kunna ske i Sverige om åtgärder och försiktighet ej vidtas. Kan det 

som skedde på Japans fastighetsmarknad ske här? Förstår man inte historien kan det vara 

svårt att förutspå framtiden.  

 

2.2 Tillvägagångsätt 
 

Till att börja med genomfördes omfattade informationsinhämtning kring tidigare studier inom 

ämnet, prispåverkande faktorer samt Japans marknad. 

 

Intervjuerna har skett löpande och beroende på tidpunkt både fungerat som idéskapare och 

gett svar på konkreta frågor som lett arbetet vidare. De som intervjuats är Per Jaldesjö, 

bolånerådgivare och civilekonom på Bättre Bolån, Lars-Erik Nykvist, verkställande direktör 

på Fastighetsbyrån och Bengt Assarsson senior ekonom vid Realekonomisk Analys på 

Konjunktionsinstitutet (KI). Även en intervju av mer diskussionskaraktär utan specifika 

frågor med professor Hans Lind, Bygg- och Fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska 

Högskolan, har hållits som stöd och för idéskapande i ett tidigt skede. Intervjuerna med Lind, 

Jaldesjö och Nykvist var personliga möten med bandinspelning. Intervjun med Assarsson 

skedde per mail. De intervjuade har valts ut för att de flesta av dem arbetar med frågor kring 

                                                 
5
 Ratcliffe sid 130 och 138 

6
 Denscombre sid 234 - 235 
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bostadsmarknaden dagligen, men med helt olika perspektiv och syfte. Se Bilaga 1, 2 och 3 för 

intervjufrågor.  

 

Med detta som utgångspunkt kunde scenarioanalysen genomföras med ett tydligt exempel, en 

genomsnittsfamilj med två barn. Scenarioanalysen belyser funna fenomen och deras påverkan 

på denna familjs ekonomiska situation mer konkret.  
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3. Teori 

 

3.1 Utbud och efterfrågan 
 

Där de fundamentala faktorerna efterfrågan och utbud möts, sätts priser på bostadsmarknaden. 

Då fastigheter är både varaktiga konsumtionsvaror och tillgångar måste det skiljas på priset på 

själva fastigheten och priset på boendetjänsten (som motsvarar vad en hyresgäst skulle betala 

för att bo). Vad marknaden är villig att betala för ett specifikt objekt beror på brukarkostnaden 

för bostaden. Brukarkostnaden består dels av kapitalkostnaderna för innehavet, dels av drifts- 

och underhållskostnader för att producera boendetjänsten. Kapitalkostnaden för innehavet 

beror på bolåneräntor, skatter, finansieringsmöjligheter och förväntade kapitalvinster. De 

senaste två årtiondena har kapitalkostnaden för boende i Sverige minskat i och med lägre 

räntor, enklare bostadsfinansiering och sänkt bostadsbeskattning. Med sänkt kapitalkostnad 

och därmed brukarkostnad har bostadsköparen råd att betala ett högre pris.
7
 

 

 

3.2 Förväntningar 
 

Förväntningars inverkan på prisbildningen är omtalad. Antagandet att bostadsköpare förväntar 

sig att huspriserna skall stiga i samma takt som allmänna konsumentpriser skulle kunna vara 

ett naturligt riktmärke, men är inte förenligt med en rationell syn på bostadsmarknaden. 

Istället skulle rationella förväntningar vara att huspriserna utvecklas i samma riktning som 

tidigare på kort sikt men återgår till en trend (cykel) på lång sikt. Eftersom den typiska 

tidshorisonten för en bostadsinvestering är flera år skulle återgångseffekten dominera. 

Rationellt sett skulle således huspriser falla efter en långvarig period av prisökningar. 
8
 

 

 

3.3 Påverkan av ränteläge och ekonomisk aktivitet 
 

Z. Adams och R. Fuss (2010) har utvecklat en modell över hur makroekonomiska variabler 

påverkar reala huspriser. En del av den presenteras nedan i Figur 1 (nedre del om ändrade 

konstruktionskostnaders påverkan har tagits bort då den är irrelevant i sammanhanget).   

 

                                                 
7
 Englund 

8
 Englund 
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Figur 1: ”The impact of macroeconomic variables on real house prices. The upper panel shows the effects of an 

increase in economic activity. The middle panel shows the effects of an increase in long-term interest rates. The 

lower panel shows the effects of an increase in general construction costs”. Källa: Adams & Füss 

 

Den övre delen i Figur 1 visar vad en ökning i ekonomisk aktivitet uttryckt i real 

penningmängd, real konsumtion, real industriell produktion, real BNP och sysselsättning ger 

för effekt på fastighetssektorn. Den disponibla inkomsten är en vanlig indikator på ekonomisk 

aktivitet men har inte använts vid framtagandet av modellen, då variabeln är ett mått på den 

genomsnittliga inkomsten, medan köpare och säljare av hus normalt har inkomster som är 

högre än genomsnittet av populationen. En ökning av den ekonomiska aktiviteten ökar 

således efterfrågan på yta och skiftar efterfrågakurvan till höger (kvadrant I). Eftersom 

bostadsbeståndet inte kan öka på kort sikt ökar istället hyrorna, som i sin tur leder till högre 

bostadspriser på tillgångsmarknaden. Antar man det omvända skulle alltså en minskad 

ekonomisk aktivitet leda till lägre efterfrågan och en sänkning av bostadspriserna.  

 

Den nedre delen i Figur 1 visar vad en ökning av den långfristiga räntan, uttryckt i nominella 

termer, ger för effekt på fastighetssektorn. Inflationen reducerar avkastningen på en 

investering i fastigheter likväl som andra fixed-income tillgångar på samma sätt. Därför 
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uttrycks den långfristiga räntan i nominella termer så att den relativa attraktionskraften mellan 

båda tillgångstyperna förblir oförändrad. En ökning av den långfristiga räntan ökar inte direkt 

efterfrågan på yta men ändrar efterfrågan på att äga bostäder. En högre långfristig ränta ökar 

avkastningen på andra tillgångar, såsom obligationer, i förhållande till avkastningen på 

fastigheter. Därmed skiftas efterfrågan från fastigheter till andra tillgångar på 

tillgångsmarknaden. En högre långfristig ränta ger dessutom högre bolånekostnader vilket 

reducerar efterfrågan och vidare sänker bostadspriserna. Omvänt skulle en lägre långfristig 

ränta ge en ökad efterfrågan på bostäder jämfört med andra tillgångar. 

 

 

3.4 Avreglering 
 

Avregleringen av kreditmarknaderna i flertalet länder under de senaste 40 åren har gjort 

bostadsägande mer attraktivt i bredare grupper. Det kan även ha medfört, som ett resultat av 

en systemövergång mellan två system snarare än en trend, att prisnivåerna höjts.
9
 

 

 

3.5 Transaktioner  
 

Enligt K. Hort (2000), som utvecklat en modell baserat på data från svenska regioner, 

reagerar transaktioner snabbare än priser på ekonomiska chocker (så som räntesänkningar).
10

 

Om bostadsmarknaden går från en uppgång till en nedgång följs det av minskade 

transaktionsvolymer. När marknaden vänder nedåt sjunker utbudet på bostäder och det tar 

längre tid att genomföra en transaktion. Därefter stagnerar priserna. Likaså när marknaden 

vänder från en nedgång till en uppgång, följs det först av en ökning i antalet transaktioner.
11

 

Det visade sig även att säljare reagerar långsammare än köpare på en marknadschock enligt 

K. Horts studie.   

  

                                                 
9
 Englund sid.26 

10
 Hort 

11
 Englund 
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4. Insamlad Empiri: Erfarenheter från olika aktörer 

 

4.1 Japan 
 

Under andra hälften av 1980-talet fram till början av 1990-talet växte den ekonomiska 

bubblan i Japan fram. En snabb och stor uppgång i tillgångspriser, däribland fastigheter, 

tillsammans med en betydande ökning av penningmängd och krediter kunde skådas. Bubblan 

sprack och efter det upplevde Japan tio år av nedåtgående pristrend på bostadsmarknaden (se 

Figur 2). Ett land och en marknad i en annan världsdel och en annan tid som ett exempel på 

vad som faktiskt kan hända. 

 

4.1.1 Bubblan 

 

En ekonomisk bubbla kännetecknas av en hastig prisstegring, överhettad ekonomisk aktivitet 

och betydande ökning av penningmängder och krediter.  

Japan har upplevt stora fluktuationer sedan andra hälften av 1980-talet. Beroende på vilken av 

en bubblas definierade egenskaper man granskar sägs tillgångsprisbubblan i Japan ha börjat ta 

form efter år 1985, även om prisstegringen på tillgångar startade tidigare i blygsam takt.  

Uppgången började först på börsen och sedan med viss tidsförskjutning på 

fastighetsmarknaden. Markpriserna steg mer under den ekonomiska bubblan än de gjort sedan 

mitten av 1950-talet (sedan statistik blivit tillgängligt) både när det gäller inflationsjusterad 

ökning och dess varaktighet.   

Vad gäller ekonomisk aktivitet var expansionen av den japanska ekonomin under denna 

tidsperiod den största sedan Izanagi boomen på 1960-talet, som varade i 57 månader. 

Bruttonationalprodukten växte genomsnittligt med 5,5 % per år respektive 7,2 % under 

Izanagi boomen. Den största motorn bakom expansionen var investeringar i 

anläggningstillgångar, men även ökningar av bostadsinvesteringar och varaktiga 

konsumtionsvaror gav stor effekt.  

Kredittillväxten var mer iögonfallande än den ökande penningmängden. Både bankkrediter 

och finansiering från kapitalmarknader ökade väsentligt som en följd av finansiell avreglering 

och stigande aktiekurser.
12

 

 

4.1.2 Fastighetsskatt 

 

En faktor bakom framväxten av bubblan och en anledning till varför priserna på just 

fastigheter steg är beskattning och reglering kring mark. Skatten var relativt låg på ägande 

men hög vid transaktion vilket bidrog till en tröghet, att folk drog sig för att sälja. I allmänhet 

när en ökning av markpriserna förutses i samband med en låg skattebörda att hålla mark 

skapas incitament att hålla, ej sälja. Det i sin tur dämpade utbudet vilket drev upp priserna 

ytterligare
13

. 
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4.1.3 Kraschen 

 

Det finns tre anledningar till att det uppstod en fastighetsbubbla i Japan. Den första var myten 

om att fastigheter inte sjunker i värde, vilket var förståeligt eftersom priserna i genomsnitt 

ökat med 16 % per år i 35 år mellan åren 1955 och 1990.  

Den andra var Japans dåliga penningpolitik, då bubblan enligt Hitoshi Saito startade år 1985 

efter Plaza Accord. Ett möte där finansministrar och presidenter från fem större länder 

inklusive Japan träffades i New York på Plaza Hotel och bestämde att den amerikanska 

dollarn skulle deprecieras och den japanska yenen apprecieras. Detta var starten på en 

appreciering på 38 % för den japanska valutan vilket chockade exportindustrin i landet och 

fick Bank of Japan att sänka sin ränta från 5 % till 2,5 % på 15 månader i rädsla för en 

allvarlig yen-recession.  

Den tredje anledningen var den odisciplinerade utlåningen. Banker och försäkringsbolag 

investerade hutlösa summor i fastigheter under uppgången. Även byggbolag investerade tungt 

i mark.  

I ett försök att stoppa fastighetsbubblan med de skenande priserna och följderna av en krasch 

höjde regeringen räntan mellan år 1988 och år 1990 till 6 % men var strax tvungen att sänka 

den igen i och med börskraschen.
14

 Det påstås att Japan spenderat över 66 biljoner yen i 

stimulanspaket sedan år 1991.
15

  

Markpriserna i de sex största städerna i Japan år 1999 hade, jämfört med i september år 1985, 

sjunkit med 20 %, och med 80 % sedan den högsta pristoppen i september år 1990.
16

 Först år 

2005 kunde en positiv prisutveckling iakttas (se Figur 2). 

Det som följde kraschen var deflation. Sedan 1995 har Japan med några få undantag haft 

deflation ända fram till för ett par år sedan.
17

 Räntan har varit låg under lång tid (se Figur 3).   

 

 

 

 
Figur 2: Förändringen av försäljningspriser på bostäder på årsbasis 1994-2014 i Japan. Källa: Japan Real Estate 

Institute 
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Figur 3: Marknadsränta Japan 3 månaders löptid. Källa: Data från Riksbanken 2015 

 

4.2 Krisen i Sverige på 1990-talet 
 

Vid toppnivån kring år 1990 var bostadsrättspriserna i Sverige cirka 20 000 kr/kvm. Då var 

det en prisbubbla. En fastighetskris, en finanskris och senare en valutakris fick först styrräntan 

att gå igenom taket och sedan bostadsrättspriserna att falla till cirka 8 000 kr/kvm mellan åren 

1992 och 1993. Efter kraschen år 1992 trodde experter att det skulle dröja till år 2010 innan 

priserna för bostäder skulle vara uppe i 1990 års toppnivåer igen. Men det gick snabbare än 

så.
 
En av anledningarna var övergången till ett bestående låginflationssamhälle, vilket inga 

experter förutspådde. Detta, tillsammans med en flytande krona, gjorde att bolåneräntorna 

pressades ner från tvåsiffriga till ensiffriga procentsatser.
18

  

 

Priserna steg från mitten av 1990-talet fram till år 2007 konstant med tio procent per år. 

Prisstegringen möjliggjordes i och med de åtgärder som vidtogs efter krisen. Det gjordes 

omläggningar av den ekonomiska politiken mot allt mer budgetdisciplin och lägre inflation. 

En kombination av det svaga byggandet, en stark ekonomisk tillväxt, sjunkande räntor och 

börsuppgång bidrog även till prisuppgången.
19

  

 

4.3 Den globala finanskrisen år 2008-2009 
 

Under senare delen av år 2006 började priserna på bostäder i USA sjunka. En effekt av detta 

var att bolånetagarna inte kunde uppfylla sina låneförpliktelser i samma utsträckning. I sin tur 

ökade det osäkerheten kring så kallade MBS:er (mortgage-backed securities) som är 

finansiella instrument vars underliggande tillgångar är de periodiska betalningarna som 

                                                 
18

 Andersson, K. 
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låntagare gör till bolåneinstituten. Händelsen som utlöste finanskrisens andra stadium och 

kritiska punkt, var när den anrika investmentbanken Lehman Brothers lämnade in sin 

konkursansökan den 15 september 2008. Händelsen fick kraftiga efterverkningar på såväl 

börskurser som andra delar av kapitalmarknaden över hela världen. Osäkerheten på 

marknaden var stor och man gjorde allt för att rädda sina tillgångar som blivit värdelösa över 

en natt. Beslutet från det amerikanska finansdepartementet om att inte rädda Lehman Brothers 

sände chockvågor genom bank-och finansvärlden.
20

  

 

Efter finanskrisen föll inte priserna i Sverige mer än marginellt. I många andra länder föll 

priserna betydligt mer. Istället stagnerade marknaden.
21

 Gemensamt för de nordiska länderna 

är att bostadsbyggandet redan minskat innan finanskrisen. Den ekonomiska krisen förstärkte 

sedan denna nedgång i byggande ytterligare.
22

 Detta kan vara en av anledningarna till att 

priserna inte föll kraftigare (se Figur 4). 

 

4.4 Riksbanken om låg inflation 
 

En längre tid med låg inflation skulle kunna leda till att de långsiktiga 

inflationsförväntningarna sjunker och att inflationsmålets roll som riktmärke för pris och 

lönebildningen skulle försvagas
1
.   
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5. Empiri 

 

För att kunna resonera kring hur en längre tids stagnerande ekonomi påverkar 

bostadsmarknaden i framtiden har några personer i branschen intervjuats. Frågorna har också 

behandlat vilka drivkrafter som påverkar köpare och säljare, vad som driver prisutveckling 

och vilka strukturella problem som finns på marknaden. Se Bilaga 1, 2 och 3 för 

intervjufrågor.  

 

5.1 Marknaden 
 

Bostäder kommer inte fortsätta att öka i värde på sikt på samma sätt som de gjort historiskt 

tror Jaldesjö. Han är av åsikten att den nuvarande situationen förmodligen kommer vara en 

ganska unik period. Priserna kan öka i framtiden men inte i samma takt. Däremot kan, till 

exempel Sörmland och Västmanland med sin geografiska närhet till Stockholm, påvisa en 

mycket god utveckling i framtiden, jämfört med Stockholm. Dessa marknader har ännu inte 

haft samma explosionsartade prisstegring som Stockholm. Men på lång sikt är bostadsköp i 

Stockholm en bra investering.  

 

Nykvist menar dock att vi skulle kunna se samma branta prisutveckling i framtiden. 

Befolkningen i Sverige ökar och behöver bostäder. Marknaden kommer fluktuera men i det 

långa loppet finns det mycket som talar för att fastigheter är på uppåtgående och trycket på 

vissa orter kommer fortsatta vara högt. Alltså en fortsatt positiv prisutveckling men med 

svackor, ej linjär.  

 

Enligt Assarsson skulle en stagnerad ekonomi under en längre period påverka på olika sätt. 

Bostadsmarknaden skulle gynnas av lägre räntor men missgynnas av hushållens ökade 

arbetslöshet och lägre inkomster. Sammantaget negativt. 

 

Nykvist är av åsikten, att en ändrad prisnivå slår tuffare mot vanlig konsumtion av 

sällanköpsvaror, än vad den gör mot bostadskonsumtion, trots att det i grunden handlar om att 

värdet på den egna bostaden skulle gå ner av någon orsak. Det tar lång tid innan det slår 

igenom som en kris i bostadssektorn. Det är anledningen till att regeringen är försiktig med att 

störa regelverken på bostadssidan. Rädsla finns att det ska slå mot konsumtionen. Nykvist 

påpekar också att bankers kreditförluster avseende bostäder har varit extremt låga historiskt. 

 

5.2 Inflationen 
 

Ser man på bostadsmarknaden ur ett köp- och säljarperspektiv, påverkar inflationen 

transaktionsviljan hos parterna ytterst lite, menar Jaldesjö. Inflationen är ett främmande 

begrepp för många. Folk sitter inte och beräknar hur deras lån eventuellt kommer erodera.  

Nykvist är av åsikten, att den historiska inflationen är något som de som varit med under de 

gynnsamma åren kan titta tillbaka på och jämföra med men inget som är en levande fråga. 

Man har vant sig vid att leva med en låginflationspolitik.  
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Inflationsmålet
23

 kommer vara uppnått i början av år 2017 tror Assarsson.  

 

5.3 Räntan 
 

Nykvist tror att den låga räntan som råder i dagsläget, triggar igång tankar kring att man 

skulle vilja bo annorlunda. Han tycker också att Riksbankens räntebana är oerhört låg. Räntan 

förblir låg under lång tid. 

Assarsson anser att det är rimligt att Sverige kommer ha en längre period med låga räntor 

framöver. Räntan på 3-månaders statsskuldväxlar kommer ligga under 2 % fram till år 2020. 

 

 

5.4 Anledningar till prisförändring 
 

Enligt Nykvist ligger det någonting i att fastigheter är fördelning av jord i grund och botten, 

som är en ändlig tillgång. Ökar befolkningen, vilket är fallet i storstäderna, behövs fler 

bostäder. Med det följer att det finns ett reellt värde i fastigheter och jord. En annan trend som 

pågått ett tag, men är väldigt tydlig nu, beskriver Nykvist som den gråa vågen. En stark 

urbanisering där till och med familjer som får barn, överväger att stanna i sin 2 rumslägenhet i 

citykärnan, snarare än att flytta utanför staden. Man är alltså beredd att offra ganska mycket 

gräskontakt för att bo riktigt centralt. Denna trend borde således hänga ihop med en 

prisuppgång på fritidshus. Sommarställen och fritidshus är otroligt konjunkturkänsliga då de 

ej på samma sätt som bostäder är livsnödvändiga. Detta gör fritidshuset till en bra 

konjunkturbarometer på bostadsmarknaden.  

I exempelvis Japan som har en minskande befolkning är det ganska lätt att hitta en bostad, 

anser Lind. 

 

5.5 Transaktioner  
 

Lind illustrerar marknaden med utbud och efterfrågan, där utbudet motsvarar de som vill sälja 

och efterfrågan motsvarar de som vill köpa. Ett sämre ekonomiskt läge med lågkonjunktur, 

BNP-fall och ökad arbetslöshet leder till fallande efterfråga. Standardförutsägelsen är att ett 

fall i efterfrågan medför att priserna sjunker. Människor som funderar på att sälja väntar 

istället, om de har möjlighet, och priserna hamnar inte i jämviktspunkten. Resultatet blir ett 

litet prisfall med en stor transaktionsmässig stiltje. Ett exempel på detta var senaste 

finanskrisen 2008. Antalet transaktioner minskade kraftigt men inte priserna. Även Jaldesjö 

menar att krisens lindriga påverkan på priserna berodde på lågt utbud. 

 

Lind anser att nyckelfrågan i vad som händer med priserna är de faktorer som avgör om 

säljaren väntar istället. Kan man vänta, vill man vänta. Ibland har man inget val och måste 

sälja, till exempel i Danmark, där många köpte på sig två lägenheter, sedan föll plötsligt 

efterfrågan på bostadsmarknaden. I USA, där man kan lämna in sitt hus till banken och bli av 

med alla lån, valde bankerna att sälja. I Spanien byggdes det i sådana mängder, att när 
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efterfrågan redan var låg kom ännu fler objekt ut på marknaden och pressade ner priserna 

ytterligare. Just under och efter den senaste finanskrisen så kunde man i Sverige vänta. Det 

gjorde även situationen lättare när räntorna sänktes. Sverige har ett högt socialt skyddsnät.  

 

5.6 Bostaden som investering 
 

Jaldesjö menar även på en extrem optimism bland bostadsägare vad gäller framtida 

prisuppgång. Han förklarar att de skarpt avråder till köp i investeringssyfte. Det finns många 

som framförallt tittar på nyproduktion som bokar i syfte att göra en bra affär, inte med avsikt 

att flytta in. I dessa fall hjälper Bättre Bolån inte till med finansiering. 

Nykvist menar ändå att svensken har ett otroligt sympatiskt förhållande till sin bostad, att 

väldigt få av de bostadsaffärer som görs i Sverige grundar sig i investeringstänk. Man ser 

istället sin bostad som en förutsättning för sitt och sin familjs goda liv. Om det sedan skulle 

visa sig vara ekonomisk fördelaktigt i längden så är det bara en bonus, vilket Jaldesjö också 

hävdar. Faller priserna ser man det som kostnaden för att man bott bra under tiden. Till viss 

del beror det på att det finns en väldigt konservativ skrivning i bostadsrättslagen som tillåter 

föreningar att skriva in ett krav på att man måste bosätta sig i bostaden för att få köpa. Detta 

leder till att tåligheten kring det boendet är extremt hög. Det är mycket man gör avkall på 

innan man säljer sitt enda hem. Detta även trots en situation då man till exempel förlorar 

jobbet.  

 

5.7 Köpares och säljares kunskap om marknaden 
 

Många är medvetna om de senaste nyheterna kring bostadsmarknaden men besitter inte 

kunskap om vad ett ändrat ekonomiskt läge skulle innebära, tror Jaldesjö. Kommande 

förändringar känner man till men inte alltid hur dessa förändringar kan påverka. 

Nykvist menar å andra sidan att man underskattar medelsvenskens kunnande i lite mer 

komplicerade ekonomiska frågor. När man under en period står i begrepp att fatta beslut eller 

befinner sig i en skuldsättningsprocess är man väl påläst. De som inte ska köpa eller sälja på 

ett tag behöver inte vara pålästa om de har en stabil situation.   
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6. Scenarioanalys 

 

 

För att på ett konkret sätt se hur en längre period med låg ränta och ingen inflation skulle 

påverka en svensk familj kostnadsmässigt, görs här en scenarioanalys där olika parametrars 

inverkan på boendekostnaden undersöks var för sig. Då ingen med säkerhet vet hur en 

stagnerad ekonomi i framtiden exakt påverkar en viss parameter, så som räntan, är dessa 

endast tänkbara scenarier.  

 

 

 
Figur 4: Prisutveckling bostadsrätter år 1996-2014 beräknat på årsbasis. Källa: Svensk Mäklarstatistik 

 

 

 

 
Figur 5: Bolåneräntor och reporäntan år 2006 – 2013. Källa: Statistiska centralbyrån 
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Figur 6: TRIM85 och UND24 är beräknade utifrån KPI uppdelat på cirka 70 undergrupper. UND24 är 

sammanvägd med vikter justerade för den historiska standardavvikelsen. I TRIM85 har de 7,5 procent högsta 

och de 7,5 procent lägsta årliga prisförändringarna exkluderats. Källa: Data från Riksbanken. 

 

 

6.1 Medelsvenskens situation 
 

År 2011 är medianlönen för hela riket 269 726 kr.
24

 Medianinkomsten i Sverige år 2013 för 

sammanboende med två barn är 567 500 kr per år, vilket motsvarar 47 292 kr per månad.
25

  

Kvadratmeterpriset år 2013 är drygt 27 000 kr (se Figur 4). En fyrarumslägenhet alternativt 

ett radhus, med tre sovrum, på 80-100 kvm kostar då 2 160 000 – 2 700 000 kr. Det motsvarar 

bostadsbehovet för en familj med två barn.
 26

 Bolånetaket på 85 % 
27

 innebär att familjen kan 

låna maximalt 1 836 000 – 2 295 000 kr. Andra faktorer som påverkar lånebeloppet är 

familjens tillgångar, inkomst och hur mycket de amorterar per månad. Genomsnittet av detta 

är ett lån på 2 065 500 kr vilket kommer användas i beräkningarna nedan då bostadsköpen i 

Sverige till stor del finansieras av lån.
28

  

 

 

6.2 Räntekostnader som del av inkomst 
 

En klassisk åtgärd för att få fart på en stagnerande ekonomi är sänkta räntor.
29

 Därför görs en 

beräkning på hur det skulle slå mot medelfamiljens boendeutgifter med en kraftigt sänkt 

boränta då detta är ett mycket trolig scenario vid en längre tids stillastående ekonomi.  
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 Skälig storlek enligt konsumentverket. 
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 Finansinspektionen  
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 Statistiska centralbyrån, Figur 5 
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Figur 5 visar de senaste årens räntenivåer. Just nu har vi historiskt låga räntor. ”Räntorna är så 

låga att de hotar att sjunka genom golvet” menar Klas Eklund. Å andra sidan kunde man ha 

bolån på både tolv och fjorton procent på 90-talet.
30

 I Tabell 1 jämförs en låg ränta på två 

procent med en ränta på sju procent, vilket är den nivå som Bättre Bolån, enligt Jaldesjö, 

räknar med i sina kalkyler att man skall klara av som ny bolånetagare. Vidare visas 

räntekostnaden per månad, per år och hur stor kostnaden blir på tio år förutsatt oförändrade 

räntenivåer. Ingen hänsyn har tagits till eventuella amorteringar. Alla inkomstberäkningar är 

gjorda efter medianinkomsten för en tvåbarnsfamilj år 2013. Ingen hänsyn har tagits till 

räntebeskattning. 

 

Tabell 1: Ingen tillväxt  

 Månadskostnad Årskostnad Kostnad 10 år Del av inkomst efter 10 år 

2 % 3 443 kr 41 310 kr 413 100 kr 7 % 

3 % 5 164 kr 61 965 kr 619 650 kr 11 % 

4 % 6 885 kr 82 620 kr 826 200 kr 15 % 

5 % 8 606 kr 103 275 kr  1 032 750 kr 18 % 

6 % 10 328 kr  123 930 kr 1 239 300 kr 22 % 

7 % 12 049 kr 144 585 kr 1 445 850 kr 25 % 

 

Fem procentenheters ökning bli stora summor över tiden. Om man i stagnationsfallet (med 

den lägsta räntan) räknar med att familjens inkomster, på grund av den stillastående 

ekonomin, består över tiden, blir ränteutgifterna sju procent av familjens inkomst före skatt 

(se Tabell 1). Därefter visas hur stor del av familjens inkomst som går till ränteutgifter vid 

stigande räntor och ingen tillväxt. Man ser tydligt att en höjd räntenivå gör stor skillnad per 

månad för familjen. Hur stor del av inkomsten som ränteutgifterna utgör blir också betydligt 

högre. Det är dock inte särskilt troligt med varken stagnation på marknaden, eller så hög ränta 

som sju procent under en period av tio år. Men ingen kan veta säkert.  

 

Tabell 2: Stadig tillväxt på två procent 

 Månadskostnad Årskostnad Kostnad 10 år Del av inkomst efter 10 år 

2 % 3 443 kr 41 310 kr 413 100 kr 6 % 

3 % 5 164 kr 61 965 kr 619 650 kr 9 % 

4 % 6 885 kr 82 620 kr 826 200 kr 12 % 

5 % 8 606 kr 103 275 kr  1 032 750 kr 15 % 

6 % 10 328 kr  123 930 kr 1 239 300 kr 18 % 

7 % 12 049 kr 144 585 kr 1 445 850 kr 21 %  

 

I Tabell 2, med scenariot av en stadig tillväxt på två procent
31

, blir räntekostnaderna 

desamma. Ifall inkomsterna ökar i samma takt som tillväxten blir familjens inkomst efter tio 

år av stadig tillväxt 691 779 kr. Förutsatt samma ränta blir andelen räntekostnader av 

inkomsten före skatt lägre eftersom inkomsten ökat. Däremot är det inte lika troligt att räntan 
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stannar på samma låga nivå, som under det stillastående scenariot, då den låga räntan inte 

längre behövs för att stimulera tillväxt i ekonomin. 

 

6.3 Inflationens påverkan på lånets reala storlek 
 

Eftersom bostadslån har mycket långa löptider och vanligtvis inte ökar med KPI 

(konsumentprisindex) varje år, kan lånet komma att eroderas ned om inflationen är hög under 

en längre tid. Bostaden ökar i värde men lånet förblir detsamma. Inflationen är inte något som 

köpare och säljare funderar över enligt Jaldesjö och Nykvist. Nykvist menar även att man lärt 

sig att leva med en låginflationspolitik. Räntan påverkar inflationen på så sätt att hög ränta ger 

låg inflation då man får hög ränta för sitt sparande och det blir dyrare att låna. Omvänt ger låg 

ränta hög inflation, då man inte tjänar lika mycket på att spara pengar och det blir billigare att 

ta lån.
32

 Just nu befinner sig dock Sverige i ett läge med både låg inflation och låg ränta. 

Assarsson tror att inflationsmålet är uppnått innan början av år 2017, vilket motsvarar en 

inflation på två procent. Just nu har Sverige en mycket svag inflation (se Figur 6).  

 

Den medelsvenska familjens lån är 2 065 500 kr. Lånet ökar ej i storlek men både familjens 

inkomst och bostadens värde ökar när den allmänna prisnivån ökar. Nedan antas en ökning av 

bostadens värde med inflationens storlek, även om de senaste 20 åren påvisar en mycket 

högre ökning (se Figur 4). I denna låginflationspolitik som vi lärt oss leva med har fem 

procent fått representera hög inflation. 

 

 

Tabell 3: Skuldkvot 

Skuldkvot efter: 1 år 5 år 10 år 

Stillastående ekonomi 0 % 364 % 364 % 364 % 

Stabil tillväxt 2 % 357 % 330 % 299 % 

Hög inflation 5 % 347 % 285 % 223 % 

 

 

 

Skuldkvoten visar skulderna i relation till inkomsten. Skuldkvoten är ett illustrativt mått på 

risk som ofta används då de flesta hushåll betalar sina lånekostnader med de löpande 

inkomsterna snarare än med sina tillgångar.
33

 Av Tabell 3 framgår att om inkomsten ej ökar, i 

fallet utan inflation, består skuldkvoten över tiden. I de två andra fallen (stabil tillväxt och hög 

inflation) ser man erosionseffekten av inflationen tydligt. Familjens skuld (lån) ökar eller 

minskar ej, men inkomsten ökar. Det gör att skillnaden mellan skulden och inkomsten 

minskar och därmed minskar skuldkvoten. Vid fem procents inflation jämfört med noll 

procents inflation, kommer familjen att ha sänkt sin skuldkvot med 141 procentenheter efter 

tio år. 
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Tabell 4: Bostadens värde 

Bostadens värde efter: 1 år 5 år 10 år 

Stillastående ekonomi 0 % 2 430 000 kr 2 430 000 kr 2 430 000 kr 

Stabil tillväxt 2 % 2 478 600 kr 2 682 916 kr 2 962 156 kr 

Hög inflation 5 % 2 551 500 kr 3 101 364 kr 3 958 214 kr 

 

Genomsnittet av priset på medelfamiljens bostad är 2 430 000 kr. Detta är också vad bostaden 

är värd efter tio år utan värdeökning (se Tabell 4 i fallet med stillastående ekonomi). Ser man 

däremot en fem procentig ökning per år under tio års tid ökar värdet under perioden med 63 

procent (se Tabell 4 i fallet med hög inflation).  

 

Tabell 5: Belåningsgrad 

Lån/värde(belåningsgrad) efter: 1 år 5 år 10 år 

Stillastående ekonomi 0 % 85 % 85 % 85 % 

Stabil tillväxt 2 % 83 % 77 % 70 % 

Hög inflation 5 % 81 % 67 % 52 % 

 

Belåningsgraden är en procentsats som beskriver hur stor del av marknadsvärdet på en bostad 

som är belånat.
34

 Som visas i Tabell 5 ökar belåningsgraden varken lånet eller värdet i fallet 

med stillastående ekonomi, vilket gör att belåningsgraden består över tiden. Skulle inflationen 

istället ligga kring fem procent under tio års tid skulle detta resultera i att medelfamiljen ägde 

knappa hälften av sin bostad utan att behöva amortera ner lånet. Tabell 5 påvisar en stor 

skillnad i hur belånat familjens hus är efter tio år beroende på tillväxttakt. Här antas att 

värdeökningen följer inflationen.  
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7. Diskussion 

 

Uppsatsen är ett försök att utreda vad som skulle kunna hända med bostadsmarknaden om 

ekonomin i Sverige stagnerade. Nedan diskuteras vad som presenterats i tidigare delar av 

uppsatsen.  

 

Den modell Adams & Füss tagit fram pekar på att en minskad ekonomisk aktivitet leder till en 

sänkning av bostadspriserna i längden. Denna studie är inte gjord i Sverige vilket kan vara en 

anledning till varför Nykvist istället menar att en ändrad prisnivå inte kommer slå direkt mot 

bostäder utan att ifall ekonomin avstannar slår det först mot vanlig konsumtion av 

sällanköpsvaror. I Sverige ser man inte på sin bostad som en av alla sina tillgångar. Detta 

stärks även av att Horts modell, som är utvecklad för Sverige, visar att antalet transaktioner 

reagerar snabbare än priser vid ekonomiska chocker. Att uppfattningarna går isär kan också 

bero på Sveriges extrema optimism på bostadsmarknaden tillsammans med en stadig 

befolkningstillväxt. De intervjuade är eniga om att inflationen inte är något som säljare, 

köpare och ägare funderar över. Dock går de stora effekterna av inflation över tid ej att bortse 

ifrån. Scenarioanalysen påvisar tydligt denna effekt. 

 

Enligt samma modell av Adams & Füss ger en minskning av den långfristiga räntan en högre 

efterfrågan på bostäder, då boendekostnaderna minskar, samtidigt som avkastningen på 

fastigheter ökar i förhållande till andra tillgångar. Denna teori stärks av de intervjuades eniga 

mening om att en lägre ränta bidrar till köp- och säljfunderingar. Under en period framöver 

kommer räntan att vara fortsätt låg. Scenarioanalysen visar tydligt hur den ändrade räntenivån 

påverkar räntebetalningarna varje månad beroende på vilken tillväxt som råder i ekonomin. 

Den kraftigt sänkta räntekostnaden för medelfamiljens lån vid låg ränta visar att fler 

människor kan ha råd att investera i en bostad. Därmed ökar efterfrågan som resulterar i en 

högre prisnivå.  

 

Den situation som Japan befunnit sig i under en längre tid kan delvis förklaras med 

minskande befolkning. Jämfört med Sverige som har en ständigt ökande befolkning blir kriser 

och chocker på bostadsmarknaden ett mindre problem då optimism och efterfrågan ständigt 

består. I Japan var, som följd av fastighetsbubblans krasch, inflationen negativ under en lång 

period och likaså räntan. Detta ledde till att priset på fastigheter inte utvecklades positivt på 

över tio år. I Sverige har vi också en historiskt låg inflation och ränta just nu. Men Sverige är 

förmodligen inte farozonen för att hamna i en liknande situation som Japan då marknaden, 

tiden och platsen är en helt annan.  

 

Det bör uppmärksammas att modeller, teorier, insamlad empiri och intervjuer behandlar 

samma problem men inte alltid i samma tid och på samma geografiska plats. Detta medför att 

åsikter kan skilja sig åt. Ser man till idag och framåt i tiden i Stockholmsområdet ger 

intervjuerna med Jaldesjö och Nykvist en bra bild. Vad gäller Sverige i övrigt ger intervjun 

med Assarsson en bra bild. En generell, mer erkänd, bild av hur boendemarknaden fungerar i 

Sverige och världen ger teoridelen och den insamlade empirin.  
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8. Slutsats 

 

8.1 Slutsatser 
 

 

Trots den grundläggande ekonomiska pristeorin och utlåtanden från personer i branschen om 

framtiden kan ingen säkert veta vad som skulle hända med bostadsmarknaden om ekonomin 

stagnerade under en längre tid. Det som förmodligen skulle hända är att marknaden skulle 

svalna, antalet transaktioner skulle minska och istället skulle den allmänna konsumtionen 

påverkas. Kalla det bubbla eller ej men Sveriges bostadsmarknad och i synnerhet Stockholms 

är hetare än någonsin och står väl rustad mot nedgångar i ekonomin. 

 

Den finanskris som lamslog Sverige och världen år 2008 verkar trots sin storhet och spridning 

inte ha inverkat mer än marginellt på den svenska bostadsmarknaden. Här i Sverige var vi 

tillräckligt likvida och säljarna kunde vänta med att sälja. Sammantaget med den 

befolkningsökningen som råder, det låga byggandet och svenskarnas sympatiska syn på sitt 

boende gör att bostadsmarknaden förmodligen har stor motståndskraft mot nedgångar, och en 

längre tids stagnation skulle inte påverka bostadspriserna mer än obetydligt.  

 

Enligt de effekter som påvisas i scenarioanalysen skulle en låg ränta bidra till att 

medelfamiljens räntebetalningar på bolånen och därmed deras boendekostnad är låg. Vid låg 

inflation och tillväxt blir varken familjens inkomst eller värdet på bostaden högre. 

Sammantaget visar scenarioanalysen att en stillastående ekonomi skulle, beroende på exakta 

procentsatser på ränta och inflation, göra att familjen situation kvarstår och ingen tillväxt sker. 

Familjen gynnas alltså inte av denna situation då de låga räntekostnaderna inte kan 

kompensera upp för det stillastående värdet på bostaden och den uteblivna tillväxten i 

inkomst. 

 

8.2 Kritik av eget arbete 
 

Fler intervjuer hade kunnat hållas för att skapa en starkare bild av vad olika aktörer på 

marknaden anser om dagsläget. Även en mer avancerad scenarioanalys hade gjort uppsatsen 

mer innehållsrik och detaljrik. Där hade fler scenarion med amortering och exakta situationer 

kunnat bidra till en lättare förståelse och förtydligande av effekter. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Det skulle vara väldigt intressant att genomföra denna studie lite mer ingående om ca fem till 

tio år när situationen kanske är annorlunda. Priserna kan inte stiga i all oändlighet trots att 

jord är en ändlig resurs. Att forska vidare i hur troligt det är med en stagnerad ekonomi skulle 

också vara intressant.  
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Bilaga 1  

Intervju med Per Jaldesjö bolånerådgivare och civilekonom, Bättre Bolån 

 

Intervjun ägde rum 29 april 2015 på Erik Olssons kontor på Sveavägen 147. Diskussionen 

skedde väldigt fritt. 

 

 

1. Vad är Erik Olsson för typ av mäklare? 

2. Har folk kunskap om det ekonomiska läget på marknaden? Ex köpare. 

3. Så ganska kortsiktigt? 

4. Funderar folk mycket på om deras bostad kommer öka i värde på sikt?  

5. Om det inte skulle gå så bra ekonomiskt, ändrar det folks inställning till att köpa? 

6. När deras bostad inte nödvändigtvis går upp? 

7. Så det är en ökad vilja att låna nu när det är mycket låga räntor? 

8. Varför sjönk inte priserna mer markant under finanskrisen (2008)? 

9. Är man inte orolig om folk t.ex. förlorar jobbet, och de hamnar under 8 000 kr 

gränsen? 

10. Inverkar inflationen på folks köp och säljvilja? 

11. Skulle det bli attraktivare att hyra om inte bostäderna skulle öka i värde? 

12. Vad tror du om framtiden, Stockholms marknad? 

13. Längre sikt? Kommer det öka lika mycket i värde som det har gjort? 

14. Byggs det då för lite? Eller vad beror det låga utbudet på eller är det efterfrågan som 

är hög? 

15. Varför har det då inte byggts? 

16. Om det skulle stanna av, skulle det vara till fördel för övrig konsumtion och 

investeringar? 

17. Amortering, trenden? 

18. Hur slår amorteringskravet? 

 

 

  



 

 

 32 

Bilaga 2  

Intervju med Lars-Erik Nykvist VD, Fastighetsbyrån 

 

Intervjun ägde rum 5 maj 2015 på KTH.  

 

 

1. Vad tycker du om antagandet att fastigheter alltid går upp i värde? 

2. Kan prisutvecklingen som varit de senaste 20 åren ske under de nästkommande 20 

åren? 

3. Idag kan inte inflationen äta upp våra lån på samma sätt som historiskt, tror du det är 

något som folk funderar på? 

4. Påverkar det investeringsvilligheten med den låga räntan som är nu? 

5. Har medelsvensken kunskap om det ekonomiska läget? 

6. Skulle det påverka allmänheten och inställningen till att hyra eller äga om deras hus 

inte skulle öka i värde på längre sikt? 

7. Urbaniseringstrenden du talade om, har den pågått ett tag? 

8. Varför tror du att priserna inte sjönk mer än de gjorde under senaste finanskrisen? 

9. Slår det på konsumtionen när bostadspriserna skenar men inte vår inkomst? 

10. Om vi skulle se en stillastående ekonomi för Sveriges del under en lång tid framöver, 

är det då oroväckande med den höga skuldsättningen idag? 

11. Vad tror du skulle hända vid en längre tids stagnerad ekonomi? 

12. Varför byggs det inte mer? 

13. Skulle det hjälpa med några slags statliga beslut på att bygga? 

14. Skulle det se annorlunda ut om det byggdes mer? 

15. Finns det de som avstår från att köpa nu om de kan vänta ett par år? 
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Bilaga 3  

Intervju med Bengt Assarsson senior ekonom vid Realekonomisk Analys på 

Konjunkturinstitutet 

 

Intervjun ägde rum 6 maj 2015 per mail.  

 

 

1. Är det rimligt att Sverige nu kommer ha en längre period med låga räntor? 

2. På hur lång sikt kommer inflationsmålet att uppnås? 

3. Är hushållens skuldsättning oroväckande?  

4. Kan ett avstannade av de skenande huspriserna vara en fördel för övrig konsumtion 

och investering som i sin tur kan bidra till ekonomisk tillväxt? 

5. Vad tror du skulle hända med bostadsmarknaden vid en längre tids stagnerad 

ekonomi?  

 

 


