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Abstract 
Swedish housing market in recent years has been a hot topic in the media. Perhaps it is 

because housing prices have risen at a faster pace over the past 15 years compared to the 

past 60 years, creating discussions about a possible price bubble that could cause major 

problems for many. When the Nobel Prize in economics in 2013, Robert Shiller, while it 

became official that he has been awarded the prize, went out with that he believes that the 

risk of a bubble is big at the Swedish housing market, this did not put an end of the debate. 

After the statement, housing prices have gone up even more rapidly than what it has 

previously and makes the issue even more relevant than before. 

The purpose of this report is to examine the factors that are relevant at a housing bubble 

formation and examine whether the risk is big today to such a thing to occur, with a focus on 

what happened in the 90s when a price bubble later arose on the Swedish housing market. 

Do we have a high risk of a housing bubble today on Swedish housing market?  

What factors suggest that the risk is big and which suggest that the risk is less? 

These are some question that will be answered during the essay 

In order to investigate whether a bubble exists or not, people with long experience in the 

construction industry were interviewed who also has a relevant position within the 

respective institution or company. 

The result shows that many factors indicate that there is no bubble on the Swedish housing 

market, while it still does not reject that possibility exists, certain factors indicate just that. It 

turns out that most likely, however, a more stable market where prices either go up or 

down. 
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Sammanfattning 
Svenska bostadsmarknaden har de senaste åren varit ett hett diskussionsämne i media. 

Kanske beror det på att bostadspriserna har stigit i en snabbare takt de senaste 15 åren 

jämfört med de senaste 60 åren, vilket har skapat diskussioner kring en eventuell prisbubbla 

som skulle orsaka stora problem för många. När nobelpristagaren i ekonomi 2013 Robert 

Shiller samtidigt som det blev officiellt att han blivit tilldelad priset, gick ut med att han tror 

att risken för en bubbla är stor på Svenska bostadsmarknaden, var ingenting som fick 

debatten att upphöra. Efter uttalandet har bostadspriserna gått upp med ännu raskare takt 

än vad de gjort tidigare och gör frågan än mer aktuell än tidigare. 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilka faktorer som är tillämpliga vid en 

prisbubblas bildande samt undersöka huruvida risken är stor idag för att en sådan ska 

inträffa med fokus på vad som vad som skedde under 90-talet när en prisbubbla senast 

uppstod på den Svenska bostadsmarknaden. 

Har vi idag en stor risk för en bostadsbubbla i Sverige? Samt vilka faktorer tyder på att risken 

är stor respektive vilka tyder på att risken är mindre? Det är några av frågorna som ska bli 

besvarade i uppsatsen 

För att kunna undersöka huruvida bubbla föreligger har personer med lång erfarenhet inom 

byggbranschen intervjuats som också har en relevant befattning inom respektive institution 

eller företag. 

Resultatet visar att många faktorer pekar på att det inte finns någon bubbla i Sverige, 

samtidigt som det fortfarande inte går att förkasta att risken finns, då vissa faktorer pekar på 

just det. Det som visar sig mest troligt är dock en mer jämn marknad där priserna varken går 

upp eller ner. 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 
 

  

  Titel Bostadsbubbla på den svenska marknaden? 
Författare Oskar Rosell 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete Kandidatnivå nummer 312 
Handledare Fredrik Kopsch 
Nyckelord Bostadsbubbla, bostadsmarknad, prisfall 
  



4 
 

Förord 

 

Kandidatuppsats är skriven under vårterminen 2015 som en avslutande del av 

kandidatexamen på Samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning Fastighetsekonomi och 

Fastighetsjuridik på institutionen för Fastigheter och Byggande på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm.  

 

Jag skulle vilja tacka experterna som ställt upp och svarat på frågor: Hans Lind, Stellan 

Lundström och Karl Walentin, utan dess medverkan hade det varit svårt att utföra denna 

rapport.  

 

Framförallt vill jag även tacka min handledare Fredrik Kopsch för hjälpande råd genom 

uppsatsens gång.  

 

Stockholm, Maj 2015 

Oskar Rosell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Innehållsförteckning 

Abstract ...................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 3 

1. Inledning ................................................................................................................................. 7 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 7 

1.2 Syfte .................................................................................................................................. 7 

1.3 Frågeställning .................................................................................................................... 7 

1.4 Metod ............................................................................................................................... 8 

1.5 Resultat ............................................................................................................................. 8 

2. Prisutvecklingen historiskt ..................................................................................................... 8 

Byggandet historiskt ............................................................................................................... 9 

Ränteläget historiskt ............................................................................................................. 10 

3. Definition av prisbubbla ....................................................................................................... 11 

3.1 Stiglitz.............................................................................................................................. 11 

3.2 Lind ................................................................................................................................. 12 

3.3 Shiller och Case ............................................................................................................... 13 

3.4 Diskussion ....................................................................................................................... 13 

4. Intervjustudie ....................................................................................................................... 14 

1. Anser du att risken för ett större prisfall i Sverige är stor idag? ................................... 14 

2. Vilka faktorer har störst inverkan på ditt svar i fråga 1?............................................... 14 

3. Ser du likheter med prisfallet under 90-talet idag? ...................................................... 14 

4. Tror du att en anledning till att det byggs färre bostäder idag jämfört med vad det har 

gjort mellan 1950-1995 beror på att man inte vill riskera att ett större prisfall ska uppstå?

 14 

5. Ser du en ökad risk med dagens rådande räntenivå att ett större prisfall kan uppstå?

 15 

6. Tror du att hushållens ökande skulder kan orsaka ett större prisfall? ......................... 15 

7. Hur länge tror du att bostadspriserna i relation till inkomsterna kan stiga, finns det en 

gräns?.................................................................................................................................... 15 

8. Anser du att bolånetaket gör stor nytta och tror du att ett amorteringskrav är lämpligt 

vad det gäller att förhindra ett större prisfall?..................................................................... 15 

9. Varför tror du att bostadspriserna i Sverige har stigit så pass mycket under de senaste 

60 åren jämfört med exempelvis Japan och Tyskland? ........................................................ 15 

10. Tycker du att bankerna ska införa mer krav på sina låntagare än vad dem gör idag, 

för att motverka eventuella prisfall? .................................................................................... 15 



6 
 

11. Om vi skulle ha dagens scenario med huspriser, låntagande, räntenivåer etc. men 

ponerar att byggande (antalet färdigställda bostäder per år) istället är dubbelt så stor 

jämfört med dagens nivåer, anser du att risken för bubbla blir avsevärt mycket större i 

sådant fall? ............................................................................................................................ 16 

5. Analys ................................................................................................................................... 17 

6. Slutsats ................................................................................................................................. 18 

7. Referenser ............................................................................................................................ 19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Svenska bostadsmarknaden har de senaste åren varit ett hett diskussionsämne i media. 

Kanske beror det på att bostadspriserna har stigit i en snabbare takt de senaste 15 åren 

jämfört med de senaste 60 åren, vilket har skapat diskussioner kring en eventuell prisbubbla 

som skulle orsaka stora problem för många. När nobelpristagaren i ekonomi 2013 Robert 

Shiller samtidigt som det blev officiellt att han blivit tilldelad priset, gick ut med att han tror 

att risken för en bubbla är stor på Svenska bostadsmarknaden, var ingenting som fick 

debatten att upphöra. Efter uttalandet har bostadspriserna gått upp med ännu raskare takt 

än vad de gjort tidigare och gör frågan än mer aktuell än tidigare. Om en bubbla inträffar är 

det många aktörer som blir förlorare och någonting Sverige som stat vill undvika. 

Räntan som just nu är på väldigt låg nivå jämfört med vad den tidigare varit bidrar till att 

hushållens skulder blir större, samtidigt som kraven på låntagare ser ut att bli hårdare och 

kanske till och med förvärra situationen vi har. Då det mest troliga är att inflationen kommer 

stiga inom snar framtid och räntan med den är frågan hur pass stor räntehöjning låntagarna 

klarar av. 

Antalet byggda bostäder per person är lågt i Sverige jämfört med andra länder, vilket bidrar 

till att utbudet inte direkt ökar och istället ökar efterfrågan på det befintliga eller det som 

faktiskt byggs. Vad som händer om byggandet ökar är intressant att se, även om byggandet 

troligen inte kommer nå nivåer som rådde under miljonprogrammet. De senaste åren har 

byggandet ökat samtidigt har priserna ökat snabbare än tidigare, vilket inte borde ha en 

koppling emellan. 

Bostadspriserna på den Svenska marknaden gått mycket den senaste tiden, samtidigt finns 

det områden som exempelvis Monaco där priserna är åtta gånger högre än motsvarigheten i 

Stockholm, vilket kan tolkas på olika sätt men samtidigt försvårar uträkningen vart gränsen 

för hur mycket bostadspriserna kan stiga. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilka faktorer som har mest inverkan vid 

prisbubblas bildande, samt undersöka huruvida risken är stor idag för att en sådan ska 

inträffa med fokus på vad som vad som skedde under 90-talet när en prisbubbla senast 

uppstod på den Svenska bostadsmarknaden. 

1.3 Frågeställning 

Har vi idag en stor risk för en bostadsbubbla i Sverige?  

Vilka faktorer tyder på att risken är stor samt vilka tyder på att risken är mindre? 
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1.4 Metod 

För att kunna undersöka huruvida bubbla föreligger har personer med lång erfarenhet inom 

byggbranschen intervjuats som också har en relevant befattning inom respektive institution 

eller företag. De intervjuade har varit med under 90-talet och vet hur saker och ting fungerar 

och hoppas därmed kunna hjälpa till att reda ut hur det är ställt. Litteraturstudie har även 

gjorts för att få bredare uppfattning om hur en prisbubbla teoretiskt kan bildas. 

1.5 Resultat 

Resultatet visar att många faktorer pekar på att det inte finns någon bubbla i Sverige, 

samtidigt som det fortfarande inte går att förkasta att risken finns, då vissa faktorer pekar på 

just det. Det som visar sig mest troligt är dock en mer jämn marknad där priserna varken går 

upp eller ner. 

2. Prisutvecklingen historiskt 
Att bostadspriserna har gått upp mycket de senaste åren är säkerligen något nästan alla 

bostadsköpare i Sverige vet om när de köper en bostad, vad de kanske inte vet är att 

priserna faktiskt stigit mest av alla (reala huspriser mellan åren 1994 och 2014), i en mätning 

gjord av The Economist, hela 164,8 % under 20 år. Det är inte så att alla länder haft en lika 

stor uppgång se figur 1, där exempelvis både Japan och Tyskland haft en negativ trend under 

en 20 års period. Efter att 90-talskrisen inträffade endast mindre nedgångar av huspriserna 

på Svenska bostadsmarknaden det skedde år 2008 samt 2011 där båda gångerna i princip 

återhämtade respektive nedgång året därefter. 

 

 

Figur 1 källa: The Economist 

Varför har då huspriserna på den Svenska marknaden stigit så pass mycket mer än både 

Tyskland och Japan där finanskrisen 2008 inte hade betydande inverkan på huspriserna? Har 

Sverige bättre system för hantering av marknaden eller kan det vara positivt att ha en 

marknad som Tyskland som varken går upp eller ner? 

När man jämför många länder är prisuppgången relativt lik den Svenska 20 år tillbaka i tiden 

förutom en detalj och det är vad som skedde under och efter finanskrisen 2008. Större 
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andelen länder fick en större prisnedgång än Sverige, se figur 2 där Sverige jämförs med 

länder som hade en betydligt större nedgång under 2008.  

Reala huspriser   

 

Figur 2 källa: The Economist 

Varför är skillnaden så pass stor länderna emellan? Är ett högre pris är bättre eller sämre i 

en jämförelse länderna emellan? Det är frågor som man kommer vara svåra att helt reda ut. 

Det man vet är att de Svenska huspriserna har stigit under lång tid, men en jämförelse av 

Global Property Guide visar att Stockholm är den 13:e dyraste staden, med avseende på 

kostnad per m2 av en 120 m2 lägenhet. På första plats hamnar Monaco med dryga sex 

gånger dyrare än priserna i Stockholm. Vad säger att priserna i Stockholm inte skulle kunna 

vara hälften så stora som i Monaco? Troligen många faktorer, men även om det har varit en 

rusning av priserna på Svenska bostadsmarknaden så finns det platser som är betydligt 

dyrare, kanske har det byggts för lite bostäder i Sverige, vilket har gjort utbudet litet 

samtidigt som efterfrågan blivit större. 

Byggandet historiskt 

Miljonprogrammet var något som satte fart på byggandet i Sverige, frågan är om den 

orsakade 90-talskrisen? Det faktum att man fortsatte bygga relativt mycket i början av 90-

talet jämfört med 1995 och framåt var inget som direkt förbättrade förutsättningarna när 

krisen var ett faktum. De senaste 20 årens byggande har varit väldigt blygt i förhållande till 

60 år bakåt i tiden, se figur 3 som visar skillnaden i byggandet genom åren. Om det är 

anledningen till att priserna har gått upp så pass mycket på sistone är dock svårt att säga. 

Det kan åtminstone vara en delfaktor att ett så pass mycket lägre utbud kan skapa ett större 

värde för befintliga bostäder. 
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Antalet färdigställda bostäder per år i Sverige 

 

Figur 3 Källa: SCB 

Det är få länder i världen som har ett så pass krångligt system som Sverige för att kunna 

bygga, en stor del är svårigheten att få bygglov som inkluderar överklagande med mera, 

vilket gör det svårt att få tag på en attraktiv plats att bygga på. Byggandet har dock gått upp 

de senaste åren och enligt SCB är 2014 det året där man påbörjat nästan 40 000 lägenheter 

vilket troligtvis kommer innebära att 2015 kommer bli det största sett till antalet 

färdigställda lägenheter under 20 års tid. Kommer det att innebära att huspriserna kommer 

sluta stiga eller kommer det stiga som det gjort nu under lång tid? 
 

Ränteläget historiskt 

En faktor som gör det svårare att jämföra dagens läge med 90-talets är inflationen. Mellan 

1970 och 1995 låg inflationen på hela 7,6 % i genomsnitt per år, jämfört med 1,2 % under 

1995 till idag. Då reporäntan först kom 1994, jämförs detta med motsvarigheten till 

reporäntan innan 1995 som beräknades ligga runt 10,7 % mellan åren 1970 och 1995 

(Evidensgruppen – Bostadsbubbla? 2013) vilket troligtvis är något som många låntagare inte 

skulle klara av idag, men om inflationen inte kommer i närheten av den tidens nivåer är 

risken troligtvis liten att räntan kommer nå dess nivåer. 

I början av 90-talet när huspriserna började sjunka gjorde Riksbankschefen något som blev 

omtalat, marginalräntan (reporäntans motsvarighet) skulle höjas till 500 %, vilket gjorde att 

ett vanligt obundet bolån kunde ligga på 20 %, kanske bidrog detta till att krisen blev värre 

än vad det hade varit utan en sådan höjning eller hade det rent av kunnat bli en större kris 

än vad det blev? Svaret på frågan är omöjlig att svara, men intressant att spekulera i. 
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Figur 4 Källa: Riksbanken 

När 2008 en stor finanskris utbryter världen över och huspriserna börjar falla, denna gång 

agerar man tvärtom mot vad man gjorde på riksbanken under 90-talet och reporäntan går 

från 4,75 % till 0,25 % på mindre än ett år. Husprisernas fall stoppas snabbt och har mer än 

återhämtat sig innan 2009 är slut. Var anledningen till att kris i princip uteblev på grund av 

räntorna? Oavsett vad svaret på frågan är, spelar räntorna stor roll på vad som sker i 

bostadsmarknaden. 

3. Definition av prisbubbla 
Vad innebär då en ”prisbubbla” och hur uppstår den? 

Något alla verkar vara överens om vad det gäller bostadsmarknaden är att bostadspriserna 

kan både gå upp och ner beroende hur marknaden rör sig. Vad det gäller vilka faktorer som 

orsakar uppgång respektive nedgång råder det delade meningar om. I en Amerikansk 

rapport om ”Sub-prime crisis” Reinhart & Rogoff (2008) rankades Svenska 90-talskrisen som 

en av världens fem största kriser i modern tid. Med tanke på dess omfattning känns det svårt 

att historien skall upprepas. Men när Robert Shiller i samband med att det blev officiellt att 

han blev tilldelad Nobelpriset i ekonomi 2013 gick ut med att det finns stor risk för en 

prisbubbla på bostadsmarknaden i Sverige. Framförallt är risken störst i Stockholm med 

argumentet att det är omöjligt att priserna fördubblas var sjunde år som det faktiskt gjort i 

Sverige den senaste tiden. Efter Shillers uttalande har priserna stigit med ännu raskare takt 

än förut. Finns det en gräns för hur snabbt mycket det kan stiga? 

3.1 Stiglitz 

Amerikanska nationalekonomen som nu är nobelpristagare i ekonomi Joseph E Stiglitz (1990) 

skapade en definition som gick längre än att endast se till priserna. Enligt Stiglitz berodde 

prisökningarna på att investerare trodde att priserna skulle stiga ytterligare, men när 

fundamentala faktorer inte stödjer en ytterligare ökning av priserna uppstår en bubbla. 
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”The basic intuition is straightforward: if the reason that the price is high today is only 

because investors believe that the selling price will be high tomorrow-when ”fundamental” 

factors do not seem to justify such a price-then abubble exists” Stiglitz (1990) 

Definitionen har kritiserats av flera, bland annat Lind (2008) som tycker att ett prisfall 

utelämnats. Historiskt sett har just prisfallet haft en stor betydelse vad det gäller bubblor. Ett 

annat problem som Lind nämner är begreppet ”fudamental factors” som inte har en självklar 

innebörd och inte heller definieras ytterligare. Vilka förväntningar som kan anses vara 

rationella. 

Om prisuppgången till stor del anses ha stöd av fundamentala faktorer finns ingen 

prisbubbla enligt Stiglitz definition. 

 

3.2 Lind 

Som svar till Stiglitz skrev Lind en definition av vad som kännetecknar en bubbla. 

”There is a bubble if the price of an asset first increase dramatically and then almost 

immediately falls dramatically.” Lind (2008) 

Vilket är en förklaring av vad som sker på marknaden utan att beskriva underliggande 

faktorer, vilket dock görs i ett senare kapitel i rapporten 

Vidare beskriver Lind (2008) faktorerna på följande sätt: 

 

Räntebetalningar i förhållande till inkomster bostadsköpare ska inte endast se till dagens 

räntenivåer, utan även se historisk nivå. Vidare beskrivs hur viktigt det är att ta reda på om 

nominell eller real ränta ska användas, då husköpare använder dagens låga nominella räntor 

och tror att nivån kommer att vara densamma framöver.  

Sjunkande räntor borde leda till stigande efterfråga som i sin tur leder till ökande priser om 

utbudet är på samma nivå. Högre priser leder till ökad vinst för byggföretagen och ökat antal 

byggda bostäder. I slutändan kommer priserna i det långa loppet falla till 

konstruktionskostnader (inkluderat kostnad för mark). 

Köparna förväntar sig att priserna ska stiga eller stabiliseras på högre nivåer än vad 

trenderna ur ett historiskt perspektiv bekräftar. Husköpare tror också att en medellång (tre 

till fem år) investering är nästan helt risk fri. 

Köparnas ålder blir lägre och lägre, där ekonomin oftast är mindre stabil. Val av lån för 

finansiering tenderar Köparna amorterar mindre än vad de gjort tidigare 

Bankernas agerande Bankerna höjer belåningsgraden (lån i relation till husets värde) för 

köpare på husmarknaden, när priserna ökar. Bankerna blir mer liberala vid bedömning av 

kreditvärdighet hos hushållen 
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Spekulativa beteenden En större skala av husköpare planerar att sälja tidigare än vad som 

tidigare gjorts, för att uppnå snabba vinster. 

 

3.3 Shiller och Case 

Robert J Shiller skrev 2003 tillsammans med Karl E Case en egen definition av vad en bubbla 

egentligen är.  

”We believe that in its widespread use the term refers to a situation in which excessive 

public expectations of future price increases cause prices to be temporarily elevated” (Shiller 

& Case 2003) 

Vilket är en väldigt ytlig förklaring med inslag av Stiglitz definition, vidare beskrivs exempel 

på hur det mer konkret går till. 

Under en prisbubbla tror husköpare att en bostad som de normalt skulle överväga för dyrt 

för dem, anses nu som en ok investering, eftersom dem tar för givet att det kommer att 

kompenseras av ytterligare prisökningar. 

I rapporten beskrivs att i en undersökning av Amerikanska tidningar mellan 1980 och 2003 

att uttrycket ”Housing bubble” knappt användes av tidningar som beskrivning av 

bostadsmarknaden, istället användes ”Housing boom”. Först i början av 2000-talet blev 

”Housing bubble” ett vedertaget uttryck. Skillnaden mellan de båda uttrycken har en 

betydande skillnad där uttrycket bubbla förknippas med något negativt, en åsikt att 

prisnivån inte kommer att klara av att hållas på samma nivå. Boom beskrevs mer som en 

neutral uppgång där uppgång kunde förklaras av fundamentala faktorer. 

 

3.4 Diskussion 

Samtliga definitioner är unika men som innehåller inslag av varandra. Rapporten som Lind 

har skrivit är kanske den tydligaste, som punktar upp alla faktorerna på ett tydligt sätt och 

beskriver dem grundläggande.  

Stiglitz definition skiljer sig kanske mest, men det kan bero på att det var en av dem första 

kända definitionerna på vad en bubbla är, skriven 10 år innan bubbla blev ett vedertaget 

uttryck. Både Lind och Shiller & Case bygger delar av sina egna definitioner på Stiglitz version 

men har bytt ut det dem inte tycker stämmer 

Shiller & Case har liksom Stiglitz en mer diffus definition som man kan tolka lite olika, men 

som framförallt baseras på att förväntningar inte uppfylls. Vad man också gjort är att man 

undersökt när användningen ordet bubbla började startade, då man ser att det inte använts 

under speciellt lång tid kanske man kommer att använda ett annat ord för det vi definierar 

idag? Kommer det i sådant fall ha en annan betydelse? 

 

Värt att notera är också att Stiglitz och Shiller & Case fokuserat mycket på Amerikanska 

marknaden samtidigt som Lind har fokuserat på hela världen. Då allt från politikiska system, 



14 
 

banker och bostadsmarknader fungerar olika länder emellan är det ytterst svårt att göra 

sådana jämförelser länderna emellan, vilket också är en anledning till att priserna stiger olika 

för varje land och att länder som liknar varandra till uppbyggnad exempelvis i Skandinavien 

så har bostadspriserna rört sig väldigt lika jämfört med de länder som inte är lika. 

4. Intervjustudie 
I det här avsnittet svarar några experter inom byggbranschen på relevanta frågor angående 

den Svenska bostadsmarknaden. Experterna som finns med i intervjun är Hans Lind från KTH, 

Stellan Lundström från KTH samt Karl Walentin från Riksbanken. 

1. Anser du att risken för ett större prisfall i Sverige är stor idag? 

Hans anser tillsammans med Karl att risken är liten att något sådant ska inträffa. Stellan är av 

annan uppfattning och tror att chansen är stor att det kommer inträffa. 

2. Vilka faktorer har störst inverkan på ditt svar i fråga 1? 

Hans påpekar det låga byggandet och det faktum att en efterfråga måste minska innan det 

bör bli aktuellt, vilket inte ser ut att ske i Sverige för tillfället. Karl konstaterar att någon 

viktig prisfaktor som exempelvis räntan eller arbetslösheten bör försämras kraftigt innan det 

bör vara någon risk. Stellan ser senaste årens prisökning som en stor bidragande orsak till 

varför risken är stor. 

3. Ser du likheter med prisfallet under 90-talet idag? 

Samtliga är eniga om att likheterna mellan dagens läge och 90-talet är ytterst begränsade. 

Stellan tar istället upp avvecklingen av subventionssystem som anledning till varför risken är 

stor. 

4. Tror du att en anledning till att det byggs färre bostäder idag jämfört med vad 

det har gjort mellan 1950-1995 beror på att man inte vill riskera att ett större 

prisfall ska uppstå?  

Hans konstaterar skillnaden mellan dagens läge och tidigare är stora och fortsätter: 

Miljonprogrammet kom staten och kommunen överens om att lätt kunna bygga och ge bra 

lån till det. Mellan 1985-1990  fanns det statliga subventioner som gjorde att man byggde 

mestadels på landet där målgruppen hade lägre inkomster och därmed sämre möjligheter 

att betala tillbaka vid höjning av räntan som senare kom. Grundläggande problemet är dock 

kommunen endast vill planlägga billigare områden men inte de mer attraktiva, därmed tar 

kommunen inte sitt ansvar. Risken är klart större desto mer som byggs. Idag i Sverige har vi 

ett väldigt krångligt system som gör byggprocessen krånglig på grund av strandskydd och 

överklagandeprocess. Primärt är det kommunens fel 

Stellan påpekar att risken har flyttats till byggherrarna och slutkonsumenten samtidigt som 

Karl menar att ingen skulle kunna göra en sådan kalkyl, därför är det svårt att avgöra. 
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5. Ser du en ökad risk med dagens rådande räntenivå att ett större prisfall kan 

uppstå? 

Karl ser en stor risk att räntan under lång tid legat långt från vad som är normalt. Stellan tror 

inte att räntan gör att risken blir större. Hans ifrågasätter om hushållen har tillräcklig 

marginal i sitt sparande och menar på att många säkerligen har det, i alla fall de som har ägt 

en bostad under en längre tid och varit med om uppgångar har troligtvis inga problem med 

det. 

6. Tror du att hushållens ökande skulder kan orsaka ett större prisfall? 

Stellan ser inte skulderna som ett problem, samtidigt Karl faktiskt ser det som ett problem 

då det kan det är en stor faktor som kan bidra. Hans påpekar det faktum att 

sparandet/tillgångarna ökar i princip med samma takt och att det därmed inte borde vara ett 

problem. 

7. Hur länge tror du att bostadspriserna i relation till inkomsterna kan stiga, finns 

det en gräns? 

Samtliga antyder att det finns en gräns men har svårt att bedöma vart den går, Hans tror att 

huspriserna kommer falla realt de närmsta 5-10 åren. 

8. Anser du att bolånetaket gör stor nytta och tror du att ett amorteringskrav är 

lämpligt vad det gäller att förhindra ett större prisfall? 

Stellan anser att det viktigaste är att vi får en amorteringskultur samtidigt som Karl menar 

att bolånetaket är det viktiga och amorteringskravet inte skulle göra lika stor nytta. Hans 

tycker att det inte ska bli svårare för hushållen istället lägga bolånetaket på 90 % och 

amorteringskravet 75 % samt ge subventioner till nybyggnationer. 

9. Varför tror du att bostadspriserna i Sverige har stigit så pass mycket under de 

senaste 60 åren jämfört med exempelvis Japan och Tyskland? 

Största anledningen till varför Japans priser har sjunkit är samtliga överens att det beror på 

att befolkningen har minskat och i jämförelse med Sverige där befolkningen inte har minskat 

har utbudet för bostäder inte blivit speciellt mycket större heller. Karl menar på att 

inflationstakten kan ha en del betydelse då den skiljer sig en del mellan länderna. Hans 

konstaterar att man i Tyskland anpassat byggandet perfekt till efterfrågan och att dem 

därmed är ett praktexempel, men påpekar samtidigt att man inte ska dra för stor vikt vid 

jämförelser länderna emellan, då ländernas uppbyggnad skiljer sig allt för mycket. 

10. Tycker du att bankerna ska införa mer krav på sina låntagare än vad dem gör 

idag, för att motverka eventuella prisfall? 

Samtliga är överens om att man inte ska försvåra för låntagarna. Stellan tror att kraven i sig 

kan orsaka prisfall, samtidigt som Hans tycker att man ska införa mer krav på bankerna och 

fortsätter: Bankerna tar idag inga risker i Sverige. Svenska systemet borde närma sig 

halvvägs det Amerikanska systemet där bankerna tar all risk. Subventioner för lån till 

nybyggnation är också något som skulle kunna ge bra effekt. 
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11. Om vi skulle ha dagens scenario med huspriser, låntagande, räntenivåer etc. 

men ponerar att byggande (antalet färdigställda bostäder per år) istället är 

dubbelt så stor jämfört med dagens nivåer, anser du att risken för bubbla blir 

avsevärt mycket större i sådant fall? 

Ingen anser att risken skulle bli speciellt mycket högre på grund av det. Karl menar att ju 

högre byggande desto starkare länk mellan byggkostnader och bopriser, det vill säga lägre 

risk för bubbla. Hans menar att bostadsbyggandet fortfarande är en liten del, kanske 

kommer priserna falla något men inga större förändringar. 
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5. Analys 
Vad som är mycket intressant är att oenigheten om att en ett större prisfall på 

bostadsmarknaden i Sverige kommer inträffa är stor, det säger hur svårt det är att sia om 

hur priserna kommer röra sig framöver. Kanske det mest intressant är att faktorerna som 

påverkat dess svar om prisfall eller inte, inte har någon likhet får tankarna att gå tillbaka till 

de olika definitionerna om vad som skapar en bostadsbubbla, det skiljer sig beroende på 

vem man frågar, även om frågan är densamma. Räntenivåer, arbetslöshet och större antal 

byggda fastigheter samtidigt som efterfrågan sjunker är väldigt konkreta faktorer, samtidigt 

som att se till uppgången som sådan är mer svår att tolka. Frågan besvarade endast faktorn 

som hade störst inverkan, vid en bredare fråga hade säkerligen svaren varit mer lika. 

När jämförelsen mellan vad som skedde under 90-talet mot 2008 tas räntorna upp som en 

självklar anledning till varför priserna inte sjönk på samma sätt, det faktum att inflationen 

var på en helt annan nivå är självklart en stor bidragande faktor till att räntan var så hög 

under 90-talet. 

Anledningen till att det byggs så lite ser ut att bero på det Svenska systemet som relativt är 

krångligt, vi har haft miljonprogrammet och övriga perioder som gav stora subventioner dels 

för att bygga och dels för att kunna få bra lån. Byggandet under perioder då det byggdes mer 

än idag var mestadels lokaliserat på mindre attraktiva ställen oftast på ute på landet där dels 

målgruppen har sämre förutsättningar att kunna betala lån vid ränteförhöjningar men också 

färre andel vill bosätta sig. Kommunen ger ut bygglov och vill inte ge bygglov på ett alltför 

attraktivt område, vilket skapar en stor lucka mellan efterfråga och utbud beroende på 

lokalisering. 

Räntorna har aldrig varit så låga under en så pass lång tid som läget är idag. Ett problem är 

om låntagare som ser chansen att ta ett billigt lån, men som inte kommer klara en höjning av 

reporäntan till 8 % som är fullt rimligt om man kollar ur ett historiskt perspektiv vilket skulle 

skapa stora problem. Vad det gäller för äldre låntagare har befintliga bostäder stigit under 

en så pass lång tid och man tjänat in stora summor pengar på det, samtidigt som hushållens 

sparande stiger. Faktum är att sparandet stiger i samma takt som skulderna, vilket inte 

borde skapa för stora problem. 

En sak som är samtliga verkar vara enade om är att ingenting kommer stiga för evigt, det 

svåra är att veta vart en gräns går för hur mycket bostadspriserna kan stiga, kanske kommer 

de inte ens hålla inflationen, vilket givetvis beror mycket på hur stor inflationen kommer 

ligga på. 

Vad det gäller tillämpligheten för bolånetak och amorteringskrav råder det delade meningar 

om vad som är bäst, en viktig detalj verkar vara att inte försvåra allt för mycket för låntagare, 

då det är dem som får ta smällen. Man borde också ställa frågan vad som bör ske på 

byggsidan, vill vi att det ska byggas mer lär det införas subventioner för nybyggnationer som 

kanske skulle sätta fart på byggandet i Sverige. 

Vad det gäller skillnaden mellan Sverige och Tyskland, där huspriser i Tyskland inte rört sig 

speciellt mycket under en lång tid. Tyskland har ett mer balanserat byggande som har 
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matchat efterfrågan på ett bra sätt, man har också byggt anpassat för den målgrupp som kan 

tänkas bo på den tilltänkta platsen, så det inte skiljer sig i pris mot hur priserna i närområdet 

ser ut. Japans prisfall beror mestadels på minskad befolkning. Räntorna har också skiljt sig 

länderna emellan och det poängteras att på grund av dess skilda förutsättningar ska man 

inte lägga för stor vikt vid jämförelse mellan länderna. 

Något som skiljer sig mellan Sverige och många länder är bankernas risktagande, i Sverige tar 

bankerna i princip inga risker, samtidigt som exempelvis USA tar bankerna all risk. Lägre risk 

för bankerna innebär lättare att ge ut lån. Svenska systemet halvvägs till det system man 

använder sig i USA, skulle kanske vara ett bra system. Att ge subventioner till lån för 

nybyggnation är också något som skulle kunna innebära ett bättre byggande. 

Om vi skulle ha dubbelt så stort antal byggda lägenheter jämfört med dagens aktuella antal, 

skulle det troligtvis inte skilja sig speciellt mycket vad det gäller huspriserna, då det är ändå 

är en relativt låg nivå. Däremot skulle ett större antal byggda lägenheter i kombination med 

lågkonjunktur orsaka ett prisfall. 

6. Slutsats 
Det går inte att förkasta det faktum att prisbubbla skulle kunna infinna sig inom snar framtid, 

men så långe räntan är så pass låg känns det svårt samtidigt som en så pass låg räntenivå 

under en lång tid kan bygga upp en större risk för ett större prisfall i framtiden om räntorna 

stiger. Den största anledningen till att bubbla kan inträffa är på grund av den stigning som 

har förekommit nu under många år och som varit unikt för Sverige då många andra länders 

priser sjönk under 2008, å andra sidan hade Sverige en större nedgång av priser än många 

länder under början av 90-talet.  

Många faktorer pekar på att det inte finns en bubbla samtidigt som en hel del andra faktorer 

pekar på att det finns en bubbla och av att utläsa av intervjuerna finns det en stor oenighet i 

vilka faktorer som väger tyngst i resonemanget. Den slutsats man kan dra är att så som 

priserna stiger idag kommer dem inte fortsätta göra i Sverige, frågan är bara vart gränsen går 

eller om det räcker med att höja räntan, kanske kommer inte heller det orsaka en nedgång 

men troligen kommer huspriserna inte stiga med den takt de har gjort senaste tiden. Endast 

framtiden kan ge svaret. 
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