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Abstract 
This bachelor thesis aims to study the relationship between higher capital costs and the households' 

ability to repay their loans as well as how this affects the housing market. The work studies three areas 

in three different municipalities in the Stockholm region. The limitations for this report were that it 

primarily focused on areas that have relatively new housing developments where the interest rate was 

the sole alternating variable. 

Today, the interest rates for housing loans are very low which has resulted in that Swedish people has 

record breaking high leverages. Recently, a new amortization requirement was adopted. This will 

affect all households when they take new loans with an LTV of 50 percent. House prices in Sweden 

are at a historically high level, especially in the Stockholm region. Households’ expectations play a 

large impact on prices, and some experts believe that the market today is overvalued and that we are in 

a housing bubble, which, if it bursts, can bring negative impact on the housing market. Consequently, 

migration and housing demands has not previously been seen at these levels in Stockholm.  

In this paper, we intend to examine how rising interest rates will affect households with different 

leverage ratios in three different municipalities in the Stockholm county region. Utilizing data from 

sources such as InsightOne and Konsumentverket among others a spreadsheet was created comparing 

four different typical households that reflect the most common household composition within the 

selected municipalities. The disposable income, after all expenses for accommodation and necessities 

accounted for, will be examined. We will also analyze how these households would cope in a scenario 

where changing fundamentals give households higher housing costs and further how the selected 

municipalities, all of which have a relatively high rate of construction, would be affected by a sudden 

drop in prices on the market. A spreadsheet with data from Statistics Sweden was also set up to 

investigate the percentage of all households in Stockholm that have the same capital costs as a custom 

range of the selected mosaichouseholds’. 



 

Our results show that not all households could cope with increased housing costs such as higher 

interest rates among other factors. According to the calculated budget estimate for each typical 

household, it was concluded that some households would be unable to cover their monthly necessities. 

In a scenario where this would become reality, the households with a high leverage and a high interest 

rate would have a much smaller amount of money to live on each month. This would lead to a 

reduction in consumption and a decrease in demand for housing, which would result in a less secure 

position in the housing market and force households to reassess its choice of timing for this type of 

investment. Ultimately this could lead to vacancies in the municipalities we investigated that are 

located quite a bit outside the city center. Based on our results, we consider the hypothesis proven; due 

to half of the mosaic households in the study reflecting a deficit in their budget when the leverage and 

interest rates peaked at high levels. Based on the income statistics from SCB, we could also deduce 

that 49.8 percent of all households in the Stockholm region displayed a lower annual income than the 

investigated mosaic households. Consequently, these households would demonstrate a greater deficit 

in their budget if their housing costs rose.
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Sammanfattning 
Kandidatarbetet syftar till att studera hur högre kapitalkostnader påverkar hushållens 

betalningsförmåga och vilka effekter det kan få på bostadsmarknaden. I arbetet undersöks tre områden 

i tre olika kommuner i stockholmsregionen. I rapporten finns begränsningen att räntorna är den enda 

variabeln som ändras och att det i de områden som undersöks finns relativt nyproducerade bostäder. 

I dagsläget är räntenivåerna väldigt låga för bostadslån och det har medfört att svenskarna aldrig 

någonsin har varit så högt belånade. Nyligen har även ett nytt amorteringskrav antagits, vilket kommer 

att påverka alla hushåll som tar nya lån med en belåningsgrad över 50 procent. Bostadspriserna ligger 

idag på en historiskt hög nivå och speciellt hög är prisutvecklingen i Stockholmsregionen. Hushållens 

förväntningar har en stor inverkan på priserna och vissa experter menar att marknaden idag är 

övervärderad och att vi befinner oss i en bostadsbubbla som, om den spricker, kan innebära stora 

negativa konsekvenser för bostadsmarknaden. Samtidigt har inflyttningen och efterfrågan på bostäder 

aldrig varit så hög som nu inom Stockholms län. 

I denna uppsats avser vi att undersöka hur en stigande ränta kan påverka hushåll med olika 

belåningsgrader i tre olika kommuner inom Stockholms län. Med hjälp av data från bland annat 

InsightOne och Konsumentverket har en kalkyl för fyra olika typhushåll ställts upp som speglar den 

vanligaste hushållssammansättningen i de valda områdena. Här kommer sedan den disponibla 

inkomsten efter att alla utgifter för boende och nödvändigheter är betalade att undersökas. Vi kommer 

därefter att analysera hur dessa hushåll skulle klara sig i ett scenario där förändrade fundamentala 

faktorer ger hushållen högre boendekostnader och vidare hur de valda kommunerna, som alla har en 

relativt hög nybyggnadstakt, skulle komma att påverkas av ett plötsligt prisfall på marknaden. 

Dessutom har en kalkyl med data från SCB satts upp för att undersöka hur många procent av alla 

hushåll i Stockholms län som har samma årsinkomst som ett anpassat intervall av de valda 

mosaichushållen.  



 

Våra resultat visar att inte alla hushåll skulle klara av ökade boendekostnader, exempelvis som en följd 

av högre räntor. De skulle alltså gått med underskott varje månad enligt den budget vi ställt upp för 

varje mosaichushåll och som redovisar de viktigaste utgifterna ett hushåll med denna sammansättning 

har. I ett scenario där detta blir verklighet skulle alltså hushåll med en hög belåningsgrad och höga 

räntor få en betydligt mindre summa pengar att leva på varje månad efter att alla nödvändiga kostnader 

är betalde, vilket skulle leda till en minskad konsumtion och minskad efterfrågan på bostäder. Detta 

skulle i sin tur leda till ett osäkrare läge på bostadsmarknaden, vilket skulle få ytterligare hushåll att 

omvärdera sitt val av tidpunkt för denna typ av investering. I slutändan skulle detta kunna komma att 

leda till vakanser i de kommuner vi valt att undersöka och som ligger någon eller några mil utanför 

innerstaden med dess ständigt höga efterfrågan på bostäder. Utifrån våra resultat kan den uppställda 

hypotesen styrkas. Detta då hälften av de mosaichushåll vi utgick ifrån i undersökningen visade ett 

underskott i sin budget då ränta och belåningsgrad låg på en hög, om än inte orimlig, nivå. Utifrån 

inkomststatistiken från SCB kunde vi även utläsa att hela 49.8 procent av alla hushåll inom 

Stockholms län har en lägre årsinkomst än de undersökta mosaichushållen, vilket innebär att dessa 

hushåll skulle visa ett större underskott i sin budget om deras boendekostnader ökade. 
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Denna kandidatuppsats är skriven vid Kungliga Tekniska Högskolan inom 
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Vi vill rikta ett stort tack till Johan Lundin vid InsightOne som har tillhandahållit värdefull data. 
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Högskolan som har bidragit med ide samt erbjudit värdefulla underlag och verktyg till 

kandidatarbetet. 
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1. Inledning

1.1. Bakgrund 
Står Sverige inför en ny bostadsbubbla? I dagsläget ligger bostadspriserna på en historiskt hög nivå 

samtidigt som räntorna för bostadslån är historiskt låga och hushållens disponibla inkomster stiger allt 

mer. Detta är faktorer som gör det mer fördelaktigt än någonsin att låna och hushållens förväntningar 

på en framtida stark prisutveckling på bostadsmarknaden är höga. Hushållens totala skuldsättning har 

sedan 1990-talet vuxit kraftigt och motsvarade år 2011 ca 170 procent av hushållens disponibla 

inkomst.  

Vad skulle då hända om viktiga faktorer som bolåneränta eller amorteringstakt skulle komma att 

ändras? Ett scenario där hushållen inte kan betala av sina lån och räntekostnader skulle innebära en 

svår ekonomisk situation för de drabbade hushållen, men även för samhällsekonomin i stort. I denna 

uppsats kommer några av dessa faktorers inverkan på hushållens ekonomiska förutsättningar och i 

slutändan betalningsförmåga i tre kommuner i norra delen av Stockholms län att undersökas. 

I Stockholm är efterfrågan på bostäder större än utbudet. Det byggs lite i Stockholm stad och det finns 

flera orsaker till detta.  En förklaring på detta är att det finns för lite obebyggd mark att kunna bygga 

på (Byggvärlden, 2014). Det medför att staden växer och att kranskommuner till Stockholm bebyggs 

allt mer. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att studera hur ökade kapitalkostnader kan komma att påverka 

hushållens betalningsförmåga och vilka effekter det kan få på bostadsmarknaden. Det är högaktuella 

frågor då nya regler för bostadslån och ett nytt amorteringskrav håller på att införas. Detta kan 

innebära begränsningar i hushållens möjligheter att ta lån för att finansiera bostadsköp. 

Beräkningarna i uppsatsen kommer därför att endast göras på de nya kommande amorteringskraven. 

Hypotesen som ska styrkas eller förkastas är om Stockholmsregionen skulle stå inför en ny 

bostadskris om boendekostnaderna för köpare av bostäder ökar. 
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1.3. Avgränsning och problem 
Stockholms län är ett särskilt intressant område att studera då inflyttningen till länet överstiger 

utflyttningen. Länet genomgår för tillfället en befolkningstillväxt och urbanisering. (SCB, 2016) Detta 

har lett till bostadsbrist i många delar av länet, framförallt inom Stockholms stad.  

Den här rapporten avgränsas till tre områden i tre olika norrortskommuner i Stockholms län. 

Kommunerna som valts ligger mer än 10km (fågelvägen) utanför centrala Stockholm, vilket gör att det 

är en större ekonomisk risk att bygga i dessa kommuner än om man skulle välja kommuner som ligger 

närmare Stockholm. De bostadsområden som valts ut har ett nybyggnadsår mellan 2010 till idag. 

Områden i följande kommuner har undersökts: 

• Täby

• Upplands-Bro

• Upplands Väsby

I rapporten har inte hänsyn tagits till politiska, geopolitiska och ekonomiska risker i vår omvärld, vilka 

är svåra att skydda sig emot på annat sätt än att bygga upp robusthet i den svenska statens finanser och 

i det finansiella systemet samt genom internationellt samarbete. 

Bostadsmarknaden är under ständig förändring och priserna på bostäder har idag en hög 

utvecklingstakt. Detta gör att den litteratur och information som finns tillgänglig inte alltid är helt 

aktuell och kan förändras i fråga om relevans. 

1.4. Metod 
Uppsatsen bygger på litteraturstudier, scenarioteknik och känslighetsanalys med data från SCB, 

InsightOne (Mosaic Sweden) och konsumentverket. 

För att få en mer allmän bild av bostadsmarknaden och det typiska hushållets ekonomi samt budget har 

valet fallit på scenarioteknik. I denna undersökning används tre typhushåll i tre olika kommuner inom 

Stockholms län. Underlaget till dessa typhushåll tillhandahålls av InsightOne samt uppgifter från 

Konsumentverket. 

En känslighetsanalys kommer ställas upp i vilken det undersöks hur olika variabler kan komma att 

påverka hushållens betalningsförmåga. De variabler vars påverkan kommer att undersökas är 
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bolåneränta och amorteringar. Dessutom kommer hushållets omkostnader och bolånetakets 

påverkan på hushållens betalningsförmåga att undersökas. 

I nästa skede beräknas de tillgångar hushållen har kvar att leva på efter att utgifterna för boende är 

betalda (en så kallad KALP-kalkyl) samt vad som händer med hushållens ekonomi och budget när 

de olika parametrarna som beskrivs ovan förändras.  

Dessutom har en kalkyl med data från SCB ställts upp för att undersöka hur många procent av alla 

hushåll i Stockholms län som har samma årsinkomst som ett anpassat intervall av de valda 

mosaichushållen. 

1.5. Definitioner och förklaringar 

Belåningsgrad ”Andel lånat kapital i procent av totalt kapital.” (Insitutet för värdering av fastigheter 
och SFF, 2015) 

Cetris parabus - "Allt annat lika" (Axelsson m.fl., 2013)

Disponabel inkomst -  "Summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och 
övriga negativa transfereringar." (SCB, 2016b)

Eget kapital - ”Restpost som utgör skillnaden mellan totalt kapital och lånat kapital. Eget kapital 
bör inte förväxlas med tillfört kapital som utgörs av ägaren i fastigheten investerade 
medel.” (Insitutet för värdering av fastigheter och SFF, 2015) 

KALP-kalkyl - "Kvar att leva på kalkyl" (Bluestep, 2016)

Kapitalinkomst - "Inkomst av kapital är bland annat ränta på tillgodohavanden och andra fordringar, 
utdelningar, skuldränta, uthyrning av bostad och vinst eller förlust vid försäljning av värdepapper 
(t.ex. aktier) och fastigheter. " (SCB, 2016b)

Mosaic – ”Klassificerar Sveriges hushåll i 44 distinkta livsstilstyper och 14 övergripande grupper. 
Livsstilarna ger dig en nyanserad och heltäckande bild av Sveriges konsumenters val, preferenser 
och vanor. Klassificeringen målar upp en tydlig bild av dina kunder, deras sociodemografi, livsstil, 
köpbeteende och värderingar.” (InsightOne, 2016b) 

Mosaicgrupp – Klassificerar en av de 14 övergripande grupperna. (InsightOne, 2016b)

Mosaichushåll – klassificerar ett hushåll av de 44 distinkta livsstilstyper (InsightOne, 2016b

Skuldkvot - Hushållets skulder i relation till disponibla inkomster. (Pricerunner, 2013) 
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1.6. Disposition 
Uppsatsen består av åtta kapitel med underrubriker. Det första kapitlet inledning handlar om varför 

detta problem är aktuellt idag och vilken frågeställning som ska undersökas. Dessutom beskrivs 

metoden som valts och relevanta definitioner och förklaringar. Därefter kommer kapitlet bakgrund 

som beskriver bostadsmarknaden mer djupgående och hur hushållens budget samt hushållens skulder 

ser ut idag. I kapitelet bakgrund beskrivs även effekter på bostadsmarknaden. I det tredje kapitlet 

områdesbeskrivning beskrivs de områden som valts för studien inom Stockholms län. 

I det fjärde kapitlet teorin beskrivs vilken teori som uppsatsen utgår ifrån och i det femte kapitlet 

utförande av metod beskriver hur resultatet togs fram. Därefter kommer kapitlet resultat som 

redovisar resultatet av undersökningen som har utförts. Efter det kommer kapitlet analys där 

resultatet analyseras. Slutligen kommer ett kapitel slutsats som redovisar vilken slutsats som kommit 

fram i rapporten. 
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2. Bakgrund

2.1. Bostadsmarknaden 
Bostadspriserna i Sverige ligger idag på en historisk hög nivå och speciellt hög är prisutvecklingen i 

Stockholmsregionen. Den starka utvecklingen kan bland annat förklaras av den stora 

befolkningstillväxten i huvudstaden. Då allt fler hushåll väljer att flytta dit ökar tillväxten och med den 

även omsättningen på befintliga samt nybyggda bostäder i området. Andra viktiga faktorer är 

hushållens stigande disponibla inkomster och den låga räntenivån (Evidens, 2013a). 

Figur 1: Faktiskt och skattat bostadsrättspris i Stockholms innerstad 1989-2011 (Evidens, 2013b). 

Under de senaste 40 åren har de reala bostadspriserna ökat trendmässigt med ca 1,2 procentenheter per 

år i Sverige. Prisutvecklingen tog speciellt fart under 1990-talet då priserna steg kraftigt i flera länder, 

däribland Sverige. Efter år 2008 började dock priserna falla i vissa länder, medan de i andra länder, så 

som Sverige, fortsatte att stiga (Sveriges riksbank, 2011a).
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2.2. Bostadsproduktionen i Stockholms län 
Stockholmsregionen befinner sig idag i en intensiv tillväxtfas vilket medför flera utmaningar, bland 

annat på bostadsmarknaden. Länet har idag en hög befolkningstillväxt som följd av ett högt 

barnafödande och ett positivt flyttnetto. Bostadsbyggandet har under en längre tid varit lågt vilket har 

lett till att det idag finns ett underskott på bostäder i länets samtliga kommuner. Underskottet på 

bostäder förväntas bestå under de kommande 5 åren och högst är efterfrågan på mindre hyres- och 

bostadsrätter. En bidragande orsak för detta är att andelen singelhushåll i regionen uppgår till nära 40 

procent. 

Bostadsbyggandet har under de senaste åren ökat och uppskattas även fortsätta öka under de 

kommande åren enligt kommunernas egna uppskattningar. Under år 2014 utfördes cirka en tredjedel 

av landets totala nybyggnation av bostäder i Stockholms län (Länsstyrelsen, 2015). I Stockholm län 

planeras det för närvarande att byggas 22 585 bostäder under 2016 och 24 250 bostäder under 2017 

enligt en marknadsrapport från Länsstyrelsen (Länsstyrelsen, 2016). 

Rörligheten på bostadsmarknaden i länet har under de senaste 10 åren minskat som en följd av flera 

olika faktorer. Bland annat har bostadsbristen gjort det svårare att hitta nya boenden, men även avgifter 

och reavinstskatt i samband med bostadsköp påverkar viljan att flytta från bland annat äganderätter. 

Rörligheten påverkas även av de flyttkedjor som finns i länet. Större nyproducerade bostäder ger ofta 

en längre flyttkedja än en mindre bostad. Att bygga större bostäder kan alltså vara en bra åtgärd för att 

öka rörligheten inom länet och på så sätt effektivisera nyttjandegraden av det bostadsbestånd som 

finns i länet (Länsstyrelsen, 2015). 

2.3. Räntenivå 
Sverige är idag inne i en period med låg inflation och Riksbanken har som mål att inflationen ska 
stabiliseras kring 2 procent 2017. För att nå detta mål är reporäntan idag negativ och ligger på -0,50 
procent. En sänkt reporänta gör det billigare för företag och hushåll att låna (Sveriges riksbank, 2016).  

Enligt Finansinspektionen är räntenivån idag historiskt låg (Finansinspektionen, 2016a).

Under 1996 var bolåneräntorna mellan 9-12 procent enligt statistik från SEB (SEB, 2016). Det finns 

dock anledning att förvänta sig att räntorna kommer att stiga i framtiden. I ett sådant scenario är det 

viktigt att hushållen har goda marginaler i sin ekonomi och det kan vara en god idé att amortera sina 

bolån och hushåll med små marginaler bör överväga att binda sin bolåneränta med olika 

bindningstider för att försäkra sig mot stigande räntor. De hushåll vars ekonomi skulle drabbas hårdast 

av högre 
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räntor är de hushåll med störst skuldkvot, d.v.s. de hushåll som har högst skulder i förhållande till 

disponibel inkomst. Skuldkvoten kan alltså sägas vara en indikator på 

räntekänslighet (Finansinspektionen, 2016a) .

Även enligt Riksbanken är den nuvarande räntenivån låg. Sommaren 2014 var den rörliga 

bolåneräntan cirka 3 procent, men i praktiken har många hushåll en lägre bolåneränta än så efter 

förhandlingar med bankerna. En mer “normal” räntenivå skulle vara betydligt högre. Om hushållen har 

orealistiska förväntningar om fortsatt låga bolåneräntor i framtiden kan det på sikt ge stora problem. 

Enligt en undersökning utförd av Evidens är dock hushållen ränteförväntningar de kommande åren 

generellt högre än Riksbankens egna förväntningar, vilket är en indikator på att hushållen har en 

rimlig uppfattning om framtida räntenivåer (Evidens, 2014).  

2.4. Hushållens skulder 
Andelen hushåll som äger sin egen bostad och därmed även de svenska hushållens totala skuldsättning 

har sedan mitten av 1990-talet vuxit kraftigt (Evidens, 2015). Hushållens skulder motsvarade år 2011 

cirka 170 procent av hushållens disponibla inkomst och bostadslånen motsvarade nästan 120 procent 

av de disponibla inkomsterna (Evidens, 2013a). Samtidigt har även hushållens inkomster vuxit och 

bolåneräntorna sjunkit, vilket har lett till att hushållens kreditvärdighet har ökat och så även 

efterfrågan på bostäder (Evidens, 2015).

När priserna på bostadsmarknaden stiger ökar även behovet att låna hos hushållen då hushållen tvingas 

lånefinansiera de högre priserna för att kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Dagens starka 

prisutveckling på bostäder i storstadsregionerna påverkar i hög grad hushållens skuldsättning 

(Evidens, 2013a).  Den största delen av bostadslånen var 2011 lån till småhus som uppgick totalt till 

1500 miljarder kronor. Lån till bostadsrätter uppgick under samma år till en tredjedel av den summan 

och har ökat med nära 500 procent sedan år 2001. Även den totala lånestocken för småhus har ökat 

och nästan fördubblats under samma period (Evidens, 2013a) .  

Bland debutanterna på bostadsmarknaden är framför allt unga hushåll starkt representerade. 

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen beror till stor del på unga hushåll som flyttar till en större 

stad och därmed ofta från en marknad med lägre priser till en marknad med högre priser. Då denna 

grupp normalt behöver en hög belåningsgrad för att finansiera köpet av bostad ökar hushållens 

skuldsättning och på så sätt växer den totala belåningsgraden. Dock återfinns de största skulderna hos 

hushållen med höga inkomster. Denna grupp är ofta väl etablerad på bostadmarknaden och har gjort 

en så kallad “bostadskarriär”, vilket innebär att de ofta flyttar till mer attraktiva och dyrare boenden 

utan att belåningsgraden behöver öka särskilt mycket då pristillväxten på bostaden tillfaller hushållets 

eget 
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kapital. Det är också dessa hushåll som vid en konjunkturnedgång ofta klarar sig bäst ekonomiskt, då 

de generellt har en hög utbildningsnivå och är konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden (Evidens, 

2013a) . 

Vid en internationell jämförelse finns det olika sätt att jämföra skuldsättningen bland hushållen. Om 

man ser till den så kallade skuldkvoten, som utgörs av hushållens samlade skulder i förhållande till de 

disponibla inkomsterna, är svenska hushåll högt skuldsatta jämfört med hushåll i andra länder. Dock 

måste hänsyn tas till flera faktorer, bland annat landets skattetryck, för att få en rättvis bild av 

skuldsättningen. Sverige har, internationellt sett, ett högre skattetryck vilket medför att hushållen har 

lägre disponibla inkomster. I många andra länder finansieras välfärdstjänster så som sjukvård och 

barnomsorg av hushållen själva genom ett lägre skattetryck (Evidens, 2015). 

Även förändringar i bostadspolitiken har en påverkan på hushållen skuldsättning. Avskaffandet av det 

tidigare bostadsfinansieringssystemet, som gynnade nyproduktion av hyresrätter, har lett till att 

dagens nyproduktion främst domineras av ägande- och bostadsrätter vilket innebär att det är hushållen 

själva som till största del finansierar nya bostäder. Tidigare skedde den största delen av finansieringen 

av bostadsföretagen eller av statliga medel. En effekt av att bostadsbyggandet idag finansieras av 

hushållen själva, och sker därmed på marknadsvillkor, vilket leder till att en stor del av 

nybyggnationen koncentreras till de största tillväxtregionerna med högst bostadspriser. Detta driver 

upp hushållens finansieringsbehov ytterligare och koncentrationen av byggnationen till 

tillväxtregioner bidrar alltså till en högre skuldsättning än om nybyggnationen varit mer jämt fördelat 

över landet (Evidens, 2013b). 

Den omfattande ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter som skett under den senaste 

tioårsperioden har även den en stor påverkan på hushållens skuldsättning. Totalt har nära 170 000 

hyresrätter ombildats till bostadsrätter sedan mitten av 1990-talet, vilket har inneburit att hushåll utan 

tidigare bostadslån har fått möjlighet att ta relativt stora lån och på så sätt fått en betydande andel eget 

kapital i bostaden (Evidens, 2013b). 

Farhågor om att Svenska hushåll idag lånar för mycket har uttryckts av bland annat Riksbanken och 

Boverket (Evidens, 2013b). Åtgärder har vidtagits av bland annat Finansinspektionen för att minska 

skuldsättningen hos svenska hushåll. År 2010 infördes ett så kallat bolånetak efter en rekommendation 

från bankerna. Sedan dess har även ytterligare åtgärder diskuterats så som amorteringskrav och ett 

utökat bolånetak. En högre styrränta från Riksbanken är ett annat alternativ som lyfts fram, men är ett 

förslag som kritiserats då det kan vara skadligt för samhällsekonomin (Evidens, 2013a). 
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Förslaget om amorteringskrav remitterades av Finansinspektionen i december 2015. Förslaget innebär 

att nya bostadslån ska amorteras med 2 procent av det totala lånebeloppet per år om belåningsgraden 

överstiger 70 procent av bostadens värde. För bostadslån där amorteringsgraden är mellan 50-70 

procent ska 1 procent av det totala lånebeloppet amorteras per år (Finansinspektionen, 2016a).  

Förslaget har nu gått igenom (Finansinspektionen, 2016b). 

2.5. Hushållens budget 
När ett hushåll lånar pengar till en bostad tar det på sig en kostnad under en lång tid och blir därmed 

mer sårbar för ekonomiska konsekvenser till följd av förändringar på marknaden och bostadens värde, 

vilket kan påverka hushållets förmögenhet.  

Belåningsgraden för hushåll som tog nya bostadslån uppgick enligt en stickprovsundersökning utförd 

av Finansinspektionen i genomsnitt till 67 procent år 2014 och andelen hushåll med en belåningsgrad 

över 85 procent har minskat då färre hushåll väljer att ta blancolån (Finansinspektionen, 2015).

Bankerna och Finansinspektionen sammanställer kalkyler för att bedöma hushållens 

betalningsförmåga. En vanlig metod går ut på att mäta hushållens ränte- eller skuldbetalningskvot. På 

så sätt kan man undersöka hur stor del av hushållets disponibla inkomster som går åt till att betala 

räntor och amorteringar på hushållets bostadslån. De senaste åren har dessa kvoter sjunkit, vilket har 

gjort att hushållen har mer kvar av sin inkomst när dessa kostnader är betalade (se figur nedan) 

(Finansinspektionen, 2015). 

Figur 2: Visar räntekvot och skuldbetalningskvot i procent (Finansinspektionen, 2015). 
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För att bedöma hushållens betalningsförmåga ställer bankerna upp en så kallad “kvar att leva på”-

kalkyl (KALP-kalkyl). Kalkylen ligger till grund för bankernas bedömning av hur stort lån ett hushåll 

kan ta och i denna uppskattas vilken summa hushållet har kvar av sin disponibla inkomst när alla 

boende- och levnadskostnader samt räntekostnader är betalda (Finansinspektionen, 2015).

Räntekostnaderna beräknas med hjälp av en kalkylränta som ger utrymme, och därmed en viss 

motståndskraft, för eventuella framtida höjningar av den allmänna räntenivån. Den genomsnittliga 

kalkylräntan år 2014 var 6,5 procent (6,5%) och är 4,3 procentenheter högre än den genomsnittliga 

bolåneränta som Finansinspektionen fastställde i sin stickprovsundersökning från samma år. 

Levnadskostnader så som mat och telefoni beräknas ofta genom ett schablonvärde som baseras på 

hushållets bostadstyp samt storlek och sammansättning (Finansinspektionen, 2015 och 

Konsumentverket, 2015). 

Finansinspektionen fastställer i tidigare nämnd undersökning från 2014 att hushållens överskott efter 

betalda bostads-, ränte- och levnadskostnader ökar med inkomsten. I undersökningen kan även utläsas 

att det är den yngsta åldersgruppen (under 26 år) och den äldsta (över 65 år) som har lägst överskott 

kvar varje månad då dessa kostnader är betalda. Dessa grupper har ett överskott på cirka 13 000 kr i 

månaden. För övriga åldersgrupper ligger detta överskott på cirka 17 000 - 23 000 kr i månaden. 

Vissa hushåll uppvisade även ett underskott i denna typ av kalkyl, men andelen hushåll det rörde sig 

om låg kring 1 procent eller lägre för samtliga åldersgrupper (Finansinspektionen, 2015).      

Finansinspektionen fastslår i en rapport från 2015 att det har blivit allt vanligare för hushåll att 

amortera på sina lån. Framförallt gäller detta hushåll med en belåningsgrad på 70-85 procent 

(Finansinspektionen, 2015). Cirka 90 procent av alla hushåll som har bostadslån med en 

belåningsgrad över 75 procent av bostadens marknadsvärde amorterar på sina lån (Evidens, 2013b). 

Genom att amortera på sina bostadslån kan hushållen minska sin belåningsgrad och sin skuldkvot. En 

alltför hög amorteringstakt kan dock leda till att hushållen inte kan fördela sitt sparande på andra 

sparformer så som fonder, aktier och obligationer. Risken koncentreras då till en enda marknad vilket 

kan vara problematiskt då tillgångar i form av bostäder inte är lika likvida som andra typer av 

tillgångar (Evidens, 2013b). 
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2.6. Effekter på bostadsmarknaden 
Bostadsmarknaden påverkas av flera olika faktorer så som den demografiska utvecklingen, skatter och 

kreditutbud. Bostadsmarknaden påverkar i tur flera makroekonomiska faktorer så som BNP-

utveckling och inflation (Sveriges riksbank, 2011a). 

På en bostadsmarknad med övervärderade bostäder är bostadsprisernas “fallhöjd” stor. Ofta talas det 

om en så kallad bostadsbubbla, ett förlopp som historiskt sett medfört stora konsekvenser för den 

nationella ekonomin i flera länder (Sveriges riksbank, 2011a). 

Begreppet myntades av den amerikanske nationalekonomen Joseph Stiglitz år 1990 och han 

definierade den som: ”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 a bubble exists.” 

Joseph Stiglitz menade att om priset inte kan förklaras av fundamentala faktorer så som en förändring 

av räntor eller inkomster, föreligger risk för en bostadsbubbla (Evidens, 2013a).

Stiglitz definition har dock kritiserats, bland annat av Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på 

KTH, för att endast förklara historiska förändringar i bostadspriserna och inte förväntningar om 

framtida förändringar av de fundamentala faktorerna. Lind har därför föreslagit en alternativ definition 

av begreppet enligt följande: ”There is a bubble if the price of an asset first increase dramatically and 

then almost immediately falls dramatically.” Lind menar alltså att en bostadsbubbla kännetecknas av 

ökade priser på bostadsmarknaden som följs av drastiskt fallande priser (Evidens, 2013a). 

För Sverige i dagsläget menar flera experter, däribland Riksbanken, att det är osannolikt att en 

bostadsbubbla håller på att byggas upp. Det viktigaste argumentet mot detta är att prisökningarna kan 

förklaras av fundamentala faktorer, så som ökade disponibla inkomster, minskade skatter samt låga 

reala bostadsräntor. Dessutom lyfts befolkningstillväxten i storstäderna samt likvärdigheten mellan 

boendeutgiften i hyresrätter och bostadsrätter fram som två ytterligare faktorer som talar emot detta 

påstående. I Sverige har vi idag dessutom ett relativt lågt bostadsbyggande, vilket kan vara ytterligare 

en anledning (och fundamental faktor) till att bostadspriserna drivits upp. Skulle de fundamentala 

faktorer förändras kan dock bostadspriserna komma att påverkas negativt. Även ett scenario där 

Sverige går in i en lågkonjunktur kan påverka bostadspriserna i en negativ riktning, men sådana 

konjunkturberoende prisfall tenderar ofta att få mildare konsekvenser för ekonomin som helhet än om 

en klassik bostadsbubbla skulle spricka (Evidens, 2014). 

En viktig variabel som ofta kan vara svårt att införskaffa data om är hushållens förväntningar på 

bostadsmarknaden. Det är om dessa förväntningar blir för höga som bostäder kan övervärderas. I 

denna situation är det alltså inte längre fundamentala faktorer som bestämmer priserna, utan den tro på 
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en högre prisutveckling som finns hos hushållen. Resultatet blir att hushållen köper bostäder som 

egentligen är för dyra för dem, eftersom tron på framtida prisökningar anses kunna kompensera för 

detta. När tron på framtida prisökningar dämpas hos hushållen kommer dock priserna att falla och 

efterfrågan att minska. I detta stadie brister alltså bubblan då hushållen som tänkt köpa bostad istället 

väljer att vänta ut prisfallet och investeringarna skjuts framåt i tiden (Evidens, 2014). 

Om ett prisfall skulle ske på bostadsmarknaden kan konsekvenserna för hushåll med hög skuldsättning 

bli stora. Risken finns då att hushållens lån överstiger värdet av bostäderna och då skulle högt 

skuldsatta hushåll tvingas amortera på sina bostadslån vilket påverkar hushållens budget och 

konsumtion, vilket i sin tur påverkar tillväxten i landet (Evidens, 2013b). I värsta fall kan instabilitet i 

banksektorn inträffa och även spridas vidare till andra sektorer. Finansinspektionen och Riksbanken 

har alltså starka skäl till att bevaka utvecklingen av hushållen skuldsättning (Evidens, 2013a). 
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3. Områdesbeskrivning
Alla kommuner ligger inom Stockholms län och norr om Stockholm stad. Utvalda kommuner är 

markerade med olika färger i Figur 3. 

Figur 3: Visar ungefärlig lokalisering av Täby, Upplands-Bro och Upplands Väsby 

(Hitta, 2016d). 

3.1. Täby 
Täby är en kommun med cirka 67 000 invånare som ligger strax 

norr om Stockholms innerstad (Täby kommun, 2016a). Täby och

flera andra kommuner ska bygga bostäder till de 

ca 450 000 personer som man räknar med kommer att flytta till

Stockholms län fram till år 2035. Detta gör kommunen genom

en rad olika byggprojekt. Bland annat har följande projekt vunnit

laga kraft: 850 nya bostäder i området runt Täby centrum, 

byggande av ca 1200 bostäder i västra Roslags Näsby, 

2000 nya bostäder i Arninge - Ullna (Täby kommun, 2015b) 

samt 300 nya lägenheter i Nytorp.             Figur 4: Täby (Hitta, 2016a)

Förutom det finns det ett godkänt byggprojekt i Täby Park (Galoppfältet) (Täby kommun, 2015a). 

I Täby planerar man att bygga ca 900 bostäder per år mellan 2016 till 2025. Det är främst 

bostadsrätter som Täby kommun satsar på under åren 2016 och 2017. 
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Att bygga i Täby kännetecknas av höga produktionskostnader och att detaljplanerna ofta blir 

överklagade. Investeringsbesluten brukar komma ifrån byggherrar. Den begränsade faktorn att bygga i 

Täby är inte kommunen, då den har en planeringsbuffert, utan det är byggherrarnas investeringsbeslut. 

Investeringsbeslutet är beroende av markläge/möjligt pris inom varje enskilt 

utvecklingsområde/utvecklingsprojekt (Länsstyrelsen, 2016). 

Området i Täby som har valts är nya Täby centrum området (Täby kommun, 2016b) och det vanligaste 

bostadsrätts-typhushållet är mosaichushållet A03 Etablerade livsnjutare enligt underlaget från 

företaget InsightOne. Typhushållet i området består av ett gift par i åldersgruppen 56-65 år med äldre 

och utflyttade barn. Paret har ofta en högskoleutbildning och den är i många fall över 3 år. Familjens 

årliga hushållsinkomst ligger över 1 000 000 kr och 20,7 procent av mosaichushållet har en 

kapitalinkomst över 100 000 kr per år. Hushållet har även höga lån och har skulder och ränteavdrag 

över 100 000 kr (InsightOne, 2016a). 

Upplands-Bro brukar kännetecknas av höga produktionskostnader, svag infrastruktur och en osäkerhet 

kring den framtida infrastrukturutvecklingen. Dessutom brister intresset från byggherrarnas sida. De 

142 bostäderna i allmännyttan år 2016 byggs på samma plats som där det har rivits 95 bostäder på 

3.2. Upplands-Bro  
Upplands-Bro har 25 287 invånare och är beläget nordväst om 

Stockholms innerstad. I Upplands-Bro planeras 119 lägenheter vid 

Enbärsvägen , 126 stycken bostäder i Bro Prästgård 6:31 och 

32 lägenheter i Norrboda. Dessutom planeras 130 bostäder 

som är antingen friliggande villor eller radhus och flerbostadshus i 

Jursta 3:14 m.fl. I Rosenängarna Kockbacka planeras även 

300 bostäder i form av små-, kedje-, radhus och flerbostadshus. 

I Upplands-Bro finns flera förslag till detaljplaner för olika 

områden som möjliggör för nya bostäder. Ett av dessa områden är Figur 5: Upplands Bro 

(Hitta, 2016b) 

Tegelhagen, där en ny detaljplan med plats för 2100 bostäder har 

föreslagits (Upplands Bro, 2016 a-f). Dessutom planeras mellan 400-500 lägenheter i Korsängen 

och 3000 lägenheter i Norra Stäkön. Totalt sett planeras mellan 12000 – 14000 bostäder byggas i 

hela Upplands-Bro de närmaste åren (Upplands-Brobladet, 2016).  
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grund av radonproblem. Det blir ett nettotillskott på 47 bostäder. I Upplands-Bro planeras flest 

hyresrätter under år 2016 och 2017 i förhållande till andra boendeformer i kommunen (Länsstyrelsen, 

2016).

Området som har valts för studien är Rosenängarna i Upplands-Bro och den det vanligaste 

typhushållet här är mosaichushållet A04 Bolibompa och nybygge enligt underlaget från företaget 

InsightOne. Typhushållet består av ett gift par i åldersgruppen 36-45 år med barn. Paret är ofta 

universitetsutbildade och är relativt köpstarka. Den årliga hushållsinkomsten är mellan  

750 000 - 999 999 kr och 6,5 procent av mosaichushållet har kapitalinkomster över 100 000 kr per år. 

Hushållet har även höga lån samt skulder och ränteavdrag som ligger mellan 50.000-99.999 kr 

(InsightOne, 2016a). 

3.3. Upplands Väsby 
Upplands Väsby är en kommun som är belägen nordväst om 

Centrala Stockholm. Kommunen hade ca 42 705 invånare år 

2015 och en prognos visar att befolkningen kommer att öka 

till 45 670 invånare år 2019 (Upplands Väsby, 2015a).  

I kommunen finns det stora utbyggnadsplaner. Kommunen 

planerar för 400 bostadsrätter i Eds allé (Upplands Väsby, 

2016a), 1600 nya bostäder i Fyrklövern (Upplands Väsby, 
2016b), 97 lägenheter i Hammarbyvägen (Upplands Väsby, Figur 6: Upplands Väsby 

2015b), 83 bostadsrättslägenheter i Solvändan (Upplands Väsby, (Hitta, 2016c)

2015c), ca 150 lägenheter i Tegelbruket (Upplands Väsby, 2016c) och ca 200 bostäder Östra Frestaby 

(Upplands Väsby, 2016d). Dessutom byggs 36 bostäder i Messingen som planerars vara 

inflyttningsbara år 2016. (Upplands Väsby, 2015d) 

I Upplands Väsby finns problem med buller och brist på byggarbetskraft. Förutom detta finns 

dessutom andra begränsande faktorer för bostadsbyggande i kommunen. I Upplands Väsby kommer 

det att byggas flest hyresrätter under år 2016 och sedan under år 2017 planerar man att bygga flest 

bostadsrätter (Länsstyrelsen, 2016). 

Området som har valts ligger i Upplands Väsby centrum, strax öster om pendeltågsstationen. Det finns 

två vanligt förekommande hushåll enligt underlag från InsightOne. Dessa hushåll är unga 

universitetsutbildade singlar utan barn samt äldre och pensionerade kulturintresserade par. 
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Det första mosaichushållet C12 Singlar i startblocket som består av unga universitetsutbildade singlar 

utan barn vilka oftast bor i en bostadsrätt och är mellan 26 till 35 år. De är ofta teknikintresserade. Den 

årliga hushållsinkomsten ligger på 300 000 – 499 999 kr och 3,8 procent av mosaichushållet har 

kapitalinkomster över 100 000 kr per år. Vanligtvis har inte detta mosaichushållet några skulder eller 

ränteavdrag (InsightOne, 2016a). 

Det andra mosaichushållet I28 Det goda livet är äldre och pensionerade kulturintresserade par är ofta 

över 66 år gamla. De är universitetsutbildade och bor ofta i nyproducerade bostadsrätter. Vanligtvis 

har de inte barn och höga inkomster. Den årliga hushållsinkomsten ligger mellan 750,000 - 999.999 kr 

och11,5 procent av mosaichushållet har en kapitalinkomst över 100 000 kr per år. Vanligen har inte 

hushållet några skulder eller ränteavdrag (InsightOne, 2016a).
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4. Teori

4.1. Utbud och efterfrågan 
Viktiga begrepp i en marknadsekonomi är utbud och efterfrågan. Utbudet redovisar kvantiteten av en 

vara eller tjänst, d.v.s. hur många varor eller tjänster som är tillgängliga på marknaden. Efterfrågan 

handlar däremot om hur många som efterfrågar varan eller tjänsten på marknaden.  

Figur 7: Visar hur utbudet (S1) och efterfrågan (D1) förhåller sig till pris och kvantitet samt till varandra på en 

normal marknad (Cstl-hcb, 2016). 

Både utbud och efterfrågan är beroende av priset och efterfrågad kvantitet. Om det är fler som 

efterfrågar en specifik vara eller tjänst leder detta till ett högre pris, medan om det är färre som 

efterfrågar varan eller tjänsten leder detta till en lägre prisnivå (Axelsson m.fl., 2013). Det finns risker 

med att producera bostäder och de handlar främst om processen samt ekonomiska konsekvenser för 

utfallet. Det är därför viktigt för byggföretagen att producera lagom många lägenheter, så att det blir 

marknadsjämnvikt (Konkurrensverket, 2015). 

Skillnaden mellan en normal marknad och bostadsmarknaden är att bostadsmarkandens utbudskurva 

är brantare. Anledningen är att det tar lång tid att producera nya bostäder (Nordqvist m.fl., 2013). 
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4.2. Prishöjningens inkomst- och substitutionseffekt 
Vid en prishöjning inträffar två effekter, inkomsteffekten och substitutionseffekten. Inkomsteffekten 

beror på förändrad köpkraft, medan substitutionseffekten beror på förändrad prisrelation. 

Om man tänker sig ett scenario där priserna stiger och allt annat är cetris parabus, då kommer detta att 

leda till minskad köpkraft (Axelsson m.fl., 2013). Detta, hur hushållen påverkas vid stigande räntor 

och införande av amorteringskrav, kommer uppsatsen att fokusera på.  

4.3. Produktions- och kostnadsteori 
En skillnad mellan att producera en bostad i centrala Stockholm och en bostad i kranskommunerna är 

vilket pris som det är möjligt att ta ut för bostaden vid en försäljning. Priserna i centrala Stockholm är 

betydligt högre än i kranskommunerna och en anledning är att det är fler som föredrar en lägenhet 

med centralt läge i huvudstaden (SBAB, 2015). 

När byggbolagen ska bygga bostadsrätter räknar bolagen på produktions- och kostnadsteori, d.v.s. hur 

mycket kostar det att producera bostadsrätterna och hur mycket kan de säljas för. Som tidigare 

nämndes under rubriken utbud och efterfrågan kan man normalt sett ta ut ett högre pris om det finns 

ett litet utbud av varan och stor efterfrågan. Det är en relation mellan hur mycket man vill tjäna på 

varje lägenhet och antalet lägenheter som säljs vid varje tillfälle.

Produktionsteorin beskriver för beslutfattare att produktionen är beroende av en viss mängd 

insatsvaror för att kunna tillverka en viss mängd varor. Det innebär att produktionsfunktionen visar 

det tekniska sambandet mellan använda mängder av produktionsfaktorer och producerade 

varukvantiter. 

Man använder sig normalt sett av tre olika samband för att ta reda på olika kostnader och de är 

totalprodukt, styckprodukt och marginalprodukt. Totalprodukten anger den ”totala mängden som har 

producerats under en produktperiod (tidsperioden)”. Den genomsnittliga styckprodukten anger 

producerad kvantitet per enhet av den rörliga produktionsfaktorn och marginalprodukten anger 

”förändringen i produktmängd som blir resultatet av en marginell förändring av en rörlig 

produktfaktor”. Alla de olika sambanden hänger ihop.  

Totalkostnaden består av fasta och rörliga kostnader. Vid bostadsbyggande består de fasta 

kostnaderna bland annat av byggmaterial medan de rörliga kostnaderna utgörs främst av 

arbetskraftskostnader. Målet med produktions- och kostnadsteorin är att maximera produktionen till 

en minimal kostnad (Axelsson m.fl., 2013). 
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4.4. Individens sparande och investeringsbeslut 
Valet mellan att spara eller investera är ett knepigt beslut eftersom det är svårt att förespå framtiden. 

Att investera i en bostad är ett stort beslut för de flesta hushåll eftersom de flesta behöver ta stora lån 

för att finansiera bostadsköp. Vid bostadsaffärer finns det alltid en osäkerhet över hur 

bostadsmarknaden ska utvecklas i framtiden. Faktorer som påverkar valet mellan att spara eller 

investera beskrivs nedan (Axelsson m.fl., 2013).

4.5. Tidpunkter och tidsperioder 
Det är av viktigt att förstå skillnaden mellan flödesstorheter (strömstorheter) och beståndsstorheter. 

Flödesstorheter är tidsperioder som utgörs bland annat av inkomster, sparande och konsumtion. 

Beståndsstorheter är däremot tidpunkter för bland annat skulder och tillgångar (Axelsson m.fl., 2013)

4.6. Budgetrestriktion 
Budgetrestriktion anger hur mycket pengar det finns till förfogande att spendera utifrån rådande 
inkomst och priser. Det innebär att hushållens köpkraft är beroende av både hushållens inkomster 
och priser. Budgetrestriktionen anges enligt följande formel: 

Bn = Budgeten, y = inkomsten,  c = konsumtionen,  s = y – c = sparande,  r =räntesatsen 

Diskonteringsfaktorerna anger de antal kronor vid tidpunkten 0 som en krona vid tidpunkten i 

motsvarar och ser ut på följande sätt: 

Nuvärdet av alla förväntade inkomster definieras så här: 
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Med hjälp av diskonteringsfaktorn och nuvärdet av alla förväntade inkomster kan budgetrestriktionen 

skrivas om på följande sätt: 

p1 = diskonteringsfaktorn 1, p2 = diskonteringsfaktorn 2, pn = diskonteringsfaktorn n 

c1 = konsumtionen period 1, c2 = konsumtionen period 2, cn = konsumtionen period n, 

y = inkomsten under hela perioden. 

Det krävs att några förutsättningar är uppfyllda för att få göra denna omskrivning och de är att det är 

en perfekt lånemarknad och en perfekt varumarknad i konsumtionsteorin. Det innebär att man kan låna 

pengar till samma ränta som man kan få i avkastning under varje period. Man kan då låna och placera 

kapital oberoende av hur mycket man köper och till samma ränta (Axelsson m.fl., 2013).

4.7. Preferenssystemet 
Alla människor har olika preferenser och därför är det svårt att bedöma sparande och konsumtion över 
tiden. En nyttofunktion U = f(c1, c2 ,…, cn)  används därför för att komma fram till den bästa nyttan, 

vilket görs genom nyttomaximering (Axelsson m.fl., 2013). 

4.8. Nyttomaximering 
Varje individ vill maximera sin nytta U = f(c1, c2, ..., cn) under budgetrestriktionen: 
p1c1 + p2c2 + … + pn cn = y. 

p1, p2,.., pn bestämmer värdet på c1, c2, …, cn.  

Därmed bestäms också individens sparande s1 = (y1-c1), s2 = (y2-c2), ... , sn = (yn - cn)  

(Axelsson m.fl., 2013). 
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4.9. Effekter av inkomst- och ränteförändringar 

4.9.1. Inkomstförändringar 
När inkomsten förändras i ett hushåll påverkar det också hur hushållet kan ändra sin konsumtion och 
sitt sparande. Här kommer individens preferenser att påverka valen. Vid olika inkomstförändringar 
kan man dra en inkomstanpassningskurva genom alla olika inkomstförändringars optimumlägen 
(Axelsson m.fl., 2013).

Alla behöver en bostad och därför är en logisk slutsats är att hushållen prioriterar i första hand att 

betala kostnaderna för sitt boende och därefter övriga kostnader. Erfarenheterna från 90-talskrisen 

med efterföljande fastighetskrasch stödjer denna slutsats. En brusten bostadsbubbla påverkar 

samhällsekonomin negativt (Boverket, 2010). 

4.9.2. Ränteförändringar 
Ränteförändringar påverkar hushållen på två sätt beroende på om hushållen har tillgodohavande eller 

låneskulder. 

Låneskulder påverkas av att Sveriges Riksbank höjer reporätan eftersom då kommer också bankerna 

att höja sina låneräntor till sina lånekunder. En höjd ränta medför ökade lånekostnader som ger en 

lägre disponibel inkomst, vilket påverkar hushållens möjlighet till konsumtion och investeringar. 

Tillgodohavanden påverkas också när reporäntan höjs och hamnar på plusnivå eftersom bankerna då 

höjer inlåningsräntan till bankkunderna, vilket leder till ökade kapitalinkomster som ger utrymme för 

ökad konsumtion eller investeringar (Sveriges riksbank, 2011b). 

4.10. Individens investeringsbeslut  
En persons investeringsbeslut beror på en rad olika faktorer så som vilka preferenser personen har 

samt inställningen till risker och osäkerhet. Omvärlden påverkar också beslutsfattandet och exempel 

på det är media, bekanta samt bostadsföretag och banker. Det finns ofta en rad olika 

investeringsalternativ som man kan välja mellan marknaden, men på bostadsmarknaden är 

alternativen färre. Valet på bostadsmarknaden står mellan att investera i en bostad eller att hyra en 

bostad. I Sverige är det i normalfallet mer lönsamt att investera i en bostad än att hyra en bostad om 

man ser boendet på lång sikt (Axelsson m.fl., 2013).
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4.11. Imperfekt lånemarknad 
Sveriges lånemarknad är imperfekt, vilket betyder att räntan för en skuld är högre än räntan för en 

tillgång. Detta måste man beakta när man väljer om man ska investera eller inte. 

Nedanstående formel visar sambanden där i* = investeringens internränta,  rs = räntesats på skulden 

och rt = räntesats på tillgodohavandet. 

Investeringen är lönsam 

 och 

Investeringen är olönsam 

 och 

Inget objektivt beslut 

 och 

(Axelsson m.fl., 2013) 

4.12. Resultat och balansräkning 
När man ska investera i en bostad är det viktigt att resultat och balansräkningen går ihop eller går 

positivt ut. Tillgångarna består av skulder och eget kapital. 

Resultaträkningen består av en sammanställning av intäkter och kostnader under en viss period. (E-

conomic, 2016a) Balansräkningen är en redovisning över det finansiella läget och visar tillgångar, 

skulder och eget kapital (nettoförmögenheten) (E-conomic, 2016b). 
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5. Utförande av metod

5.1. Typologi 
InsightOne är ett företag som har specialiserat sig på att förutse olika befolkningsgruppers 

konsumtionsmönster genom att analysera Big-data. Big-data är en amerikansk term som beskriver 

tillgång till stora datamängder som både kan vara strukturerad och ostrukturerad som kommer från 

flera källor i en hög hastighet. Allt runt om oss genererar data i den digitala världen som vi nu lever i. 

Det är inte mängden data som är viktig utan vad man gör med den. Genom att analysera Big-data kan 

man få insikter och beslutsunderlag (InsightOne, 2016c). 

InsightOne har också specialiserat sig på marknadsföring genom att bearbeta olika typer av data om de 

svenska hushållen så som demografi, boende och fastigheter, socioekonomi, finansiell situation, 

fordonsinnehav, köpbeteende, värderingar samt livsstil. Företaget har tagit fram en 

livsstilsklassificering av de svenska hushållen som InsightOne kallar för den femte generationens 

Mosaic. Det finns 14 övergripande grupper som i sin tur är indelade in i 44 olika livsstilstyper 

(InsightOne, 2016b). 

Figur 8: Bilden illusterar mosaic klassificering (InsightOne, 2016b). 

De mosaichushåll som finns representerade i denna studie är A03 Etablerade livsnjutare, A04 

Bolibompa och nybygge, C12 Singlar i startblocket och I28 Det goda livet (InsightOne, 

2016b). 
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5.2. Kalkyler 
I uppsatsen har resultatet tagits fram genom ett antal steg. Med hjälp av data om de olika 

mosaichushållen som tillhandahölls av InsightOne har den vanligaste hushållstypen i varje kommun 

plockats ut. Även den vanligaste ägarformen i varje kommun har utifrån samma set av data plockats ut 

och sedan matchats med det vanligaste mosaichushållet inom ägarformen. 

Efter detta har scenarioteknik använts och en kalkyl ställts upp för varje typhushåll där informationen 

har hämtats från InsightOnes material (InsightOne, 2016a) samt information från Konsumentverkets 

hemsida angående olika konsumtionsvanor (Konsumentverket, 2016a och Konsumentverket 2016b). 

Dessutom har information om priser på busskort på 790 kr/person/månad tagits från SLs hemsida (SL, 

2016) och kostnaden för el inklusive skatt och moms (60,75 öre/kWh) har hämtats ifrån Fortum och 

ekonomifakta (Fortum, 2016 och Ekonomifakta, 2016). Antalet eltimmar för varje mosaichushåll 

räknades som 5000 kWh/år för småhus och 3000 kWh/år för lägenheter. För småhus räknades även en 

energiförbrukning på 60 kWh/kvm/år med i kalkylen. De intäkter som räknats med är lön och 

barnbidrag. Uppgifter om hushållens inkomster har hämtats från InsightOnes underlag och ligger inom 

spannet 28 499 kr/månad till 59 539 kr/månad (InsightOne, 2016a).  Information om barnbidrag har 

hämtats från Försäkringskassan och denna summa är 1050 kr/barn/månad (Försäkringskassan, 2016). 

Utgifterna som räknats med är förbrukningsvaror, hemutrustning, hemförsäkring, kläder och skor, 

fritid och lek, personlig hygien, barn och ungdomsförsäkring, mobiltelefon, matkostnader, el, SL-kort 

samt amortering (där belåningsgraden är över 50 procent). I kalkylen räknades endast driftkostnader 

och boendekostnader med för de mosaichushåll där det fanns underlag för detta. 

När alla inkomster och utgifter beräknats ställdes en tabell upp där vi undersökte hur mycket varje 

typhushåll hade kvar av sin disponibla inkomst då alla utgiftsposter subtraherats från inkomsten, samt 

hur stor denna summa var vid olika ränte- och belåningsgrader på hushållens bostadslån. Uppgifter om 

bostädernas värde, som i sin tur gav oss hushållens totala lånesumma, beräknades som ett medelvärde 

av huspriser i området. Huspriserna hämtades från Booli och medelvärdet av dessa varierade mellan 2 

427 917 kr och 4 816 667 kr (Booli, 2016a, Booli, 2016b och Booli, 2016c)(Se Bilaga 1). 

I kalkylen valdes en amorteringstakt på 2 procent ned till 70 procent av lånet och därefter 1 procent ner 

till 50 procent av bostadens värde då det är denna amorteringstakt som kommer att gälla efter att det 

nya amorteringskravet träder i kraft 1 juni 2016 (Finansinspektionen, 2016) (Se Bilaga 1). 

I studien undersöktes även hur många procent av alla hushåll i Stockholms län som har samma 

årsinkomst som ett anpassat intervall av de valda mosaichushållen. Detta gjordes med hjälp av data 

från SCB och procentsatserna beräknades genom att ta antalet hushållen med inkomst inom ett visst 

intervall dividerat med alla hushållen i undersökningen (SCB, 2016) (Se Bilaga 2). 
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6. Resultat
Nedan visas resultaten av kalkylen för de olika kommunerna och typhushållen.

6.1. Resultat Täby 
Resultat för mosaichushållet A03 Etablerade livsnjutare visas i Tabell 1. Mosaichushållet som utgörs 

av ett gift par i åldersgruppen 56-65 år med utflyttade barn. Hushållsinkomsten för hushållet i Täby 

uppgick enligt underlaget från InsightOne till 53 705 kr/månad innan skatt. Priset på bostaden uppgick 

till 4 608 571 kr. Övrig konsumtion beräknades till 14 509 kr/månad. 

Tabell 1: Visar kvarstående disponibla inkomsten vid belåningsgraden 45 – 85% och räntorna 1-7% (Bilaga 1). 

6.2. Resultat Upplands-Bro 
 Resultat för mosaichushållet A04 Bolibompa och nybygge visas i Tabell 2 Detta mosaichushåll utgörs 

av gifta par i åldersgruppen 36-45 år med barn. Hushållsinkomsten för hushållet i Upplands-Bro 

uppgick enligt underlaget från InsightOne till 61 639 kr/månad innan skatt. Priset på bostaden uppgick 

till 4 816 667 kr. Övrig konsumtion beräknades till 19 745 kr/månad. 

Tabell 2: Visar kvarstående disponibla inkomsten vid belåningsgraden 45 – 85% och räntorna 1-7% (Bilaga 1). 
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6.3. Resultat Upplands Väsby 

6.3.1. Första typhushållet 
Tabellen nedanför visar det första mosaichushållet C12 Singlar i startblocket som utgörs av unga 

universitetsutbildade singlar i åldersgruppen 26-35 år utan barn. Hushållsinkomsten för hushållet i 

Upplands Väsby uppgick enligt underlaget från InsightOne till 28 499 kr/månad innan skatt. Priset på 

bostaden uppgick till 2 427 917 kr. Övrig konsumtion beräknades till 10 542 kr/månad. 

Tabell 3: Visar kvarstående disponibla inkomsten vid belåningsgraden 45 – 85% och räntorna 1-7% (Bilaga 1). 

6.3.2. Andra typhushållet 
Tabellen nedanför visar mosaichushållet I28 Det goda livet som utgörs av det äldre och pensionerade 
kulturintresserade paret. Hushållsinkomsten för hushållet i Upplands Väsby uppgick enligt underlaget 
från InsightOne till 28 499 kr/månad innan skatt. Priset på bostaden uppgick till 2 427 917 kr. Övrig 
konsumtion beräknades till 14 152 kr/månad. 

Tabell 4: Visar kvarstående disponibla inkomsten vid belåningsgraden 45 – 85% och räntorna 1-7% (Bilaga 1). 
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6.4. Resultat SCBs data 
Nedanför visas data som kommer ifrån SCB som har gjort en egen undersökning om vilken inkomst 

hushållen har. Personer anges i antal och procentsatsen anger hur stor andel av befolkningen i 

Stockholms län som finns i en viss inkomstgrupp. I SCB undersökning uteslöts personer som det inte 

gick att få fram uppgifter om, vilket inte påverkar undersökningens resultat här då dessa utgör en liten 

procentandel. Tabellen nedan visar att 39.1% av Stockholms läns befolkning återfinns inom samma 

intervall som mosaichushållen i fråga om årsinkomst.  

Tabell 5: Visar hur många personer och procentsats som har en viss inkomst i Stockholms län enligt SCBs data 

(Bilaga 2). 

6.5. Sammanfattning av resultat 
Vi kan utifrån våra resultat se att flera av hushållen i de olika kommunerna klarar sin hushållsekonomi 

bra trots stigande räntor och höga belåningsgrader. I kommunen Täby kan utläsas att hushållen klarar 

sig i alla fall och att det finns 2993 kr kvar av den disponibla inkomsten per månad vid de högsta 

ränte- och belåningsgraderna. I Upplands-Bro klarade sig hushållen bättre än i Täby vid de högsta 

ränte- och belåningsgraderna. Här finns 3158 kronor per månad kvar av hushållens disponibla inkomst 

när alla utgifter är betalda.  

I Upplands Väsby studerades två hushåll. I det första singelhushållet, som bestod av endast en person, 

går hushållet med underskott varje månad vid en belåningsgrad på 80 procent om räntorna skulle stiga 

till den högsta räntenivån vi undersökt på 7,5 procent. Om belåningsgraden stiger till 85 procent går 

samma hushåll med underskott vid en räntenivå på 7 procent. I det andra hushållet, som bestod av ett 

äldre par, skilde resultaten sig rejält från tidigare hushållstyper och kommuner. Här går hushållet med 

underskott varje månad redan vid en räntenivå på 4,5 procent vid den högsta belåningsgraden på 85 

procent. Vid en lägre belåningsgrad krävs dock högre räntenivåer än 4,5 procent för att hushållen ska 

gå med underskott. Exempelvis vid en belåningsgrad på 65 procent gick hushållen med underskott 

först vid den högsta räntenivån på 7,5 procent. Som man kan utläsa från SCBs statistik har vi använt 

oss av den inkomstnivå som enligt tabellen speglar inkomsten hos 39.1 procent av befolkningen i 

Stockholms län. 
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7. Analys
Våra resultat visar en relativt positiv bild för de flesta undersökta typhushållen, med få negativa siffror 

i resultattabellerna även vid högre räntor och belåningsgrader. Man bör dock ha i åtanke att den budget 

vi har lagt upp för typhushållen i de olika kommunerna är relativt snäv och inte redovisar exempelvis 

oförutsedda utgifter, resor och andra icke regelbundna inköp. Här kan diskuteras hur troligt det är att 

hushållen väljer att leva på denna nivå, samt vad som skulle hända om en oförutsedd utgift uppstod. Ju 

högre räntor och belåningsgrad, desto mindre utrymme har hushållen för övrig konsumtion och desto 

mindre säkerhet finns om en sådan situation skulle uppstå. I kalkylen har även vissa viktiga 

antaganden gjorts, så som att hushållen reser kommunalt och inte har egen bil. Hur man väljer att leva 

är helt beroende på individens preferenssystem och hur de då väljer att maximera sin nytta. Detta 

antagande är rimligt, men kanske inte helt troligt då många hushåll, speciellt de som har bostäder en 

bit ut från innerstaden, kan tänkas ha tillgång till en eller flera bilar med alla utgifter dessa medför. 

Varje budget är dock baserad på den eller de hushållstyper som är vanligast i respektive område och 

speglar konsumtionen för den sammansättning av individer i varje hushåll som är vanligast inom 

hushållstypen, vilket ger en översiktlig bild av de utgifter som finns. I en situation där räntorna stiger 

får hushållen en allt mindre summa att leva på varje månad efter att alla nödvändiga kostnader är 

betalda. I takt med att denna summa minskar eller ökar kommer troligtvis även hushållens konsumtion 

att förändras. En minskad konsumtion till följd av högre räntor eller amorteringar kan få effekter även 

på andra områden i samhället. Som tidigare sagts i arbetet är det mest logiska att man i första hand 

prioriterar att betala för sitt boende och därefter andra kostnader. Det innebär att man väljer att 

prioritera bort utlandsresor eller andra mindre nödvändiga utgifter.  

Även inkomstnivån hos hushållen kan diskuteras. Den nivå som har valts har hämtats från SCB och 

ligger inom spannet 300-799 tkr om året. Detta spann motsvarar, enligt data från samma källa, 

inkomsten för 39,1 procent av Stockholms läns befolkning. Spannet är relativt brett, men återspeglar 

samtidigt inkomsten hos en stor del av länets och de olika kommunernas befolkning. Man bör dock ha 

i åtanke att det även finns en stor andel av länets befolkning som har en lägre inkomst än vad detta 

spann visar och även en andel som har en högre inkomst. Om man ska applicera resultaten i ett större 

sammanhang och till bostadsmarknaden i stort bör man beakta att vår undersökning speglar en andel 

av Stockholmsregionen som ligger på en relativt hög inkomstnivå. Inkomstnivån sätter priset på 

bostäder, man kan spendera den inkomst som hushållet har och inte mer. I ett scenario där endast en 

yrkesgrupp ökar sin inkomst leder det därför till att köpkraften (inkomsteffekten) ökar medan 

substitionseffekten ändras. Om alla yrkesgruppers köpkraft ändras parallellt men att prisrelationerna 

(substitionseffekten) är oförändrade kommer utfallet bara bli att lånet blir högre, men den kvarvarande 

disponibla inkomsten i budgetrestriktionerna blir densamma.  
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Dagens låga ränteläge och stigande disponibla inkomster kan komma att vagga in hushållen i en falsk 

trygghet då de upplever större marginaler i hushållsekonomin än vad som skulle vara fallet om någon 

variabel ändrades. De upplever därmed att de har en mindre budgetrestriktion än vad de egentligen har. 

Det är därför helt beroende på hur individernas preferenser ser ut, så som individens inställning till 

konsumtion och sparande samt nyttomaximeringen. Om hushållen väljer att öka sitt sparande så 

minskar risken för att de inte ska klara ekonomin om en variabel förändras. Om de istället väljer att 

konsumera alla sina pengar kan detta få drastiska konsekvenser, speciellt vid ränteförändringar. 

Sverige har en imperfekt lånemarknad, vilket gör att det är en lägre räntesats på tillgångar än på lån. 

Besparingar ökar säkerhetsmarginalen för framtida kostnadsökningar så som ökade lånekostnader. 

Som vi kan se i våra resultat behöver räntan bara stiga några procentenheter för att hushållen i vissa av 

kommunerna ska gå med underskott varje månad. Om man då hade haft ett sparande kanske man hade 

klarat av att gå minus ett antal månader eller kunnat amortera ner sina lån. Man bör ha i åtanke att 

låneräntan tidigare varit uppe i högre procentsatser och att det inte är orimligt att fallet kan bli så igen. 

Reporäntan är idag låg och enligt Riksbanken förväntas den fortsätta vara låg ett tag framöver för att 

stabilisera räntan.  

En annan faktor som påverkar prissättningen på marknaden är hushållens förväntningar på framtida 

prisökningar. Prisökningar påverkar inkomsteffekten och substitionseffekten som tidigare nämnts. 

Dessa bör studeras noga åt vilket håll de går åt, så att hushållen inte vaggas in i en trygghet som 

kanske inte finns. Eftersom priset ända sedan mitten av 1990-talet och än idag stiger kraftigt varje år 

kan man förstå att de flesta hushåll förväntar sig en fortsatt prisökning. Frågan är om hushållen är för 

naiva i sin positiva tro på de framtida priserna på bostadsmarknaden och att de tar alltför stora risker 

när de väljer att investera i dyra bostäder och förväntar sig att i framtiden få kompensation för detta 

genom prisökningarna. Om fallet skulle bli det omvända och bostadspriserna sjunker förlorar 

hushållen en stor del av sitt sparande och kapital som bundits i bostaden. 

Den höga skuldsättningen idag oroar många och är en av anledningarna till det föreslagna 

amorteringskravet. Det är intressant att just unga hushåll är så starkt representerade bland debutanter 

som väljer att investera i en ny bostad. Samtidigt är det förståligt att dessa hushåll söker sig till 

bostadsmarknaden för att köpa sin bostad då alternativen till boende i Stockholms län är starkt 

begränsade. Man kan misstänka att unga hushåll inte har samma typ av inkomster, vilket vi även kan 

se i underlaget från InsightOne. Denna typ av hushåll har inte heller haft samma möjligheter till en 

bostadskarriär som äldre hushåll har gjort och på så sätt inte fått det tillskott av eget kapital som 

pristillväxten medför. På så sätt är våra resultat från Upplands Väsby väldigt intressanta eftersom 

typhushållen som ställts upp där representerar ett yngre hushåll och ett äldre hushåll. Här klarar sig 

dock det yngre hushållet sig bättre vid högre bolåneräntor än det äldre hushållet som går med 

underskott varje månad vid en lägre räntesats. En förklaring är den lägre inkomsten per person som
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det äldre mosaichushållet har. I och med att den kraftiga befolkningsökningen i Stockholms län beror 

just på att unga hushåll väljer att flytta till regionen kan man tänka sig att denna typ av hushåll 

kommer att öka, vilket kommer att innebära en högre total skuldsättning hos befolkningen i helhet 

om dessa väljer att investera i en bostad. En hög belåningsgrad och låga inkomster kan även komma 

att leda till problem för enskilda unga hushållen. 

Åsikterna om huruvida vi har en rådande bostadsbubbla i landet eller inte går starkt isär. Att även 

definitionen av en bostadsbubbla skiljer sig beroende på vem man talar med, gör inte situationen 

lättare. Om man ser till Stiglitz definition och tankar om fundamentala faktorer kan man idag 

konstatera att prisökningarna är motiverade av denna typ av faktorer. Vi har en låg ränta, stigande 

disponibla inkomster och en bostadspolitik som sammantaget kan förklara de stigande bostadspriserna. 

Enligt Hans Lind bör en bostadsbubbla dock definieras som ökade priser som följs av drastiskt 

fallande priser. Ser man till denna definition är det alltså inte fören efter det eventuella prisfallet som 

vi vet om en bostadsbubbla råder. Frågan är hur ett sådant prisfall som en sprucken bostadsbubbla kan 

orsaka skulle slå mot olika regioner i länet. Ser man till Stockholm stad så tror vi att efterfrågan 

kommer vara hög även om ett prisfall skulle ske på marknaden. Ser man till kommuner längre ut från 

innerstaden kan man dock misstänka att efterfrågan i ett sådant scenario skulle minska då bostäderna 

här inte har samma fördelaktiga lokalisering. Båda fallen är beroende helt på in- och utflyttningen, 

hushållens inkomster och deras preferenser.  

En alltför hög takt i nybyggnationen i dessa kommuner skulle vid ett prisfall på bostadsmarknaden 

kunna medföra vakanser och osålda bostäder, då hushållen som tänkt köpa bostad istället skulle välja 

att vänta med investeringen till en bättre tidpunkt på marknaden. Investeringstidpunkten är därför av 

yttersta vikt, speciellt i den imperfekta lånemarknaden som råder. Det viktigaste av allt är att ser till att 

resultat och balansräkningen går ihop innan investeringen, så att inga drastiska konsekvenser sker 

exempelvis att man förlorar sin bostad. Även att området som ens bostad är lokaliserad i är det viktigt 

att efterfrågan är hög, speciellt vid försäljning, för annars kan det bli prisfall. Investeringsbeslutet kan 

alltså bli negativ ur ekonomisk synpunkt. 

Utifrån våra resultat kan den uppställda hypotesen styrkas. Detta då hälften av de mosaichushåll vi 

utgick ifrån i undersökningen visade ett underskott i sin budget då ränta och belåningsgrad låg på en 

hög, om än inte orimlig, nivå. Utifrån inkomststatistiken från SCB kunde vi även utläsa att hela 49.8 

procent av alla hushåll inom Stockholms län har en lägre årsinkomst än de undersökta 

mosaichushållen. Skulle dessa hushåll ha samma utgifter som i vår kalkyl, vilket kan anses troligt då 

kalkylen redovisar endast de mest nödvändiga utgifterna för mosaichushållen, skulle dessa hushåll 

därmed visa ett underskott i kalkylen även vid lägre belåningsgrader och räntenivåer. Det är dock 

viktigt att poängtera att vi endast tagit hänsyn till vissa parametrar i undersökningen. Därför kan vi 

endast styrka vår hypotes i det scenario vi ställt upp i denna undersökning.  
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8. Slutsats
Vår hypotes kan utifrån våra resultat styrkas och visar att det kan vara riskfyllt och osäkert att låna. Att 

investera vid rätt tidpunkt är av yttersta vikt om man inte vill förlora kapital. Räntenivån och vilken 

belåningsgrad man väljer spelar en stor roll för den framtida hushållsekonomin, speciellt med de snart 

nya införda amorteringskraven. Bara för att räntenivån idag är låg behöver inte framtiden se likadan ut 

och det är viktigt att ha denna aspekt i åtanke när nya lån tas. Utifrån de kalkyler vi ställt upp kan man 

avläsas att inte alla hushåll skulle klara en högre räntenivå, speciellt inte vid en hög belåningsgrad. 

Effekterna av ökade boendekostnader är, som nämnt ovan, en lägre disponibel inkomst att röra sig med 

efter att alla utgifter är betalda vilket på sikt kan leda till minskad konsumtion och stora negativa 

konsekvenser för samhällsekonomin i stort. 

Det är viktigt att vara medveten om riskerna och även väga in dessa i sin kalkyl vid ett bostadsköp är 

av största vikt. Samma sak gäller även för de kommuner med hög nybyggnadstakt som vi undersökt 

och som vid ett prisfall på marknaden kan komma att starkt känna av konsekvenserna av en minskad 

efterfrågan. En eventuell bostadsbubbla skulle förmodligen slå hårdare mot dessa typer av kommuner 

än mot mer centrala regioner av Stockholms län. Avslutningsvis kan alltså de enskilda hushållens 

preferenser och beslut i frågan om bostadsköp påverkar inte bara hushållet själva utan hela kommuner 

och bostadsmarknaden i stort. Bostadsmarknaden påverkar i sin tur hushållens val av 

investeringstidpunkt och hushållens förväntningar på marknaden samt val av sparform.  
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Bilagor

Bilaga 1

EL
Elpris (kr/kWh) 0.24
El skatt (kr/kWh) 0.3675
Totalt elpris 0.6075
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Energiförbrukning 
Småhus   60 kWh/kvm/år



   Cooperatively Owned Apart.    Avg HH budget

644 456 644 456
29 174 -29 174

150 431

Täby
Property Type
Median Hushållets Inkomster av Arbete 
Median Hushållets Underskott av Kapital 
Median Hushållets Skatteinbetalning 

MosaicTypeCount
A03 87
F19 124
I28 19
N43 2

232

-150 431
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KvKvinna MMan
Alla 

medlemmar
56-60 56-60

4 627           

130               
450               
950               

150               
610               600               
640               640               

510               400               

230               230               

1 840           2 350           

152
790               790               

3 830           4 220                     6 459 

A03 Etablerade livsnjutare

Standardhushållet 
Ålder

UTGIFTER

Boendeavgift 

Förbrukningsvaror 
Hemutrustning
Medier

Hemförsäkring (storstad) 
Kläder och skor
Fritid och lek
Personlig hygein (inkl. 
Tandvård)
Mobiltelefon 

Matkostnader (all mat lagas 
hemma)
EL
SL-kort
Summa

Totala utgifter för hela 
familjen

        14 916 
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      4 608 571 

26 852         26 852         

Insight One 
Skatt
Amorteringtakt

Priset

INKOMSTER

Lön (kr/månad)

Total inkomst hela familjen 53 705         

           12 536 
1% vid belåningsgrad 50-70%%
2% vid belåningsgrad över 70%
%
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Balans Hushållets Budget - Räntor och Belåningsgrad
Räntor

7.50%
17 587     16 579     13 458     12 258     11 058     9 858       5 777         4 385         2 993       

7.00% 18 192     17 251     14 198     13 065     11 932     10 799     6 786         5 461         4 136       
6.50% 18 797     17 923     14 937     13 871     12 805     11 740     7 794         6 536         5 278       
6.00% 19 401     18 595     15 676     14 678     13 679     12 681     8 802         7 611         6 421       
5.50% 20 006     19 267     16 416     15 484     14 553     13 622     9 810         8 687         7 563       

5.00%
20 611     19 939     17 155     16 291     15 427     14 562     10 818       9 762         8 706       

4.50% 21 216     20 611     17 894     17 097     16 300     15 503     11 826       10 837       9 848       
4.00% 21 821     21 283     18 633     17 904     17 174     16 444     12 834       11 913       10 991     

3.50%
22 426     21 955     19 373     18 710     18 048     17 385     13 842       12 988       12 133     

3.00% 23 031     22 627     20 112     19 517     18 921     18 326     14 851       14 063       13 276     
2.50% 23 636     23 300     20 851     20 323     19 795     19 267     15 859       15 139       14 418     

2.00%
24 240     23 972     21 591     21 130     20 669     20 208     16 867       16 214       15 561     

1.50% 24 845     24 644     22 330     21 936     21 543     21 149     17 875       17 289       16 704     
1.00% 25 450     25 316     23 069     22 743     22 416     22 090     18 883       18 365       17 846     

45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% Belåningsgrad
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Nyligen sålda objekt i området 
Adress Pris Kvadratmeter Datum Boendeavgift
Göran Elgfeltsgatan 1A 3 850 000                 69  2016-04-26
Göran Elgfeltsgatan 1 2 500 000                 45  2016-04-26
Esplanden 4 4 820 000                 76  2016-04-09

Driftkostnader 

Esplanden 30 4 600 000                 92  2016-03-21 400
Häradsgränd 7 2 900 000                 54  2016-02-25
Göran Elgefeldsgatan 1 2 390 000                 37  2016-02-26
Göran Elgefeldsgatan 11 5 900 000                 107                 2016-02-24
Esplanaden 30 2 550 000                 42  2016-02-19 300
Göran elgefeldsgatan 11 6 000 000                 108                 2016-01-28
Esplanden 22 3 100 000                 2016-01-23

3991 
3473 
2690 
3473  
5231 
2466 
5263 600

        32 260 000 
62 

578 4194 433

Medelvärdet 4 608 571                 83 4627

4158 
3145 
3852 
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 Privately Owned House Avg HH budget

714 467 714 467
67 691 -67 691
168 005

MosaicTypeCount
A03 1
A04 98
E17 1
H24 8

108

Upplands-Bro
Property Type
Median Hushållets Inkomster av Arbete 
Median Hushållets Underskott av Kapital 
Median Hushållets Skatteinbetalning  -168 005
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Kvinna Man Flicka

(11-14 år)

Pojke

(7-10 år)

Alla 

medlemmar31-49 31-49

260    
620    
990    
180    

610    600    590    580    

640    640    720    620    
530    400    290    150    

140    140    

240    240    200    

1 840                 2 350                 1 710                 1 950    
935

790    790    

             4 650                 5 020                 3 650                 3 440                 2985    

          19 745    

A04 Bolibompa och nybygge

Standardhushållet
Ålder

UTGIFTER

Förbrukningsvaror 
Hemutrustning 
Medier
Hemförsäkring (storstad) 
Kläder och skor
Fritid och lek
Personlig hygien (inkl. Tandvård 
föräldrar)
Barn/ungdomsförsäkring 
Mobiltelefon 

Matkostnader (all    mat lagas hemma) 
EL
SL-kort
Summa

Totala utgifter för hela familjen 
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     4 816 667    

             1 050                 1 050    
          29 769              29 769    

Insight One 
Skatt
Amorteringtakt

Priset

INKOMSTER 
Barnbidrag
Lön (kr/månad)

Total inkomst hela familjen           61 639    

     14 000    
1% vid belåningsgrad 50-70%%
2% vid belåningsgrad över 70%
%
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Balans Hushållets Budget - Räntor och Belåningsgrad

Räntor

7.50% 18 411     17 357     14 096     12 842     11 587     10 333     6 068       4 613       3 158       

7.00% 19 043     18 060     14 869     13 685     12 500     11 316     7 122       5 737       4 352       

6.50% 19 675     18 762     15 641     14 527     13 414     12 300     8 175       6 861       5 546       

6.00% 20 307     19 465     16 414     15 370     14 327     13 283     9 229       7 985       6 741       
5.50% 20 940     20 167     17 187     16 213     15 240     14 267     10 283     9 109       7 935       
5.00% 21 572     20 869     17 959     17 056     16 153     15 250     11 336     10 233     9 129       
4.50% 22 204     21 572     18 732     17 899     17 066     16 233     12 390     11 356     10 323     
4.00% 22 836     22 274     19 505     18 742     17 979     17 217     13 444     12 480     11 517     
3.50% 23 468     22 977     20 277     19 585     18 893     18 200     14 497     13 604     12 711     

3.00% 24 101     23 679     21 050     20 428     19 806     19 184     15 551     14 728     13 905     
2.50% 24 733     24 382     21 823     21 271     20 719     20 167     16 605     15 852     15 099     
2.00% 25 365     25 084     22 595     22 114     21 632     21 150     17 658     16 976     16 294     

1.50% 25 997     25 786     23 368     22 957     22 545     22 134     18 712     18 100     17 488     
1.00% 26 629     26 489     24 141     23 800     23 458     23 117     19 766     19 224     18 682     

45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% Belåningsgrad
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Adresser Pris Datum
Drivhusslingan 13 
Plantvägen 4
Gallringsvägen 2

2016-04-06 
2015-10-30 
2015-09-18

  5 800 000      
4 250 000  
 4 400 000  
 14 450 000 

Medelvärdet      4 816 666               136 

Nyligen sålda objekt i området
Kvadratmeter Boendekostnader    
151 1 667 
157
101
409
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 Cooperatively Owned Apart.    Avg HH budget
341 990 341 990

17 009
76 714

MosaicTypeCount
B05 6
C11 20
C12 152
D14 2
F19 3
F20 23
F21 1
I28 124
I29 74
M36 16

Upplands Väsby
Property Type 
Median Hushållets Inkomster av Arbete 
Median Hushållets Underskott av Kapital 
Median Hushållets Skatteinbetalning 

-17 009
-76 714

421
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Kvinna Man Alla medlemmar
66+ 66+

3 721    

130    

450    

950    
150    

              610                600    
              640                640    
              510                400    

              210                210    
           1 690             2 110    

152

              490                490    
           4 150             4 450    5 552    
        14 152    

I28 Det goda livet

Standardhushållet

Ålder

UTGIFTER

Boendeavgift 

Förbrukningsvaror

Hemutrustning

Medier
Hemförsäkring (storstad)
Kläder och skor
Fritid och lek
Personlig hygein (inkl. Tandvård)

Mobiltelefon
Matkostnader (all mat lagas hemma) 
EL
SL-kort
Summa
Totala utgifter för hela familjen
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     28 499 

      28 499 

InsightOne

Skatt
Amorteringtakt

Priset

INKOMSTER 

Lön (kr/månad)

Total inkomst hela familjen

        2 427 917    

6 393    
1% vid belåningsgrad 50-70%%
2% vid belåningsgrad över 70%
%
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Balans Hushållets Budget - Räntor och Belåningsgrad
Räntor

7.50% 3 174  2 643  999          367          266 -         4 084 -      3 048 -      3 781-      

7.00% 3 493  2 997  1 388       792          195          3 376 -      2 516 -      3 214-      

6.50% 3 811  3 351  1 778       1 216       655          2 668 -      1 985 -      2 648-      
6.00% 4 130  3 705  2 167       1 641       1 115       1 960 -      1 454 -      2 081-      
5.50% 4 449  4 059  2 557       2 066       1 576       1 252 -      923 -         1 515-      
5.00% 4 767  4 413  2 946       2 491       2 036       544 -         392 -         948 -         
4.50% 5 086  4 767  3 336       2 916       2 496       164          139          382 -         
4.00% 5 405  5 121  3 725       3 341       2 956       873          670          185          
3.50% 5 723  5 475  4 115       3 766       3 417       1 581       1 201       751          
3.00% 6 042  5 830  4 504       4 191       3 877       2 289       1 732       1 318       
2.50% 6 361  6 184  4 894       4 616       4 337       2 997       2 264       1 884       
2.00% 6 679  6 538  5 283       5 040       4 798       3 705       2 795       2 451       
1.50% 6 998  6 892  5 673       5 465       5 258       4 413       3 326       3 017       
1.00% 7 317  7 246  6 062       5 890       5 718       5 121       3 857       3 584       

45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% Belåningsgrad
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Man Alla medlemmar
26-30

3 721    

100    
370    

920    
140    

600    
640    

400    

250    

2 460    

152

790    

             5 140    5 402    

C12 Singlar i startblocket

Standardhushållet
Ålder

UTGIFTER
Boendeavgift

Förbrukningsvaror 
Hemutrustning

Medier

Hemförsäkring (storstad) 

Kläder och skor

Fritid och lek

Personlig hygein (inkl. Tandvård) 

Mobiltelefon 

Matkostnader (all mat lagas hemma)             

EL

SL-kort

Summa

Totala utgifter för hela familjen           10 542    
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     2 427 917    

          28 499    

Insight One 
Skatt
Amorteringtakt

Priset

INKOMSTER 

Lön (kr/månad)

Total inkomst hela familjen           28 499    

         6 393    
1% vid belåningsgrad 50-70%%
2% vid belåningsgrad över 70%
%
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Balans Hushållets Budget - Räntor och Belåningsgrad

Räntor

7.50% 6 784              6 253              4 609  3 977           3 344          2 712        562  171 -           905 -  

7.00% 7 102              6 607              4 998  4 401           3 805          3 208        1 093         395            303 -  
6.50% 7 421              6 961              5 388  4 826           4 265          3 703        1 624         962            299  
6.00% 7 740              7 315              5 777  5 251           4 725          4 199        2 156         1 528         901  

5.50% 8 058              7 669              6 167  5 676           5 185          4 695        2 687         2 095         1 503       
5.00% 8 377              8 023              6 556  6 101           5 646          5 190        3 218         2 661         2 105       
4.50% 8 696              8 377              6 946  6 526           6 106          5 686        3 749         3 228         2 707       
4.00% 9 014              8 731              7 335  6 951           6 566          6 182        4 280         3 794         3 309       

3.50% 9 333              9 085              7 725  7 376           7 027          6 678        4 811         4 361         3 911       
3.00% 9 652              9 439              8 114  7 800           7 487          7 173        5 342         4 927         4 513       
2.50% 9 970              9 793              8 504  8 225           7 947          7 669        5 873         5 494         5 115       

2.00% 10 289            10 147  8 893  8 650           8 407          8 165        6 404         6 060         5 717       
1.50% 10 608            10 502  9 283  9 075           8 868          8 660        6 936         6 627         6 318       
1.00% 10 926            10 856  9 672  9 500           9 328          9 156        7 467         7 194         6 920       

45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% Belåningsgrad
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Adress Pris Kvadratmeter Datum Boendekostnader
Centralvägen 18 2 550 000           90.0               2016-04-27 5040
Vallvägen 2A 1 840 000           45.3               2016-04-22 2579
Centralvägen 20 3 000 000           103.0             2016-04-15 5671
Optimusvägen 3A 1 530 000           24.0               2016-04-15 1342

Optimusvägen 2B 2 275 000           62.0  2015-04-15 3307
Centralvägen 5 3 250 000           78.0  2016-04-15 3638
Centralvägen 19 2 225 000           44.5  2016-04-09 3002
Genvägen 2A 2 300 000           54.0  2016-04-08 3020
Dragonvägen 43 3 020 000           87.0  2016-04-07 5032
Dragonvägen 35 1 950 000           63.5  2016-04-07 4554
Kullavägen 3B 1 645 000           31.5  2016-04-06 3480
Kullavägen 6 2 375 000           62.0  2016-03-24 3480
Karlbergsvägen 10 6 500 000           122.0             2016-03-20 
Centralvägen 5 2 900 000           74.0  2016-03-19 3460
Kullavägen 2B 2 525 000           75.0  2016-03-17 4209
Kullavägen 3B 2 610 000           100.0             2016-03-12 5208
Vallvägen 1B 1 950 000           78.0  2016-03-02 4451
Centralvägen 14C 2 100 000           75.0  2016-02-18 4054
Centralvägen 14A 2 075 000           64.0  2016-02-11 3459
Centralvägen 8A 1 545 000           24.0  2016-02-03 1297
Finspångsvägden 1D 1 695 000           63.0  2016-01-28 3405
Vallvägen 1A 1 500 000           32.0  2016-01-26 1825
Centralvägen 19 2 550 000           78.0  2016-01-23 4557
Dragonvägen 33 2 360 000           78.0  2016-01-22 5502

Medelvärdet 2 427 916.67      67.0  3721

Nyligen sålda objekt i området
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Bilaga 2
Background (All)

Sum of Number of famColumn Labels
Row Labels a -99 tkr b 100-199 tkr c 200-299 tkr d 300-399 tkr e 400-499 tkr f 500-599 tkr g 600-699 tkr h 700-799 tkr
Botkyrka 4772 9903 8811 5584 3812 3050 1970 1272
Danderyd 882 2059 1892 1453 1029 916 783 733
Ekerö 538 1622 1774 1444 1177 1184 1059 770
Haninge 2990 8765 8687 5631 4038 3427 2444 1470
Huddinge 4500 10697 9435 6234 4280 3845 3186 2329
Järfälla 2284 6883 6907 4692 3352 2849 2271 1598
Lidingö 1418 3898 3634 2606 1830 1493 1261 1037
Nacka 2963 7870 7833 5903 4070 3444 2987 2297
Norrtälje 1928 7842 7001 4258 3104 2503 1598 923
Nykvarn 160 592 783 573 504 491 435 269
Nynäshamn 1002 3281 3047 2011 1237 1255 839 497
Salem 318 1169 1277 1003 804 754 634 377
Sigtuna 1648 4711 4837 2884 2034 1655 1150 758
Sollentuna 1996 5699 5567 3978 2883 2377 2096 1773
Solna 4731 9497 9208 6852 4060 2862 2224 1534
Stockholm 48940 117839 109204 75090 43758 31284 23887 17930
Sundbyberg 2296 5914 5932 3748 1990 1440 1073 732
Södertälje 3899 12273 10818 6225 3781 3020 2047 1344
Tyresö 1072 3622 3874 2817 2050 1882 1574 1164
Täby 1468 4628 4604 3694 2645 2464 2212 1979
Upplands-Bro 734 2473 2477 1702 1267 1122 842 485
Upplands-Väsby 1338 4608 4556 3031 1974 1668 1331 852
Vallentuna 647 2167 2413 1992 1527 1517 1253 908
Vaxholm 246 819 817 595 476 467 407 332
Värmdö 978 3109 3173 2406 1855 1838 1418 1135
Österåker 940 3215 3327 2421 2109 1850 1544 1011
Grand Total 94688 245155 231888 158827 101646 80657 62525 45509
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i 800-899 tkr j 900-999 tkr k 1000-1099 tkr l 1100-1199 tkr m 1200-1299 tkr n 1300-1399 tkr o 1400-1499 tkr p 1500-1599 tkr q -1600 tkr r Uppgift saknas Grand Total
724 352 190 119 62 55 29 20 112 1039 41876
720 573 540 437 321 238 218 147 1157 395 14493
514 350 220 129 87 64 58 43 205 108 11346
868 449 256 149 89 66 46 31 165 625 40196

1507 876 462 280 158 124 94 58 318 901 49284
988 575 362 191 117 89 61 36 194 485 33934
887 732 527 431 263 236 186 139 1104 362 22044

1857 1368 932 630 449 326 219 173 1112 575 45008
511 278 159 117 73 47 36 31 181 201 30791
156 78 22 25 18 12 6 3 24 34 4185
250 161 87 47 23 26 14 10 58 132 13977
264 126 70 48 30 18 11 7 41 68 7019
459 288 179 101 77 49 28 28 133 429 21448

1400 1014 700 441 264 194 169 120 584 456 31711
992 608 382 237 160 91 78 53 321 972 44862

12600 8698 5783 3964 2789 2035 1550 1108 7762 9810 524031
480 310 194 113 68 65 47 24 172 511 25109
783 431 255 141 89 60 46 35 162 1199 46608
804 459 279 142 112 69 55 43 217 208 20443

1728 1273 842 610 442 294 196 146 799 332 30356
262 162 80 44 27 22 17 15 64 157 11952
519 289 187 120 58 31 40 16 98 277 20993
559 309 198 117 65 35 32 26 123 103 13991
246 157 110 67 42 35 32 17 119 58 5042
679 424 240 145 92 77 66 35 253 149 18072
660 444 284 184 131 70 54 37 197 190 18668

31417 20784 13540 9029 6106 4428 3388 2401 15675 19776 1147439
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0-299tKr 300-799tKr 800-1600 tKr Totalt
Personer 571731 449164 126544 1147439

Procentsats 49.8% 39.1% 11.0% 100%
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