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Sammanfattning 

 

Arbetet uppfattar en bostadsbubbla som en dramatisk prisökning som inte stöds av 
fundamentala faktorer och som följs av ett dramatiskt prisfall. 
 
Undersökningen syftar sig på att undersöka om de fundamentala faktorerna stödjer dagens 
bostadspriser och om bostadspriserna är hållbara, det vill säga om bostadsmarknaden är 
övervärderad eller inte. Detta syfte uppnås med hjälp av Sekundäranalys som tillämpas på 
data tagna från nationella statistiska byråer.  
 
Undersökningen kommer till en slutsats att det inte finns någon bubbla på den svenska 
bostadsmarknaden. Prisökningen på bostäder har orsakats av den låga räntan och att utbudet 
inte möter den ökade efterfrågan som uppstår på bostadsmarknaden, det vill säga att 
prisökningen stöds av de fundamentala faktorerna. 
 
  

 

Abstract  

 

The work perceives a residential bubble as a dramatic price increase, not supported by 
fundamental factors and followed by a dramatic fall in prices. In the paper a residential 
bubble is defined as a dramatic price increase, not supported by fundamental factors and 
followed by a dramatic fall in prices. 
  
The survey aims at investigating whether the fundamental factors support today's housing 
prices and if housing prices are sustainable, that is, whether the housing market is overvalued 
or not. The aim is achieved by means of Secondary Analysis applied to data taken from 
national statistical agencies. 
  
The survey comes to the conclusion that there is no bubble on the Swedish housing market. 
The rise in prices for housing has been caused by the low interest rate and that supply does 
not meet the increased demand that arises in the housing market, that is, the price increase is 
supported by the fundamental factors. 
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1.Introduktion  

 

1.1 Bakgrund 
 
Under drygt ett hundra år har mänskligheten gått igenom de största och mindre stora 
finanskriser som påverkar världsekonomin i mer eller mindre utsträckning: börskraschen 
1929, svenska bankkrisen 1990-96, finanskrisen i USA 2008 med mera (Finanshistoria, 
2010). Kriserna väcker massor av diskussioner bland folket om vad som kunde orsaka ett 
uppgång av sådana kriser samt hur man kan prognosera deras uppkomst i framtiden. Att hitta 
en utgångspunkt för en kris är en självklar praxis för forskarna däremot att dra prognoser för 
att förutsäga framtida katastrofer kan ha en låg trovärdighet. 
 
Sverige är väldigt omdiskuterad idag och orsak till diskussionerna är en uppkomst av den 
framkommande bostadsbubblan. Situationen med en kraftig ökning av bostadspriserna i 
Sverige kan vara en klassisk kreditbubbla enligt analytiker och experterna som dessutom har 
olika synpunkter angående den verkliga möjligheten av bostadsbubblan (Agnars, 2015, 20 
augusti). “Svenska hushåll är de näst mest skuldsatta efter de danska i Europa. Det farliga är 
när folk börjar tro att bostadspriserna alltid fortsätter upp och ibland bara tar en paus. Men 
alla priser som går upp kan också gå ned,” sa Finansinspektionens generaldirektör Martin 
Andersson (SvD Näringsliv, 2012, 27 november).  
 
Bankerna har under en lång period, som sträcker sig över 20 år, allokerat krediter till 
bostadssektorn som har uppkommit till ett massiv belopp av 2902 miljarder kronor 
(Finansmarknadsstatistik, 2017, 27 januari). Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har 
hushållens lån uppgått till totalt 3533 miljarder kronor i december 2016. Således omfattar 
bolån en andel på 82,1% av den totala hushållens lån med en årlig tillväxt på 7,7%, det vill 
säga 206 miljarder kronor jämfört med december 2015. 
 
Mer än 80% av allt hushållens lån cirkulerar i boendesektorn i slutet av 2016. Andel som 
omfattar bolånet ökade sedan 2006 från 60% till mer än 80% i slutet av 2016 därav bolån 
förbehöll den största andelen av hushållens krediter (Statistiska centralbyrån, 2016). Varför 
finns det en så stor prisökningen i bostadssektorn? Förmodligen på grund av en mängd 
krediter, pengar, som skapas i denna sektor. Enligt SCB statistiken växer penningmängden 
och hushållens lån i samma takt. De enskilda bankerna kan driva upp priser på bostäderna 
genom att låna ut pengar med bostäder som säkerhet, det vill säga att bankerna utgår från 
bostadsvärdet och lånar ut nyskapade pengar för bostadsköp (Persson, 2010, 13 augusti). 
Denna utlåning skapar ett överskott av pengar i sektorn (det vill säga efterfrågan blir större än 
utbud) och därför driver upp priserna. 
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Källa: SCB- Statistiska Centralbyrå 

 
Sverige är ett bostads ägarland med mer än 70% bostäder ägda av privatpersoner i landet 
(Veidekke, 2016). En ökning av bostadsägare, det vill säga ökning av bolån för att köpa ett 
eget hus/lägenhet, när priserna stiger rejält påpekar att ett andel köper bostäderna i syfte att 
spekulera (Larsson, A, 2016, 11 Februari). En ökning av spekulativa inlåningar för ett 
bostadsköp gynnar prisökningen. Dessutom påverkar denna inlåning folkets förväntningar på 
prisutvecklingen som har en tendens att gå åt båda håll (SvD Näringsliv, 2012, 27 november). 
När framtida förväntningar och/eller bankernas optimism mot utlåningen ska sjunka kommer 
bostadsutbud på bomarknaden att ha ett överskott jämfört med efterfrågan. När fler säljer 
sjunker priserna. Fler spekulativa låner misslyckas och många spekulanter drivs till konkurs. 
Detta ger banker stora osäkra fordringar. De osäkra fordringarna som bankerna själva skapat 
måste sedan centralbanken eller svenska folket genom skatt lösa för att inte hela 
banksystemet ska kollapsa. 
 
I en unik debattartikel på DN Debatt varnar Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden 
gemensamt för att hushållens skulder ökar betydligt mer än inkomsterna. Kraftigt höjda 
bostadspriser och en hög belåningsgrad innebär att risken för en bostadsbubbla i Sverige är 
överhängande. Bostadsbubbla får sin utveckling på grund av en låg reporänta. Fast trots detta 
får Riksbanken inte höja reporäntan vilket kan bidra till att bostadsbubbla ska spricka menar 
nobelpristagare i ekonomi Paul Krugman (Agnars, 2015, 20 augusti). 
 
Det som krävs för att en kreditdriven tillgångsbubbla ska brista är att löneökningen saktar in. 
Enligt IMF-rapporten hänger riskerna samman med att svenskar amorterar för lite på lånen. 
Finansmarknadsminister Per Bolund menar att ett amorteringskrav på bolån kan träda i kraft 
tidigast våren-sommaren 2016 (Agnars, 2015, 20 augusti). 
 
Däremot kan en bostadsbubbla antas vara en myt. Andra experterna menar att det inte finns 
någon risk till en bostadsbubbla I Sverige. Bostadsprisökningen kan förklaras med en ökad 
disponibel inkomst och ökad invandringstakt (med andra ord bostadsbrist) (Dermani, Linde 
& Walentin, 2016). Ökade inkomsterna bidrar till att folket ska spara mer eller konsumtionen 
ska öka (Carlgren, F, 2016, 30 November).  
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Källa: SCB- Statistiska Centralbyrå 

 
Tack vare den ökade invandringen som skett under senare åren ökade priserna drastiskt på 
grund av det uppstår en bostadsbrist som bidrar folket till att köpa mer. Enligt Holmberg J. 
(2016), är efterfrågan på bostäder mycket större än utbud vilket leder till en utvecklad 
prisökningen på bomarknaden som är en självklart påföljd.  
 

 
Källa: SCB- Statistiska Centralbyrå 

 
Det är många faktorer som har ett samband mellan sig men som inte tydligt bevisar en 
uppkomst av en bostadsbubbla. Det faktum att experterna och politiker skiljer sig i 
synpunkterna om ett hot av den bostadsbubblan påpekar att liknelser i till exempel 
bostadspris ökningstakt mellan USA och Sverige kan inte vara en bevis på att det finns ett 
sådant hot i landet (Agnars, 2015, 20 augusti). Men om en del experterna har fel och en 
uppkomst samt utveckling av en bostadsbubbla kan prognoseras eller å andra sida finns det 
tyvärr inte en sådan möjlighet. Denna osäkerhet har blivit ett underlag för att utföra 
undersökningar som ska tydliggöra denna osäkerhet. 
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1.1.1 Byggbranschen 
I en debattartikel i DN från 2015 kritiserar Lennart Weiss från byggbolaget Veidekke och 
Ilija Batljan från Rikshem Riksbankens negativa bild av bostadsmarknaden. De menar att 8 
av 10 hushåll amorterar och trots detta så Riksbanken en etablerat en bild som menar på det 
motsatta. Debatt artikeln ifrågasätter Riksbankens fokusering på bostadsmarknaden och 
menar att de går in på politikens område. De är kritiska till Riksbankens övergripande krav på 
att begränsa hushållens möjlighet att låna.  Debatt artikeln menar på att det är långsiktiga 
lösningar som krävs som genomgripande reformer i områden som hyressättningssystemet, 
förstärkta bostadsbidrag, de resurssvaga hushållens möjligheter att bygga upp sparkapital, 
reavinstskatten och kommunernas planmonopol med mera (Weiss, 2015).  
 
Enligt Sveriges byggindustrier (2016), förväntas det att byggas mer än 60 000 lägenheter år 
2017. Däremot blir det en minskning jämfört med år 2016. Det som dämpar det förväntade 
bostadsbyggandet är bland annat skattehöjningar, amorteringskrav och höjda bolåneräntor. 
Sveriges byggindustrier (2016) menar att den svenska ekonomin förväntas få minskad 
tillväxttakt. Trots detta ser byggkonjunkturen fortsatt starkt ut. Johan Deremar, en 
nationalekonom, menar att det är ny byggandet av flerbostadshus som driver på 
investeringarna.  
 
I arbetet utgår arbetsgruppen från en modell föreslagen av Lind (2008). Denna modell 
undersöker och mäter vissa indikatorer som ger en objektiv bild av en existens av en 
bostadsbubbla i Sverige. Denna modell sammanställs med intervjusvar om byggbranschens 
utveckling. Således förekommer ett syfte om hur pass väl fundamentala faktorer stödjer 
dagens priser och om bostadspriserna är hållbara, det vill säga om en sådan prisökning som 
idag finns på marknaden är en orsak av en utveckling av fundamentala faktorer eller påverkas 
priserna av andra faktorer som bär med sig en risk av en bostadsbubbla.  
 
För att undersöka hur byggbranschen utvecklas av marknadsutvecklingen använder 
arbetsgruppen byggföretaget Skanska som exempel. Skanska är en av världens största 
byggföretag och har över 10 000 anställda i Sverige samt nästan 50 000 i koncern. 

1.2 Problemdiskussion  
Stiglitz (1990) menar att en bostadsbubbla existerar när bostadspriser inte stöds av 
fundamentala priser han menar att bubblor skapas genom spekulation på bostadsmarknaden. 
Hans Lind (2008) går emot Stiglitz definition av en bostadsbubbla och menar på att en bubbla 
är kraftig prisuppgång under kort period följt av en kraftig prisnedgång efter maximat en 2 
årsperiod, därför menar han och andra forskare som delar hans definition att en bubbla kan 
inte identifieras förens efter den har spräckts. Trots att Hans Lind och andra menar på att det 
inte går att identifiera en bubbla innan den spräcks så menar de att det går att identifiera 
sannolikheten eller risken för en bubbla.  
Bostadspriser har ökat kraftigt sedan mitten av 90-talet. Det har pågått en debatt om varför 
bostadspriserna har ökat så kraftigt och om bostäderna i sverige är överprissatta. Forskare har 
använt sig av olika modeler och variabler för att med hjälp av empiriska data försöka att ta 
reda på om bostadspriserna är överprissatta. 
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Att mäta och undersöka en bubbla skall man utgå från en teori om hur man definierar en 
bubbla. Enligt Flam (2016) som tar sitt underlag i tidigare undersökningar och teorier utförda 
av Josef Stiglitz, Robert Shiller och Claussen A. C. med mera, definieras en bubbla som en 
prisökning som inte kan stötts av fundamentala faktorer. Sådana faktorer som disponibel 
inkomst, bolåneränta, finansiell förmögenhet, fastighetsskatt, reavinstskatt, kostnader för 
underhåll osv. är fundamentala faktorer, det vill säga faktorer som direkt eller indirekt 
påverkar utbudet och efterfrågan på marknaden.  
 
Claussen (2012) hävdar att fundamentala faktorer förklarar nästan all variation i priser. Han 
använder error-correction model (ECM) för att undersöka relationen mellan dessa faktor och 
se i vilken utsträckning de påverkar prisutvecklingen. Enligt hans undersökning på 
bostadspriserna i Sverige som blivit utförd mellan år 1986 och 2011 härleds det att 
prisökningen som skett under perioden förklaras till 62% av disponibel inkomst, 26% av 
ränta och 8% av finansiell förmögenhet och bara resten utav 4 % var oförklarad. Härleds att 
prisökning som inte stötts av fundamentala faktorer styrs av förväntningar på framtiden så att 
priserna kommer fortsätta stiga eller kommer att förbli lika höga som idag (Claussen, 2012).  
 
En invändning mot ovan nämnda argument dras av Lind (2008). Han menar att om man vill 
identifiera en bubbla skall man se på hur priserna beter sig. Han förklarar att fundamentala 
faktorer inte kan förklara prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Hans invändning mot 
tidigare studier som Flam (2016) använder som underlaget i sin artikel är att det finns flera 
faktorer som gör priserna att stiga, när prisutvecklingen inte stötts av fundamentala faktorer, 
förutom spekulation (det vill säga förväntningar på framtiden). Härmed bestämmer han 
tydliga ramar till sådana termer som “dramatisk prisuppgång” och “dramatisk prisnedgång” 
samt perioden mellan pristop och prisfall vilken ska känneteckna en bubbla. Meningen av 
dessa termer måste vara förklarade och förstådda för att undersöka en existens av en bubbla. 
Denna förklaring spelar en stor roll när man undersöker prisutvecklingen på marknaden och i 
så fall bestämmer om det uppstår en bubbla eller inte.  
 
Enligt Lind (2008) och Flam (2016) bör man använda olika slags indikatorer för att 
identifiera en bubbla. Trots detta baserar Flam (2016) sina slutsatser på en relation mellan 
fundamentala faktorer och brukarkostnaden, det vill säga en viss kostnad som man bör betala 
för att ha en bostad (m.a.o. hyra). Brukarkostnaden kan variera beroende på teorin som 
tillämpas vid undersökningen. Detta påverkar i stort sett inte resultatet. Vid en sådan relation 
undersöker man hur stor spekulation uppstår det på marknaden, det vill säga om det finns ett 
gap mellan brukarkostnaden och fundamentala faktorer förekommer det en förväntad 
kapitalvinst eller -förlust beroende på om gapet ligger över eller respektive under 
fundamentala faktorerna. 
 
Däremot förkastar Lind (2008) en sådan relation och hävdar att i en period av drastiskt 
stigande priser kommer brukarkostnaden vara för låg på grund av kraftigt stigande 
husägarnas förmögenhet. Han föreslår att man bör fokusera på direkta kostnader 
(räntekostnader) istället. Enligt Lind (2008) bör man även i andra fall fokusera på andra 
faktorer som ger en mer objektiv synpunkt men som är svårare att observera eller mäta. 
 
Ett antal undersökningar av den svenska bostadsmarknaden har genomförts. Dessa 
undersökningar har utgått från det underlaget som Flam (2016) använder i sin artikel. Till 
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exempel Holmberg J. (2016, 4 April) menar att det byggs för få bostäder och utbudet möter 
inte efterfrågan. Det finns ett behov av 700 000 nya bostäder fram till 2025 men mellan 2013 
och 2015 byggdes det i genomsnitt 30 000 bostäder om året i landet. Härmed iakttar han 
löneökningstakten och bolåneräntorna. Utvecklingen av dessa fundamentala faktorer har 
oroat aktörer på den svenska marknaden om en existens av en bostadsbubbla. Holmberg J. 
(2016, 4 April) förkastar en möjlighet av bostadsbubblan men nämner att samhället är väldigt 
känslig mot även svaga räntehöjningar. 
 
I artikeln “Is there an evident housing bubble in Sweden” använder sig författarna också av 
fundamentala faktorer och tillämpar dem också på länder för att jämföra dessa relationer 
mellan länderna. Enligt författarna påverkas prisökningen i alla länder av sådana faktorer som 
ökad disponibel inkomst, ökad nettoförmögenhet, populationsökning och låga räntor. 
Dessutom beror ökningstakt av svenska bostadspriser på priserna i storstäder där ökningen är 
mer än två gånger större än i andra delar av landet (Dermani, Linde & Walentin, 2016). 
 
Även Claussen (2012) har tillämpat sin error-correction model på  den svenska marknaden 
och har kommit till lika slutsats att priserna på bostäder i Sverige inte är övervärderade. Det 
vill säga att det inte förekommer spekulation på bostadsmarknaden och prisutvecklingen 
bestäms av fundamentala faktorer (96% av priset enligt Claussen (2012)). 
 
Ovan nämnda artiklar pekar på att det inte finns några bevis på att bostadsmarknaden i 
Sverige skulle vara övervärderade men detta stämmer enbart om det låga ränteläget håller i 
sig för den överskådliga framtiden (Dermani, Linde & Walentin, 2016). Tack vare rörlig 
bolåneränta bidrar ett ökat antal bolån till en ökning av de mikro- och makroekonomiska 
riskerna. Hushållen blir känsligare för plötsliga räntehöjningar och gör det svårare för många 
hushåll att klara av räntebetalningar och amorteringar (Holmberg J, 2016, 4 April). Folk har 
vant sig vid de låga räntelägen och tagit bostads köps beslut utifrån det. En snabb 
räntehöjning vid en kris skulle kunna slå hårt mot en oförberedd marknad (Dermani, Linde & 
Walentin, 2016). 
 
En räntehöjning, enligt Lind (2008), bör då undersökas mer noggrann. De ovan nämnda 
artiklarna har utgått från samma undersökningsmodell och tagit ECM som underlaget i sina 
undersökningar. Ett problem som råder ett underlag till följande arbetet är en existens av 
bostadsbubbla av användandet av en annan modell än ECM och dra prognoser om hur svensk 
samhälle skulle reagera på en höjning av bolåneränta.  
  
 
Bostadskreditnämnden matematiska beräkning som  ger en klar och tydligt svar om 
bostadsmarknaden är övervärderad eller inte (Statens bostadskreditnämnd, 2009 S.5 ). 

 

1.3 Undersökningsfrågor 
 

1. Vilka indikatorer är lämpliga för den Svenska bostadsmarknaden?  
2. Vilken/vilka faktorer är huvudorsaken för bostads prisökningen i Sverige? 
3. Hur påverkar ett prisfall på bostadsmarknaden byggbranschen?  
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1.4 Syfte 
 
Undersökningen syftar sig på att undersöka om de fundamentala faktorerna stödjer dagens 
bostadspriser och om bostadspriserna är hållbara, det vill säga om bostadsmarknaden är 
övervärderad eller inte. 
 
 

1.5 Avgränsning  
 
Undersökningen avgränsar sig till den svenska bostadsmarknaden. Undersökningen tar sitt 
underlag i tidigare studier, som, till exempel, Claussen (2012) eller Riksbanken (2011), vilka 
undersöker Sverige som helhet. Därför följer arbetsgruppen samma tillvägagångssätt så att 
undersökningen blir jämförbar med samtliga studier. 
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2.Teori  
 
I följande avsnitt presenteras den teoretisk referensram som bestämmer hur vissa uttryck 
definieras i detta arbete. Följande definitioner är viktiga i arbetet då uttrycks betydelse antas 
vara väldigt omfattande och kan ha olika definitioner vid olika ämne och olika tillfälle. En 
sådan definition påverkar, i sin tur, tillvägagångssätt av undersökningen och tolkning av 
resultatet. 
 

2.1 Definition av bostadsbubbla 
 
Bostadsbubblor uppstår när bopriser inte stöds av fundamentala faktorer. Enligt författarna 
som tar itu av det här ämnet är det vanligt att anta att följande faktorerna antas vara 
fundamentala för att påverka priset på bostäderna: ränta, disponibel inkomst, finansiell 
förmögenhet och byggkostnader (Stiglitz, 1990). Ett exempel på en situation där 
prisökningen inte stöds av fundamentala faktorerna (eller fundamenta) kan spela ut sig då en 
investerare köper en bostad och förväntar att bopriserna kommer att öka mer än dess riktiga 
värdet; detta är ett tecken på en existens av en bubbla (Stiglitz, 1990). Trots detta, hävdar 
Lind (2008) att en sådan definition beskriver endast en situation som rör en ökning av 
priserna och inte någon prisbubbla. Dessutom skall man ju beakta fundamentala faktorerna 
och prisökningen men det måste också iakttas vad som händer efter denna prisökning, 
nämligen ett prisfall. En bubbla kan uppstå när efter en prisökning faller bopriserna till en 
vanlig eller ursprunglig nivå som tenderar att återgå till en långsiktig trend. Således en 
prisuppgång som inte kan förklaras av fundamentala faktorerna, kan definieras som en 
bubbla, endast i det fallet då prisuppgången följs av en dramatisk prisfall (Flam, 2016).  
 
Enligt Lind (2008) såsom uppstår det en så kallad prisrörelse skall man definiera således en 
bostadsbubbla utifrån denna rörelse. De villkoren för att kunna koppla en prisrörelse till en 
bostadsbubbla är en dramatisk pris upp- och nedgång (Flam, 2016). Prisuppgången som 
beskriver en bubbla skall uppgå till minst 50% under en treårsperiod eller en real dubblering 
under en femårsperiod (Lind, 2008). Prisfallet, i sin tur, kan anses vara dramatiskt om 
priserna faller med mer än 50% och detta sker inom en tvåårsperiod. Ju större prisuppgången 
desto större tidsgap är acceptabel mellan “peak” (topp) nivån och den lägsta pris som uppstår 
efter prisfallet. Om detta inte är fallet då bör de bägge situationer ses som två olika händelser 
(Lind, 2008). 
 
Enligt många författare- Claussen (2012), Stiglitz (1990), Eugene Fama (Engsted, 2014) , 
Flam (2016) med mera- stödjer fundamentala faktorerna bostadspriserna. Däremot kan en 
avvikelse i en faktor inte indikera att bostadsbubblan existerar. Enligt Lind (2008), måste det 
finnas en komplex av faktorer som uppfyller INUS -förutsättningar (Lind, 2008). Därutöver 1

1 INUS- förutsättningar handlar om att det måste finnas ett antal signifikanta faktorer som leder till en 
specifik händelse.“The single factor that is focused on is Insufficient but Necessary part of 
Unnecessary but Sufficient complex.” 
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finns det ett antal faktorer (utöver spekulation) som inte är fundamentala men som däremot 
driver upp priserna, Med andra ord, kan man definiera en bubbla så att priserna dramatiskt 
stiger och sedan genast dramatiskt faller. Om man bortser från denna definition och definierar 
en bubbla som avvikelser i fundamentala faktorerna och om en existens av sådana avvikelser 
utesluts, förblir det i alla fall risker för stora prisfall (Flam, 2016).  
 
Tre idealtypiska förklaringar av bostadsbubblor 
 
Bostadsbubblor tar sitt underlag av olika förutsättningar. Dessa förutsättningar påverkar 
bubblans utveckling och framtida åtgärder som bör tas så att bubblan varken växer eller 
spricker. 
 
Typ 1: Spekulativ bubbla 
Köpare vet att tillgången är för dyr och att priserna kommer att falla men de tror att  priserna 
kommer att fortsätta upp ett tag till och de hinner med att sälja innan priserna faller (Lind, 
2008). Bergman och Sörensen (2012) tar ansats på om priserna beror på spekulation, det vill 
säga att kostnaden för att bo i ett småhus, den så kallad brukarkostnaden (user cost) bör vara 
lik med hyran för en jämförbar bostad.  
 
Typ 2: En bubbla av icke rationella förväntningar 
Aktörer på marknaden är överoptimistiska och tror på en högre prisökning, som är över det 
historiska genomsnittet, under en längre tid (Lind, 2008). Robert Shiller ett slags social 
epidemi- prisökningar skapar entusiasm bland investerarna som bjuder upp priserna 
ytterligare och sedan fortsätter göra det igen och igen tills priserna blir alltför höga. Till slut 
blir priserna alltför höga och bubblan spricker (Rotblut 2015). 
 
Typ 3: En bubbla av icke rationella institutioner 
Institutioner som banker lånar ut till icke kreditvärdiga låntagare under en prisuppgång och 
förväntar sig att kunna skifta över förluster som uppstår vid ett prisfall till, exempelvis, 
regeringen (Lind, 2008). 
 
Lind (2008) bygger en ramverk där man undersöker fem strukturer som gör det möjligt att se 
om en ekonomi befinner sig i ett stadie som gör det möjligt för en bubbla att uppstå: 

● Makroekonomisk situation och politik- bubblor uppstår under en period då 
makroekonomisk politik har varit tämligen svag. 

● Strukturförändringar i ekonomi- bubblor uppstår när det är svårt att mäta ändringar i 
ekonomin och således bestämma vad som är en normal (historisk acceptabel) nivå.  

● Tillgångs- och kreditmarknad- priser på tillgångar ökar och man måste vara möjlig att 
betala ut dem vilket gör att det förekommer ett behov av krediter. 

● Tro, förväntningar och planer av aktörerna- Lind (2008) antar att aktörerna agerar 
irrationellt när ekonomin befinner sig i en bubbla. Det finns tre interaktiva faktorer 
som beskriver sätt man tänker på när man bestämmer att köpa en bostad vid ett högt 
pris: 

○ Hållnings period- faktor som visar på hur många köper en bostad för 
att hålla det för en kort period. 

○ Tro på att priset på bostäder ska utvecklas i framtiden- Enligt Stiglitz 
(1990) samt Case och Shiller  (2003) baseras förväntningarna på att 
bostadspriserna ska fortsätta att stiga. Man hittar sin motivering i att 
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om risken är låg kanske är det rationellt att betala mycket för en sådan 
tillgång även om avkastningen blir låg idag. 

○ Aktörernas rationalitet- en faktor som bestämmer att anledningen till 
de förväntningarna, som aktörerna anser rationella, är hållbara, det vill 
säga att aktörerna inte ska ändra sig om ett tag. 

● Incitament- ett system av incitament gör så att man övertygar sig av att köpa ett hus 
vid ett högt pris är rationellt fast vilket, i sin tur, inte är fallet vid första ögonblicket. 

 

2.2 Definition av fundamentala faktorer  
 
Ett stort antal forskare och institutioner är överens om att ett marknadspris som inte  stöds av 
fundamentala faktorer är den viktigaste indikatorn på en pågående prisbubbla.  
En förklarande orsak till oenigheten kring det faktum om Sverige, i synnerhet av de svenska 
storstäderna, befinner sig i en prisbubbla är en variation av metoder för att approximera 
bostäders fundamentala värde som används av institutionerna och skribenterna som 
bostadskreditnämnden (2009), Hans Lind (2008) och andra. Flera är överens om 
fundamentala faktorer som ränta, disponibel inkomst, byggkostnader och finansiell 
förmögenhet där bland annat Claussen (2012), Hans Lind (2008) och Case & Shiller (2003) 
också nämner dessa faktorer som fundamentala. Det finns inga fasta fundamentala faktorer 
som är universellt erkända samt fundamentala faktorerna kan vara mer eller mindre relevanta 
beroende på vilken marknad man gör undersökningen på (Hans Lind,2008). 
 
Flam (2016) ger en beskrivning om hur man bör uttrycka fundamentala faktorer. Det finns ett 
antal faktorerna som beskriver hur efterfrågan och utbudet ser ut på marknaden. Han tar sitt 
underlag i Claussens (2012) och nämner att faktorerna som beskriver efterfrågan är ränta, 
disponibel inkomst och finansiell förmögenhet samt utbudet som i sin tur beskrivs med pris 
och byggkostnader. Om det råder en jämvikt på marknaden då kan bostadspriset uttryckas 
som en funktion av ränta, disponibel inkomst och finansiell förmögenhet, det vill säga 
fundamentala faktorerna som är exogena. Således faktorerna som bör iakttas vid en 
undersökning på den svenska marknaden är netto bolånekostnad, disponibel inkomst, 
nettoförmögenhet och byggkostnad (Claussen, 2012). 

 

2.3 Bostadsmarknadens indikatorer 
 
Bland de viktigaste aspekterna i en teori av prisbubblor är indikatorers möjlighet att indikera 
förhöjd risk för bubblor att uppstå. En förutsättning för ett val av vissa indikator är om den 
sannolikt kan indikera på risken för att en period av dramatisk prisökning kommer att följas 
av ett dramatiskt pris fall. Ett system av indikatorer skulle vara en uppsättning av egenskaper 
som visar på en ohållbar prisutveckling under en  period av snabbt stigande priser, Om en 
sådan situation uppstår ökar det möjlighet för en prisbubbla att uppstå. Dessutom om vid en 
period av dramatiskt stigande priser finns det andra faktorer förutom fundamentala som 
påverkar aktörernas agerande då finns det en större risk på att priserna kan falla inom en snar 

13 



 

framtid. De “irrationella” faktorer som påverkar priset vidare indikera om en  bubbla är på 
väg att uppstå (Lind, 2008). 
 
“Sannolikheten” att en bubbla uppstår kan både ha en “subjektiv” och en “objektiv” tolkning. 
En objektiv tolkning av indikatorerna är att jämföra indikatorerna mellan hur de såg ut vid 
tidigare bubblor och hur de ser ut idag. Om indikatorerna visar på liknande karaktär som vid 
tidigare prisbubblor så är sannolikheten stor för att en ny bubbla att uppstå. En subjektiv och 
teoretisk tolkande bedömning kan uttrycka sig på ett sådant sätt när en kunnig aktör agerar i 
enlighet med utveckling av fundamentala faktorerna men vid en viss period med ökande 
priser blir aktören påverkad av andra faktorer än fundamentala då är sannolikheten högre att 
priserna kommer att falla inom en snart framtid. De irrationella faktorer som påverkar priset 
skulle då ange att det finns en förhöjd risk för en bubbla att uppstå (Lind,2008). 
 
Vilka indikatorer som kan vara lämpliga är omdiskuterad. En indikator som flera tror kan 
visa på varför fastighetspriser har ökat är sjunkande nominella ränteutgifter (McCarthy & 
Peach 2004). Den nominella ränteutgiften har kritiserats (Economist, 2005) med argumentet 
att en lägre ränta till följd av en lägre inflation inte motiverar till att betala mer för en bostad. 
Goodman & Thibodeau (2008) argumenterar för att ökade priser till följd av låga räntor inte 
är ett tecken på en bostadsbubbla om utbudet är svårt att öka. Case och Shiller (2003) anser 
att folks tro om bostadspriser är en indikator. Om folk tror att priser kommer att fortsätta att 
öka efter en kort period av kraftiga prisökningar så indikerar det en prisbubbla, de relaterar 
det till Stiglitz (1990) definition om prisbubblor som går ut på att prisbubblor bygger på 
spekulation.  Hans Lind (2008) menar att indikatorer som visar på folks ovilja att vänta med 
sitt bostadsköp och därför väljer mer riskabla finansieringsalternativ kan indikera för fallande 
priser.  För att folk ska kunna välja mer riskabla finansiering alternativ så måste det finnas 
någon som erbjuder dem och därför menar Kindleberger (2005) att underliggande bubblor  i 
tillgångsmarknader växer med hjälp av liberal kreditgivning.  
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3. Metod 
Här presenteras tillvägagångssättet för undersökningen valt av arbetsgruppen. En beskrivning 
av vald metod tar också hänsyn till vilka indikatorer och varför dessa indikatorer valdes. 
Vidare i avsnittet presenteras reliabilitet, replikabilitet och validitet av arbetet samt källkritik.  

3.1 Tillvägagångssätt 
Undersökningen tillämpar både kvantitativ och en kvalitativ metod, data som analyseras och 
bearbetas i den kvantitativa delen av denna undersökning hämtas från externa nationella 
statistiska databaser. I huvudsak. hämtas de data som tillämpas i undersökningen från 
Statistiska Centralbyrå (SCB). Dessutom använder sig undersökningen också av 
Finansinspektionens och Riksbankens rapporter samt andra tillförlitliga källor med lämpliga 
data. 
 
Arbetet undersöker och analyserar indikatorer som är presenterade vidare i Metoddelen. 
Såsom undersökningens tillvägagångssätt har ett mål att skapa och analysera vissa indikatorer 
skapar arbetsgruppen primärdata i form av egna beräkningar som görs med hjälp av 
användande av de datan som nämnts i förra stycken. Andra metoden som används i denna 
undersökning är kvalitativ metod, en semistrukturerad intervju. Denna metod tillämpas för att 
undersöka byggnadsbranschens perspektiv kring debatten om en potentiell bostadsbubbla och 
hur de förhåller sig kring detta och om en potentiell bubbla har påverkat deras verksamhet.  
 
Metoden som tillämpas i denna undersökning är.  En sådan metod har valts  för att den är mer 
lämplig när det gäller en mätning av större område samt frambringar en generell bild av ett 
undersökt ämne. Analys av offentlig statistik gör det möjligt att för denna undersökning att ta 
del av data med hög kvalite. …… gör det möjligt för longitudinella analyser. Om 
bostadsmarknaden är övervärderad eller inte är relativt för olika marknader, det gör det 
viktigt med en analys över en längre tid. Resultatet framställs utifrån en omfattande kvantitet 
av insamlade data samt intervjusvar som vidare analyseras.  
 
Denna undersökningsmetod är föreslagen av Hans Lind (2008) som är ett underlag av detta              
arbete. Hans Linds indikatorer är en sammanställning av teorier från tidigare forskning på             
området om hur man kan påvisa att en prisbubbla existerar. Enligt honom, är vissa indikatorer               
mer lämpliga än andra vid olika geografiska marknader och olika förutsättningar. Hans Linds             
föreslagna undersöknings metod tar hänsyn till psykoloiska faktorer grundade i beetende           
ekonomi tillskillnad från den andra undersökningsmetoder inom området som grundar sig på            
ekonometri inom ekonometri så anses priset alltid vara perfekt prissatt och accepterar därför             
inte att en bubbla kan uppstå. Hans Linds indikatorer är faktorer som traditionellt brukar visa               
på om prisbubblor existerar på bostadsmarknaden.  
 
Genom att jämföra och analysera den historiska utvecklingen av indikatorerna så ska 
undersökningen kunna påvisa vilken eller vilka faktorer det är som driver priserna på 
fastighetsmarknaden. Hans Lind (2008) nämner indikatorer som är lämpliga till den svenska 
marknaden vilket är ett orsak till detta val. 
 

15 



 

Dessutom sammanställer arbetet resultatet och analysen under samma rubrik vilket också 
anses lämpligt vid utförandet av ovan nämnd metod. En sådan sammanställning ska bidra till 
ett undvikande av upprepningar och upprepade hänvisningar till förekommande avsnitt. 

  

3.2 Indikatorer  
Undersökningen utgår ifrån sex indikatorer identifierade av Hans Lind (2016) som är 
lämpliga för den Svenska bostadsmarknaden. Dessa sex huvudindikatorer ska visa på vad det 
är som driver prisutvecklingen på den Svenska marknaden. Enligt Lind (2016) är de sex 
indikatorerna traditionella prisdrivare på bostadsmarknaden. 

 
1.Ränte kostnader 
 
En Indikator som lämplig är ett förhållande mellan nominell ränta av en genomsnittlig köpare 
och dess intäkter. Om förhållandet ökar så indikerar det att aktörerna agerar på ett icke 
hållbar sätt. Det finns kritiker som menar att nominell ränta faller med lägre inflation och en 
lägre ränta på grund av lägre inflation motiverar inte högre bostadspriser, de menar att real 
räntekostnad är en bättre indikator (Shiller 2007, Lind 2008).  
 
Hushåll tänker för mycket på den nuvarande räntan och det kan få hushåll att tänka att en 
nuvarande låg ränta kommer att fortsätta att vara låg.  
För att ta hänsyn till dessa argument när ränteutgiften används som indikator så har Lind 
(2008) tagit fram “sub-indikatorer” relaterade till ränteutgiften: 
 

● kostnader för nominell ränta i relation till intäkterna  
● kostnader för nominell ränta i relation till intäkterna skulle öka om en nivå av en 

historisk ränta har tillämpats. 
● Kostnader för realränta i relation till intäkterna. 
● Kostnader för realränta i relation till intäkterna skulle öka om en nivå på en historisk 

ränta har tillämpats. 
Sub Indikatorerna analyseras med hjälp av ränteutgifter som andel av disponibel inkomst 
ränteutgiften speglar kostnaden för räntan i relation till intäkterna, ränteutgifterna visar på 
ränte utgifternas utvecklingen med nominell och real ränta diagrammen.  

 
2.Utbud 
 
Om utbudet av bostäder är svårt att öka då är prisökningen på grund av fallande ränta eller 
ökande BNP (Lind, 2008). Arbetsgruppen mäter ett utbud genom en sammanställning av 
färdigställda bostadsrätter- småhus och flerbostadshus- och ökningstakt av invånare. Genom 
detta siktar gruppen på att framställa en bild av hur ett utbud i form av invånare per 
färdigställd bostadsrätt ändras genom åren. Enligt Lind (2008). 
 

● Ju enklare är det att öka utbudet desto mer sannolikt är det att det finns en bubbla. 
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3.Köparnas förväntningar om priset 
 
En viktig indikator för existensen av en prisbubbla är marknadens fortsatta tro på stigande 
priser trots att priserna redan har stigit kraftigt (Shiller, 2003). Förväntningar på 
prisutvecklingen kan formas på olika sätt, folks prisförväntningar kan bygga på korta och 
långa historiska trender. När en prisbubbla uppstår så bygger människor sin pris 
förväntningar på en ganska kort historisk trend, det vill säga att många aktörer tror att 
priserna kommer att fortsätta stiga som de har gjort under de senaste åren. Trots att priserna 
stigit för mycket tror de inte att priserna kommer att falla utan att priserna kommer att 
stabiliseras på en tillräcklig hög nivå jämfört med ett historiskt perspektiv (Lind, 2008). 
Indikatorer som påpekar till en existens av en bubbla är.  
 

● Köpare tror att det är riskfritt att investera i bostäder för en medie lång period (3-5 år). 
 
Köparnas förväntan undersöks med hjälp av en enkätstudie sammanställt av en sekundärkälla.  
 
4.Brist på tålamod hos köparna och finansiell risktagning 

 
Denna indikator har tre aspekter. Den första är att risken för fallande priser är högre under en 
period av ökande priser och hushållen känner brist på tålamod. Kostnaden för att vänta med 
ett bostadsköp känns för högt vilket också kan leda till den andra aspekten riskfyllda 
finansieringsalternativ som ökar risken för fallande priser på bostadsmarknaden.  
Den tredje aspekten som visar på ökat risktagande är en minskad amorteringsgrad jämfört 
med ett historiskt genomsnitt.  
 

● Människor köper en bostad för tidigt eller en bostad som är för dyr i relation till deras 
intäkter. Den första punkten för denna indikator undersöks med en sammanställning 
av data som visar på skuldkvoten för för olika åldrar  

● Köpare tenderar att välja mer riskabla finansieringsalternativ än förut. Den andra 
punkten undersöks med hjälp av den genomsnittlig skuldkvotens utveckling. En hög 
skuldkvot visar på en mer riskabel finansieringsalternativ.  

● Köpare amorterar mindre än förut. Den tredje punkten undersöks med hjälp av 
undersök amorterings graden. 

 
 
5.Kreditmarknad 
Enkla krediter gynnar eller “tankar” en bubbla. Enkel kreditgivning bör först reflekteras i 
belåningsgraden.  Belåningsgraden (loan to value) bör minska under en period av “extreme 
boom”. Om belåningsgraden ökar eller är lik under en sådan period då är det en indikator för 
en för enkel låntagning (Lind, 2008).  
 
Här använder arbetsgruppen data som pekar på förändring av skuldsättningsgraden (andel av 
disponibel inkomst) och fastighetsprisindex. Ett jämförelse mellan dessa två indikatorer 
kommer att presentera hur pass stor påverkan skuldsättningsgraden har på 
bostadsprisutvecklingen i landet. Därutöver använder man sekundärdata i form av FI:s och 
andra rapporter för att hantera informationen som inte är presenterade i nationella eller 
internationella statistiska byråer, som, till exempel, belåningsgraden.  

17 



 

● När priserna stiger ökar bankerna eller åtminstone inte minskar belåningsgraden till 
köpare på bostadsmarknaden. 

● Bankerna blir mer generösa när de överväger att ge en kredit till bostadsköpare eller 
mer liberala när de gör en kreditupplysning. 

 
6.Ett spekulativt beteende 
När priset har ökat kraftigt på en kort tid och förväntningar på att priserna i framtiden 
kommer att fortsätta att öka då ser vissa aktörer möjligheter för en snabb och enkel vinst 
genom att köpa och sälja en bostad inom en kortare tid. Ett sådant spekulativt beteende ökar 
efterfrågan och priserna. Detta är ett beteende som har observerats vid andra historiska 
prisbubblor men däremot spelar detta beteende inte en central roll på bostadsmarknaden med 
hög transaktionskostnad (Lind, 2008).  
 
Arbetsgruppen utgår från ett spekulativt antagande om ett spekulativt beteende. Genom ett titt 
på en så kallad bostadsomsättning antas det att bygga en bild av marknaden som visar på hur 
ofta en färdigställd bostad omsätts under ett år. Detta skapas genom en sammanställning av 
sålda bostäder per år och färdigställda bostäder per år. Här får arbetsgruppen ett procenttal 
som ger en bild av hur mycket antalet sålda bostadsrätter överstiger antalet färdigställda 
bostadsrätter per år. Arbetsgruppen tar i åsikt att äldre bostadsrätter också säljs under 
perioden men detta antas obetydligt om förändring av bostadsomsättningen vid 
nästkommande år och procenttal blir tämligen hög. 

● Ett större antal bostadsköpare är villiga att sälja huset snabbare efter de köpt det. 

3.3 Intervjuguide  
Frågorna i intervjuguiden byggs på Hans Linds Indikatorer. Intervjuerna ser på 
byggbranschens perspektiv av den svenska bostadsmarknaden. 
  

1. Hur har kostnaden för att bygga utvecklats? 
 
Frågan tar hänsyn till utbuds indikatorn. Kostnaden för att bygga påverkar utbudet 
(Lind,2008) 
 

2. Räntan befinner sig på en väldigt låg nivå och väntas öka hur påverkar det er 
verksamhet?  

 
Här bygger på Hans Linds ränte indikator. Fråga två tar reda på hur de inom byggbranschen 
kommer att agera vid en räntehöjning.  
 

3. Hur lätt eller svår är processen för er att starta ett  nytt byggprojekt? 
Om processen för att starta ett nytt byggprojekt är enklare bland annat på grund av en högre 
efterfrågan än den historiska kan det tyda på ett spekulativt beteende. Spekulativt betende är 
en av Hans Lind Indikatorer för bistadsmarknaden.  
 

4. Hur ser ni att framtiden för ert företag och bransch ser ut? 
Hur situationen på bostadsmarknaden påverkar synen för byggbranschens framtid.  
 

5. Hur tror ni att bostadspriserna kommer att utvecklas de kommande åren? 
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Denna fråga relaterar till Hans Linds indikator om köparnas förväntningar om prisutveckling. 
Med denna fråga vill vi få reda på prisförväntningar från ett byggbransch perspektiv.  
 

6. Flera aktörer menar att den snabba fastighets prisökningen är ohållbar. Hur ser ni på 
detta och hur tar ni det i beaktning i er verksamhet?  

 
En fortsatt tro på stigande bostadspriser efter en kraftig prisökning indikerar på en ohållbar 
bostadsmarknad (Lind, 2008).  
 

7. Dagens byggnadstakt sägs inte hänga med efterfrågan på bostäder varför tror ni att det 
är så? 

 
En hög och stabil efterfrågan på bostäder kan minska risken för en prisnedgång, en hög 
efterfrågan på bostäder kan också dämpa en eventuell prisnedgång.  
 

8. Hur svårt eller enkelt är det för er att få ett banklån/investeringar idag jämfört med 
tidigare? 

 
En av Hans Linds Indikatorer är Kreditmarknaden. Om det är enklare att få kredit än historisk 
kan det gynna en icke hållbar spekulation på bostadsmarknaden.  
  

9. Hur skulle ett prisfall på bostadsmarknaden drabba er verksamhet och branschen som 
helhet?  

Fråga nio, Bostadsbubblans konsekvenser från byggbranschens perspektiv. .   

 

3.4 Källkritik 
 
Bostadskreditnämnden definierar ett fundamentalt värde för en bostad som ett pris på den 
framtida bostads konsumtion diskonterad i nuvärde. De hävdar att kostnaden för att hyra och 
köpa en bostad normalt rör sig i samma riktning och håller sig inom ett intervall. Argument 
mot detta är att den svenska hyresmarknaden är inte reglerad marknad och styrs inte av utbud 
och efterfrågan på samma sätt som bostadsmarknaden. Skillnaden på det diskonterade 
konsumtions kostnaden mellan att hyra och köpa är historiskt hög. Den stora efterfrågan av 
boende syns inte i priset på hyresmarknaden men det syns tydligt i den genomsnittliga 
kötiden för en hyresrätt i bland annat Stockholm (Bostadsförmedlingen, 2016). 
 
Majoriteten av empirisk litteraturen definierar inte ett fundamentalt värde för ett hus för att 
upptäcka prisbubblor. De flesta ser istället hastiga pris rörelser i reala och nominella huspriser 
eller avvikelser av specifika pris intervaller som hus till hyresrätts prisintervall eller huspris 
till inkomstintervall för att upptäcka bostadsbubblor (Jobges et al., 2015 ).  
 
Variabler såsom räntenivå brukar testas som andra empiriskt steg för att försöka förklara 
prisförändringar. Variablerna som väljs brukar inte alltid väljas med en teoretisk hänsyn utan 
ett antal troligt förklarande variabler väljs för att försöka förklara den hastiga prisökningen på 
bostadsmarknaden (Jobges et al., 2015 ). Detta sätt att upptäcka bostadsbubblor har sina 
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brister i att det kan vara svårt att göra en skillnad mellan en ökning i bostädernas 
fundamentala värde och början av en prisbubbla. Det kan vara svårt att med någon som helst 
säkerhet upptäcka en bostadsbubbla. Godtyckligt definierade trösklar kan vara den enda 
genomförbara metoden, men man bör vara medveten om begränsningarna när man tolkar sitt 
resultat (Jobges et al., 2015 ).  
 
Lind (2008) kritiserar det faktum att bostadspriserna stöds av fundamentala faktorerna. Han 
identifierar inga universella faktorer som konkret kan påvisa en pågående bubbla eller visa på 
en över eller undervärdering av bostadsmarknaden. Den teorin han beskriver i sitt arbete 
nämner ett antal indikatorer som kan påvisa att en utveckling av det bostadspriset inte stöds 
av det fundamentala priset. Hans teori kräver en del egna analyser och tolkningar av 
indikatorer snarare än hur fundamentala faktorer förhåller sig. 
 
 

3.5 Reliabilitet  
Data kommer huvudsakligen från statliga myndigheter som Riksbanken, Finansinspektionen 
och Statistiska centralbyrån. De primära datan är egna beräkningar med ett underlag av data 
från källor med hög reliabilitet. Dessa data tillämpas enligt en Hans linds teori om indikatorer 
för att påvisa en prisbubbla. Såsom data presenterar fundamentala faktorer som enligt teorin 
kan uppfattas olika vid olika undersökningar reliabiliteten av arbetet är subjektivt. Vid 
antagandet av att i arbetet presenterade indikatorerna presenterar en verklig bild av 
marknadens varande inom ett visst läge, blir reliabiliteten högre jämfört med en situation där 
sådana antagandena förkastas som otillräckliga.  
 

3.6 Validitet  
Det finns flera olika teorier och definitioner inom undersökningsområdet. Brist på konsensus 
gör att denna studie gör en del teoretiska antaganden som är så brett accepterade som möjligt. 
Hans Linds teorier kring ett uppfinnande av en existerande bostadsbubbla har valts ut för att 
denna är en sammanställning av flera teorier på området vilket ökar validiteten av arbetet. 
Men det finns delade meningar inom detta område om vilka antaganden angående vissa 
variabler som bör undersökas. Man kan uppnå olika resultat vid liknande undersökningar 
vilket leder till att resultatet har ett beroende av de antagandena som man kommer att 
använda som ett underlag till sin undersökning. 
 

3.7 Replikabilitet 
Denna undersökning använder sig av tillgängligt till allmänheten statistik, modeler, 
ekvationer och definitioner. Således har undersökningen en hög replikabilitet. 
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4. Empiri 

Intervju ett 

Intervju ett innehåller svar tagna av fastighetsinvesterare Alexej Hidalgo som är verksam 
både nationellt och internationellt. 

1. Byggarbetarlönerna i Sverige är de högsta i Europa. Därtill är Sverige idag nr 5 vad 
gäller dyrast produktionskostnad vad gäller bostäder. Priserna har ökat snabbare än 
inflationen och detta drivs av den rådande högkonjunkturen i fastighetsbranschen. 

2. Räntan har inte påverkat min verksamhet alls i och med att vi inte lånat av bank 
tidigare. Generellt har kalkylerna i många projekt blivit betydligt bättre, men 
bankerna har i och med de nya regleringarna blivit mer restriktiva i utlåning vilket har 
bidragit till en ökat utlåning från dyrare källor som kapitalmarknaden och 
finansinstitut som lånar ut till räntor över 5 %. Därtill bör det tilläggas att riskpremien 
för instrument kopplade till fastighetsprojekt har minskat senaste 10 åren, men mattats 
av senaste 12 månaderna något.  

3. Det är idag betydligt svårare att hitta nya projekt. I och med att ett flertal aktörer 
etablerat sig på marknaden har konkurrensen blivit högre på de större orterna. Med de 
större orterna menas städer med fler än 15 000 invånare.  

4. Framtiden är i dagsläget oviss, men än så länge är det positivt. I dagsläget arbetar jag 
med projekt i norra Sverige, på orter där det finns en tydlig bostadsbrist och där 
hyresnivåerna bedöms som stabila.  

5. Jag tror att vi bör se en marknad som stannar av, kanske ett mindre prisfall pga. 
överproduktion av lägenheter i storstäderna. Vidare bör man titta närmare på hur 
förstagångsköpare sitter positionerade inför en eventuell ränteökning, dock är denna 
grupp inte tillräckligt stor för att utlösa ett större prisfall. Men det finns definitivt en 
nedsida.  

6. En stagnering på marknaden är något jag räknar med. En mer eller mindre stilla 
marknad kommande åren är något jag räknar med. Jag skulle inte köpa bostadsrätter i 
Storstadsregionerna idag i spekulationssyfte med förhoppning på fortsatt stark tillväxt.  

7. Det är en sanning med modifikation. Den stelbenta hyreslagstiftningen i kombination 
med de stelbenta processerna tack vare PBL skapar en brist på mark i större städer. 
Städer kan byggas ut på 3 olika sätt – högt, tätt eller brett. Politikerna i bland annat 
Stockholm föredrar brett, varför vi har sett att merparten av tillväxten har skett i 
förorterna. Den stora anledningen till rådande bostadsbrist är framförallt bristen på 
mark som är godkänd att bygga på och den långsamma och komplicerade processen 
att få igenom detaljplaneändringar.  

8. Banklån är vad jag vet idag svårare att få till fastighetsrelaterade projekt. I kölvattnet 
av detta har ett flertal alternativ dykt upp på marknaden, allt från crowdfunding till 
syndikerade obligationslån. Dessa alternativ är dyrare men skapar möjlighet att 
komma upp i högre belåningsgrader än vad som tidigare varit möjligt.  

9. Både positivt och negativt. Positivt att det blir fler intressanta objekt ute på 
marknaden, negativt att efterfrågan på högavkastande fastigheter på mindre orter blir 
mindre intressanta.  
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Intervju två 
Peter scott, skanska sverige ab, affärsutvecklingschef  

1. Med tanke på att ganska bra konjunktur så är det många som vill bygga, många 
beställningar. Man kan säga att det finns resursbrist i branschen. Det betyder att 
kostnaden ökar, det har blivit dyrare -relativt inflation. Det är så stor efterfrågan att 
leverantörerna och byggarna kan ta lite mer betalt. 

2. Den påverkar oss ganska mycket. Det är billigt att låna pengar, det betyder att de som 
beställer har ganska låga räntekostnader för sina byggprojekt. Det betyder mycket för 
byggbranschen att räntan är låg då kostar det mindre rent finansiellt, under själva 
byggperioden, för då måste man kunna finansiera bygget så låg ränta är bra för 
byggbranschen.  

3.  Det beror på. Skanska är ett ganska stort företag och vi har ett ganska högt förtroende 
hos våra kunder, så idag kommer kunderna till oss och vi får saker och ting byggt. Det 
är ganska lätt idag att få tag i projekt. Det är en sån högkonjunktur : det är många som 
vill bygga, det är många investerare som vill bygga nya hus, kontor och vägar. Det är 
relativt lätt att få tag på nya projekt idag. Skanska är ett välkänt företag. Vi får många 
beställningar men konkurrenskraftiga måste vi alltid vara givetvis. Det är enkelt att få 
ett projekt delvis för att skanska är ett känt företag och delvis för att vi befinner oss i 
en högkonjunktur, det gynnas vi av väldigt mycket.  

4. Jag skulle säga att det ser ganska ljust ut. Det beror på om räntan kommer att fortsätta 
vara låg framöver. Det är en stor bostadsbrist, det byggs mycket bostäder, det satsas 
mycket av samhället på vägar, tåg och tunnelbana. Så det ser ljust ut för 
byggindustrin.  

5. Jag får tänka till lite. Historiskt så har bostadspriserna ökat mycket de senaste åren. 
Det vet du eller hur? Det blir inte samma ökning. Det kommer att bli en mer lugnare 
ökning 3 till 5 procent per år kanske, tror vi. Inte de här 10 till 20 procent som vi har 
sett; det finns inte pengar till det längre. Det kommer vara mycket lugnare prisökning. 
Vi tror inte på någon prissänkning. Kanske om det sker något oförutsett krig i 
Nordkorea (skrattar) inte vet jag.Det måste vara något helt oförutsett. Svenska 
ekonomi går jättebra. Det är bra siffror från Svenska staten. Det finns inga tecken på 
att det kommer att gå dåligt.  

6. Det stämmer nog.Den utvecklingen är inte långsiktigt hållbar som vi har sett. Det 
betyder att vi kanske ska vara lite försiktiga när vi satsar på stora projekt. Vi kanske 
måste vara lite säkrare på dem. Det betyder kanske att vi måste ha en slut kund som 
redan har kontrakterat innan vi bygger. Jag tror vi måste vara lite försiktigare så man 
inte startar upp för många projekt och hoppas att de köper dem. Man måste vara lite 
mer eftertänksam, allting går inte som smör i solen.  

7. Under många år har vi inte byggt tillräckligt mycket. Underskottet är ju så högt- det är 
den främsta orsaken. Just idag bygger vi ganska mycket, vi bygger ca 60-70 tusen 
lägenheter per år. Det är ganska mycket. Men det finns ett historiskt underskott som är 
väldigt svår att ta igen. Jag tror att den byggtakten vi har är ju hög, jag tror inte att vi 
kan öka den mycket mycket mer. Det är snarare så att vi måste jobba långsiktigt mer 
för att komma bort från det här underskottet.  

8. Vi får fortfarande banklån, skanska får fortfarande banklån. Skanska är ett stort 
företag som är välrenommerad, välkänt  och en rik kassa. Vi får fortfarande banklån 
för att finansiera våra projekt. Sen använder vi också egna pengar för att bygga dels 
att vi är så stora. Vi har märkt att bankerna är mer frågvisa, de är mer försiktiga och 
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de vill veta mer om projektet. De bankerna är lite mer restriktiva än tidigare men 
skanska har inte kännt av det. Även när vi investerar i projekt så är vi mer restriktiva. 
Bankerna ställer högre krav, större säkerheter. De är ju rädda att det är en 
överetablering och en bubbla.  

9. Nej, Vi kommer nog drabbas. Jag tror skanska är ett så stort företag och jobbar med 
olika delar så det kommer nog kännas men det kommer inte vara något avgörande för 
skanska om bostäderna försvinner från våra orderböcker. Men en stor del av 
byggbranschen bygger bostäder, det vore att skicka i en lågkonjunktur om 
bostadsbyggandet skulle upphöra. Då skulle skanska påverkas av andra skäl. Det är 
nog ganska allvarligt om bostadspriserna sjunker betydligt.  

 

Intervju tre 
Intervju tre är en sammanställning av svar tagna av projektchef Rickard Hed som arbetar på 
Peab. 
 

1. När det byggs mycket som det gör nu så ökar kostnaderna. Det är lite 
konjunkturberoende. 

2. Historiskt så om räntan går upp så minskar byggandet. Högre ränta minskar 
byggandet på kort sikt.  

3. Det är en ganska lång process. Det beror på vad projektet handlar om, gör man 
ändringar i detaljplan så tar det ganska lång tid. Mycket politiska beslut som ligger till 
grund där. Lite beroende på projekt och vad som ska byggas. När det gäller 
bygglovsansökningar så är det ofta överklaganden och det kan dra ut på tiden.  

4. Vi tycker att det ser ganska bra ut. Byggas måste det alltid göras. Och när det är byggt 
måste det repareras och underhållas.  

5. Jag tror att de borde stagnera lite grann annars ser det ganska ljust tror jag.  
6. ja svår fråga. Vi står och faller inte direkt med bostadsbyggande heller, Vi har ju flera 

grenar: kontor, industri verksamhet och så har vi att göra med reparation också. Vi har 
ju en stor del i reparationer och de är ju inte så konjunkturberoende med reparationer- 
de måste göras i vilket fall som helst.  Vi har flera ben att stå på.  

7. Vi kan ju inte producera mer än vad vi har sökt till det är politiska strömningar i det 
också. Man önskar ju att man kunde jämna ut kurvorna men det funkar i en annan 
verklighet. Det är inte lite politiska beslut i den processen.  

8. Jag kan inte svara på den frågan jag sitter inte på den kunskapen.  
9. Det skulle naturligtvis gå neråt. Vi står på flera olika ben så vi har ju lite adapt på om 

det skulle inträffa eller inte. Det går ju i cykler där också det kommer att gå så.  Så det 
har ju inträffat och kommer att inträffa så det är ju den starkaste som överlever så är 
det.  
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5. Resultatanalys 
 
Resultatanalysen sammankopplar i sig en presentation av resultatet och analysen. Följande 
avsnitt presenteras i form av diagram som framställer en utveckling av de indikatorerna som 
beskrivs ovan som följs av en beskrivning och analys som ställs emot den teorin som arbetet 
tar sitt underlag i. Sedan utförs det en analys av insamlade svar från intervju och slutligen 
sammanställs de två kvantitativa och kvalitativa analysen i ett avsnitt så heter 
Sammanställning.  
 
Resultatet innehåller underlag av olika tidsperioder. Detta för att olika statistiska data 
innehöll undersökningar som omfattade olika tidsperioder och ofta variabler som är viktiga 
för denna undersökning har blivit samlade vid olika tidpunkter. Däremot försökte 
arbetsgruppen hålla sig så nära en viss tidsperiod som möjligt. 
 

5.1Sekundäranalys 

5.1.1 Räntekostnader   
 

Kostnader för nominell ränta i relation till intäktsutveckling 
 
Diagram 1 visar på ett index av en nominell, en real tremånaders ränta och disponibel 
inkomst och hur de har utvecklats över tiden. Både den reala och den nominella räntan är låg 
i relation till den disponibla inkomsten. Nedan diskuteras hur den låga räntan som diagram 1 
visar påverkar ränteutgiften. Diagram 1 kompletterar diagram 2 och 3 i beskrivningen av 
orsaken till att ränteutgiften ser ut som den gör.  
 
Nominell ränteindex 100 = 12,25% Realränteindex 100 = 2,7% Disponibel inkomst 100 = 
162 000 kr. 
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Diagram 1 

Hans Lind (2008) anser att ränteutgiften i relation till deras inkomster är en lämplig indikator 
för ett icke hållbart betende på bostadsmarknaden. Om de nominella ränteutgifterna är högre 
än ett historiskt genomsnitt så indikerar detta på ett ohållbart betende på marknaden (Lind, 
2008). Diagram nr 2 visar hur stor del av den disponibla inkomsten som hushållen lägger på 
ränteutgifter samt hur utvecklingen av den nominella ränteutgiften skulle ha sett ut om den 
skulle visa på en och samma trend för bostadsmarknaden och om en konstant ränta på 5,25% 
skulle tillämpas. 
 
Den nominella ränteutgiften har sjunkit kraftigt sedan 90 talet från en nivå på över 10% till 
under 5% 2015. Den nominella ränteutgiften har sjunkit stadigt med undantag av finanskrisen 
2008 och eurokrisen 2011. Huvudorsaken till de sjunkande ränteutgifterna är en allt lägre 
styrränta. Riksbanken har sänkt styrräntan för att nå upp till inflationsmålet om 2 procent 
(Holmberg, 2016). Den låga räntan har haft en oavsiktlig konsekvens genom att gasa på en 
redan het marknad. Dessutom, har den låga räntan gjort det billigare att skuldsätta sig.  
 
Förutom den nominella ränteutgiften, visar Diagram nr 2 också på en utveckling av en 
ränteutgift med en konstant ränta på över 5 procent. Vid köp av en bostad så kan köpare 
fastna i sitt tänk med dagens räntor och inte tänka på den framtida ränteutvecklingen. Detta 
sätt att tänka är irrationellt vid ett lågränteläge och kan få köpare att ta lån som det annars inte 
skulle ha råd med vid ett normal ränteläge (Shiller, 2007). De flesta banker är överens om att 
ett normal ränteläge för banker är cirka 5%.  Enligt ett sådant antagande, om diagram nr 2 
visar på om räntan skulle gå från den låga nivå den är idag till ett normalläge av runt 5% så 
skulle den genomsnittliga ränteutgiften mer än fördubblas, vilket skulle skapa ett oroande 
predikament för kommande räntehöjningar. Med ett lågränte klimat har åtgärder fått sättas in 
som amorteringskrav för att skapa en buffert vid en eventuell räntehöjning samt bolånetak 
med samma syfte.  
 
Flera banker har även satt in egna regleringar för nya bolån med en gräns över hur mycket 
man får låna till en bostad i relation till sin årliga inkomst. Diagram nr 2 visar på att år 2010 
ligger ränteutgiften vid en normal räntenivå mellan 8 och 9 procent. Sedan 2010 var året då 
bankerna satte ett bolånetak som begränsar utlåningen för bostadsköp till 85% av bostadens 
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värde. Bolånetaket ser ut att haft en effekt sedan 2010 så att ränteutgiften har vid normal 
räntenivå hållits mellan 8 och 10 procent. Diagrammet nr 2  visar på  att om räntan hålls 
konstant, så skulle ränteutgiften i procent av hushållens disponibla inkomst att öka. 5.25% har 
valts som konstant ränta för att det är ca. 5 % som anses som vara normal räntenivå 
(Gustavsson, 2017)  
 

 
Diagram 2 

 

Kostnader för realränta i relation till intäkterna ökar 
 
Diagram 3 visar på utvecklingen av reala ränteutgifter i relation till hushållens genomsnittliga 
disponibla inkomsten. Dessutom visar diagram 3 också på en utveckling av den reala 
ränteutgiften med en konstant ränta på 5,25 %. Lägre inflation för med sig en lägre ränta men 
detta ska inte motivera till att betala mer för en bostad (Lind, 2008). Den reala ränteutgiften 
bekräftar bilden som ges av utvecklingen på den nominella ränteutgiften. Den visar på att 
folk har ansett att det vore värt att betala mer för en bostad när räntorna sänks till följd av 
lägre inflation.  
 
Trots att indikatorn i form av ränteutgifter visar på ett icke rationellt bettende på 
bostadsmarknaden och trots att bankerna och myndigheter ser en oroande utveckling på den 
svenska bostadsmarknaden så är de flesta inte så säkra på att detta kan sluta med en krasch 
(Josefsson, 2017). I sin analys av den svenska bostadsmarknaden nämner Riksbanken (2011) 
låga räntor som en av huvudorsakerna till dagens bostadspriser. Riksbanken (2011) nämner 
att det egentligen finns två huvudorsaker där den andra är ökande inkomster. Inkomsterna har 
långsiktigt ökat fortare än bostadspriserna (Riksbanken 2011). Den låga räntan har sänkt 
ränteutgiften och kraftigt påverkat bostadspriserna på den svenska marknaden och reducerad 
beskattning har påverkat priserna för framförallt småhus (Riksbanken, 2011).  
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Diagram 3 

 
Trots den oroande utveckling som diagram nr 2 och nr 3 visar anser flera bedömare att det 
inte behöver sluta med en krasch. Faktorer som kan motverka en krasch är om 
boendekostnaderna som andel av hushållens budget skulle stiga permanent, om riksperminen 
för hushållens bonde räntor faller permanent, vilket håller ränteutgifterna låga, eller om 
inkomstutvecklingen blir högre på lång sikt (Josefsson, 2017). Flera bedömare inklusive 
Riksbanken tror inte att en höjd ränta till normal nivå på cirka 5%  skulle leda till att flera 
hushåll inte skulle kunna betala sina höjda ränteutgifter. Det som oroar Riksbanken, IMF och 
OECD är att ränteutgiften skulle bli en så stor del av hushållens utgifter att de kraftigt skulle 
dra ner på sin övriga konsumtion, detta skulle kunna leda till en lågkonjunktur (Holmberg, 
2016).  70% av alla hushåll har haft rörliga räntor i februari 2016. Oroande uppgifter att så 
många hushåll får en ökande ränteutgift och därför om hushållen sänker sin konsumtion 
samtidigt skulle de kunna förverkliga Riksbankens farhågor om en lågkonjunktur (Holmberg, 
2016).  
 
Ränteutgiften visar på en oroväckande trend och det kan vara svårt att se vart det kommer att 
sluta. Majoriteten av aktörer på bolånemarknaden är överens om att det existerar en 
oroväckande trend på marknaden (VA, 2016). Flera anser att något måste göras för att vända 
denna trend. Normalt så brukar en räntehöjning kyla ner bostadsmarknaden. Riksbanken vill 
inte höja styrräntan tills inflationsmålet på två procent är nått, ett inflationsmål där 
fastighetspriser inte visar någon hänsyn. Utländska aktörer förutspår en kraftig 
priskorrigering. Goldman sachs i sin analys av den Svenska bostadsmarknaden förutspår en 
priskorrigering inom två år (Brockett, 2017), men flera aspekter får inhemska aktörer att se 
skeptiskt på utländska analyser såsom lokal marknadskännedom. Goldman Sachs använder 
endast tre indikatorer i sin analys och de använder sig av skillnaden mellan hyra och 
bostadspris som indikator i sin analys, en indikator som flera anser inte fungerar på en 
reglerad hyresmarknad (Lind,2008).  

27 



 

 

 

5.1.2 Utbud 
 
Ju enklare det är att öka utbudet desto mer sannolikt är det att det finns en bubbla. 
 
Enligt Lind (2016), att öka byggnation kan anses vara ett ganska svår uppgift för olika 
byggorganisationer. Tillsammans med Lind (2016) visar diagram 4 att det finns ett tydligt 
brist på bostäder i landet. Sedan år 2012 ökade invandringen i landet och fortsatte fram tills 
idag (SCB. 2013). Tillsammans med en invandrings ökning ökar barnafödandet som en följd 
av detta (Migrationsinfo. 2016). Som man ser i diagram 4 ökar färdigställda bostäder och 
befolkningstillväxt. Denna ökning börjades samtidigt år 2011. 
 

 
Diagram 4 

 
Detta märks även i följande diagram 5 och 6, som visar en tydligare bild av hur ändrades 
fastighetspriser vid vissa år samt hur fastighetspriser procentuellt ändrades under 
nästkommande år . Som man ser i båda diagram en stadig prisutveckling tar sin början sedan 
år 2013 då befolkningstillväxt redan hade tagit fart år 2011 och och stadigt fortsätter öka. 
Enligt SCB (2013), ökade båda invandringen och barnafödande under år 2012. 
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Diagram 5, källa: SCB 

 

 
Diagram 6, källa: SCB 

 
Ett kvot mellan en årlig förändring av antal invånare och antal färdigställda bostadsrätter, det 
vill säga antal invånare per en färdigställd bostadsrätt, antas visa ett utbud på 
bostadsmarknaden. Utbudet har minskat och/eller hålls på en viss nivå fast med små 
variationer (diagram 7) 
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Diagram 7 

 
Trots en hög tillväxt av befolkningen ändras utbudet av bostäder inte lika kraftigt. Sedan år 
2010 ökade antal färdigställda bostadsrätter, som småhus och flerbostadshus, genom åren. En 
procentuell tillväxt av bostäderna år 2015 och 2016 var 19% respektive 23% (diagram 8) men 
däremot, om man vänder sig tillbaka till diagram 7, ändras inte avsevärt utbudet i landet. Lind 
(2016) nämner att det är kommunerna som först och främst står för detta. En rad regleringar 
och lagar som missgynnar kommunerna vid större byggnation minskar incitamentet hos 
kommunerna att tillåta denna: till exempel, nyproduktion är skattefria under en lång period. 
Detta ur kommunernas perspektiv är en orsak till att avgränsa byggnation då det inte ska 
generera några intäkter (Lind. 2016).  
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Diagram 8 

 
Dessutom en sadan nyproduktion motiverar kommunerna till att ta högre betalt från 
byggorganisationer för, till exempel, tidstaxa och tidsåtgång. Enligt Claussen (2012), har 
byggkostnader direkt intryck på utbudet av bostäder. Dessa kostnader ökar proportionellt i 
fall kommunerna vill dra större intäkter på ett visst projekt (se diagram 9) (Lind. 2016).  
 

 
Diagram 9 

 
Förutom en så kallad kommunalt planmonopol (Lind. 2016), finns det andra miljö-, kultur- 
och allmänna kvalitetsaspekter som hindrar byggnation att växa runt om i landet. Dessutom 
kan ökad byggnation i sig pressa ner priserna eller prisökningstakten, enligt Lind (2016). 
Motståndet mot byggnation kan komma ifrån hyresrätts forvaltningen då, om byggnationen 
kommer att öka, ska hyrorna följa marknaden. Därmed, om byggnationen vänder sig mot 
grupper med lägre inkomster, kan detta ha större effekter på fastighetsvärden men också 
högre kostnader och högre skatt. 
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5.1.3 Köparnas förväntningar om priset 
 
Diagram 10 är en sammanställning av enkätstudie från SEB. Diagrammet  visar på skillnaden 
mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på sjunkande priser 
de kommande åren. Av de tillfrågade i SEBs undersökning svarade 72% med att de tror på 
ökade bostadspriser och  9% som tror att priserna kommer att sjunka under de närmare åren. 
Den senaste undersökningen är gjord i oktober 2016. 
 
Diagram 10 visar på en stor tro på fortsatt ökande priser på den svenska bostadsmarknaden. 
Diagrammet visar att tron på ökade bostadspriser har ökat stadigt sedan 2011. Ju mer priserna 
på bostadsmarknaden ökar desto mer ökar tron på fortsatt ökande bostadspriser. Enligt Case 
& Shillers (2003) teori, är folks tro på fortsatt ökande priser ett tecken på att en prisbubbla 
existerar. Enligt Shiller (2007), leder denna tro, trots att priserna redan har ökat kraftigt, till 
den klassiska definitionen av Stiglitz (1990) som menar att bostadsbubbla kan utvecklas 
genom spekulationer. Folk ser bostäder som en bra investering i ett klimat på marknaden av 
ökande priser.  Stiglitz (1990) hypotesen om förväntningar på fortsatt ökande priser efter en 
period av kraftig prisökning kan indikera en bubbla som skapas på grund av att folk skaffar 
sina prisförväntningar på en kort period baserat på prisökningen (Lind, 2008).  
 
Fastighetspriserna på den svenska marknaden har ökat under en längre tid. Sedan mitten av 
90-talet har fastighetspriser på den svenska marknaden varit på uppgång med några undantag 
av två mindre nedgångar efter finanskrisen år 2009 och år 2011- efter Eurokrisen (SCB. 
2012). Nedgångarna var små och följdes av fortsatt ökande priser. Att den svenska 
bostadsmarknaden inte påverkas så kraftigt som befarades i media debatten och efter flera 
varningar om fallande priser under kriserna, har tron att priserna inte kommer att påverkas 
stärkts hos allmänheten att bostadsprisernas nivå byggs på fundamentala faktorerna, vilket 
gör att priserna inte är övervärderade och därför kommer fortsätta att öka i värde de 
kommande åren.  
 
Diagrammet 10 har visat en positivt tro om bostadspriserna under en ganska lång period.  Det 
som kan vara oroande dock är en period sedan år 2014 tills idag. Tron på prisökningen på 
fortsatt ökade priser har inte varit på en så hög nivå sedan 2007. Detta kan vara en indikator 
på att förväntningarna kommer att ändras, vilket kan vara en orsak till större frekvenser i 
förväntningarna sedan slutet av år 2015.  
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Diagram 10, Källa: SEB 
 

5.1.4 Brist på tålamod hos köparna och finansiell risktagning 
 
Hushåll och individer köper en bostad för tidigt eller en bostad som är för dyr i relation 
till deras intäkter.  
 
Diagrammet 11 visar på hur stor hushållens skuld är i andel av deras årliga disponibla 
inkomst eller skuldkvoten enligt hushållens medianålder för nya lån. Dessutom visar 
diagrammet på att hushållen har skuldsatt sig allt mer sedan 90 talet. Sannolikheten för ett 
prisfall är högre om under en period av hastigt ökande priser anser hushållen det som en 
kostnaden att vänta med ett bostadsköp (Lind, 2008). Bristen på tålamod leder till ett ökat 
finansiellt risktagande då yngre hushåll och andra hushåll tar ett ökat finansiellt risktagande 
genom att ta större lån i relation till sina inkomster än historiskt genomsnittet (Lind, 2008).  
 
Diagram 11 visar på att yngre hushåll har högst skuldkvot. De yngsta hushållens genomsnitts 
skuldkvot har ökat stadigt sedan 2013. Majoriteten av hushåll har visat på en ökande 
skuldkvot sedan 2013. Det är framförallt de yngsta median hushållen 28 och 34 år som visar 
på en oroande trend med ökande skuldkvoter trots att de redan har de högsta skuld kvoterna. 
Detta visar på irrationellt betende enligt Lind (2008) enligt en beskrivning om indikatorn om 
bostadsköpares brist på tålamod. 
 
Äldre hushåll visar på en mindre skuldkvot. Det kan finnas flera orsaker till att äldre hushåll 
visar på en genomsnittligt  mindre skuldkvot. Äldre hushåll har genomsnittligt högre 
disponibel inkomst, äldre hushållens skuldkvot kan ha minskat genom en värdeökning av 
deras bostäder under en längre tid än yngre hushåll.  
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Diagram 11 

 
Köpare tenderar att välja mer riskabla  finansieringsalternativ än förut. 
 
En indikator som visar på höjd sannolikheten av ett prisfall efter en period av kraftiga 
prisökningar är riskfyllda finansieringsalternativ (Lind, 2008). Ett exempel på ett riskfyllt 
finansieringsalternativ som är relevant för den svenska bostadsmarknaden är ökad skuldkvot 
under en period av historiskt låga räntor (Lind, 2008). Diagram 2 och 3 ovan visar på 
skillnaden mellan ränteutgiften så som den ser ut idag och hur den skulle se ut om normal 
räntor så som storbankerna definierar dem runt 5% skulle existera idag. Detta visar på risk 
som existerar på den svenska bostadsmarknaden. Om man jämför diagram 1 och diagram 12 
ser man att ränteutgiften har sjunkit till följd av en sjunkande ränta medans skuldkvoten har 
visat en konstant ökning med ett undantag av år 2010 till 2012 där diagram 12 presenterar en 
mindre inbromsning som följs av en fortsatt ökning.  
 
Åtgärder har satts in för att vända denna trend genom att bankerna blivit mer restriktiva med 
sin utlåning och genom att sätta ett tak på utlåningen med 85% av bostadens värde. 
Bolånetaket som gäller hos alla banker infördes hösten 2010 men som man kan se i diagram 
12 verkar det ha haft en tillfällig effekt som beskrivs ovan. Däremot har vissa föreslagit ett 
sätt vissa att komma runt bolånetaket är genom att ta ett blancolån vilket i sin tur ökar risken 
för dessa människor som finansieringsalternativ (Ekot, 2013).  
 

 
Diagram 12, källa: SCB 
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Diagrammet 13 visar på hur de olika skuldkvoterna är procentuellt fördelade hos 
bolånetagarna och hur det har förändrats mellan 2013 och 2016. Diagrammet framställer att 
majoriteten av hushåll med bolån har en skuldkvot mellan 100 och 200 procent. Men trots 
denna majoritet omfattar en sådan skuldkvot mindre än 25% av alla hushåll. År 2016 hade 
cirka 47% av alla hushåll med bolån i Sverige en skuldkvot under 200% och år 2013 låg 
denna siffra över 50 %.  
 

 
Diagram 13, källa: Riksbanken 

 
Köpare amorterar mindre än förut 
 
En låg eller sjunkande amorteringsgrad jämfört med historiskt genomsnitt är en aspekt av 
risktagande. Amorteringen bygger upp reserver för sämre tider och en lägre amorteringsgrad 
ökar risken (Lind, 2008). Diagram 14 ger en bild av hur många som amorterar vid olika 
belåningsgradnivåer och hur det har förändrats från 2011 till 2016. Diagram 15 visar på att 
hushållen med en belåningsgrad över 85 % har mer än dubblat sin amorteringsgrad mellan 
2011 och 2016. Diagrammen visar  på en kraftig ökning 2016 för belåningsgrader mellan 50 
och 85% medans de med belåningsgrader över 85% har haft en hög amorteringsgrad sedan 
några år tillbaka. Antalet hushåll med en belåningsgrad över 85 % år 2013 ökade till nästan 
100 % år 2016. Det ökade också antalet hushåll som amorterar med en belåningsgrad mellan 
75 och 85% och de hushåll som har en belåningsgrad mellan 50 och 70%. Den stora 
ökningen under år 2016 kan bero på amorteringskravet ner till 50 % för nya lån som infördes 
under sommaren 2016. Amorteringskravet förändrade inte antalet hushåll som amorterar med 
belåningsgrad över 85% där amorteringsgrad redan var cirka 100%  för nya lån (se diagram 
14).  
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14. Andel hushåll som amorterar för olika 
belåningsgrader, nya lån.

 

15. Amortering som andel av lån för olika 
belåningsgrader, nya lån

 
Källa: Finansinspektionen (2017) 

 
Diagram 11 och 12 visar på en utveckling som Hans Lind beskriver i sin teori. Skuldkvoten 
ökar och diagram 11 visar på att det är de yngsta hushållen som har den största skuldkvoten. 
Trots den negativa utveckling som diagram 11 och 12 presenterar visar diagram 14 och 15 en 
positiv trend med allt fler hushåll som amorterar och en ökande amorteringsgrad som andel 
av lån. Att antalet som amorterar har ökat leder detta till, enligt Hans Lind teori, att denna 
amorterings tred är positiv. Lind (2008) menar på att sannolikheten för prisfall ökar när 
antalet som amorterar minskar.  Diagram 14 och 15 visar på att det är de hushåll med högst 
belåningsgrad som har ökat sin amorteringsgrad mest.  
 

5.1.5 Kreditmarknad 
 

När priserna stiger ökar bankerna eller åtminstone inte minskar belåningsgraden till 
köpare på bostadsmarknaden. 
 
Det finns en ganska stark trend för skuldsättningen bland den svenska hushållen. Sedan år 
2000 ökade skuldsättningen av svenskt samhället med cirka 70% och skuldsättningen 
fortsätter att stiga (se diagram 12 “Hushållens skuldsättning som andel av disponibel 
inkomst”). Tillväxttakten av skuldsättningsgraden har minskat under år 2010 och har hållit 
sig på kring denna nivå fram till år 2014.  
 
År 2010 infördes det ett bolånetak på 85% av bostadsvärde och som ett resultat av detta, 
menar Finansinspektionen (2017), har bolånegraden blivit stabil och skuldsättningsgraden i 
förhållande till sina inkomster blivit mindre. Enligt Finansinspektionen (2017), ser alla 
relationer som rör den nationella inhemska skulden rimligt ut. Dessutom infördes det ett 
amorteringskrav sedan 1 juni 2016. Ett amorteringskrav anses dämpa skuldsättningen. En 
lägre skuldsättning skall öka hushållens motståndskraft mot störningar och minska risken av 
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att samhället och Sverige i helheten kommer att påverkas negativt om något kommer att 
hända i Sverige eller i omvärlden (Finansinspektionen. 2016).  
 
En förändring av skuldsättningsgraden jämfört med föregående år, som presenteras i diagram 
16, visar på att till och med år 2010 har incitamentet att skuldsätta sig minskade fast började 
att stiga upp efter dess.  
 

 
Diagram 16 

 
En förändring av skuldsättningsgraden och därmed en procentuell ökning som man ser i 
diagrammet ovan kan tyda på att disponibel inkomst i landet också stadigt ökar. Detta ser 
man tydligt i diagram 17 som dessutom visar att löpande priser per invånare härmed hade 
upplevt en tillväxt och är högre i jämförelse med föregående åren. 
 

 
Diagram 17, källa: SCB  

 
Enligt utvecklingen av förändring av skuldsättningsgraden kan man dra en slutsats om att 
fastighetspriserna hade en korrelation mellan en utveckling av ökad skuldsättning och 
fastighetspriser (diagram 18). Till och med år 2012 utvecklingen av båda variabler har haft en 
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lik utveckling vilket tyder på ömsesidigt beroende av variablerna fast som inte är sant till för 
denna utvecklingen som följer efter 2012. En starkt prisökning som tydligt skiljer sig från 
utvecklingen av skuldsättningsgraden sedan år 2012 hänvisar till att bostadsprisökningen kan 
ha en låg relation till enklare skuldsättningar eller enklare lånetagningar.  
 

 
Diagram 18 

 
Bankerna blir mer generösa när de överväger att ge en kredit till bostadsköpare eller 
mer liberala när de gör en kreditupplysning. 
 
Enligt Mäklarsamfundet (2013), försvårar införandet av bolånetaket kredittagning för 
bolånetagare. Införandet av bolånetaket hade slagit ut förstagångsköpare och ekonomiskt 
svaga grupper från marknaden. Sedan 2010 har flertalet ansökningar om lån fått avslag vilket 
har blivit svårare jämfört med tidigare år (Mäklarsamfundet. 2013). Bankerna ökade krav på 
bolånetagare och bedömer hårdare i sin kreditprövning samt bankerna kan avslå att bevilja ett 
lån till en person trots en tillräcklig betalningsförmåga. 
 
Nya bostadsköp finansieras huvudsakligen genom försäljningen av en tidigare bostad vilket 
också är ett krav. Ett annat sätt att finansiera minst de 15% av bostadsköpet är besparingar 
men detta sätt är inte tillgängligt för majoriteten. Således ett förekommande alternativ är lån 
av familj eller blancolån. Tyvärr, är det sistnämnda ett ganska riskabelt alternativ för de som 
inte är ekonomiskt stabila.  
 
Avslutningvis är kreditmarknaden fokuserad på att motverka en ökad skuldsättning trots att 
andra påverkande faktorer, som, till exempel, disponibel inkomst, gör inget negativt intryck 
på ekonomi i dagsläget. Åtgärderna som bolånetak och amorteringskrav hade gjort det 
svårare för låntagare att få ett lån och därmed att köpa en bostad. Enligt diagram 18, skapade 
det svårigheter för lånetagningen på grund av bolånetak syns det tydligt att fastighetspriserna 
ökar snabbare än skuldsättningsgraden. Det är svårt att se någon stark relation mellan 
skuldsättningsgraden och fastighetspriser men denna kan inte förkastas.  
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5.1.6 Ett spekulativt beteende 
 
Ett större antal bostadsköpare är villiga att sälja huset snabbare efter de köpt det 
 
Enligt Lind (2008), om under en period av stigande priser ökar aktörernas förväntningar om 
att priserna kommer att fortsätta att stiga kan detta leda till ett spekulativt beteende, det vill 
säga köper aktören en bostad i syfte att sälja den i närmare framtid. Enligt beskrivningen 
ovan om förväntningar om bostads prisökning, ser man att förväntningar om prisökningen har 
hamnat på en hög nivå vilket kan bidra till ett spekulativt beteende (Lind. 2008). Som man 
ser i diagram 19 och 20 har antal sålda respektive färdigställda bostadsrätter kraftigt stigit, 
nämligen sedan 2011. Trots en stagnering mellan år 2007 och 2010 för antal sålda bostäder 
och en liten nedgång från 2008 till 2010 för antal färdigställda bostäder, har båda 
indikatorerna trendmässigt utvecklats sedan år 2000 (se diagrammet 19 och 20 nedan).  
 

 
Diagram 19, källa: SCB 
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Diagram 20, källa: SCB 
 
Flam (2016) hävdar att inga bubblor egentligen existerar. En prisökning i priser på bostäder 
kan förklaras av sådana fundamentala faktorerna som utbud och efterfrågan (Flam. 2016). 
Vid en hög efterfrågan finns det fortfarande ett bostadsbrist som visats ovan i diagram 4 och 
det tar,i sin tur, tid att bygga fler bostäder. Alla dessa förutsättningar skapar ett starkt 
incitament för aktörer att investera i fastighetsmarknaden för en kort tidsperiod för att dra 
vinst vid förväntade prisökningen. En sammanställning av data som borde påpeka ett 
spekulativt beteende visas i diagram 21. Där ställer arbetsgruppen antalet sålda bostadsrätter 
mot antalet färdigställda bostadsrätter, bostadsomsättning. Vid iakttagande till att det säljs 
inte bara nyproduktioner under året utan även äldre bostäder visar diagrammet att 
bostadsomsättningen minskade sin fart sedan 2010. Med andra ord det började att säljas 
mindre än byggas.  
 

 
Diagram 21 

 
Enligt diagrammet, är spekulationen inte så betydligt så att den skulle ha en stark påverkan på 
prisökningen. En orsak till en sådan minskning kan anses vara ett införande av bolånetaket 
med högst 85% av bostadsvärdet på bolån i höst 2010 fast detta inte förklarar en fortsatt 
minskning av bostadsomsättningen och minskningen som skett sedan år 2000 fram tills 
finanskrisen som tog plats år 2008.  
 

5.2 Intervjuanalys 
 

1. Hur har kostnaden för att bygga utvecklats? 
Kostnaden för att bygga har ökat det senaste åren enligt respondenterna. Det råder en enighet 
om att kostnaden  för att bygga har ökat på grund av högkonjunkturen. Den höga efterfrågan 
har lett till en resursbrist som driver upp priserna för att bygga och har gjort det möjligt för 
byggbolag och deras leverantörer att höja deras priser. Kostnaden för att bygga har ökat 
snabbare än inflationen. Dessutom kostnaden för att  bygga ökar tillsammans med den 
förhöjda byggnadatakten. Detta gör det svårare för utbudet att möta efterfrågan på bland 
annat bostäder.  
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2. Räntan befinner sig på en väldigt låg nivå och väntas öka hur påverkar det er 
verksamhet? 

Räntan påverkar ju byggbranschen med sina svävningar, det vill säga om denna går upp då 
minskar byggandet och tvärtom. Beställare har låga räntekostnader vilket förbättrar deras 
kalkyler. Däremot är Alexej Hidalgo och Peter Scott eniga i att utlåning har blivit svårare i 
dagsläget vilket man kan se i att bankerna blivit mer restriktiva när det gäller att låna ut 
pengar. Enligt Alexej Hidalgo, leder detta till att låntagare letar efter ett lån hos dyrare källor 
som kapitalmarknaden och finansinstitut som lånar ut till räntor över 5 %. Dagslägets ränta 
gynnar byggandet på ett stort sätt, enligt respondenterna. 

3. Hur lätt eller svår är processen för er att starta ett  nytt byggprojekt? 
 
Högkonjunkturen har lett till att flera nya aktörer har valt att etablera sig. Detta har ökat 
konkurrensen och gjort det svårare för mindre aktörer att finna nya projekt i större orter. 
Större aktörer med ett känt varumärke har det enklare att finna nya projekt, bland annat på 
grund av ett högre förtroende. Den ökande konkurrensen har inte känts av lika mycket av 
större bolag. Större bolag får fler kunder som kommer till dem istället för att behöva leta 
kunder för deras nya projekt. Långa politiska beslutsprocesser fördröjer nya projekt. 
Överklaganden för bygglovsansökningar bidrar till att göra processen för bygglov fördröjs.  

4. Hur ser ni att framtiden för ert företag och bransch ser ut? 
 
Det finns en stor enighet bland respondenterna om att framtiden ser ljust ut. Denna synpunkt 
motiveras av en stor bostadsbrist som finns i Sverige idag trots att det byggs väldigt mycket. 
Förutom bostäder investeras det mycket i andra projekter inom byggindustrin såsom tåg, 
vägar och tunnelbana. Trots detta menar Peter Scott att en ljus framtid förväntas om 
ränteläget förhåller sig lågt. 

5. Hur tror ni att bostadspriserna kommer att utvecklas de kommande åren?  
 
Det råder en del oenighet i synen på bostadspriser de kommande åren. Alla är överens om att 
prisuppgången inte kommer att fortsätta på samma nivå som det har gjort de senaste åren. 
Alexej Hidalgo menar på att marknaden inte bara kommer att stanna av utan att vi även 
kommer att se ett mindre prisfall. Han menar på att förstagångs köpare kan befinna sig i 
riskzonen vid en eventuell räntehöjning trots det menar han även på att denna grupp är för 
liten för att orsaka ett prisfall på hela marknaden. Resterande respondenter tror inte på något 
prisfall utan att prisökningen kommer att  minska från ca. 10-20 procent per år till 3-4 procent 
per år. Peter Scott menar på att så som det ser ut nu så skulle enbart en helt oförutsedd 
händelse kunna orsaka ett prisfall.  

6. Flera aktörer menar att den snabba fastighets prisökningen är ohållbar. Hur ser ni 
på detta och hur tar ni det i beaktning i er verksamhet? 

 
Prisökningen antas jämna ut inom kommande åren. Detta gör stora investerare försiktiga när 
de satsar på stora projekt eller i spekulationssyfte. Såsom prisökningen anses vara ohållbar så 
kommer investerarna att försöka försäkra sig på något sätt, till exempel att inte ta emot för 
många projekt som kanske inte ska säljas i framtiden eller skapa slutkunder som redan 
kontrakterat innan projektet köps. Dessutom känner företaget sig troget om detta har andra 
grenar inom sin verksamhet som förmodligen inte påverkas om det sker något rejält inom 
byggbranschen. 

7. Dagens byggnadstakt sägs inte hänga med efterfrågan på bostäder varför tror ni att 
det är så?  
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Politiska beslut bromsar in utbyggnadstakten framförallt i storstadsregioner. Kommuner 
begränsar mängden marka som tillåts att bygga på med Plan- och Bygglagen. Breda 
byggnader har föredragits framför höga byggnader i exempelvis stockholms regionen. Detta i 
kombination med en långsam och komplicerad process att få igenom detaljplanändringar. 
Dessutom har det inte byggts tillräckligt mycket historiskt och utbyggnadstakten befinner sig 
på en väldigt hög nivå idag, trots detta når utbudet inte efterfrågan på grund av den tidigare 
låga utbyggnadstakten.  
 

8. Hur svårt eller enkelt är det för er att få ett banklån/investeringar idag jämfört med 
tidigare? 

Det har blivit svårare att få ett banklån idag. Dels är det ett rykte som företag har när 
företaget ansöker för nya lån vilket kan vara det avgörande inom denna fråga. Svårare 
finansieringar av sina byggprojekten hade lett till att köparna väljer dyrare lånealternativ som 
däremot leder till högre belåningsgrad vilket förut inte var möjligt. Mer restriktiva har blivit 
inte bara bankerna utan även investerarna som är befrågade att satsa på nya projekt.  
 

9. Hur skulle ett prisfall på bostadsmarknaden drabba er verksamhet och branschen 
som helhet?  

Alexej Hidalgo ser ett potentiellt prisfall på bostadsmarknaden både som positivt och 
negativt. Den positiva aspekten som han ser det är den minskade konkurrensen om intressanta 
objekt. Den negativa aspekten enligt Alexej Hidalgo är den minskade efterfrågan på 
fastigheter i mindre orter. De andra respondenterna är överens om att ett prisfall på 
bostadsmarknaden kommer att drabba deras verksamhet men de menar även på att 
bostadsbyggande inte är avgörande dem. Deras bolag är tillräckligt diversifierade för att klara 
en nedgång på bostadsmarknaden. Petter Scott nämner att hans bolag kan komma att drabbas 
på andra sätt om priset på bostäder skulle sjunka dramatiskt. Ett dramatiskt prisfall skulle 
potentiellt orsaka en lågkonjunktur i Sverige och på sätt drabba även diversifierade 
byggbolag.  
  

5.3 Sammanställning  
 
Den låga räntan ökar efterfrågan på bostadsmarknaden vilket gynnar byggbranschen och fler 
nya kunder råder på marknaden. Däremot en oroande bild om framtida prisutveckling hos 
investerare och banker gör de mer restriktiva mot att låna ut pengar eller satsa pengarna på 
nya projekt. Detta leder till att aktörerna i byggbranschen letar efter dyrare finansieringar men 
detta kompenserar de av att bolagen kan ta ut en högre pris på grund av den låga 
utlåningsränta som konsumenterna får. Däremot kan man nämna här att en stor roll spelar 
rykte som bolaget har. Enligt Peter Scott, har Skanska inte påverkats mycket av mer 
restriktiva regler från bankerna på grund av Skanskas kända märke och långfristiga relationer. 
 
Härleds att konsumenterna också har möjlighet att öka sin belåningsgrad med ett privatlån 
alternativ med högre ränta vilket leder till, enligt Alexej Hidalgo, att nya kunder eller nya 
bostadsköpare finns i en riskzon om räntan höjs. Om ett prisfall på bostadsmarknaden uppstår 
på grund av en räntehöjning påverkar detta inte stora byggbolag på grund av diversifierad 
verksamhet men de kan drabbas av en lågkonjunktur, det vill säga att om ränteutgiften blir så 
stor del av hushållens utgifter att de kraftigt skulle dra ner på sin övriga konsumtion. 
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Eftersom det är en hög efterfrågan på bostadsmarknaden kommer utbudet att komma i kapp 
med den fast det uppstår ett antal hinder som låter inte öka utbudet. Enligt respondenterna 
och Diagram 9, har kostnader för att bygga ökat snabbare än inflationen. Det främsta 
underlaget för kostnadsökningen är högkonjunkturen som Sverige befinner sig i. Däremot det 
som hindrar bostadsbyggnations ökning i landet är först och främst politiska beslut. 
Respondenterna menar att marken begränsas med Bygg- och Planlagen vilket Lind (2016) 
kallar för kommunalt planmonopol vilket i sig även har en delvis stor påverkan på ökade 
kostnader.  
 
Det är svårt att utbudet komma ikapp efterfrågan på bostadsmarknaden vilket leder till att 
priserna stiger. Enligt statistik i Diagram 10, är tron på prisökning ganska högt vilket man 
kan även se hos Peter Scott och Rickard Hed som båda är anställda på stora byggbolag och 
som tror på en prisökning fast som ska minska från ca 10-20 procent per år till ca 3-4 
procentenheter. Däremot Alexej Hidalgo, en enskild investerare, anser att man kan förvänta 
sig en stagnering eller ett litet prisfall på bostadsmarknaden.  
 
Majoriteten av de bostäderna som säljs är nybyggnationer. Det ser man i Diagram 19 och 21. 
Detta leder till att om en bubbla spricker påverkas byggföretag indirekt. Peter Scott och 
Rickard Hed menar att en bostadsbubbla inte kommer att vara avgörande för deras 
verksamhet fast de kan drabbas på grund av att Sverige ska komma i en lågkonjunktur. På 
grund av en ohållbar prisutveckling försäkrar sig byggbolag med att inte ta emot många nya 
projekt och skapa kunder som redan har kontrakterat innna projektet byggs. Dessutom ser 
Alexej Hidalgo ett prisfall på bostadsmarknaden både som positivt och negativt: 
konkurrensen kommer att minska respektive minskar efterfrågan i mindre orter.  
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6. Diskussion 
Diskussionen presenterar en avslutande diskussion om Sekundär Analysen, Intervjuanalyser 
och vad de ger för bild av bostadsmarknaden.. Metod Kritiken presenterar potentiella brister i 
val av metod och slutligen innehåller diskussionen en rekommendation till fortsatta studier.  

6.1 Avslutande diskussion 
 
Som det var beskrivits ovan, följande undersökningen har en subjektiv karaktär. Olika 
antaganden angående variabler som ska användas vid detta slag undersökning kan slutligvis 
leda till olika resultater fast vid samma tillvägagångssätt. I denna undersökning använder 
arbetsgruppen sig endast av Hans Linds sex indikatorer. Enligt Lind (2008), kan man inte 
vara säker om vissa indikatorer är valida och visar en pålitlig bild av situationen på 
bostadsmarknaden (om man undersöker bostadsbubblor) förens marknaden upplever ett 
dramatiskt prisfall efter en dramatisk prisökning, det vill säga en bubbla. Dessutom finns det 
andra sätt att undersöka marknaden med, till exempel, ekonometrisk undersökning tillämpad 
av Claussen (2012) jämfört med Lind (2008) som baserar sina antagande på en undersökning 
baserat på beteendeekonomi. Aktörer som Riksbanken använder sig av undersökningen av 
båda karaktär vilket ger en högre validitet på resultat (Riksbanken, 2011). 
 
Följande indikatorerna föreslagna av Lind (2008) har i majoriteten haft en otydlig 
formulering. Han anger ett antal indikatorer och frambringar en tydlig formulering av varför 
de är av stor vikt vid undersökning av en existens av en bubbla men tyvärr anger har härmed 
att det inte finns något generellt sätt att mäta dessa indikatorer. Detta leder till att 
forskningsgrupper bör tolka eller hitta egna sätt för att tillämpa och analysera dessa 
indikatorer. Den enda indikatorn som Lind (2008) hade tydligt beskrivet var mätning av 
räntekostnader. Här anger han särskilda variabler som är lämpliga för att mäta hans indikator. 
Det gör han tyvärr inte på de andra indikatorerna och arbetsgruppen har varit tvungen att 
tillämpa egna mätmetoder. 
 
Ovan nämnda antaganden ledde till att reliabilitet och validiteten av arbetet är av subjektiv 
karaktär. Undersökningen använder sig av sekundäranalys och semistrukturerade intervjuer. 
Tillsammans med Linds (2008) indikatorer skapar denna metod en undersökning som baserar 
sig på vissa antagande med underlag av tidigare teorier. Även enligt teorier, finns det ett antal 
oenigheter kring det här ämnet därför kan antaganden som tillämpas i arbetet omdiskuteras 
vilket som menats ovan påverkar både validiteten och reliabiliteten.  
 
Trots att tolkning av Linds (2008) indikatorer har en subjektiv tolkning har arbetsgruppen 
kommit fram till att indikatorerna visar inte en enhetlig negativ eller positiv bild av den 
svenska bostadsmarknaden. De semistrukturerade intervjuerna visar även där på en del 
oenighet angående bilden av positiv eller negativ framtida bostadsmarknad.   Indikatorerna 
visar på varför det finns så många olika åsikter och olika slutsatser. Det finns oroande trender 
som den ökande genomsnittliga skuldkvoten som diagram 12 visar och en ökande ränteutgift 
vid den konstanta räntan i diagram 2 och 3. Ränteutgift utveckling oroar bankerna de har inte 
bara blivit mer restriktiva gentemot låntagare men även mot byggföretagen, dessa 
restriktioner har lett ett antal byggbolag till att söka dyrare finansiering som nämns i intervjun 
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med Alexej Hidalgo. Trots den negativa bilden som ränteutgifterna visar så visar diagram 4 
att efterfrågan växer fortare än utbudet. Respondenterna var eniga i att dagens prisökningar är 
ohållbara men efter det går meningarna isär där majoriteten tror på en minskad 
prisökningstakt och en minoritet på ett mindre prisfall.  
 
Under senare år började förväntningarna på prisökningen att minska även hos köpare 
(Diagram 10) vilket lämnar ett lägre utrymme för spekulation. I Diagram 21 visar på att 
bostads omsättningen har sjunkit vilket gör att människor köper en bostad i ett mål att bo 
istället för att sälja den vidare. Trots att omsättningen av bostäder har sjunkit så har 
försäljningen av bostäder ökat  detta har gynnat byggbranschen då nyproduktion har stått för 
majoriteten av all köpta bostäder.   Detta kan vara en orsak till att sedan 2011 har det varit en 
stadig ökning av invånare och utbudet av färdigställda bostäder täcker inte denna efterfråga 
som uppstått på bostadsmarknaden under senare år. Diagram 4 visar att utbudet inte möter 
efterfrågan respondenterna menar på den tidigare låga utbyggnadstakten och kommunalt 
planmonopol gör det svårt för byggandet att komma ikapp efterfrågan på bostäder   .  
 
Dessutom visar Diagram 1, 3 och 12 att skuldsättningen ökar som en följd av en låg ränta. 
Denna slutsats görs med en hänsyn till en stagnering av skuldsättningen som visar Diagram 
12 under en tidsperiod, nämligen år 2011 till 2012, då räntan ökade och ett bolånetak 
infördes. Sedan dess har en sänkning av räntan efter 2011 gett ett underlag för skuldsättnings 
möjligheter. Sedan 2012 skuldsättningen började att öka igen och ökad efterfrågan drev upp 
priserna. De ökande priserna orsakas av bland annat av att dagens relativt höga byggnadstakt, 
den höga utbyggnadstakten har orsakat en resursbrist i branschen som drivit upp kostnaden 
för personal och leverantörskostnader ovanpå detta  har även byggbolag ökat sina priser 
gentemot slutkund.  
 

6.2 Metodkritik 
 
Det finns ingen modell av indikatorer som passar alla geografiska marknader. När det 
kommer till ett val av indikatorer så blir valet subjektivt (Lind, 2008). Det faktum att valet av 
indikatorerna är subjektivt gör detta så att resultatet kan tolkas på olika sätt. Med denna 
metod går det inte att fastställa att en bostadsbubbla existerar enligt Linds (2008) teori. Enligt 
Hans linds teori så kan enbart en dramatisk prisökning följt av ett dramatiskt prisfall 
definieras som en bostadsbubbla därför kan denna metod bara indikera och inte fastella om en 
bostadsbubbla existerar. Till skillnad från Stiglitzs (1990) teori som menar att en 
bostadsbubbla existerar så fort bostadspriserna inte längre kan motiveras av fundamentala 
faktorerna utan bygger exempelvis på spekulation.  
 
Semistrukturerade intervjuer används som metod Det innebär att den går ej att koda likt en 
strukturerad intervju, Sekundär Analysen bygger på statistik Strukturerad intervju kan ha 
varit mer passande för att koppla till Sekundär analysen. Respondenterna har olika yrken och 
positioner inom byggbranschen detta kan påverka deras svar. Majoriteten av respondenterna 
kommer från större bolag med diversifierad verksamhet, detta påverkar möjligheten att 
generalisera.  
 
Om metoden som används i denna undersökning visar på en ohållbar prisökning på 
bostadsmarknaden så går det trots allt inte att visa på att en bostadsbubbla existerar enligt 
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Hans Lind (2008). Metoden visar inte på om bostadspriserna kommer att sjunka dramatiskt 
eller plana ut. Det finns ingen enhetlig metod för att mäta indikatorerna som identifierats av 
Hans Lind, det kan påverka hur analysen och slutsatsen ser ut. En viktig indikator är 
prisskillnaden mellan att hyra och att köpa en bostad, är en indikator som används flitigt runt 
om i världen men den går inte att tillämpa på den svenska marknaden på grund av att 
hyresrätter i Sverige hålls artificiellt låga med hjälp av regleringar som leder till långa köer i 
stället för högre priser (Lind, 2008). 

6.3 Rekommendationer till fortsatta studier 
 
Såsom undersökningen omfattar Sverige i helheten vore det lämpligt att undersöka 
storstadsområde och småstäder separat. Detta skulle ge en mer pålitlig bild av hur risker 
sprider sig på olika delar av landet. I arbetet undersöks det om det finns risker som kan orsaka 
en bostadsbubbla men det inte undersöks hur hushållen skulle reagera på den. Som en 
rekommendation till vidare studier kan det vara att undersöka genom en stresstest hur svensk 
ekonomi skulle reagera om en bubbla skulle uppstå i dagsläget. Som det nämnts tidigare 
utgår arbetet från en undersökning som baseras på beteendeekonomi men en tillämpning av 
denna med en ekonometrisk undersökning skulle öka validiteten och reliabiliteten av 
undersökningen samt skulle ge en mer konstruktiv bild av den svenska bostadsmarknaden. 
   .  
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7. Slutsats  
  
I detta arbete definieras en bostadsbubbla som en dramatisk prisökning som inte stöds av 
fundamentala faktorer och som sedan följs av ett dramatiskt prisfall. Denna formulering gav 
ett underlag till att tillämpa indikatorer presenterade av Lind (2008). Dessa ansågs vara 
lämpliga i generellt sätt, det vill säga på olika bostadsmarknader, enligt Lind (2008).  
 
Enligt undersökningens resultat stöds bostadsprisökningen av fundamentala faktorerna. Två 
huvudorsaker till denna ökning är, enligt undersökningen, den låga reala räntan och den höga 
efterfrågan skapad av den kraftiga befolkningsökningen. Däremot befinner sig den svenska 
ekonomin i ett lågt ränte klimat, det vill säga att om räntenivå vänder sig tillbaka till den 
normala nivån eller stiga till och med 5% finns det en risk att en del hushåll ska inte ha råd 
med den höjda ränteutgiften.  
 
Slutligen påverkas byggbranschen olika, det vill säga beroende på om företagen är stora eller 
små. Företagen med diversifierad verksamhet kommer att påverkas i mindre utsträckning än 
företagen som har bara en verksamhetsgren. Dessutom kommer att konsumtionen minska 
under en lågkonjunktur vilket ska leda till att även storbolag kommer att ha ett negativt 
effekt.  
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9. Bilaga 

Intervjuguide 
1. Hur har kostnaden för att bygga utvecklats? 
2. Räntan befinner sig på en väldigt låg nivå och väntas öka hur påverkar det er 

verksamhet ?  
3. Hur lätt eller svår är processen för er att starta ett  nytt byggprojekt? 
4. Hur ser ni att framtiden för ert företag och bransch ser ut? 
5. Hur tror ni att bostadspriserna kommer att utvecklas de kommande åren? 
6. Flera aktörer menar att den snabba fastighets prisökningen är ohållbar. Hur ser ni på 

detta och hur tar ni det i beaktning i er verksamhet?  
7. Dagens byggnadstakt sägs inte hänga med efterfrågan på bostäder varför tror ni att det 

är så? 
8. Hur svårt eller enkelt är det för er att få ett banklån/investeringar idag jämfört med 

tidigare? 
9. Hur skulle ett prisfall på bostadsmarknaden drabba er verksamhet och branschen som 

helhet?  
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