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1 Inledning 

I dagens Stockholm ägnar man mycket tid och energi åt att planera, finansiera och diskutera 

sitt boende. Det finns normalt två vägar in på bostadsmarknaden: att köpa eller hyra. I Sverige 

tillämpas något som kallas bruksvärdessystemet på hyresmarknaden, vilket innebär att en 

lägenhets hyra bestäms av dess storlek, läge, standard, samt en rad andra faktorer. Till 

skillnad från vid marknadsprissättning så bestäms dock hyran vid en förhandling mellan de 

två intresseorganisationerna Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, se t ex Lind, (2000). 

Denna prissättningsmekanism skapar inoptimala, i praktiken för låga, priser vilket leder till 

överefterfrågan på hyresrätter kombinerat med lägre utbud, då lönsamheten för att 

tillfredsställa detta ökade utbud begränsas av hyrestaket. Dagens verklighet för den som 

flyttar till Stockholm är med andra ord att det inte i praktiken är möjligt att få en hyresrätt. För 

de allra flesta är en bostadsrätt det enda reella alternativet. Detta gör att 

bostadsrättsmarknaden får speciella egenskaper, då det inte finns något riktigt alternativ för 

att tillfredsställa ett av de mest grundliga mänskliga behoven. Det gör också att många blir 

mer eller mindre tvingade att ta en stor finansiell risk.  

 

Det är idag inte ovanligt att ha en exponering på bostadsmarknaden som uppgår till flera 

årslöner. Länsförsäkringar (2008) visar att mer än 12 % (mot 7 % år 2005) av svenskarna har 

ett bolån på över en miljon. I Stockholm är andel hela 21 %. Om man betänker att 

volatiliteten på bostadsrättspriser är mycket hög – data från Mäklarstatistik visar att 

standardavvikelsen för bostadsrättspris/kvm mellan år 2005 och 2009 var lika med 12.4% av 

priset, vilket innebär att sannolikheten för prisfall med mer än 12.4% var hela 15.8% – så 

förstår man att detta innebär en gigantisk privatekonomisk risk. I och med detta kvalificerar 

sig detta som en av de mest betydelsefulla privatekonomiska frågorna för hushåll i dagens 

Stockholm. I media pågår ständiga spekulationer om huruvida priserna kommer att rasa eller 

fortsätta gå upp, och mot bakgrund av detta vill vi undersöka huruvida det finns någon 

ekonomiskt vetenskaplig grund för att anse att bostadsrättsmarknaden i Stockholm uppvisar 

bubbellikt beteende. 

 

Finansiella bubblor är ett fenomen som inte enbart kan analyseras utifrån antagandet om att 

alla människor agerar rationellt. Många, exempelvis Shiller och Akerlof (2009) gör gällande 

att det i själva verket är ett masspsykologiskt fenomen som påverkar människors 
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beslutsfattande, och att bubblor regelbundet följer ett antal förutbestämda steg i sin 

utveckling. Dock kan det vara svårt att skilja en bubbla i sin rätta bemärkelse mot en, enligt 

fundamentala ekonomiska faktorer, förklarad uppgång. Garber (1990) menar att många av de 

"klassiska" historiska bubblorna vi pratar om idag (t ex Tulpanbubblan i Nederländerna på 

1630-talet) i själva verket inte alls var en bubbla. Han menar att det var fundamentala 

makroekonomiska faktorer som styre den kraftiga prisutvecklingen Vi kommer därför titta på 

Stockholms bostadsmarknad och se om de prisökningar som skett de senaste åren kan 

förklaras av fundamentala ekonomiska faktorer, och därför förkasta bubbelteorin, eller om det 

fortfarande efter dessa har räknats in återstår en prisökning som inte kan förklaras. Viktigt att 

notera är att om en bubbla föreligger, så ligger det i sakens natur att efterfrågan kommer att 

öka. Bubblans själva innebörd är att efterfrågan ökar utan rationell grund, och denna 

”rationella grund” är mycket svårdefinierad och -kvantifierad. De prisökningar som utgör 

bubblan kanske med andra ord kan beskrivas i termer av ökad efterfrågan, men detta 

perspektiv ger ingen insikt i hur och varför bubbelfenomenet uppstått och när, hur och varför 

det kan tänkas spricka. 

 

När det gäller bostadsrättsmarknaden anser vi att det finns en faktor som påverkar människors 

liv mer än alla andra: differensen mellan disponibel inkomst och total boendekostnad. 

Eftersom en bostadsrättsbubbla ökar bostadsrättspriserna och därmed bolånen, vilka i sin tur 

ökar boendekostnaderna, så finns det en smärtgräns när det gäller hur mycket 

bostadsrättspriserna kan öka. Vid andra bubblor, till exempel IT-bubblan eller den ökända 

Tulpanbubblan så fanns ingen sådan naturlig begränsning. Så länge man trodde att priserna 

skulle vara ännu högre framöver så fanns det ingen anledning att vara orolig. När det gäller 

bostadsrättspriserna finns det dock ett tak – när boendekostnaden överstiger disponibel 

inkomst minus minimala levnadsomkostnader så kommer bubblan inte kunna fortgå. På sikt 

måste med andra ord boendekostnaderna utvecklas i takt med lönerna, för att inte urholkning 

av den disponibla inkomsten ska ske.  

 

Visserligen menar Himmelberg, Mayer och Sinai (2005) att titta på ett pris-mot-inkomst-ratio 

inte kan ge en rättvis bild av huruvida marknaden visar på bubbelbeteende. Dock förutsätter 

de att hyres- och bostadsmarknaden har en självreglerande mekanism som justerar priserna 

sinsemellan. Om alternativkostnaden för att köpa bostadsrätt är lägre väljer människor att 

hyra istället för att köpa. Och på samma sätt; att om hyreskostnaderna blir högre förskjuts 

boendet mot ägandeformen. Med den ovan nämnda situationen på Stockholms 
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bostadsmarknad anser vi inte att denna teori är tillämpbar då det ofta inte finns en möjlighet 

att hyra istället för att köpa. 

 

Vi fokuserar av dessa anledningar en stor del av våra analytiska ansträngningar på 

boendekostnad och disponibel inkomst. Vi definierar vidare begreppet ”bubbelpotential” för 

att mäta den ackumulerade skillnaden i ökning mellan boendekostnad och disponibel inkomst, 

eftersom varje sådan skillnad på sikt är ohållbar. På så sätt kan vi alltså uttala oss om en 

eventuell bubbla har ökat eller minskat i höjd, utan att för den sakens skull behöva uttala oss 

om huruvida en bubbla i absoluta fall finns. Utöver analysen av ”bubbelpotential” tittar vi på 

realfaktorer som inflyttning, nybyggande, inkomstökningar och ökning av belåning. Vi jämför 

även boendekostnader mellan bostadsrätter och hyresrätter. Med hjälp av dessa olika 

perspektiv försöker vi besvara frågeställningen om huruvida Stockholms bostadsrättsmarknad 

befinner sig i en bubbla under hösten 2010.  

 

Vi finner att bostadsrättspriserna har ökat kraftigt under de senaste åren, och att fundamentala 

faktorer inte räcker för att förklara denna kraftiga uppgång. Trots denna ökning finner vi dock 

att boendekostnaderna som följd av de ökade priserna inte har ökat så mycket i förhållande till 

disponibel inkomst och att det på sikt inte föreligger någon allvarlig risk att hushållen inte ska 

kunna betala, eller för att deras övriga konsumtion ska påverkas allvarligt. Vi bedömer med 

andra ord att prisökningarna inte bör ses som någon bubbla. Vi noterar dock att prisökningen 

ändå har urholkat disponibel inkomst, och att förestående ränteökningar kan göra att de 

kortsiktiga boendekostnaderna når en hög nivå som delvis kan begränsa hushållens köpkraft. 

 

Uppsatsen är indelad i följande kapitel: bakgrund där läsaren blir insatt i situationen på 

bostadsmarknaden Sverige i allmänhet och i Stockholm i synnerhet. Läsaren presenteras för 

vad som på 1990-talet gjorde att marknaden kraschade och hur den efter det har kommit 

tillbaka till dagens rekordhöjder. Vidare redogör vi i teorin för hur litteraturen ser på en 

finansiell bubbla, dess konsekvenser, samt vilka faktorer som får den att uppstå. Vi definierar 

också vårt egna begrepp ”bubbelpotential” som vi senare använder oss av i analysen. 

Analysen innehåller tre centrala delar. Först undersöker vi om de stigande bostadspriserna kan 

förklaras av fundamentala ekonomiska faktorer så som: utbud-efterfrågan, ökad disponibel 

inkomst samt ökad belåning för bostadsköp. Vidare analyserar vi begreppet ”bubbelpotential” 

och använder fyra olika metoder för att på ett rätt sätt kunna visa skillnaden i ökning av 

boendekostnad och disponibel inkomst. Analysen avslutas sedan med att jämföra hyres- och 
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bostadsrättsmarknaden för att hitta förklarande skillnader dem emellan. Slutligen redogör vi 

för våra slutsatser och presenterar uppslag till vidare undersökningar på samma ämne.  

  

 

2 Bakgrund 

2.1 Sveriges bostadsmarknad ur ett europeiskt perspektiv 

SCB (2010) visar att årsskiftet 2009/2010 hade Sverige en befolkning på drygt 9,3 miljoner 

invånare. Jämför man Sveriges befolkningsstatistik med vad som pressenteras i Federcasa 

(2006) kan man notera att Sverige har en av de lägsta densitetssiffrorna i Europa om endast 22 

invånare per kvadratkilometer (att jämföra med mer genomsnittliga länder som Spanien med 

87, och Danmark med 125). Enligt samma rapport beräknas befolkningen växa till knappt 

11,4 miljoner invånare tills år 2050, vilket motsvarar en ökning om nästan 24 %. Det svenska 

folket beräknas också bli äldre under denna tid: från att 17 % av befolkningen är över 65 år 

2004, till hela 23 % år 2030. Detta fenomen delas dock även av de flesta övriga europeiska 

länder. 

 

En viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller bostadsmarknaden är hur hushållsstorleken 

utvecklar sig. Om till exempel hushållen skulle tendera att bli mindre över tiden, så kan man 

tänka sig att efterfrågan ökar kraftigt på mindre lägenheter, medan den minskar på större. På 

sikt borde sådana skillnader jämna ut sig, men Stockholms innerstad karaktäriseras av 

genomgående gamla byggnader, och det är inte rimligt att tro att dessa lägenheter i någon 

större utsträckning skulle ”byggas om” för att bättre passa den demografiska utvecklingen. 

Enligt Federcasa (2006) är den övergripande trenden i Europa mycket riktigt att hushållens 

storlek minskar med tiden. Den största skillnaden återfinns i de länder som tidigare hade de 

största hushållen, som till exempel Spanien (3.3 till 2.9 personer per hushåll) och Portugal 

(3.1 till 2.8 personer per hushåll). Sverige och Norden har traditionellt kännetecknats av sina 

små hushåll, och den trenden ser ut att fortsätta. I Sverige är enmanshushållen flest, och 1- 

och 2-manshushåll står tillsammans för mer än 70 % av alla hushåll, se Figur 1 nedan. Det 

kan med andra ord finnas anledning att tro att efterfrågan i Stockholms innerstad i framtiden 

kommer att vara starkast på mindre lägenheter.  
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Figur 1: Andel lägenheter av olika storlek i Europa, Federcasa (2006) 

En intressant iakttagelse, som vi ska återkomma till senare, gäller hur mycket de svenska 

hushållen spenderar på sitt boende. Federcasa (2006) visar i en jämförelse med andra 

europeiska länder att endast danskarna ligger högre. Strax under 30 % av svenskarnas totala 

utgifter är relaterade till boendet. Detta kan jämföras med EU-snittet som ligger runt 20 %. 

Sverige är ett av länderna i Europa med äldst fastighetsbestånd. Sverige har minst andel 

bostäder byggda efter 1980, och jämte Spanien störst andel byggda mellan 1945 och 1980, till 

stor del beroende på det omfattande miljonprogrammet i Sverige från 1965 och 10 år framåt.  

 

Miljonprogrammet startades som ett riksdagsbeslut den 7 april 1965 och blev en 

bostadspolitisk milstolpe och startskottet för en satsning på bostadsbyggande i Sverige. Målet 

var att på 10 år bygga minst en miljon bostäder. Sverige hade sedan många årtionden bakåt i 

tiden ett eftersatt bostadsbyggande och på 1930-talet hade Sverige en av Europas lägsta 

bostadsstandarder, se t ex Roos och Gelotte (2004). I områden som på 1930-talet 

urbaniserades snabbt i samband med industrialismen levde människor under oacceptabla 

sanitära och utrymmesmässiga förhållanden. Under 1930-, 40- och 50-talet uppfördes många 

nya bostadsområden runt om i landet, framförallt i storstadsområdena. Dock ledde den allt 

snabbare urbaniseringstakten tillsammans med de ökade kraven på bostadsstandard till ett 

ständigt underskott av bostäder i de större städerna. Mest påtagligt var det i Stockholm där 

1960 drygt 106 000 personer stod i bostadskö. I mitten av 1960-talet kom, som resultat av en 
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utredning påbörjad några år tidigare, en ny byggnadsstadga med rikstäckande regler för 

byggande. Det var den som satte standarden och var beslutsunderlaget till miljonprogrammets 

start 1965. 

 

Det är viktigt att förstå att det inte är bostadsbyggandet i sig som styr inflyttningsökningen till 

en stad, utan att det är den ekonomiska utvecklingen och vad som händer på arbetsmarknaden 

som avgör hur många som varje år flyttar till Stockholm. Om det under en längre tid 

föreligger en kraftig befolkningsökning medför det naturligtvis att behovet av byggande av 

nya bostäder ökar. Stockholm har under många år haft som ambition, enligt 

Stadsbyggnadskontoret (2004), att främja tillväxten genom en hög nyproduktion av bostäder. 

Den gängse uppfattningen är dock att nybyggda hyresrätter är få och svåra att få tag på. 

 

Federcasa (2006) visar också att det politiskt finns ett par tydliga trender i Europa under de 

senaste årtionden, och vi kan se tecken på dessa även i Sverige. Subventionerna har förskjutits 

mer mot den boende, istället för att som tidigare vara fokuserat på byggbolagen. Ökat eget 

ägande är också en trend som även återfinns i Sverige. 

 

2.2 Stockholms reglerade hyresrättsmarknad 

Mycket har hänt på Stockholms bostadsmarknad under de senaste 40 åren. En starkt 

bidragande anledning är den reglerade hyresmarknaden. 

 

I Sverige tillämpas något som kallas bruksvärdessystemet på hyresmarknaden, vilket innebär 

att en lägenhets hyra bestäms av dess storlek, läge, standard, samt en rad andra faktorer. Till 

skillnad från vid marknadsprissättning så bestäms dock hyran vid en förhandling mellan de 

två intresseorganisationerna Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, Lind (2001). 

Eftersom hyran inte bestäms av marknadskrafterna uppstår både undervärderade och 

övervärderade hyresrätter. Allmännyttans fastigheter, d v s de lägenheter som hyrs ut av 

kommunala fastighetsbolag, har en normerande funktion vid fastställandet av hyrorna, de får 

med andra ord rollen som måttstock. I praktikens Stockholm är många fastigheter i 

innerstaden äldre, medan många i förorterna är nyare. Eftersom de äldre byggnaderna, många 

så mycket som ett sekel gamla, har haft lång tid på sig att generera intäkter för att betala av 

byggnadskostnaderna, samt eftersom byggnadskostnaderna i allmänhet är högre idag, så leder 

detta till en lägre press uppåt på hyrorna i innerstaden än i förorterna. Då läget uppenbarligen 
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har en för låg vikt (jämfört med marknadens värdering) vid hyresberäkning enligt 

bruksvärdesmodellen uppstår en situation där innerstadshyresrätterna för det mesta är 

underprissatta jämfört med marknadens preferenser. Detta i sin tur leder dels till att 

hyreskontrakten i sig får ett värde, och det bildas därför en svart marknad för deras handel; 

och dels till att det utbudet på hyresrätter försvagas då det blir förhållandevis mindre lönsamt 

att bygga hyresrätter i innerstaden jämfört med att bygga hyresrätter utanför staden, eller att 

bygga bostadsrätter inne i innerstaden. Dessa två starka samverkande krafter, samt att det har 

funnits en politisk vilja att privatisera, har format dagens situation på Stockholms 

bostadsmarknad, som i folkmun kännetecknas av en hög andel bostadsrätter, mycket långa 

kötider på hyresrätter, utbrett andrahandsboende samt utbredd svart handel med 

förstahandskontrakt.  

 

Enligt Stockholms Handelskammare var andelen hyresrätter på 1970-talet i innerstaden 90 %, 

medan bostadsrätterna stod för enbart 10% av alla lägenheter. 2009, 39 år senare, har 

balansen svängt betänkligt, och hyresrätterna står nu för endast 41%, medan bostadsrätterna är 

hela 59%. 

 

Med denna utveckling har hyreskontrakt blivit en värdefull tillgång som man inte släpper utan 

vidare. Den gängse uppfattningen är att lägenheter i innerstaden står tomma för att 

kontraktsinnehavaren inte vill släppa kontraktet. Det har också mycket riktigt bildats en svart 

marknad där attraktiva hyreskontrakt kan ”köpas”, såväl som en mycket utbredd 

andrahandsmarknad. 

 

2.3 Belåningsgrad och regulatoriska förändringar 

Innan 1985 styrde Riksbanken med kraftiga regleringar i stort sett helt den svenska 

kreditmarknaden. Riksbankens syfte med regleringarna var att dämpa 

konjunktursvängningarna, upprätthålla den fasta växelkursen samt säkra finansieringen av 

budgetunderskottet. De svenska affärsbankernas utlåning styrdes hårt av statliga direktiv. 

Samtidigt fanns det finansbolag som inte var lika hårt styrda och som kunde låna ut pengar till 

konsumtion och privata fastighetsinvesteringar, se t ex Jaffee (1994). Affärsbankernas hårda 

reglering gav upphov till en snedvriden konkurrenssituation mellan affärsbankerna och 

finansbolagen. För att öka konkurrensen mellan spelarna på finansmarknaden samt för att ge 

affärsbankerna en större frihet avskaffades vissa av de regler som tidigare hade gällt. De 
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första två förändringarna som påverkade den svenska kreditmarknaden under 1980-talet var 

borttagandet av likviditetskvoterna (1983), d v s förhållandet mellan bankens likvida medel 

och dess inlåning, och avskaffandet av ränteregleringen (1985), d v s riksbankens lagliga rätt 

att fastställa bankernas högsta eller lägsta inlåningsränta samt högsta ränta på utlåning. Dessa 

avregleringar ledde till att bankerna kunde sätta sin egen ränta och även själva välja hur 

mycket de skulle låna ut. Effekten blev att konkurrensen mot finansbankerna ökade och 

affärsbankerna ökade sin utlåning kraftigt. Den tredje viktiga regulatoriska förändringen kom 

samma år som ränteregleringen. Bankernas utlåningstak försvann och det blev fritt fram att 

öka utlåningen. Tidigare hade regeln varit att utlåningen som mest kunde öka med summan av 

den förväntade inflationen plus den förväntade tillväxten. I princip innebar förändringen alltså 

att finansinstitut och banker fick låna ut hur mycket pengar de ville. 1989 genomfördes en 

fjärde central förändring i reglerna. Ända sedan andra världskrigets utbrott hade alla svenska 

utlandsinvesteringar krävt tillstånd. När detta krav 1989 upphävdes skapades en ökad 

investeringsefterfrågan i framförallt Bryssel och London samtidigt som efterfrågan på svenska 

fastigheter började avta, Pettersson (1993) 

 

Att räntan är essentiell då beslut fattas angående om och hur mycket pengar som ska lånas för 

en investering är lätt att förstå. En låg ränta ökar incitamenten att låna och investera pengar 

medan en hög har motsatt effekt. Under 1980-talet var inflationsnivån hög i Sverige, vilket 

bidrog till en hög nominell ränta. Samtidigt som den nominella räntan var stigande under de 

år som föregick krisen, var den reala räntan ofta sjunkande. Med en tro om fortsatt hög 

inflation i kombination med ett skattesystem som gynnade lånande blev de faktiska 

realräntorna efter skatt många gånger nära noll och till och med ibland negativa. Den höga 

inflationen stimulerade lånebeteendet eftersom om fortsatt hög inflation snabbt minskar 

värdet på det lån som tagits. Ett för höginkomsttagare fördelaktigt skattesystem ökade även 

lån tagna av privatpersoner. Eftersom marginalskatten ökar med inkomsten och det var 

marginalskatten som det kunde göras ränteavdrag mot, var det mer fördelaktigt att låna för de 

med höga inkomster. Kostnaden för kapital efter skatt blev helt enkelt lägre ju högre 

inkomsten var. Innan skattereformen 1991 låg marginalskatten på 75 %, att jämföra med 87 % 

i början av 1980-talet, Wallander (1994). På motsvarande sätt kom alltså ränteavdragen att 

hamna på samma extrema nivåer.  

 

1991 minskades ränteavdraget till 30 %, samma nivå som det ligger på idag, vilket av vissa 

anses ha varit en bidragande anledning till fastighetskrisens utlösande, Wallander (1994). 
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Efter finanskrisen minskade hushållens belåningsgrad för att nå sin bottennotering 1995 på en 

nivå om c:a 85% av disponibel årsinkomst, SCB (2009). Detta sammanfaller väl med att 

räntorna var mycket höga efter finanskrisen, och började normaliseras kring 1996. Som 

exempel kan nämnas att STIBOR 1mån var 9.0% i augusti 1995, men 4.1% i januari 1997. 

Därefter har hushållens belåning ökat stadigt år efter år till 155% år 2010, och enligt SCBs 

rapport (2009) finns det inget som tyder på att den tendensen ska upphöra. Enligt Nyberg 

(2006) är detta en trend som har accelererats av senare års låga räntor och mer och mer 

frikostig praxis från bankerna där man inte kräver några amorteringar alls. Framförallt är det 

bolåneinstituten som står för den största delen av ökningen, d v s svenska hushåll tar allt 

större lån för att finansiera sitt boende. Det ekonomiska läget som har rådit i Sverige i sviterna 

efter finanskrisen har enligt rapporten inte haft några betydande effekter på hushållens 

belåningsgrad. Riksbankens räntesänkningar har effektivt fungerat som motvikt och hållit 

belåningen på samma stabila ökningstakt som innan krisen. 

 

Med en ökande belåningsgrad har alltså mängden kapital som finns tillgänglig på 

bostadsmarknaden ökat i jämn och hög takt, vilket åtminstone i teorin har inneburit ett stadigt 

tryck uppåt på bostadsrättspriserna.  

 

 

3 Teori 

3.1 Vad är en finansiell bubbla? 

Även om begreppet finansiell bubbla har använts vid många tillfällen av många olika 

personer är det inte helt självklart hur en finansiell bubbla ska definieras eller kan förklaras. I 

princip, enligt exempelvis Cochrane (2000), är en finansiell bubbla ett tillstånd då priset för 

en tillgång kraftigt överskrider dess fundamentala pris. På ett liknande sätt menar t ex Stiglitz 

(1990) att om anledningen till att en tillgångs pris är högt idag bara beror på att investeraren 

tror att priset kommer vara ännu högre imorgon – och när fundamentala ekonomiska faktorer 

inte kan rättfärdiga det högre priset – då existerar en finansiell bubbla. Det är dock inte lätt at 

veta vad en tillgångs fundamentala pris är. T ex hävdar Garber (1990) att flera av de 

”klassiska” fallen av bubblor inte alls var bubblor i dess rätta bemärkelse, snarare var priserna 

i linje med marknadens fundament från investerarens synsätt vid den tidpunkten för 

investeringen. D v s informationen som fanns vid tidpunkten då investeringsbeslut fattades 



 

 

12

var sådan att en framtida prisökning av tillgången kunde förankras i ekonomiska fundament. 

Dock kan det i efterhand, då man sitter med alla facit på hand, tolkas som en finansiell bubbla 

då investeringsbesluten verkar helt omotiverade. På samma sätt behöver en kraftig nergång av 

en tillgångs pris inte alltid tolkas som sprickandet av en finansiell bubblas. Exempelvis skulle 

en neråtgående trend i oljepris vara fullt förstålig, och motiverad, om ett alternativt drivmedel 

hittades som visade sig ha samma egenskaper som olja. Men det är inte lätt att skilja en 

finansiell bubbla från något som kan likna en finansiell bubbla. Flood och Hodrick (1990) 

menar att ingen studie hittills har lyckats lösa problemet med att skilja en finansiell bubbla 

från möjligheten att den underliggande fundamentala modellen är missvisande. Problemet är 

alltså att kunna skilja på om en tillgångs prisutveckling baseras på spekulativa värderingar om 

framtiden, eller om utvecklingen är en följd av fundamentala ekonomiska faktorer, i en 

modell som vi inte till fullo förstår. 

 

Case och Shiller (2004) menar att en finansiell bubbla uppstår då köpare är villiga att betala 

höga priser för en tillgång, t ex bostäder, idag eftersom de förväntar sig en orealistiskt hög 

värdestegring i framtiden. Dessa orealistiska förväntningar har sitt ursprung i flera källor. 

Redan på 1930-talet argumenterade Keynes (1936) för att vad som driver människors beslut 

på en marknad inte alltid är rationella och matematiskt baserade, utan snarare att människan 

låter en stor del av beslutsunderlaget var baserat på spontan opportunism. Keynes kallade 

fenomenet ”Animal Spirits”. Shiller och Akerlof (2009) utvecklar resonemanget för 

finansiella bubblor och menar att en viktig faktor i makroekonomiskt tänkande angående hur 

bubblor uppstår är just människans ”animal spirits”. Shiller skriver tillsammans med Akerlof 

att det inte går att bortse från människans allra mest inrotade instinkter. De pekar på 

människans förtroende, d v s att människan förbiser vad som är rationellt och litar till sin egen 

instinkt. En person med mycket tillit bortser från viss information och fattar beslut baserat på 

den upplevda verkligheten. Även om informationen processas rationellt så agerar inte 

personen rationellt på grundval av informationen, utan i stället på det hon tror är rätt. Vid en 

finansiell bubbla målas alltså en falsk bild upp av det ekonomiska läget baserat mer på 

känslor och förtroende än på rationell värdering av tillgänglig information.  

 

Vid sidan av förtroende är, enligt Shiller och Akerlof, historieberättande en viktig orsak till 

skapande av bubblor. Historieberättande tenderar att inte bara beskriva sanningen, utan även 

att bli en del av den gemensamma verklighetsuppfattningen. Speciellt ”ny era”-historier 

tenderar att få stor påverkan på ekonomin. Historier under IT-eran på 1990-talet om att unga 
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människor gjorde stora pengar på Internet är, enligt Shiller och Akerlof, kopior på historier 

om guldrushen där guldgrävarna blev stormrika över en natt. Dessa historier stimulerar 

allmänheten till att följa historiens exempel för att också själva ta del av möjligheten. 

 

3.2 Vilka effekter får en sprucken finansiell bubbla? 

Där det finns en marknad med chans att tjäna pengar, där finns också spekulanter. Om 

chansen finns att utan större ansträngning kunna tjäna mycket pengar, är det många som inte 

vill missa möjligheten, och som lockas till stora risker. Trots att historien har visat på 

konkurser, krascher och stora förluster för den enskilda individen såväl som för hela länder, 

verkar det som att historien upprepar sig gång på gång. Följderna av en sprucken finansiell 

bubbla kan dock variera mycket. Ibland drabbar den en hel nation och ibland bara en viss 

bransch eller en enskild marknad. Vad som är gemensamt för de flesta bubblor genom 

historien är att det finns många förlorare och bara några få vinnare. Ofta är det den lilla 

investeraren som drabbas hårdast; hon steg på tåget sent och av rädsla att realisera sina tidiga 

förluster väntade hon med att hoppa av i tron om att marknaden snart skulle vända och gå upp 

igen. Denna vändning inträffade dock inte och den förmodade förlusten växte med tiden. 

 

Helbling och Terrones (2003) tittar på värdepappers- och bostadsmarknadsbubblor i USA och 

Europa (bland annat i Sverige) från mitten av 1959 (bostadsmarknaden bara ifrån 1970) till 

2003 och undersökt cykler och konsekvenser. Av resultaten att döma kan slutsatsen dras att 

bostadsbubblor som spricker ofta får större samhällsekonomiska konsekvenser än 

värdepappersbubblor. Resultaten visade att på bostadsmarknaden skapas det en finansiell 

bubbla var 20 år, nedgången efter bubblan spruckit varar i 4 år och nedgången motsvarade en 

värdeminskning på marknaden med 30 %. För värdepappersmarknaden var motsvarande 

siffror: 13 år – 2 ½ år och 45 %. De samhällsekonomiska följderna (i det här fallet minskning 

av BNP) av de spruckna bubblorna var dubbelt så stora för bostadsmarknaden som för 

värdepappersmarknaden, (8 % nedgång för bostadsmarknaden mot 4 % för 

värdepappersmarknaden). Rapporten visar alltså att beroende på vilken marknadsbubbla det 

är som spricker så får det olika konsekvenser på samhället. Dessa resultat ligger också i linje 

med vad Bayoumi och Edison (2003) beskriver, att bostadsmarknadsbubblor som spricker 

påverkar samhällets konsumtion mer negativt än värdepappersmarknader som gör det samma. 
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3.3 Bubbelpotential 

Begreppet finansiell bubbla är inte av binär natur, d v s svart eller vitt, utan en glidande skala. 

Det går inte att objektivt och entydigt definiera när en bostad är för högt värderad, och därför 

går det inte heller att objektivt och entydigt avgöra när en bostadsmarknad är övervärderad. 

Det går däremot att avgöra när en bostad (och en bostadsmarknad) ökar i värde i förhållande 

till människors inkomster. På lång sikt är det inte hållbart att boendekostnaderna ökar 

snabbare än den disponibla inkomsten. Visserligen kan preferenser ändras, och 

betalningsviljan för boende kan öka av ”naturliga” skäl, men varje ökning av 

boendekostnader som inte motsvaras av en lika stor ökning i disponibel inkomst urholkar 

ändå de privatekonomiska marginalerna, och som trend är det i längden ohållbart.  

 

Bostadsrättspriserna påverkar inte direkt människors ekonomi utan det är boendekostnaden 

som spelar roll. Om exempelvis bostadsrättspriserna är höga, men bolåneräntorna är mycket 

låga så blir hushållens ekonomi ändå inte lidande. Vi definierar därför själva begreppet 

bubbelpotential som den ackumulerade övertillväxten hos boendekostnader (som är en 

funktion av bostadspriser) jämfört med tillväxten i disponibel inkomst, från och med en viss 

tidpunkt. När boendekostnaderna ökar i snabbare takt än de disponibla inkomsterna säger vi 

att bubbelpotentialen ökar. När disponibel inkomst ökar snabbare än boendekostnaderna säger 

vi att bubbelpotentialen minskar. Med hjälp av den här definitionen avstår vi alltså från att 

subjektivt bedöma var den ”naturliga” nivån av boendekostnad i förhållande till disponibel 

inkomst ska ligga, och medger också att denna kan ändras på ganska kort sikt beroende på 

människors förväntningar, drömmar och prioriteringar. Vi kringgår med andra ord den annars 

nödvändiga bedömningen av människors nyttofunktion för bostäder, och problematiken kring 

att dessa kan ändras med tiden.  

 

Exempelgrafen nedan, figur 2, är baserad på fiktivt data och med månad 1-70 på x-axeln. För 

att lättare kunna jämföra serierna visas inte de absoluta värdena utan index där seriernas första 

värden utgör nollpunkten 100. I exempelgrafen kan vi se att den röda heldragna linjen initialt 

har en större derivata än den blåa streckade: boendekostnaden ökar mer än den disponibla 

inkomsten, d v s bubbelpotentialen ökar. Runt månad 14 börjar derivatan för 

bostadskostnaden vara mindre än för disponibel inkomst, d v s den disponibla inkomsten ökar 

snabbare än boendekostnaden, d v s bubbelpotentialen minskar. Därefter följer de två serierna 
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varandra fram till månad 50 där trenden igen är att bubbelpotentialen ökar. Mellanrummet 

mellan de två graferna kan alltså visuellt tolkas som bubbelpotentialen. 
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Figur 2: Exempel för att visualisera begreppet bubbelpotential 

 

I takt med att bubbelpotentialen ökar kan man säga att risken för att en bubbla föreligger ökar. 

Vi kan visserligen inte med säkerhet säga att bostadsrätter vid någon tidpunkt är 

övervärderade, men vi kan säga hur mycket mer belastande för hushållens ekonomi de är än 

tidigare, och vi kan även ge ett historiskt perspektiv på detta samt indikera ungefär hur stor 

del av den disponibla inkomsten de tar upp1. Vi anser vidare att vi sammantaget utifrån dessa 

olika perspektiv kommer att kunna se en bild, där vi subjektivt kommer att kunna 

argumentera för att marknaden är över- eller undervärderad. 

  

4 Analys 

4.1 Datakällor 

Vi har använt data från Mäklarstatistik.se och Statistiska Centralbyrån (SCB). Mäklarstatistik 

är en organisation som samlar in data och försöker ge en heltäckande bild av prisutvecklingen 

av villor, fritidshus och bostadsrätter i Sverige. Statistiken grundar sig på 70 % av alla 

försäljningar som sker via fastighetsmäklare. En allvarlig begränsning i vår analys har varit att 

                                                
1 Författarna vill härvid notera att det ibland kan vara vanskligt att dra slutsatser med hjälp av medelvärden, 

eftersom det är möjligt till exempel att endast människor med högre inkomst bor i bostadsrätter. Vi har ändå valt 

att göra så framförallt på grund av begränsad datatillgång. 
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vi endast sedan januari 2005 har haft tillgång till månadsvisa försäljningspriser för 

bostadsrätter, vilket ger oss ett mycket kort tidsfönster att studera. Önskvärt vore givetvis att 

titta på en längre tidsperiod, i synnerhet på tiden under den svenska fastighetskrisen på 1990-

talet, om relevant data fanns att tillgå. En del av poängen med bubbelpotential är också att 

man ska jämföra över långa tidsperioder och därmed kunna se tydligare samband samt närma 

sig en slutsats kring ”naturliga nivåer” för bostadskostnad kontra disponibel inkomst. 

Sammantaget kan konstateras att denna brist på data starkt hämmar analysen, men vi menar 

trots det att vi får ett underlag som kan bidra till att belysa vår frågeställning. 

 

4.2 Datatransformationer och beräkningsformler 

I flera fall har olika dataserier funnits i olika former, t.ex. månadsdata som ska jämföras med 

årsdata. Vi har därför tvingats göra enkla transformationer såsom glidande medelvärden, och i 

ett par fall med extrapolering. I förekommande fall, då vi visar variabler av olika storlek i 

samma graf, har vi för att göra jämförelsen tydligare normerat datan på så sätt att alla grafer 

börjar i samma punkt. Detta är dock endast en grafisk effekt, och har inte påverkat några 

beräkningar. Originaldata samt normerade serier återfinns i Appendix A.  

 

Utöver sådan databehandling har vi även använt ett par nyckelbegrepp i vår analys. Vårt mål 

är att mäta kvadratmeterprisets utveckling i förhållande till disponibel inkomst. Det första vi 

måste göra är att sätta dessa storheter i relation till varandra, genom att "översätta" 

kvadratmeterpriset till något som är jämförbart med disponibel inkomst, d v s boendekostnad. 

För att kunna göra denna transformation mellan bostadsrättspris per kvadratmeter och 

boendekostnad har vi skapat begreppet ”exempellägenhet”, som är en schablonbild av en 

standardlägenhet. Syftet med uppsatsen är inte att ge en rättvisande bild av lägenhetsstammen 

i Stockholm, och jämförelserna mellan boendekostnad och disponibel inkomst som absoluta 

tall är inte en central del av analysen; denna jämförelse vore dessutom mycket svår av andra 

skäl, t.ex. eftersom bostadsrättsinnehavare sannolikt inte är helt representativa för hela 

populationen, varför den disponibla inkomsten mycket väl kan tänkas vara annorlunda för 

dem. Vi har därför godtyckligt valt att betrakta en lägenhet om 50 kvadratmeter med en 

månadsavgift till bostadsrättsföreningen på 2500 kr/mån. Boendekostnaden består av 

räntekostnader samt månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Räntekostnaden har vi beräknat 

med vid varje tidpunkt gällande bolåneränta på ett tänkt lånat belopp om hela det vid varje 

tidpunkt gällande marknadspriset på lägenheten. Vidare har vi räknat bort ränteavdraget på 



 

 

17

30%, samt fördelat kostnaderna över årets tolv månader. Detta ger alltså inte en realistisk bild 

av boendekostnaden för någon som köpt vid en annan tidpunkt, men däremot ger det en bra 

bild av hur boendekostnaden ser ut för den som förvärvar bostadsrätt vid just en viss tidpunkt. 

Ju högre räntan är desto mer dominerar lånedelen av boendekostnaden, men även vid en 

ganska låg ränta är lånedelen övervägande. Till exempel vid ett marknadspris på 50 000 

kr/kvm och en ganska låg bolåneränta på 3% så står lånedelen av boendekostnaden för 64% 

av den totala boendekostnaden för vår exempellägenhet. När det gäller månadsavgiften till 

föreningen har vi tagit vårt antagna värde från punkten ovan. Denna term är av mindre vikt 

för analysen. Bolåneräntorna och hur vi beräknar dessa är centralt i analysen. Den rörliga 

bolåneräntan består teoretiskt sett av Riksbankens styrränta samt bankernas egna påslag. 

Eftersom bankerna är fria att själva sätta sina påslag så kan man inte entydigt beräkna 

marknadsräntan vid varje givet tillfälle. I vår analys tittar vi på trenden och på hur 

förändringarna slår mot boendekostnaderna, och då är de absoluta nivåerna av mindre 

intresse. När det gäller att simulera den rörliga bolåneräntan har vi valt att utgå från 

STIBORs enmånadsränta med ett bankpåslag om 1.4 procentenheter. Detta påslag har 

beräknats utifrån faktisk differens mellan STIBOR och ett genomsnitt av officiella 

bolåneräntor från Swedbank och Nordea, under tidsperioden 1996 till 2010. Vi har också 

behövt simulera en ”naturlig” fast ränta, en 5-årig bunden ränta samt ett 18-årigt glidande 

medelvärde. Avsikten med den ”naturliga” räntan  är att använda som fast ränta under hela 

tidsperioden, för att kunna studera hur boendekostnad förändras frånsett ränteförändringar. 

Den absoluta nivån är alltså inte helt avgörande. Nivån påverkar dock analysen på så sätt att 

den avgör hur dominerande lånedelen blir över månadsavgiftsdelen, så den är inte heller helt 

oviktig. Vi har valt att använda ett oviktat medelvärde av 3-månadersräntorna för Swedbank 

och Nordea från 1996 till 2010. Vi får på så sätt fram den naturliga räntan 4,6%. Med mer 

data tillgängligt hade vi hellre tagit ett medelvärde över en mycket längre tidsperiod. Vidare, 

den 5-åriga bundna räntan har beräknats genom att ta ett oviktat medelvärde mellan faktiska 

officiella 5-åriga räntor från Swedbank och Nordea. Det 18-åriga glidande medelvärdet har 

beräknats med utgångspunkt i vår simulerade rörliga bolåneränta. 

 

I analysen definierar vi fyra modeller för att beräkna boendekostnad. De fyra modellerna är 

framtagna enligt följande: 

 

B_1mån(t) = Kvm * PrisPerKvm(t) * r(t) * 0,7/12 + avgift(t)    (1) 
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där kvm är kvadratmeter, PrisPerKvm är medelpris per kvadratmeter, r är STIBOR plus ett 

påslag om 1,4 procentenheter (se avsnitt 4.2) och avgift föreningsavgiften. Den första termen i 

ekvationens högra led representerar räntekostnaden per månad och är korrigerad med 

skatteavdragsfaktorn (0,7). 

 

B_5år(t) = Kvm * PrisPerKvm(t) * r(t) * 0,7/12 + avgift(t)     (2) 

där r är oviktat medelvärde av den 5-åriga räntan från Nordea och Swedbank. 

 

B_18år_medel(t) = Kvm * PrisPerKvm(t) * r(t) * 0,7/12 + avgift(t)    (3) 

där r är 18-åriga glidande medelvärdet av STIBOR plus ett påslag med 1,4 procentenheter 

 

B_fast(t) = Kvm * PrisPerKvm(t) * r(t) * 0,7/12 + avgift(t)     (4) 

där r är vår antagna ”naturliga räntenivå”, 4,6% (se avsnitt 4.2) 

4.3 Analys A: Ekonomiska fundamenta 

Förändringar i bostadsrättspriser kan ha naturliga ekonomiska förklaringar, och behöver inte 

vara tecken på bubblor, även om en ökning ser dramatisk ut. Enligt grundläggande ekonomisk 

teori bildas marknadspriser genom en sammanvägning av utbud och efterfrågan. Utbud i det 

här fallet är mängden bostäder som finns i Stockholmsområdet vid varje givet tillfälle. 

Efterfrågan är i sin mest fundamentala betydelse mängden bostadsbehövande, d v s antalet 

människor i Stockholmsområdet. SCB visar att inflyttningen till Stockholm, under åren 2000 

– 2009, har legat kring 50 – 70 tusen personer per år. Utflyttningen i sin tur har legat kring 40 

- 50 tusen per år. I genomsnitt har vi under perioden en nettoinflyttning på 12 570 personer 

per år, vilket alltså tyder på viss ökad efterfrågan. Nybyggandet i Stockholm under samma 

period har varit i genomsnitt 7228 färdigställda lägenheter per år. Då ett genomsnittligt 

hushåll består av 2.0 personer, innebär detta att den totala ökningen av bostadsutbud 

överstiger ökningen i efterfrågan. I grafen nedan visas hur dessa två variabler ändras år för år 

under perioden. 

 

Nettoinflyttning: antal personer som flyttat till Stockholm – antal personer som flyttat från Stockholm 

Färdigställd boendekapacitet: antal färdigställda lägenheter i Stockholm * genomsnittlig hushållsstorlek 

 



 

 

19

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nettoinflyttning

Färdigställd boendekapacitet

 

Figur 3: Nettoinflyttning mor färdigställd boendekapacitet 

Sammantaget borde dessa två faktorer alltså inte ha någon positiv effekt på 

bostadsrättspriserna – om något en svagt negativ effekt. Om vi kallar differensen mellan  

nettoinflyttning och färdigställd boendekapacitet för efterfrågepress och ritar upp denna 

storhet mot bostadsrättspriserna2 under samma period så är sambandet mellan utbud och å ena 

sidan, och bostadsrätternas prisutveckling å andra sidan, långt från självklart.  

 

Efterfrågepress = Nettoinflyttning - Färdigställd boendekapacitet 
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Figur 4: Eferfrågepress, vänster axel, mot årsmedelpris på bostadsrätter i Stockholm, höger axel 

                                                

2 Bostadsrättspriserna är här tagna från SCB och är årliga värden, ej beroende av bostadsstorlek. Dessa 

absoluta tal ska med andra ord inte sammanblandas med de mer detaljerade data från Mäklarstatistik 

som används senare. 
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Man kan visserligen se en samvariation kring 2007 och 2008 i figur 4, men det förefaller 

definitivt nödvändigt att även se till andra förklarande variabler. 

 

Om utbud och efterfrågan nu är mer eller mindre i balans, så kan priserna ändå pressas uppåt 

ifall hushållen har tillgång till mer kapital. Om den disponibla inkomsten stiger bör ju, allt 

annat lika, även priserna på bostadsmarknaden stiga i samma proportion. 
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Figur 5: Årlig disponibel inkomst i Stockholm mot årsmedelpris bostadsrätter i Stockholm 

Vi finner dock att bostadsrättspriserna mellan 2000 och 2009 gick upp med c:a +115%, 

medan disponibel inkomst endast ökade med +32%. Ej heller detta räcker alltså för att 

förklara ökningen av bostadspriserna. 

 

En annan viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller tillgängligt kapital på marknaden är 

hushållens möjlighet att få banklån. Om hushållen skulle spara ihop till köpeskillingen för en 

lägenhet så skulle förändringar i disponibel inkomst endast på mycket lång sikt påverka 

köpkraften på bostadsmarknaden. Å andra sidan, om hushållen är fria att låna så mycket som 

de vill, så behöver den disponibla inkomsten bara kunna täcka räntebetalningarna samt 

eventuella amorteringar (praxis är dock amorteringsfria lån, se avsnitt 2.1). Under sådana 

omständigheter kan hushållen med andra ord få en kraftig hävstång på ökningar i disponibel 

inkomst, som direkt kan förvandlas till köpkraft på marknaden. Utöver denna hävstångseffekt 

som är direkt kopplad till disponibel inkomst kan även bankernas praxis och utlåningsvilja 
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öka mängden tillgängligt kapital på marknaden, frånkopplat från ökningar i disponibel 

inkomst. 

 

Data från SCB visar på en ökning från år 1995 (figur 6) som fortsätter i jämn takt utan att 

mattas av fram till 2010 när data upphör. 

 

 

Figur 3: Hushållens skulder som procent av disponibel inkomst, SCB (2009) 

En snabb analys av kurvan i figur 6 ovan visar att skuldsättningsgraden har stigit från drygt 

90 % 1980 till knappt 130 % vid avregleringen på kreditmarknaden i slutet av samma 

decennium. När sedan krisåren i början av 1990-talet kom sjönk kvoten kraftigt till i mitten av 

1990-talet då det tog fart och har fortsatt så sedan dess för att sista kvartalet 2010 ligga på 155 

%.  

 

Länsförsäkringar (2008) visar att Stockholm ingalunda är något undantag när det gäller denna 

nationella skuldsättningsökning – tvärtom har skuldsättningen ökat snabbare i Stockholm. 

Mängden tillgängligt kapital på den Stockholmska bostadsrättsmarknaden har alltså ökat 

stadigt under de senaste 15 åren. 

 

4.4 Analys B: Bubbelpotential 

Genom att använda ”bubbelpotential”, som definierades i teorikapitlet, vill vi undersöka om 

boendekostnaderna ökar i snabbare takt än de disponibla inkomsterna. Genom att titta på 

huruvida den disponibla inkomsten äts upp av stigande bostadspriser avstår vi alltså från att 

subjektivt bedöma var den ”naturliga” nivån av boendekostnad i förhållande till disponibel 

inkomst ska ligga, och medger också att denna kan ändras på ganska kort sikt.  
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Det är viktigt att nämna och betona att vi här försöker skapa ett mått på övervärdering av 

bostadspriser genom att räkna på boendekostnad, en icke-linjärt deriverad närliggande 

variabel. Den relevanta variabeln är alltså bostadsrättspriser per kvadratmeter, och vi beräknar 

boendekostnad enbart för att kunna få fram en ”transform” av bostadsrättspriset som direkt 

kan jämföras med disponibel inkomst. Vi är alltså inte så intresserade av själva 

boendekostnaden i sig – då hade vi varit tvungna att ta hänsyn till en mängd andra faktorer, 

som att vår exempellägenhet kanske inte är representativ, att de flesta har köpt till andra priser 

än de för tillfället gällande, att vissa har bundit sina räntor, att hela köpeskillingen inte 

finansieras genom lån, med mer. 

 

I vårt första bubbelpotentialmodell, B_1mån, använder vi en simulerad rörlig ränta (förklaring 

i avsnitt 4.2). Detta ger en god ögonblicksbild av de verkliga boendekostnaderna för 

bostadsrättsinnehavare som nyligen förvärvat bostad, och som finansierat sitt köp 

huvudsakligen med lån. Figur 7 visar boendekostnaden baserad på en rörlig ränta i 

förhållande till den disponibla inkomsten. Vad som kan ses är att bubbelpotentialen ökade 

markant under den första halvan av 5-årsperioden med en högsta notering sommaren 2008 då 

boendekostnaden hade ökat med 61 % jämfört med den disponibla inkomsten. Dock kan man 

se att då räntan våldsamt sänktes vintern 2009 minskade också boendekostnaden markant, d v 

s bubbelpotentialen minskade och minimum nåddes då boendekostnaden hade minskat med 

26 % jämför med den disponibla inkomsten. 

 

 

Figur 7: Boendekostnad, ekvation 1, beräknat enligt B_1mån metoden i relation till disponibel inkomst 

 

Eftersom boendekostnad starkt samvarierar (se avsnitt 4.2) med den aktuella räntenivån får vi 

dock ett mått som i hög grad är beroende av den senaste räntan. Detta blir något missvisande, 

eftersom marknadspriserna på bostäder inte är så lättrörliga att de till fullo kan reflektera 
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sådana snabba förändringar. Vi är av uppfattningen att en ”sann” värdering av en bostadsrätt 

inte kan vara så volatil och beroende av en faktor som så enkelt och ofta ändras artificiellt, 

och som dessutom varierar periodiskt med konjunkturen. En ”sann” värdering ska snarare ta 

hänsyn till en förväntat långsiktigt värde, snarare än dagsvärdet. 

 

Vår andra modell, B_5år, konstruerar vi därför med hjälp av den femåriga marknadsräntan, 

som vi får genom att ta ett oviktat medelvärde av de femåriga räntorna hos Nordea, Swedbank 

och SEB. Femårsräntan speglar marknadens förväntning på räntan under de närmaste fem 

åren, och med tanke på att fem år är en ganska rimlig investerings- och kalkyleringshorisont 

för ett hushåll så anser vi att detta mått bör ligga närmare den förväntade långsiktiga 

boendekostnaden och därmed det förväntade långsiktiga värde som nämndes ovan. Det man 

kan se i figur 8 är att trendderivatan för de båda serierna var i stort sätt lika stor, så när som på 

en liten ökning av bubbelpotentialen i början av tidsperioden. Vad som dock sticker ut är de 

stora fluktueringarna i mitten av perioden då boendekostnaden hade ökat med 58% (juli-08) 

relativt den disponibla inkomsten, men bara ett halvår senare var skillnaden bara 5%. D v s på 

mycket kort tid skiljer sig bubbelpotentialen markant.   

 

Figur 8: Boendekostnad, ekvation 2, beräknat enligt B_5år metoden i relation till disponibel inkomst 

 

Ett problem är dock att även detta mått är beroende av räntan, vilken som sagt kan ändras 

snabbt, samt är periodisk. Vårt mål är att skapa ett mått för övervärdering av bostadspriser, 

därför mäter vi inte boendekostnaden i sig utan snarare boendekostnaden. Boendekostnaden 

domineras av räntan, medan bostadspriserna endast indirekt (genom boendekostnaden) 

påverkas av räntan. Vi anser att ett mått på övervärdering av bostadspriserna enbart ska vara 

beroende av bostadspriser och disponibel inkomst. 
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Med vår tredje modell, B_18år_medel, använder vi en genomsnittsränta över en mycket lång 

period. Av praktiska skäl (brist på data) tvingas vi använda en period om 18 år, men det vore 

att föredra att använda en ännu längre period för att minska betydelsen av 

konjunktursvängningar. Detta är i princip att betrakta som en fast ränta, men den ändras 

långsamt för att spegla sådana förändringar i den långsiktiga naturliga räntan.  

Vad vi kan se i figur 9 är att de två serierna följde varandra väl till en början då 

bubbelpotentialen endast ökade marginellt. Dock ser man ett trendbrott i mitten av 

tidsperioden då boendekostnaden minskade i förhållande till den disponibla inkomsten. En 

trend som håller i sig tills periodens slut. 

 

Figur 9: Boendekostnad, ekvation 3, beräknat enligt B_18år_medel metoden i relation till disponibel inkomst 

Även B_18år har dock ett stort beroende av räntan. Räntorna under de senaste 20 åren har 

präglats av först en period med mycket höga räntor (kring 15%) runt fastighetskrisen på 1990-

talet, och sedan en period de senaste 10 åren med mycket låga räntor. B_18år domineras alltså 

under första delen av tidsperioden i grafen av perioden med mycket höga räntor, och varje 

nytt år ersätts ett gammalt högt räntevärde av ett nytt lågt värde. Detta gör att serien blir 

kraftigt ”böjd” på ett sätt som inte har med bostadsrättspriser direkt att göra, utan är hänförligt 

till att det glidande medelvärdet inte är taget över en tillräckligt lång period, samt att tiden då 

det är taget råkar vara präglad av två extrema perioder. 

 

Vi skapar därför en fjärde modell, B_fast, som är baserat på en helt fast ränta. Fördelen med 

detta är att modellen inte alls ändras med ränteändringar, vilket ger en långsiktig värdering av 

bostadsrätter. Nackdelen är förstås att det inte finns något objektivt sätt att välja den 

”naturliga räntan” som ska ligga till grund för analysen, vilket dels gör det svårt att tolka de 
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absoluta resultaten, och dels att modellen under många perioder kommer att ligga långt från 

hushållens egen värdering av bostäderna. Man kan också tänka sig att den ”naturliga 

räntenivån” kan ändras på lång sikt eftersom samhällsekonomins fundament sakta kan ändras.  

I figur 10 ser vi att boendekostnaden hade en ökande trend i förhållande till disponibel 

inkomst den första halvan av perioden. Trenden är alltså att mer och mer av den disponibla 

inkomsten äts upp av boendekostnad. I mitten av perioden vänder trenden och 

bubbelpotentialen minskar. Mot slutet av perioden är återigen bubbelpotentialtrenden tydlig; 

boendekostnaden i förhållande till disponibel inkomst ökar.  

 

Figur 10: Boendekostnad, ekvation 4, beräknat enligt B_fast metoden i relation till disponibel inkomst 

 

4.5 Analys C: Jämförelse med hyresrätter 

Ytterligare ett perspektiv får man om man använder hyresnivåerna som referenspunkt. Vi har 

därför jämfört data från Statistiska Centralbyrån över genomsnittshyror per kvadratmeter i 

Stor-Stockholm, med motsvarande boendekostnader. För en enhetlig jämförelse har vi även 

här använt vår exempellägenhet om 50 kvm (med en föreningsavgift på 2500 kr då den är i 

bostadsrättsform). I enlighet med diskussionen i föregående avsnitt anser vi att det mest 

korrekta måttet på boendekostnad ska vara med en antagen fast ränta. Vi har dock även 

inkluderat ett boendekostnadsmått som använder sig av en rörlig ränta. Analysen visas i figur 

11 nedan. 
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Figur 11: Boendekostnadsjämförelse mellan hyresrätt och bostadsrätt (med modeller för ränteberoende bostadskostnad, B_1mån 

och helt ränteoberoende, B_fast) 

Jämförelsen visar tydligt att bostadsrättspriserna (och därmed bostadsrättsboendekostnaderna) 

har ökat i en betydligt snabbare takt än vad som är motiverat vid en kostnadsjämförelse med 

hyresrätter (c:a +40% vs c:a +12%). Man kan visserligen med rätta invända att 

hyresmarknadens priser inte bildas på marknadsmässiga grunder, och man får också ett visst 

stöd av faktumet att Stockholms invånarantal under samma period har ökat med c:a 7% 

medan antalet lägenheter minskat med c:a 10%, se SCB (2009). På en välfungerande marknad 

borde rimligtvis efterfrågan av hyresrätter ha ökat kraftigt som en följd av prisökningen på 

bostadsrätter, och det skulle då ha inneburit ökade priser och ökat utbud. Det är rimligt att tro 

att den otillfredsställda efterfrågan har ökat kraftigt under perioden, vilket också stämmer med 

gängse uppfattning i Stockholm. Om man istället tittar på grafen över det ränteberoende 

måttet på boendekostnad för bostadsrätter, B_1mån, så ser man att den totala ökningen under 

perioden ligger nära den för hyresmarknaden (c:a +16% mot c:a +12%). Den har dock en 

mycket kraftig puckel under oktober 2006 till januari 2009, då räntorna steg. Vår bedömning 

är att den senaste perioden är färgad av ”onaturligt” låga räntor, vilket utgör en störning för 

jämförelse. Det kan även vara intressant att notera den betydande kostnadsskillnaden mellan 

hyresrätt och bostadsrätt. I det här fallet jämförs visserligen en godtyckligt skapad 

jämförelselägenhet som möjligtvis är orealistisk, men skillnaden förefaller ändå vara 

anmärkningsvärd. En viss skillnad kan anses normal om människor upplever ett mervärde i 

att äga sitt boende som investering, för att få anpassa den som de vill, för att kunna välja sitt 

drömboende, eller av andra skäl. Om skillnaden som här är 50-150% (beroende på år) så finns 

det dock anledning att misstänka en viss övervärdering av bostadsrätter, som möjliggörs av 

det stora underutbudet av hyresrätter vilket gör att konsumtionen inte kan skiftas till 

hyresrätter vid för stor prisskillnad. 
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Inflyttning, nybyggande och inkomstökningar har inte påverkat priserna 

I vår undersökning av de fundamentala ekonomiska faktorerna finner vi att inflyttning och 

nybyggande inte bör ha kunnat bidra till ökade priser på bostadsrättsmarknaden. Tvärtemot 

den allmänna uppfattningen har nybyggandet varit något snabbare än inflyttningen. Inte heller 

inkomstökningarna räcker för att förklara ökningarna på bostadsrättsmarknaden. 

 

5.2 Belåningsgrad kan vara en viktig förklarande faktor 

I avsnitt 2.3 visar vi hur hushållens belåning har växt stadigt och hastigt över tiden sedan den 

senaste fastighetskrisen. Detta kan vara en bidragande faktor till bostadsrättsprisernas 

uppgång i och med att nytt kapital ständigt har skjutits till marknaden. Vi anser att bankernas 

praxis att använda förvärvspris som marknadsvärde är farligt för dem själva samt bidrar till att 

skapa uppåtgående spiraler då högre marknadspriser leder till högre lån och mer kapital på 

marknaden. I praktiken innebär denna mekanism att belåningsnivåerna alltid kommer att öka i 

takt med att bostadsrättspriserna ökar; det enda som kan hålla dessa två storheter tillbaka är 

hushållens begränsade förmåga eller vilja att betala höga räntor.  

 

Genom att studera bostadsrättspriser och räntor kan man tycka sig se ökningar vid varje 

lågränteperiod och platåer vid varje högränteperiod. Är man optimistisk kan man anse att 

detta beror på att bostäderna har en naturlig värdeökning som korresponderar mot 

genomsnittstrenden, och som förstärks under perioder med låg ränta och tonas ned under 

perioder med hög ränta. Om man är mer pessimistisk kan man med visst stöd från denna data 

dra slutsatsen att hushållen köper dyrt under lågränteperioderna, eftersom de räknar kortsiktigt 

med låga räntor, och sedan tvingas vänja sig vid högre månadskostnader då räntorna stiger. På 

sikt leder ett sådant agerande till urholkad privatekonomi, samt lägre köpkraft. Inte nog med 

det, hushållen blir också mycket känsliga för konjunkturen. Under högkonjunktur med hög 

ränta blir hushållens köpkraft fullständigt lamslagen, vilken skulle kunna vara en kraftigt 

avkylande faktor för ekonomin som potentiellt skulle kunna leda till en situation där 

högkonjunkturerna blir korta, följda av långa perioder av lågkonjunktur och låg ränta.  
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De enda vinnarna blir bankerna. I princip samma bostadsstam finns idag som för 20 år sedan. 

I princip lika många människor bor i dem. Men nu har alla höga lån, och alla betalar höga 

räntor till bankerna. Visserligen finns det ett antal lyckliga bostadsmiljonärer bland dem som 

köpte under krisåren eller tidigt i ökningen, men även de är förmodligen i många fall tvungna 

att stanna kvar i bostadsspekulationsspelet. 

 

En annan intressant aspekt av den ökade utlåningsviljan hos bankerna sedan fastighetskrisen 

på 1990-talet är att den förstärker hushållens ekonomiska hävstång. Om man tänker sig att 

hushållen måste spara ihop till hela, eller i alla fall halva, köpeskillingen så kan man tänka sig 

att ökningar i inkomster inte ger något stort utslag på bostadsmarknaden, eftersom det endast 

på många års sikt blir någon skillnad i köpkraft. Ju mer villiga bankerna är att låna ut pengar, 

desto mer direkt blir denna effekt. Om man kan låna till 100 % av en bostads marknadsvärde, 

så innebär det att även den minsta ökning i inkomst direkt kan översättas i ett högre lån och 

därmed en proportionerligt ökad köpkraft på bostadsmarknaden.  

 

Vi kan konstatera att belåningsgraden har ökat kraftigt och stadigt sedan 1990-talet, och att 

detta definitivt inneburit ett kapitaltillskott på bostadsmarknaden som teoretiskt sett bör ha 

haft betydelse för prisbildningen. Storleken på denna effekt har vi däremot inte försökt 

kvantifiera. Ett intressant uppslag för vidare studier vore att kvantifiera denna effekt för att 

kunna se om den ensam kan motivera ökningarna vi kunnat observera på 

bostadsrättsmarknaden. Det vore också intressant att studera effekterna på lång sikt av denna 

ökade belåning, samt göra en samhällsekonomisk riskbedömning för dessa konsekvenser. 

 

5.3 Bubbelmått måste vara oberoende av ränta 

Först och främst kan vi konstatera att våra olika bubbelmått ger vitt skilda svar på frågan om 

huruvida det föreligger en bostadsbubbla i Stockholm. Det är med andra ord inte så lätt att 

med säkra steg sälla sig till det ena eller det andra lägret. Vi anser dock ändå att våra 

undersökningar ger vissa indikationer som hjälper till att belysa frågeställningen. 

 

Om man betraktar graferna över B_1mån, B_5år, och B_18år_medel, alla i någon grad 

beroende av räntan, så ser man omedelbart att de är mycket nära korrelerade till respektive 

räntekurva. Att de ger olika svar på vår frågeställning beror helt enkelt på att de väldigt nära 

följer sina respektive räntekurvor. Beroende på vilken räntekurva det handlar om får vi alltså 
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olika svar. Ju kortare ränta, desto större volatilitet och alltså större brus i förhållande till 

bostadsprisernas ökning. Nedan tittar vi på de 4 bubbelpotentialsgraferna igen, den här 

gången med den i modellen använda räntan som referens för att visualisera den nära 

relationen mellan de ränteberoende måtten och respektive ränta. I figur 12 nedan ser vi 

B_1mån med Riksbankens 1-månadsränta som referens. Man kan lätt se att boendekostnaden 

i stort sätt helt följer räntan. Denna modell är alltså starkt ränteberoende, varför den förkastas.  

 

Figur 12: B_1mån med i den i modellen använda 1-måndaers reporäntan (%) på högra y-axeln 

 

I figur 13 ser vi B_5år mot den oviktade 5-årsräntan hos Sveriges storbanker.  Även här ser vi 

att boendekostnaden i stort sätt helt följder räntan. Även det här måttet är starkt ränteberoende 

och förkastas således.  

 

Figur 13: B_5år med i den i modellen använda 5-åriga medelräntan (%) på högra y-axeln 

 

I Figur 14 ser vi B_18år_medel med den 18-åriga glidande medelvärdesräntan som referens. 

Här ser vi att detta mått inte alls följer räntan på samma tydliga sätt som de två tidigare gjort. 
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Dock blir inte heller detta mått en bra modell att använda för att bestämma bubbelpotentialen. 

Eftersom reporäntan de två sista åren av perioden varit mycket låg ger det utslag i det 

glidande medelvärdet. Ju närmare vi kommer nollräntan, desto fler låga räntevärden utgör 

data för medelvärdet i den aktuella punkten. D v s de sista årens mycket låga ränta får en allt 

för stor betydelse och även detta mått måsta förkastas.  

 

Figur 14: B_18år_medel med i den i modellen använda räntan baserad på 18-års glidande medelvärde (%) på högra y-axeln 

 

I sista måttet, B_fast, användes en fast ränta. I figur 15 nedan ser vi också att 

boendekostnaden inte alls varierar med räntan. Med denna metod får vi en modell som 

beskriver boendekostnaden i förhållande till den disponibla inkomsten och vi kan på så sätt 

beräkna bubbelpotentialen utan snabba och orealistiska fluktuationer orsakade av räntan. 

 

Figur 15: B_fast med i den i modellen använda fasta räntan (%) på högra y-axeln 

 

Det är egentligen uppenbart att en varierande ränta kommer att störa bilden av bostadsprisets 

ökning med tanke på att boendekostnad till mycket stor del domineras av räntan. 
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Ickedestomindre blir den självklara slutsatsen att ett mått som ska beskriva det långsiktiga 

värdet på en tillgång inte kan vara helt dominerad av en variabel som fluktuerar så mycket. Vi 

drar alltså slutsatsen att ett bubbelmått måste vara helt oberoende av ränta. Detta indikerar att 

det enda av våra mått som kan användas är B_fast, som med fast ränta är helt oberoende av 

räntefluktuationer. 

5.4 Boendekostnaderna är en något större belastning för hushållen än tidigare 

Enligt B_fast kan man se att bostadsrättspriserna har ökat på sådant sätt att 

boendekostnaderna har ökat snabbare än disponibel inkomst. Man kan tycka att skillnaden 

inte är så dramatisk, men det är därvid viktigt att komma ihåg att varje ökning, om än liten, är 

ohållbar i längden. Boendekostnad kan omöjligen stiga ens ett uns snabbare än disponibel 

inkomst i längden, eftersom den i så fall förr eller senare skulle överstiga disponibel inkomst, 

vilket är omöjligt. Varje ökning är alltså ohållbar och kan betraktas som en ökning av 

bubbelpotentialen. För kortsiktiga ökningar som slutar i en platå, kan man kan göra gällande 

att justeringar i boendekostnad som andel av disponibel inkomst är naturliga i faser av 

ekonomisk omställning, eller i faser av förändringar på bostadsmarknaden. Det kan också 

tänkas att människors preferenser ändras med tiden, så att boendet kan öka eller minska i 

vikt. Det är dock viktigt att notera att även ekonomisk-teoretiskt berättigade ökningar i 

slutändan måste underkasta sig hushållens betalningsförmåga. Även om en generell 

prisökning kan förklaras med att belåningsgraden har ökat och att tillgången till kapital därför 

har ökat, så föreligger fortfarande en stor risk för hastiga prisfall om boendekostnaderna 

närmar sig hushållens smärtgräns. Mellan januari 2005 och oktober 2010 har 

boendekostnaderna med fast ränta på 4.6% ökat med hela 41.7%. Disponibel inkomst har 

under samma tidsperiod ökat med mer blygsamma 26.0%. Inflationen har under samma tid 

varit 11.0%. Ur den aspekten kan vi se en viss ökning av bubbelpotentialen. 

 

Om man å andra sidan betänker att boendekostnadens andel av disponibel inkomst (enligt vår 

exempellägenhet och genomsnittlig disponibel inkomst) i januari 2005 var 25.7%, och i 

oktober 2010 hade ökat till 28.9% så förefaller dessa skillnader i realiteten inte vara riktigt så 

dramatiska som de vid en första anblick kan verka. Vi drar slutsatsen att en icke obetydlig 

urholkning av hushållsekonomin har skett. Med tanke på att det finns en ekonomisk 

förklaring i form av den ökade belåningsgraden så kan vi i viss mån avfärda bubbelhypotesen. 

Den oro som kan återstå är att urholkningen av hushållens ekonomi skulle vara så stor att den 

ändå fick negativa effekter på samhällsekonomin, obeaktat om orsaken är ett bubbelfenomen 
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eller ekonomisk-fundamentala faktorer, men vi finner att ökningen i förhållande till 

disponibel inkomst inte är så stor att det finns anledning till oro av detta skäl. Vi vill dock 

varna för att jämförelsen med disponibel inkomst i absoluta tal har sina brister: dels är den 

baserad på en antagen typlägenhet som kanske inte överensstämmer med verkligheten, och 

dels rör det sig om en genomsnittlig disponibel inkomst, medan det inte alls är säkert att 

bostadsrättsägare är ett representativt urval.  

 

Vi vill avslutningsvis höja ett varningens finger för att den ökning vi ändå har observerat i 

boendekostnad kontra hushållsinkomst inte är hållbar i längden. Att säga att den förmodligen 

beror på en odefinierad förändring i nyttofunktionen för bostäder är säkert tillfredsställande 

för optimisten, men eftersom ett sådant resonemang är mycket svårt att bevisa så 

rekommenderar vi försiktighet och fortsatt vaksamhet trots att vi inom ramarna för denna 

uppsats inte kunnat påvisa några definitiva tecken på att det föreligger en bubbla. Det återstår 

också att se vad som händer med marknaden då räntorna går upp till historiskt mer normala 

nivåer. 

 

5.5 Jämförelse med hyresrättsmarknaden 

Vår jämförelse mellan boendekostnader för bostadsrätter kontra hyresrätter visar både att 

bostadsrätter generellt är dyrare att bo i än hyresrätter, och att dess kostnader har ökat mer 

under de senaste åren. Vi tillskriver dock inte dessa resultat en alltför stor betydelse, främst av 

två skäl. För det första: med våra något godtyckligt konstruerade schabloner blir jämförelsen 

haltande, och om en sådan jämförelse vore huvudsyftet med denna uppsats skulle vi vara 

tvungna att med mycket större omsorg göra denna jämförelse. För det andra är denna 

jämförelses validitet också tveksam med tanke på att regleringarna på hyresmarknaden gör 

substitution i stort sett omöjlig. Att vi då finner skillnader är inte överraskande eller 

uppseendeväckande.  

5.6 Avslutande ord 

Som Garber (1990) menade, kan varje kraftig nedgång i efterhand kallas en finansiell bubbla 

som spruckit. Det är mycket svårt att avgöra om en nedgång beror på reala faktorer eller inte. 

I slutändan finns det ju alltid en förklaring, och frågeställningen kan med andra ord sägas 

handla om huruvida orsaken till en viss nedgång ryms inom känd ekonomisk teori, 

bubbelteori, eller inte ryms alls inom etablerad vetenskap. Vi har i denna uppsats dragit 
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slutsatsen att det finns vissa tecken som pekar mot en bubbel-tolkning, men att ekonomisk 

teori erbjuder tillräckligt underlag för att tolka uppgången som reell och väl underbyggd. 

Detta innebär dock inte på något sätt att dagens prisbild kommer att bestå. Det finns en rad 

faktorer som pekar på att priserna mycket väl kan komma att justeras ner. Riksbanken har 

gradvis höjt räntan och signalerat för ytterligare höjningar, hyresmarknadens reglering är 

ständigt under diskussion, och flera av bankerna inför högre krav på sina låntagare. Kanske 

kommer någon av dessa faktorer utlösa en bubbellik nedgång, och kanske kommer man då i 

efterhand att kalla det för en bubbla.  
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7  Appendix A 

7.1 Tabell 1: 

Bostadspriser centrala Stockholms, Källa Mäklarstatistik 

Disponibel inkomst, Källa SCB 

STIBOR 1M, Källa SCB 

Ränta 5 år medel av storbankerna, källa Swedbank och Nordea  

Ränta 18-års glidande medelvärde, källa SCB 

 

Månad Centrala 

Stockholm 

medelvärd

e 

(SEK/kvm

) 

Disponibel 

inkomst  

(SEK/mån) 

STIBO

R 1M 

(%) 

Ränta 

5 år 

(%) 

Ränta 18års 

glidande 

medelvärde 

(%) 

Årshyra 

per 

kvm i  

Stockholm 

(SEK) 

Jan-05 34578 27231 2,1331 3,78 7,38 911 

Feb-05 35238 27385 2,1075 3,71 7,34 911 

Mar-05 35750 27538 2,1 3,50 7,30 911 

Apr-05 36231 27692 2,1 3,44 7,25 911 

May-05 36817 28090 2,1 3,50 7,22 911 

Jun-05 36910 28489 1,8846 3,53 7,18 911 

Jul-05 37562 28888 1,641 3,56 7,15 911 

Aug-05 41147 29073 1,647 3,77 7,12 911 

Sep-05 40491 29257 1,6483 3,90 7,09 911 

Oct-05 40674 38135 1,6562 3,91 7,05 911 

Nov-05 41145 38135 1,6555 3,88 7,02 911 

Dec-05 41084 38135 1,6797 4,10 6,98 911 

Jan-06 42204 38771 1,8458 4,61 6,94 924 

Feb-06 43444 39455 2,0223 4,52 6,91 924 

Mar-06 43948 40138 2,1682 4,50 6,88 924 

Apr-06 44467 40824 2,1649 4,49 6,84 924 

May-06 45320 41533 2,1752 4,48 6,81 924 

Jun-06 44080 42130 2,3807 3,90 6,77 924 

Jul-06 46011 42835 2,4282 4,41 6,73 924 

Aug-06 46163 43253 2,5124 4,12 6,69 924 

Sep-06 45084 43635 2,6624 4,20 6,66 924 

Oct-06 44056 43917 2,7905 4,03 6,62 924 

Nov-06 46191 44338 2,9251 3,93 6,58 924 

Dec-06 46199 44764 3,1121 3,86 6,55 924 

Jan-07 47575 45212 3,1808 5,30 6,51 937 
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Feb-07 50508 45800 3,3508 5,28 6,48 937 

Mar-07 52589 46520 3,4023 5,25 6,44 937 

Apr-07 52975 47229 3,4256 5,18 6,40 937 

May-07 52990 47868 3,4185 5,25 6,37 937 

Jun-07 53529 48656 3,6008 5,23 6,33 937 

Jul-07 57232 49591 3,662 5,14 6,29 937 

Aug-07 56484 50451 3,742 4,99 6,25 937 

Sep-07 54204 51211 4,1234 4,92 6,21 937 

Oct-07 52162 51886 4,1524 4,80 6,18 937 

Nov-07 49810 52188 4,3199 4,75 6,14 937 

Dec-07 48729 52399 4,6287 4,30 6,11 937 

Jan-08 50779 52666 4,359 4,63 6,07 966 

Feb-08 50639 52677 4,4638 5,21 6,03 966 

Mar-08 52353 52657 4,7433 5,80 5,98 966 

Apr-08 53562 52706 4,7365 6,11 5,93 966 

May-08 53493 52748 4,7047 6,14 5,89 966 

Jun-08 51519 52580 4,6976 6,36 5,85 966 

Jul-08 50857 52049 4,704 6,08 5,82 966 

Aug-08 50893 51583 4,7339 5,64 5,78 966 

Sep-08 48320 51093 5,0756 5,45 5,74 966 

Oct-08 45518 50539 5,1296 5,24 5,71 966 

Nov-08 44358 50085 4,405 5,18 5,66 966 

Dec-08 44878 49764 2,6007 5,22 5,62 966 

Jan-09 46181 49381 2,103 4,27 5,56 998 

Feb-09 48621 49213 1,4503 4,21 5,50 998 

Mar-09 49500 48975 1,1443 4,30 5,45 998 

Apr-09 49470 48634 0,8786 4,29 5,40 998 

May-09 49980 48341 0,7298 4,42 5,34 998 

Jun-09 49300 48156 0,7475 4,55 5,29 998 

Jul-09 51117 48178 0,445 4,70 5,24 998 

Aug-09 51640 48240 0,4065 4,41 5,20 998 

Sep-09 53436 48667 0,3661 4,31 5,15 998 

Oct-09 55028 49459 0,35 4,31 5,10 998 

Nov-09 53289 50203 0,3506 4,37 5,06 998 

Dec-09 54386 50996 0,3503 4,33 5,01 998 

Jan-10 54376 51678 0,3507 4,68 4,94 1021 

Feb-10 55655 52265 0,3505 4,32 4,88 1021 

Mar-10 55568 52770 0,3607 4,07 4,83 1021 

Apr-10 54221 53166 0,3761 3,81 4,77 1021 

May-10 53672 53474 0,3991 3,79 4,72 1021 

Jun-10 53944 53861 0,4395 3,96 4,67 1021 

Jul-10 54438 54138 0,6545 3,90 4,61 1021 

Aug-10 55082 54424 0,7389 4,01 4,56 1021 

Sep-10 56281 54662 0,9208 4,19 4,50 1021 

Oct-10 56697 54801 1,1714 4,22 4,34 1021 
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7.2 Tabell 2 

Denna tabell innehåller data enligt de framtagna bostadskostnadsmåtten; B_1mån, B_5år, 

B_18år_medel och B_fast, enligt ekvation 1-4. 

Källa: Tabell 1. 

Månad B_1mån. 

Boendekostnad 

rörlig 1mån ränta 

(SEK) 

B_5år. 

Boendekostnad 

5års 

(SEK) 

B_18år_medel. 

Boendekostnad 

18års flytande  

Medelvärde 

(SEK) 

B_fast. 

Boendekostnad 

helt fast ränta 

(SEK) 

Jan-05 6628 6272 11864 6994 

Feb-05 6693 6285 12034 7094 

Mar-05 6805 6179 12262 7225 

Apr-05 6835 6134 12283 7258 

May-05 6885 6247 12357 7313 

Jun-05 6674 6297 12368 7336 

Jul-05 6448 6364 12424 7380 

Aug-05 6852 7000 13381 7869 

Sep-05 6756 7046 13099 7750 

Oct-05 6793 7088 13126 7783 

Nov-05 6804 7063 13115 7799 

Dec-05 6793 7283 12976 7750 

Jan-06 7233 8176 13508 8038 

Feb-06 7598 8224 13793 8203 

Mar-06 7794 8221 13773 8215 

Apr-06 7920 8345 14007 8356 

May-06 8003 8402 14107 8431 

Jun-06 8092 7478 13691 8244 

Jul-06 8392 8368 14117 8488 

Aug-06 8535 8010 14125 8518 

Sep-06 8602 7999 13828 8389 

Oct-06 8694 7710 13644 8318 

Nov-06 9089 7758 13984 8521 

Dec-06 9361 7680 13971 8539 

Jan-07 9732 9900 14381 8781 

Feb-07 10303 10195 14862 9063 

Mar-07 10731 10504 15363 9356 

Apr-07 10940 10558 15574 9500 

May-07 10853 10591 15399 9437 
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Jun-07 11245 10661 15505 9526 

Jul-07 11770 10919 16075 9868 

Aug-07 11845 10621 15931 9824 

Sep-07 12025 10152 15278 9500 

Oct-07 11717 9696 14752 9242 

Nov-07 11595 9329 14217 8976 

Dec-07 11813 8548 13888 8822 

Jan-08 11774 9245 14268 9063 

Feb-08 11926 10092 14212 9063 

Mar-08 12781 11341 14664 9361 

Apr-08 12915 11952 14763 9457 

May-08 12910 12028 14750 9487 

Jun-08 12461 11959 14177 9193 

Jul-08 12277 11367 13899 9063 

Aug-08 12397 10783 13936 9114 

Sep-08 12275 10032 13200 8717 

Oct-08 11791 9323 12546 8364 

Nov-08 10653 9093 12256 8228 

Dec-08 8453 9252 12353 8322 

Jan-09 7898 8122 12440 8421 

Feb-09 7359 8431 13062 8837 

Mar-09 7006 8658 13174 8949 

Apr-09 6596 8608 13022 8902 

May-09 6481 8946 13207 9063 

Jun-09 6362 8890 12746 8825 

Jul-09 6128 9472 13251 9178 

Aug-09 6095 9087 13251 9222 

Sep-09 6181 9204 13623 9500 

Oct-09 6232 9345 13783 9647 

Nov-09 6133 9251 13406 9456 

Dec-09 6144 9219 13362 9477 

Jan-10 6231 9925 13514 9642 

Feb-10 6262 9408 13512 9701 

Mar-10 6283 9020 13438 9711 

Apr-10 6208 8451 13070 9522 

May-10 6238 8398 12970 9512 

Jun-10 6280 8630 12830 9473 

Jul-10 6689 8660 12938 9602 

Aug-10 6849 8868 12920 9646 

Sep-10 7235 9295 13042 9794 

Oct-10 7722 9449 12943 9910 
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7.3 Tabell 3 

Denna tabell innehåller de normerade serierna av bostadskostnadsmodellerna; B_1mån, 

B_5år, B_18år_medel och B_fast. D v s data som är presenters i Figur 7-10. 

Källa Tabell 2. 

Månad B_1mån 

normerad 

(SEK) 

B_5år 

normerad 

(SEK) 

B_18år_medel 

normerad 

(SEK) 

B_fast 

normerad 

(SEK) 
Jan-05 100,0 100,0 100,0 100,0 

Feb-05 100,9 100,2 101,4 101,4 

Mar-05 102,4 98,5 103,3 103,3 

Apr-05 102,9 97,8 103,4 103,8 

May-05 103,6 99,6 104,0 104,6 

Jun-05 100,0 100,4 104,1 104,9 

Jul-05 96,2 101,5 104,5 105,6 

Aug-05 101,8 111,6 112,4 112,6 

Sep-05 100,5 112,3 110,1 110,9 

Oct-05 101,0 113,0 110,3 111,4 

Nov-05 101,1 112,6 110,2 111,6 

Dec-05 101,1 116,1 109,0 110,9 

Jan-06 107,7 130,4 113,4 115,0 

Feb-06 113,4 131,1 115,7 117,4 

Mar-06 116,6 131,1 115,5 117,6 

Apr-06 118,4 133,1 117,4 119,6 

May-06 119,6 134,0 118,2 120,7 

Jun-06 121,5 119,2 114,7 118,0 

Jul-06 126,0 133,4 118,2 121,5 

Aug-06 128,3 127,7 118,3 122,0 

Sep-06 129,7 127,5 115,8 120,1 

Oct-06 131,3 122,9 114,2 119,1 

Nov-06 137,5 123,7 117,0 122,0 

Dec-06 141,9 122,5 116,9 122,3 

Jan-07 147,5 157,9 120,2 125,7 

Feb-07 156,4 162,5 124,2 129,8 

Mar-07 162,8 167,5 128,3 134,0 

Apr-07 166,0 168,3 130,0 136,1 

May-07 164,7 168,9 128,5 135,2 

Jun-07 171,0 170,0 129,3 136,5 

Jul-07 178,9 174,1 134,0 141,4 

Aug-07 180,3 169,4 132,8 140,8 

Sep-07 184,0 161,9 127,3 136,1 

Oct-07 179,4 154,6 123,0 132,4 
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Nov-07 178,0 148,7 118,5 128,6 

Dec-07 182,0 136,3 115,8 126,3 

Jan-08 180,8 147,4 118,9 129,8 

Feb-08 183,3 160,9 118,4 129,8 

Mar-08 196,8 180,8 122,1 134,1 

Apr-08 198,8 190,6 122,8 135,5 

May-08 198,7 191,8 122,7 135,9 

Jun-08 191,9 190,7 117,9 131,7 

Jul-08 189,1 181,2 115,6 129,8 

Aug-08 191,0 171,9 115,9 130,5 

Sep-08 189,9 160,0 109,8 124,8 

Oct-08 182,6 148,6 104,4 119,7 

Nov-08 164,0 145,0 102,0 117,8 

Dec-08 127,3 147,5 102,8 119,1 

Jan-09 117,9 129,5 103,4 120,6 

Feb-09 108,1 134,4 108,5 126,6 

Mar-09 102,0 138,0 109,3 128,2 

Apr-09 95,2 137,3 108,0 127,5 

May-09 93,0 142,6 109,5 129,8 

Jun-09 91,5 141,7 105,7 126,4 

Jul-09 86,9 151,0 109,7 131,5 

Aug-09 86,2 144,9 109,7 132,1 

Sep-09 87,0 146,7 112,7 136,1 

Oct-09 87,6 149,0 113,9 138,2 

Nov-09 86,4 147,5 110,8 135,5 

Dec-09 86,5 147,0 110,4 135,8 

Jan-10 87,6 158,2 111,5 138,1 

Feb-10 87,9 150,0 111,4 139,0 

Mar-10 88,3 143,8 110,8 139,2 

Apr-10 87,4 134,7 107,7 136,4 

May-10 88,0 133,9 106,8 136,3 

Jun-10 88,7 137,6 105,6 135,7 

Jul-10 95,3 138,1 106,5 137,6 

Aug-10 97,8 141,4 106,2 138,2 

Sep-10 103,9 148,2 107,1 140,3 

Oct-10 111,7 150,7 106,1 142,0 

  

 

7.4 Tabell 4 

Summan av hushållens skulder i MSEK, källa SCB 

Summan av disponibel inkomst i MSEK, källa SCB 
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Procentuell skuld av disponibel inkomst 

Diagram för data i Tabell 4 kan ses i Figur 6. 

År Summa skulder 

för 

hushåll, mkr år 

(mkr) 

Disponibel inkomst, 

mkr år (mkr) 

Skulder i 

procent av 

disponibel inkomst 

(%) 
1980 281 537 307 076 92% 

1981 312 788 337 505 93% 

1982 351 562 362 555 97% 

1983 385 415 396 964 97% 

1984 426 263 432 566 99% 

1985 458 144 475 898 96% 

1986 549 548 517 763 106% 

1987 624 774 549 353 114% 

1988 749 657 586 466 128% 

1989 815 800 635 425 128% 

1990 861 008 724 761 119% 

1991 858 606 835 870 103% 

1992 846 322 883 172 96% 

1993 838 114 909 676 92% 

1994 830 872 930 355 89% 

1995 826 715 955 554 87% 

1996 854 409 956 470 89% 

1997 883 186 966 450 91% 

1998 938 729 990 401 95% 

1999 1 009 861 1 030 087 98% 

2000 1 103 752 1 088 316 101% 

2001 1 200 569 1 180 294 102% 

2002 1 313 392 1 243 196 106% 

2003 1 417 699 1 282 666 111% 

2004 1 551 069 1 310 026 118% 

2005 1 717 437 1 342 021 128% 

2006 1 905 229 1 399 686 136% 

2007 2 092 327 1 466 803 143% 

2008 2 284 881 1 562 912 146% 

2009 2 457 728 1 675 775 147% 

2010 2 633 529 1 698 971 155% 
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7.5 Tabell 5 

Inflyttande: Antal inflyttande till Stockholms län, SCB 

Utflyttande: Antal utflyttande från Stockholm län, SCB 

Nettoinflyttning: Differens mellan inflyttade och utflyttade, SCB 

Totalt nybyggande: Färdigställda byggnationer Stockholm län (antal hushåll),SCB 

Diagram för data i tabell 5 kan ses i figur 3 och 4. 

 

År  Inflyttade  Utflyttade  Nettoinflyttning  Totalt 
nybyggande 
(antal hushåll) 

1975 40875 41211 -336 15414 

1976 42844 39445 3399 9781 

1977 41620 33862 7758 7402 

1978 37504 33655 3849 6755 

1979 37592 35952 1640 7301 

1980 38202 38552 -350 6563 

1981 36661 32714 3947 8057 

1982 36097 30492 5605 7227 

1983 34300 30757 3543 10379 

1984 37990 30641 7349 8856 

1985 41872 30547 11325 9539 

1986 43290 33878 9412 7608 

1987 39654 32898 6756 6949 

1988 39600 35817 3783 7319 

1989 40743 36533 4210 9118 

1990 40195 37367 2828 9085 

1991 39632 35776 3856 9905 

1992 36159 30784 5375 8774 

1993 39166 31656 7510 7972 

1994 47681 34678 13003 5642 

1995 45759 35409 10350 3020 

1996 47302 34338 12964 3382 

1997 51245 37604 13641 3785 

1998 53673 38766 14907 3547 

1999 55149 39994 15155 4143 

2000 56053 42244 13809 4432 

2001 52813 44015 8798 4940 

2002 48922 45280 3642 7409 

2003 47687 46255 1432 6533 

2004 48125 46362 1763 7169 

2005 52105 45226 6879 5929 

2006 63419 46461 16958 8971 

2007 67598 47837 19761 8861 

2008 65122 45564 19558 10321 

2009 66363 41816 24547 8501 

2010 68517 47388 21129 6443 

 

 


