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Abstract: 
In recent years the media has speculated about a possible housing bubble. The 

international financial crisis was the end of a steady house price dynamics in many 

countries. In 2010, the housing prices were higher than before the financial crisis and it 

has speculated that prices could fall in a considerable amount. Two authors, Frisell and 

Yazdi concluded that the price development mostly can be explained by two real factors, 

higher disposable incomes and structurally lower real mortgage rates. 

 

This essay has studied various participants’ views on the evolution of the condominium 

market in the inner city of Gothenburg in April/may 2011, based on different global 

economic concerns. The market is examined from three different perspectives, lenders, 

borrowers and one broker. The essay focuses on the banks’ credit rating process and 

future expectations of potential buyers. The purpose of this essay is to give the reader an 

overview and a deeper understanding of the price development and the current situation 

on the condominium market in the inner city of Gothenburg. We have mainly adopted a 

qualitative method since the bulk of the empirical data is based on qualitative interviews 

with representatives from SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken and Bjurfors. 

However we also adopted a quantitative approach because the interviews with potential 

buyers were in a survey form. 

 

The main conclusions we can draw from our study is that the credit assessment process 

by the banks are based on similar grounds, which focus on the customer's repayment 

capacity. None of the examined respondents seem to believe that the prices will fall in a 

considerable amount in the near future.  There were divided opinions about overvalued 

prices but the bank respondents and the broker seem to believe that the selling price 

reflects a market value on a functioning market. However, many of the potential buyers 

think that the market is overvalued and many also believed that the prices will continue to 

grow. In summary, there seems to be no risk of a damaging housing bubble on the 

market, as long as the employment and households' repayment ability is good and there is 

a "normal" level of interest rates. 
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II 

Sammanfattning: 
Under de senaste åren har det i media spekulerats om en eventuell bubbla på den globala 

bostadsmarknaden. Den internationella finanskrisen blev slutet på en stadig 

bostadsprisutveckling i många länder. Under 2010 låg bostadspriserna på högre nivåer än 

innan finanskrisen och det har spekulerats att priserna kan komma att falla i betydande 

mängd. Frisell och Yazdi har kommit fram till att prisutvecklingen på den svenska 

bostadsmarknaden i stor utsträckning kan förklaras av två verkliga faktorer, högre 

disponibla inkomster och strukturellt lägre reala bolåneräntor. 

 

Vi har i denna uppsats studerat olika aktörers syn på prisutvecklingen av 

bostadsrättsmarknaden i Göteborgs innerstad i april/maj 2011, utifrån olika övergripande 

ekonomiska aspekter. Marknaden undersöks ur tre olika perspektiv, långivare, låntagare 

och en mäklare. Fokus har legat på bankernas kreditbedömningsprocess och potentiella 

köpares resonemang och förväntningar om framtiden. Syftet med uppsatsen är att ge 

läsaren en överblick och en djupare förståelse för det aktuella läget på 

bostadsrättsmarknaden i Göteborgs innerstad utifrån de olika perspektiven. Vi har främst 

antagit en kvalitativ metodansats då den största delen av empirin utgår från kvalitativa 

intervjuer med handläggare från SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken samt en 

mäklare från mäklarföretaget Bjurfors. Dock har vi även antagit en kvantitativ ansats då 

intervjuerna med potentiella köpare gjordes i enkätform. 

 

De främsta slutsatserna vi har dragit av vår undersökning är att vid kreditbedömning så 

utgår bankerna från liknande grunder där fokus ligger på kundens återbetalningsförmåga. 

Ingen av de undersökta respondenterna verkar tro på ett större prisfall på 

bostadsrättsmarknaden i Göteborgs innerstad inom den närmaste framtiden. Det rådde lite 

delade meningar om övervärdering men överlag anser bankrespondenterna samt 

mäklaren att försäljningspriset speglar ett marknadspris på en fungerande marknad. 

Däremot ansåg många av de potentiella köparna att bostadsrätterna i Göteborgs innerstad 

var övervärderade och många trodde även att priserna skulle fortsätta öka. 

Sammanfattningsvis verkar det inte vara någon risk för en skadlig bostadsbubbla på 

marknaden i dagsläget, så länge sysselsättningen är bra, kundernas återbetalningsförmåga 

god och det är ett ”normalt” ränteläge.     
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III 

Förord 
Till alla som direkt eller indirekt har varit inblandade i genomförandet av vårt 

examensarbetes vill vi framföra ett varmt tack för all hjälp vi mottagit. Speciellt vill vi 

tacka vår handledare Urban Österlund för hans rådgivning, stöd och hjälp under 

examensarbetets framställande. Vi riktar också ett stor tack till samtliga respondenter från 

SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken och Bjurfors samt till de potentiella köparna 

som deltagit i vår enkätundersökning. Utan dessa hade arbetet varit omöjligt att 

genomföra. 
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Sarkis Muradian      Therese Nilsson 

 



 

IV 

Förkortningslista 
BKN Statens Bostadskreditnämnd 

FI Finansinspektionen 

IMF International Monetary Fund (Internationella Valutafonden) 

KI Konjunkturinstitutet 

SCB Statistiska Centralbyrån 

UC Upplysningscentralen 



 

V 

Innehållsförteckning 
1 Inledning...................................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund .................................................................................................................. 1 
1.2 Problemdiskussion ................................................................................................................ 3 
1.3 Forskningsfrågor ................................................................................................................... 6 
1.4 Syfte ...................................................................................................................................... 6 
1.5 Avgränsningar ....................................................................................................................... 6 

2 Forskningsmetodologi ................................................................................................................ 7 
2.1 Vetenskapligt perspektiv ....................................................................................................... 7 
2.2 Deduktiv och induktiv forskning .......................................................................................... 8 
2.3 Val av forskningsmetod ........................................................................................................ 8 
2.4 Reliabilitet, validitet och alternativa kriterier ....................................................................... 9 

2.4.1 Kvantitativ forskning ................................................................................................... 10 
2.4.2 Kvalitativ forskning ..................................................................................................... 11 

2.5 Insamling av data ................................................................................................................ 12 
2.5.1 Sekundär data ............................................................................................................... 12 
2.5.2 Primär data ................................................................................................................... 12 

2.6 Källkritik ............................................................................................................................. 12 
3 Det ekonomiska läget på bostadsmarknaden ......................................................................... 13 

3.1 Det internationella ekonomiska läget .................................................................................. 13 
3.2 Den svenska ekonomin ....................................................................................................... 13 

3.2.1 Riksbankens styrning av reporäntan ............................................................................ 13 
3.2.2 Den svenska arbetsmarknaden ..................................................................................... 14 
3.2.3 Arbetsmarknaden i Göteborg ....................................................................................... 15 
3.2.4 Hushållens disponibla inkomst .................................................................................... 15 
3.2.5 Hushållens skuldsättning ............................................................................................. 15 
3.2.6 Hushållens syn och förväntningar på den privata och den svenska ekonomin ............ 16 

3.3 Den globala bostadsmarknaden ........................................................................................... 16 
3.4 Den svenska bostadsmarknaden .......................................................................................... 17 

3.4.1 Bostadsprisernas utveckling ........................................................................................ 17 
3.4.2 Liten risk för prisfall .................................................................................................... 17 
3.4.3 Prisstatistik ................................................................................................................... 18 

3.5 Regleringar .......................................................................................................................... 19 
3.5.1 Regler och utveckling av belåningsgrader ................................................................... 19 
3.5.2 Bolånetaket .................................................................................................................. 19 
3.5.3 Bolåneräntans utveckling över tiden ............................................................................ 20 
3.5.4 Bankernas aktuella boräntor och boränteprognoser ..................................................... 21 

4 Teoretisk referensram .............................................................................................................. 23 
4.1 Bostadsrättsmarknadens prisbildning .................................................................................. 23 

4.1.1 Prispåverkande faktorer ............................................................................................... 23 
4.2 Principal – agentteorin ........................................................................................................ 24 
4.3 Asymmetrisk information ................................................................................................... 25 

4.3.1 Adverse selection ......................................................................................................... 25 
4.3.2 Moral hazard ................................................................................................................ 26 

4.4 Bedömning av låntagare ...................................................................................................... 26 
4.4.1 Kvar-att-leva-på-kalkyl ................................................................................................ 27 
4.4.2 Faktorer som påverkar hushållens återbetalningsförmåga ........................................... 27 

4.5 Eventuella bubblor på bostadsmarknaden ........................................................................... 28 
4.5.1 Definition av en bubbla................................................................................................ 28 
4.5.2 Idealtyper ..................................................................................................................... 28 



 

VI 

4.5.3 Teoretiskt ramverk för att förklara en bubbla enligt Lind (2009) ................................ 29 
4.6 Orsaker bakom den globala bostadsbubblan ....................................................................... 30 
4.7 Råder det en bostadsbubbla på den svenska bostadsmarknaden? ....................................... 31 

4.7.1 Ökningen av disponibel inkomst ................................................................................. 31 
4.7.2 Lägre reala bolåneräntor .............................................................................................. 31 
4.7.3 Andra påverkande faktorer .......................................................................................... 32 
4.7.4 Slutsatser av Frisell och Yazdis undersökning ............................................................ 32 

5 Metod ......................................................................................................................................... 33 
5.1 Urval av banker ................................................................................................................... 33 
5.2 Genomförande av kvalitativa intervjuer med banker .......................................................... 33 
5.3 Urval av potentiella köpare ................................................................................................. 34 
5.4 Genomförande av utdelning av enkäten .............................................................................. 34 
5.5 Urval av mäklare ................................................................................................................. 35 
5.6 Genomförande av kvalitativ intervju med mäklare ............................................................. 35 
5.7 Etisk diskussion ................................................................................................................... 36 

5.7.1 Kvalitativa intervjuer ................................................................................................... 36 
5.7.2 Enkäter ......................................................................................................................... 36 

6 Empiri och analys av banker ................................................................................................... 37 
6.1 Presentation av de undersökta bankerna och kredithandläggarna ....................................... 37 

6.1.1 SEB .............................................................................................................................. 37 
6.1.2 Nordea.......................................................................................................................... 37 
6.1.3 Swedbank ..................................................................................................................... 37 
6.1.4 Handelsbanken ............................................................................................................. 38 

6.2 Det ekonomiska läget på bostadsmarknaden ur ett tidsperspektiv ...................................... 38 
6.2.1 SEB .............................................................................................................................. 38 
6.2.2 Nordea.......................................................................................................................... 38 
6.2.3 Swedbank ..................................................................................................................... 39 
6.2.4 Handelsbanken ............................................................................................................. 39 

6.3 Bostadsrättsmarknadens prisutveckling över tiden ............................................................. 40 
6.3.1 SEB .............................................................................................................................. 40 
6.3.2 Nordea.......................................................................................................................... 40 
6.3.3 Swedbank ..................................................................................................................... 41 
6.3.4 Handelsbanken ............................................................................................................. 42 

6.4 Faktorer som påverkar bolåneräntan ................................................................................... 42 
6.4.1 SEB .............................................................................................................................. 42 
6.4.2 Nordea.......................................................................................................................... 43 
6.4.3 Swedbank ..................................................................................................................... 43 
6.4.4 Handelsbanken ............................................................................................................. 44 

6.5 Kreditbedömningsprocessen och lånevillkor ...................................................................... 44 
6.5.1 SEB .............................................................................................................................. 44 
6.5.2 Nordea.......................................................................................................................... 45 
6.5.3 Swedbank ..................................................................................................................... 46 
6.5.4 Handelsbanken ............................................................................................................. 47 

6.6 Riskhantering ...................................................................................................................... 47 
6.6.1 SEB .............................................................................................................................. 47 
6.6.2 Nordea.......................................................................................................................... 48 
6.6.3 Swedbank ..................................................................................................................... 49 
6.6.4 Handelsbanken ............................................................................................................. 49 

6.7 Analys ................................................................................................................................. 50 
6.7.1 Det ekonomiska läget på bostadsmarknaden ur ett tidsperspektiv .............................. 50 
6.7.2 Bostadsrättsmarknadens prisutveckling över tiden ...................................................... 51 



 

VII 

6.7.3 Faktorer som påverkar bolåneräntan ............................................................................ 53 
6.7.4 Kreditbedömningsprocessen och lånevillkor ............................................................... 54 
6.7.5 Riskhantering ............................................................................................................... 55 

7 Empiri och analys av köpare och mäklare ............................................................................. 57 
7.1 Enkätsvar ............................................................................................................................. 57 

7.1.1 Respondenternas profil ................................................................................................ 57 
7.1.2 Bostaden ...................................................................................................................... 57 
7.1.3 Priset ............................................................................................................................ 58 
7.1.4 Bankens lånevillkor ..................................................................................................... 58 

7.2 Kvalitativ intervju med Henric Hugestam .......................................................................... 59 
7.2.1 Eventuell bostadsbubbla .............................................................................................. 59 
7.2.2 Marknaden ................................................................................................................... 60 
7.2.3 Prisbildning och prisutveckling ................................................................................... 60 
7.2.4 Kunden ......................................................................................................................... 61 

7.3 Analys ................................................................................................................................. 61 
7.3.1 Köparna........................................................................................................................ 61 
7.3.2 Marknaden ................................................................................................................... 61 
7.3.3 Prisutveckling .............................................................................................................. 62 
7.3.4 Prispåverkande faktorer ............................................................................................... 63 
7.3.5 Lånevillkor ................................................................................................................... 63 

8 Diskussion.................................................................................................................................. 65 
8.1 Det ekonomiska läget på bostadsmarknaden ur ett tidsperspektiv ...................................... 65 

8.1.1 Hushållens skuldsättningsgrad ..................................................................................... 65 
8.1.2 Eventuellt prisfall ......................................................................................................... 66 

8.2 Bostadsrättsmarknadens prisutveckling över tiden ............................................................. 66 
8.2.1 Frisell och Yazdis undersökning .................................................................................. 67 
8.2.2 Bolånetakets införande ................................................................................................ 68 
8.2.3 Eventuell bostadsbubbla .............................................................................................. 68 

8.3 Hushållens återbetalningsförmåga ...................................................................................... 69 
8.3.1 Kreditbedömningsprocessen och riskhantering ........................................................... 70 

9 Slutsatser ................................................................................................................................... 72 
9.1 Förslag på framtida forskning ............................................................................................. 74 
9.2 Resultatens tillämplighet på närliggande områden ............................................................. 74 

Referenslista ................................................................................................................................. 75 
Litteratur.................................................................................................................................... 75 
Vetenskapliga artiklar ............................................................................................................... 75 
Dokument .................................................................................................................................. 76 

Bilagor .......................................................................................................................................... 77 
Bilaga 1. Intervjufrågor banker ................................................................................................. 77 
Bilaga 2. Enkät köpare .............................................................................................................. 79 
Bilaga 3. Frågeschema mäklare ................................................................................................ 82 
Bilaga 4. Transkribering SEB ................................................................................................... 83 
Bilaga 5. Transkribering Nordea ............................................................................................... 90 
Bilaga 6. Transkribering Swedbank .......................................................................................... 94 
Bilaga 7. Transkribering Handelsbanken .................................................................................. 98 
Bilaga 8. Transkribering Henric Hugestam ............................................................................ 102 
Bilaga 9. Tabell ....................................................................................................................... 106 

 

 
 



 

VIII 

Figurförteckning 

Figur 1. Låneskulder i procent av disponibel inkomst ....................................................... 2 
Figur 2. Prisutveckling över Göteborgs centrum ............................................................... 5 

Figur 3. BNP-tillväxt 2010 ............................................................................................... 13 
Figur 4. Diagram över reporäntan över tiden ................................................................. 14 
Figur 5. Reporäntan i siffror ............................................................................................ 14 
Figur 6. Utveckling av överlåtelsepriser på bostadsrätter .............................................. 18 
Figur 7. Årlig prisutveckling mellan 2007 – 2011 ........................................................... 18 

Figur 8. Prisutveckling per kvm på bostadsrätter i Göteborgs innerstad ........................ 19 
Figur 9. Bankernas tremånadersränta i oktober månad över tiden ................................. 20 

Figur 10. Räntesatser för bolån ....................................................................................... 21 

Figur 11. Hushållens inkomster och utgifter .................................................................... 27 
Figur 12. Prispåverkande faktorer ................................................................................... 57 



 

1 

1 Inledning 
En bostad är enligt oss en mycket värdefull investering men som ofta förknippas med risker. 

Bostadsmarknaden går liksom aktiemarknaden upp och ner och det var fastighetskrisen under 

1990-talet som skapade ett grundläggande intresse för uppsatsens ämne och frågan om en 

eventuell bubbla på den svenska bostadsmarknaden. Uppsatsen undersöker fastighetsmarknaden 

ur tre olika perspektiv, banker, potentiella köpare och en mäklare. De undersökta bankerna är de 

fyra största i Sverige, det vill säga SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken.    

1.1 Problembakgrund 

Mellan 2003 och 2008 diskuterades det i många länder om en eventuell bubbla på den globala 

bostadsmarknaden. I en debatt i The Economist som pågick under 2005 beskrevs den dåvarande 

situationen på bostadsmarknaden som den största bubblan i historien (Lind, 2009). I The 

Economist från den 16 juni 2005 går det att läsa att de reala huspriserna aldrig tidigare stigit i så 

snabb takt, under så lång tid och i så många länder. Stigande fastighetspriser har hjälpt till att 

stötta världsekonomin efter börsbubblan som sprack år 2000. Den globala högkonjunkturen för 

bostadspriser har drivits av två gemensamma faktorer, historiskt låga räntor som har uppmuntrat 

bostadsköpare att låna mer pengar samt att hushållen har tappat tron på aktiemarknaden efter 

börskraschen. Detta har gjort fastigheter mer attraktiva
1
. 

 

Enligt Demary (2010) orsakade bostadsbubblan som relativt nyligen sprack i USA, finansiell och 

ekonomisk instabilitet. Det har identifierats att störningar i makroekonomiska faktorer resulterar i 

konjunktursvängningar på bostadspriser. Dessutom är bostadsmarknaden väldigt känslig mot 

störningar i arbetskraften och bolåneräntor (Demary, 2010).  

 

Den allmänna definitionen av en bubbla är enligt Lind (2009, s. 80):  
 
”Det är en bubbla om det reala priset på en tillgång först ökar drastiskt över en 

period av flera månader eller år, och sedan nästan direkt faller drastiskt.”  

 

Den internationella finanskrisen blev slutet på en stadig bostadsprisutveckling i många länder. 

Idag har bostadspriserna börjat stabilisera sig sedan fallet som inleddes under 2007. I Irland, 

Spanien och vissa amerikanska delstater har priserna fallit med 40 procent sedan de höga 

prisnivåerna som varade mellan 2006 och 2007. Bostadsrättspriserna i Köpenhamns innerstad är 

för närvarande 20 procent lägre jämfört med prisnivåerna 2008 och i Riga har priserna nästan 

halverats sedan de noterade toppnivåerna. I dagsläget ligger svenska bostadspriser på högre 

nivåer än innan finanskrisen, och det har blåst nytt liv i spekulationerna om en eventuell 

bostadsbubbla i Sverige. Det spekuleras om att priserna kan komma att falla i betydande mängd 

(Frisell och Yazdi, 2010). 

 

Under 2009 sjönk Sveriges BNP med fem procent vilket är den största årliga minskningen sedan 

1940-talet (Frisell och Yazdi, 2010). Enligt Finansinspektionen (FI) (2010) har de svenska 

hushållen ökat sina skulder och i förhållande till den disponibla inkomsten var skuldkvoten uppe i 

nästan 170 procent i slutet av 2010. Under krisen på 1990-talet var motsvarande procentsats 120 

                                                 
1
 The Economist (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.economist.com/node/4079027?story_id=4079027 [2011-04-20] 

http://www.economist.com/node/4079027?story_id=4079027
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procent. Studien visar även att utlåningen till hushållen har ökat kraftigt under de senaste åren 

trots lågkonjunkturen efter den finansiella krisen. Orsaken verkar till stor del vara låga boräntor 

och stigande bostadspriser. Denna ökning av hushållens skulder medför vissa risker då hushållens 

tillgångar främst består av bostaden och denna finansieras i allt större utsträckning genom 

banklån. Just bolånen svarar för över 90 procent av hushållens totala skulder 

(Finansinspektionen, 2010). Den rörliga tremånadersräntan ligger i dagsläget på mellan cirka 3,6 

och 4,0 procent hos de fyra storbankerna
2
. 

  

 

Figur 1. Låneskulder i procent av disponibel inkomst 

* Dessa uppgifter baseras på preliminära kvartalsvisa nationalräkenskaper
3
. 

 

En bostadsrätt kan inte intecknas som fast egendom utan utgör så kallad lös egendom, men det är 

ändå vanligt att bostadsrätter pantsätts som säkerhet vid låntagande (Lantmäteriverket, 2008).  

 

Den första oktober införde FI ett bolånetak som begränsar lån med bostaden som säkerhet till 85 

procent av bostadens marknadsvärde. De nya allmänna råden förväntas främja en sund utveckling 

på kreditmarknaden samt öka konsumentskyddet genom att begränsa hushållens skulder. De nya 

reglerna väntas inte ge några väsentliga priseffekter på bostadsmarknaden
4
. 

 

                                                 
2
 Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea (u.å.) Tillgängliga: 

 

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&

sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B [2011-05-20] 

http://www.seb.se/pow/default.asp [2011-05-20] 

http://www.swedbank.se/privat/rantor-priser-och-kurser/bolanerantor/index.htm [2011-05-20] 

http://www.nordea.se/Privat/Boende/K%c3%b6pa+bostad/Bor%c3%a4ntor/201844.html [2011-05-20] 

 
3
 SCB (u.å.). Tillgänglig: 

www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/2010K04/DISPITID_110301_PUBL.xls [2011-04-19] 
 
4
 Finansinspektionen (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Bolanetak-pa-85-procent-fran-1-oktober/ [2011-03-09] 
 
 

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B
http://www.seb.se/pow/default.asp
http://www.swedbank.se/privat/rantor-priser-och-kurser/bolanerantor/index.htm
http://www.nordea.se/Privat/Boende/K%c3%b6pa+bostad/Bor%c3%a4ntor/201844.html
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Bolanetak-pa-85-procent-fran-1-oktober/
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Värdet av en fastighet är ett komplext begrepp då detta inte är någon medfödd egenskap hos 

fastigheten. Kostnaden för att bygga en fastighet eller anskaffningsvärdet för den tas sällan med i 

bedömningen. Fastighetens värde skapas genom ett samspel mellan fastigheter och människor. 

Olika människor definierar begreppet värde olika och därmed skiljer sig uppfattningarna åt 

(Lantmäteriverket, 2008).  

 

Bostadens läge beskrivs i sin helhet som den mest prispåverkande faktorn då priserna är högre i 

attraktiva stadsdelar, orter eller platser. Marknaden där, ses därför som relativt okänslig för 

fluktuationer. Motsatt förhållande råder i stadsdelar, orter eller platser som är mindre attraktiva. 

Just innerstäder ses ofta som mest attraktiva på grund av dess centrala läge. Ett annat förhållande 

som kan påverka priset är närhet till sjö-/hav och närhet till allmänna kommunikationer och 

grönområden. Efter läget är storleken den mest prispåverkande faktorn och en generell regel är att 

priset ökar med antalet kvadratmeter. Även standard, bostadens ålder och bostadsrättsföreningens 

ekonomi är faktorer som påverkar köparnas preferenser, och därmed priset (Lantmäteriverket, 

2008).  

 

Enligt FI (2010) visar köpeskillingen normalt på det aktuella marknadsvärdet för en bostad. Även 

Lind (2005) skriver att fastighetsvärderare främst fokuserar på marknadsvärdet av fastigheter. En 

generellt accepterad definition av marknadsvärdet lyder: 

 
”Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid försäljning av fastigheten 

vid en viss angiven tidpunkt under normala förhållanden på en fri och öppen 

marknad, med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan 

tvång” (Lantmäteriverket, 2008, s. 6). 

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnt är hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst uppe i ungefär 170 

procent, vilket överstiger de nivåer som rådde före krisen i början på 1990-talet. Utvecklingen 

under 2009 slog hårt mot ekonomin då arbetslösheten steg med 2,2 procent samtidigt som BNP 

minskade med 5,1 procent. Trots detta fortsatte bostadspriserna att stiga och skuldsättningen 

ökade med åtta procent under 2009. Samtidigt har räntenivåerna varit historiskt låga och många 

har valt att inte binda räntan. Om reporäntan ökar i enlighet med Riksbankens prognoser så 

kommer den rörliga bolåneräntan att hamna på omkring fem procent inom loppet av några år 

(Frisell och Yazdi, 2010). 

 

Denna utveckling har lett till att ett antal experter förutsäger en kommande nedgång i priserna på 

bostadsmarknaden. Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har kommit fram till att svenska 

bostadspriser är övervärderade med 20 procent. Enligt BKN har den nödvändiga 

priskorrigeringen skjutits upp på grund av den låga reporäntan, men priserna kommer att anpassa 

sig när ränteläget normaliseras. BKN har kommit till denna slutsats genom att jämföra 

kostnaderna i ett ”eget hem” med kostnaderna för att bo i hyreshus. På lång sikt bör den implicita 

kostnaden för att bo i ett ”eget hem” vara lika med den hyra som betalas för hyresrätter. Enligt 

BKN visar en normaliserad boränta på 5,5 procent att priserna måste sänkas med ungefär 20 

procent (Frisell och Yazdi, 2010).  

 

Utländska analytiker förväntar sig en ännu mer dramatisk prissänkning. I en rapport framställd av 

den Internationella Valutafonden (IMF) jämförs priserna på olika tillgångar med variabler som 
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historisk sett överensstämmer starkt med bostadspriserna. Rapporten indikerar att bostadspriserna 

i Sverige avviker långt från de nivåer som de borde ligga på. En studie gjord av Europeiska 

Centralbanken, som innefattar 18 industriländer, visar att svenska hem är de mest övervärderade 

och att ett prisfall med 40 procent är att vänta. Författarna som beskriver dessa undersökningar i 

sin artikel för Sveriges Riksbank motsätter sig dock slutsatserna som dragits av BKN, IMF och 

Europeiska Centralbanken. De menar istället att bostadsprisernas utveckling beror på två 

huvudsakliga faktorer, högre disponibla inkomster och strukturellt lägre reala bolåneräntor 

(Frisell och Yazdi, 2010).  

 

Det har under den senaste tiden debatterats om den svenska bostadsmarknaden och om 

överbelåning av de svenska hushållen. Detta mycket på grund av andra länders finansiella 

problem som grundats i just överbelåning och för hög prissättning. Det verkar som att rädslan för 

en ny bostadsbubbla är stor. Folkpartiets Carl B Hamilton, ekonomisk-politisk talesperson, 

skriver för Dagens Nyheter att prisutvecklingen på bostadsmarknaden bör saktas in genom att 

minska kapitalinkomstskatten samt sänka ränteavdraget från 30 procent till 25 procent. Detta 

skulle leda till att det blir mindre förmånligt för privatpersoner att ta lån men inte för företagen. 

Hamilton menar även att om Riksbanken försöker åtgärda problemen genom höjd ränta så 

riskerar hela den svenska ekonomin att drabbas
5
. 

  

Kristdemokraternas Stefan Attefall som är civil- och bostadsminister skriver för Dagens Nyheter 

att problemen på bostadsmarknaden i stor del bottnar i att det byggs för få nya bostäder vilket 

driver upp priserna på de redan befintliga, då efterfrågan överstigit utbudet. Att som en åtgärd 

sänka ränteavdragen skulle enbart förvärra situationen, menar Attefall, och istället bör bankerna 

införa ett amorteringskrav på 70 procent av bostadens värde på nya bostadslån för att komplettera 

bolånetaket. Denna åtgärd skulle göra svenska hushåll mer solida mot upp- och nedgångar på 

bostadsmarknaden
6
. 

 

Enligt statistik över prisutvecklingen av bostadsrätter i Göteborgs innerstad, har priserna gått upp 

med fem procent mellan maj 2010 och maj 2011 och sex procent i hela Göteborg för 

motsvarande period. Motsvarande statistik för hela landet är sju procent under samma 

tolvmånadersperiod
7
. 

                                                 
5
 Dagens Nyheter (2011-01-05). Tillgänglig: 

http://www.dn.se/debatt/dags-att-minska-hushallens-ranteavdrag-for-bostadslan [2011-03-09] 

 
6
 Dagens nyheter (2011-01-19). Tillgänglig: 

 http://www.dn.se/debatt/amorteringskrav-pa-bolan-hindrar-en-boprisbubbla [2011-03-09] 

 
7
 Mäklarstatistik (2011). Tillgänglig: 

http://www.maklarstatistik.se/maeklarstatistik/laen.aspx?LK=1480&Typ=Boratter&srt=asc&tab=namn [2011-05-08] 

 

http://www.dn.se/debatt/dags-att-minska-hushallens-ranteavdrag-for-bostadslan
http://www.dn.se/debatt/amorteringskrav-pa-bolan-hindrar-en-boprisbubbla
http://www.maklarstatistik.se/maeklarstatistik/laen.aspx?LK=1480&Typ=Boratter&srt=asc&tab=namn
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Figur 2. Prisutveckling över Göteborgs centrum

8
 

 

Bankerna påverkas av de nya lagar och regler som riksdagen fastslår och därmed är de 

handlingslösa i viss mån. Men genom att bestämma lånevillkoren för bolån så kan de påverka 

bostadsmarknaden. Generellt sett så kan banker göra bolån mer attraktiva genom generösa 

lånevillkor eller så kan de göra bolånen mindre attraktiva genom att ställa högre krav för 

utlåning. På detta vis påverkar de marknaden indirekt. Även köparna har möjlighet att påverka 

marknaden genom att öka eller minska efterfrågan på bostäder. I detta fall är potentiella köpares 

åsikter av stor vikt för vår studie då vi undersökt hur de resonerar kring bostadspriset innan ett 

eventuellt köp. Detta med anledning av att köpare kan driva upp priserna genom att vara beredda 

att betala mer.  

                                                 
8
 Mäklarstatistik (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.maklarstatistik.se/maeklarstatistik/kommun.aspx?Main=Centrum&LK=4007&Months=24&Extra1=8888

&Extra2=8888&Typ=Boratter&Ant=395 [2011-05-23] 
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1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån ovanstående resonemang har följande forskningsfrågor växt fram där fokus ligger på de 

fyra storbankerna, SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken.    

 

Vår huvudfråga behandlar: 

 

- Hur såg kredithandläggare, en mäklare och potentiella köpare som deltagit i vår 

undersökning på bostadsmarknadens utveckling i april/maj 2011? 

 

Vi har mer detaljerat undersökt: 

 

- Hur går kreditbedömningen till på SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken vid 

beviljande av bolån till privatpersoner i Göteborgs innerstad i samband med köp av 

bostadsrätt? 

 

- Hur resonerade potentiella köpare i april/maj 2011 inför eventuellt köp av bostadsrätt i 

Göteborgs innerstad? 

 

- Hur såg en mäklare från mäklarföretaget Bjurfors i Göteborg på bostadsrättsmarknadens 

utveckling i april/maj 2011? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte har främst varit att undersöka hur olika aktörer på bostadsmarknaden såg på 

utvecklingen av bostadsrättspriserna i Göteborgs innerstad och det aktuella läget på 

bostadsmarknaden i april/maj 2011. Den har även syftat till att undersöka hur kreditbedömningen 

går till på de olika bankerna som deltagit i vår undersökning.  

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till bostadsrättsmarknaden i Göteborgs innerstad. Anledningen till att 

vi valde Göteborgs innerstad som undersökningsobjekt, utöver den geografiska närheten, var att 

prisutvecklingen i innerstäder är som mest markant. 

 

Främst har vi undersökt marknaden utifrån två olika perspektiv, långivare och låntagare. Även en 

mäklares perspektiv på bostadsrättsmarknaden har undersökts. Vi har även tagit med i beaktning 

hur myndigheter kan påverka marknadspriserna genom olika finansiella åtgärder samt hur det 

aktuella läget på den svenska bostadsmarknaden ser ut i april/maj 2011. Vi har valt att göra en 

tidsmässig avgränsning av studien mellan början av 1990-talet fram till maj 2011. Dock sträcker 

den sig även några år framåt i tiden då vi även behandlar förväntningar om den närmaste 

framtiden.    
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2 Forskningsmetodologi 
I detta kapitel tar vi först upp vilket vetenskapligt perspektiv vi antagit under vår studie och 

därefter vilket vetenskapligt synsätt vår studie utgår från som behandlar relationen mellan teori 

och forskning. Därefter går vi in på vilken forskningsmetod vi i huvudsak använt, kriterier för 

bedömning av information samt insamlingsmetod av data. Slutligen går vi igenom hur vi antagit 

ett kritiskt granskande förhållningssätt till den insamlade informationen. I kapitel 5 kommer en 

vidare beskrivning av den praktiska metodgenomgången, då den bygger på den teoretiska delen 

som går att finna i kapitel 3 och 4.   

2.1 Vetenskapligt perspektiv 

Inom samhällsvetenskaplig forskning måste författaren/författarna bestämma vilket 

kunskapsperspektiv som ska antas under genomförandet av studien. Det finns i huvuddrag två 

olika kunskapsteorier, en naturvetenskapligt inriktad (positivism) och ett tolkningsperspektiv 

(interpretativism). Positivism antar ett kunskapsteoretiskt ställningstagande vid studier av den 

sociala verkligheten, där teorins syfte är att leda fram till hypoteser som ska prövas samtidigt som 

kunskap uppnås genom insamlande av fakta. Det positivistiska perspektivet förespråkar 

objektivitet och anser att forskning ska vara fri från egna värderingar (Bryman, 2002). 

 

Det har länge debatterats om hur väl den naturvetenskapliga modellen passar för studier av 

samhället. Interpretativism är en syn som bygger på förståelse och tolkning. Denna riktning 

skiljer sig från naturvetenskapens när det kommer till studieobjekt. Tolkningsperspektivet 

studerar den sociala verkligheten, det vill säga skillnader mellan människor och deras 

institutioner. Till detta perspektiv kopplas även hermeneutiken som är en metod som används i 

samband med tolkning och förståelse av mänskliga beteenden. Tanken med ett hermeneutiskt 

perspektiv är att forskare som analyserar text, ska försöka se på texten ur samma perspektiv som 

upphovsmannen gjorde och därmed fånga meningen ur detta perspektiv. Det leder till att fokus 

ligger på det historiska och sociala sammanhanget som texten skrevs i (Bryman, 2002). 

 

Vår studie har i stor utsträckning byggt på åsikter kring utvecklingen av bostadsrättsmarknaden i 

Göteborgs innerstad hos handläggare från de fyra storbankerna, potentiella bostadsrättsköpare 

och en mäklare. Då våra studieobjekt har varit av samhällsvetenskaplig karaktär har vi främst 

antagit ett tolkande kunskapsperspektiv. Vår analys har grundats i förståelse och tolkning av den 

insamlade empirin som dels består av intervjuer med representanter från bankerna och en mäklare 

och dels av enkätsvar från potentiella köpare. Vi har genom den enkät vi utformat undersökt 

skillnader mellan människor i deras beteenden och åsikter. Även under intervjuerna med både 

handläggare från de olika bankerna samt med mäklaren har vi undersökt skillnader i åsikter och 

praktiska tillvägagångssätt. Även under analysen av den teoretiska delen har vi försökt anta ett 

tolkningsperspektiv med lutning åt det hermeneutiska hållet, genom att försöka tolka texten ur de 

tidigare författarnas synvinkel.  

 

Dock har vi även kommit in lite på det positivistiska synsättet då vi i största möjliga mån antagit 

ett objektivt förhållningssätt. Vi har granskat den insamlade teorin, litteraturen och empirin på ett 

objektivt och värderingsfritt sätt och analysen är byggd på jämförelser mellan de tre olika 

aktörerna på fastighetsmarknaden. Vi har även valt att använda samma typ av information från de 
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olika bankerna både i empirin och i analysen för att få ett så jämförbart material som möjligt 

(Bryman, 2002).  

2.2 Deduktiv och induktiv forskning 

Relationen mellan teori och forskning kan huvudsakligen beskrivas genom tre olika synsätt, det 

deduktiva, det induktiva och det abduktiva (Alvesson och Sköldberg, 2009). I det deduktiva 

synsättet styr teorin forskningen. I det induktiva synsättet är däremot teorin ett resultat av 

forskningen. Generellt sett brukar den deduktiva strategin kopplas till kvantitativ forskning och 

den induktiva strategin till kvalitativ forskning (Bryman, 2002). Det abduktiva synsättet utgår 

från empiriska fakta liksom induktion, men även teoretiska föreställningar som vid deduktion. 

Analysen av empirin kan kombineras med studier av tidigare teorier från litteraturen, men bör 

inte mekaniskt appliceras på enskilda fall, utan mer vara en inspirationskälla för forskarna. 

Enskilda fall tolkas snarare utifrån ett hypotetisk övergripande mönster (teorin) och tolkningen 

stärks sedan genom nya observationer (Alvesson och Sköldberg, 2009). 

 

Bryman (2002) beskriver att de motsatta synsätten deduktion och induktion båda har inslag av 

varandra, och är därmed inte helt renodlade i sina former. Vi anser därför att vår studie bäst 

skulle beskrivas genom ett abduktivt synsätt, då vi har tolkat abduktion som en blandning mellan 

deduktion och induktion. Vi har utifrån vår egen kunskap sedan tidigare samlat in olika typer av 

information, dels vetenskapliga teorier och tidigare forskning och dels övergripande 

ämneslitteratur, för att bli mer insatta i ämnet. Efter det skapade vi oss en uppfattning om 

problemet som vi sedan kunde sammanställa i intervjufrågor till bankrespondenterna och 

mäklaren samt i enkätfrågor till potentiella köpare. Det insamlade empiriska materialet 

analyserades med hjälp av det hypotetiskt övergripande mönstret som Alvesson och Sköldberg 

(2009) beskriver som teori. Med hjälp av de empiriska undersökningarna hoppades vi främst få 

en helhetsbild över ämnet, snarare än konkreta svar. Under arbetsprocessens gång har vi pendlat 

mellan teori och empiri då det empiriska tillämpningsområdet har förtydligats och teorin 

bearbetats och anpassats efter studien.  

2.3 Val av forskningsmetod 

Forskning bör präglas av objektivitet för att vara trovärdig. Ståndpunkter och slutsatser måste 

därför grundas i sakliga argumentationer och teorier och forskningen i sin helhet ska baseras på 

vetenskapliga fakta (Olsson och Sörensen, 2007). 

 

Det görs i litteraturen en åtskillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Det råder delade 

meningar om hur tydlig denna skillnad är men indikationer pekar på att skillnaden blir allt 

viktigare. Kvantitativ forskning betonar kvantifiering vid insamlande av data och analys. Som 

tidigare nämnt innehåller denna typ av forskning ett deduktivt synsätt i förhållandet mellan teori 

och praktik då tonvikten ligger på att teorier prövas för att leda fram till hypoteser som ska testas 

empiriskt (Bryman, 2002). Kvantitativ forskning utgår ofta från en teori som grundar sig i 

tidigare forskningsresultat samt forskarens egna erfarenheter av ämnet. Teorin sammanfattas och 

formuleras i hypoteser som ska prövas eller i tydliga syften. Efter det kan ansatsen prövas och 

genomföras empiriskt (Olsson och Sörensen, 2007). Denna typ av forskning bygger på en 

naturvetenskaplig inriktning och då framförallt positivism. Som ontologisk inriktning har den 

kvantitativa forskningen antagit ett objektivt synsätt. Kritiker mot kvantitativ forskning menar att 

den inte tar hänsyn till skillnader mellan natur och samhälle och ignorerar att människor tolkar 
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den värld de lever i. Vidare kritik menar att denna typ av forskning förutsätter att människor som 

svarar på en enkät uppfattar enkäten på samma sätt, är lika medvetna och insatta i enkätens ämne 

samt att de bryr sig och berörs i samma utsträckning av ämnet (Bryman, 2002). 

 

Kvalitativ forskning handlar mer om att lägga vikt vid ord eller siffror, än att samla in en mängd 

kvantifierad data. Det induktiva synsätt som antas här i förhållandet mellan teori och praktik 

fokuserar på att utveckla teorier (Bryman, 2002). Här försöker forskarna alltid möta situationen 

som att den vore helt ny och strävar efter en helhetsförståelse av situationen. En kvalitativ 

referensram används istället för en referensram som utgår från redan beprövade och accepterade 

teorier (Olsson and Sörensen, 2007). Kvalitativ forskning tar avstånd från den naturvetenskapliga 

inriktningen och därmed positivismen, och tyngden läggs istället på hur individerna uppfattar sin 

sociala verklighet. Den ontologiska inriktningen har antagit ett konstruktivt synsätt. Kritik mot 

kvalitativ forskning tar upp svårigheter med replikation på grund av dess ostrukturerade natur, 

problem med generalisering samt bristande transparens (Bryman, 2002). 

 

Enligt Sköldberg och Alvesson (2009) går triangulering ut på att forskarna med hjälp av olika 

metoder säkrare kan bestämma ett visst fenomen. Exempelvis kan kvalitativa och kvantitativa 

metoder kombineras. Kritiker hävdar dock att resultat av olika metoder går åt olika håll därför att 

olika metoder fångar in olika aspekter, vilket gör det svårt att komma fram till ett samstämmigt 

resultat.  

 

I vår undersökning har vi utgått från triangulering då vi främst antagit en kvalitativ metod, men 

med tydliga inslag av en kvantitativ metod. Vi har under vår studie samlat in information från två 

olika håll, dels genom teori/litteratursökningar för att få en tydligare bild över området och dels 

empiriskt från tre olika aktörer på fastighetsmarknaden, det vill säga banker, potentiella köpare 

och en mäklare. Respondenternas åsikter är av väsentlig vikt för oss i denna studie och därför 

behövs ingen samstämmighet mellan dessa. Tvärtom lyfter vi i denna studie fram skillnaderna 

mellan respondenternas olika åsikter. Främst under den empiriska datainsamlingen har vi antagit 

delar av båda forskningsmetoderna. Intervjufrågorna till handläggarna på bankerna utformades 

kvalitativt och under analysen lade vi stor vikt vid tolkningen av de svar vi fått samt jämförelser 

mellan dessa. Även intervjuguiden med mäklaren utformades kvalitativt. Enkäter kopplas ofta till 

kvantitativ forskning och frågorna till de potentiella köparna utformades kvantitativt då de hade 

ett stort inslag av standardisering. Rent kvalitativt fokuserade vi dock mer på innehållet i 

frågorna, snarare än mängden. Analysen av enkätsvaren från de potentiella köparna 

sammanställdes kvantitativt men analyserades mer åt det kvalitativa hållet då vi gick in på djupet 

i de svar vi fått samt lade stor vikt vid de två öppna frågorna vi hade med. Det kvantitativa 

synsättet kommer även in i den aspekten att vi har samlat in en stor mängd information som ska 

analyseras, både kvalitativt men även kvantitativt som ett jämförelsematerial. 

2.4 Reliabilitet, validitet och alternativa kriterier 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två grundläggande kriterier för bedömning, 

reliabilitet och validitet. Dessa begrepp skiljer sig något från varandra beroende på om det är en 

kvantitativ eller kvalitativ studie som görs, men begreppen är av störst vikt inom kvantitativ 

forskning. Inom kvalitativ forskning läggs mindre vikt vid frågor som berör mätning, och flera 

kvalitativa forskare har ifrågasatt relevansen av reliabilitet och validitet i samband med 

kvalitativa undersökningar. Även författare som anser dem relevanta anser att begreppens 
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innebörd måste anpassas. Alternativa kriterier har arbetats fram för att bedöma kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2002). 

2.4.1 Kvantitativ forskning 

Reliabilitet är av störst vikt inom kvantitativ forskning och behandlar följdriktighet, 

överrensstämmelse och pålitlighet hos olika mått. För att ta reda på om ett mått är reliabelt 

undersökt tre olika faktorer. Stabilitet handlar om hur stabilt ett visst mått är över tiden och om 

resultatet kommer att visa på fluktuationer eller inte. Resultaten av två likadana undersökningar 

som gjorts efter varandra bör inte skilja sig åt allt för mycket. Intern reliabilitet behandlar om 

indikatorer på en skala eller ett index är pålitliga och följdriktiga. Internbedömarreliabilitet 

innebär att subjektiva bedömningar vid observationer av data kan leda till att överrensstämmelsen 

mellan olika tolkningar är för liten. Detta märks främst av då det är flera olika observatörer 

inblandade och kan bli aktuellt vid exempelvis kategorisering av svar på öppna frågor i en 

enkätundersökning (Bryman, 2002). 

 

Det första kriteriet på reliabilitet som berör stabiliteten hos ett mått är svårt att applicera på vår 

kvantitativa studie som utgörs av enkätundersökningen. De frågor vi ställer är kopplade till olika 

tidsperspektiv och många av frågorna utgår från det aktuella dagsläget. Därmed tror vi att svaren 

skulle fluktuera över en längre tidsperiod, men vi anser dock att svaren är stabila över en kortare 

period om cirka ett halvår. Skulle vi göra om undersökningen på nytt tror vi att vi skulle erhålla 

liknande resultat som de vi fått av den verkliga undersökningen. Vi är medvetna om att det finns 

faktorer som kan påverka undersökningens resultat i olika riktningar. Exempelvis stress hos 

respondenten kan göra att denna inte läser igenom frågorna ordentligt vilket kan ge fluktuationer 

i svaren. Dock var vår enkät relativt kort utformad med enkla frågor och svarsalternativ. Två 

öppna frågor låg i början för att respondenterna inte skulle bli för trötta och okoncentrerade då de 

svarade på dessa. Vi ser ingen risk för att internbedömarreliabiliteten påverkats då vi 

kategoriserade de öppna frågorna ihop och då dessa gav väldigt kortfattade svar som var lätta att 

tolka. Även de indikatorer vi hade med, exempelvis på rangordningsfrågan, anser vi var lätta för 

respondenterna att tolka.  

 

Validitet inom kvantitativ forskning handlar om en bedömning av i vilken utsträckning slutsatser 

som dragits av en undersökning kan relatera till varandra. Begreppet berör frågan om indikatorer 

som skapats för att mäta olika begrepp verkligen mäter just dessa begrepp. Validitet kan 

bestämmas på ett flertal sätt. Begreppsvaliditet behandlar i vilken grad som måttet speglar 

innehållet i det aktuella begreppet och om det verkligen mäter det som det är avsett att mäta 

(Bryman, 2002).  

 

Vi anser att undersökningens omfattning är för liten för att kunna dra några generella slutsatser 

om potentiella köpares åsikter och attityder gentemot bostadsrättsmarknaden i Göteborgs 

innerstad. Därmed anser vi att validiteten kan ha påverkats. Detta var vi dock medvetna om då vi 

analyserade och diskuterade resultaten från enkätundersökningen. Däremot anser vi att 

enkätfrågorna var tydliga och lätta att tolka för respondenterna. De hade även en stark koppling 

till ämnet. Dessutom stod vi i närheten av respondenterna under hela svarstiden för att vara till 

eventuell hjälp. En nackdel med vissa av våra frågor kan vara att en del av dem var ledande då de 

inledde med att beskriva en situation, exempelvis ”Statens Bostadskreditnämnd anser att svenska 

bostäder är övervärderade med 20 procent”. Dock hoppas vi och tror inte att detta har påverkat 

resultatet i någon större utsträckning. 
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2.4.2 Kvalitativ forskning 

Vår kvalitativa studie består av intervjuer med handläggare från banker och en mäklare från ett 

mäklarföretag. Tillförlitlighet i en undersökning skapas genom att säkerställa att studien 

genomförts efter uppsatta regler och att de resultat som uppnåtts ska rapporteras till de personer 

som utgjort en del av undersökningen, detta kallas respondentvalidering. Syftet med detta är att få 

bekräftat att beskrivningen av den sociala situation där respondenterna verkar överensstämmer 

med verkligheten (Bryman, 2002). Efter varje intervju frågade vi respondenterna om de ville att 

vi skulle skicka sammanställningen av intervjun till dem. Ingen av bankrespondenterna ansåg då 

att det behövdes medan respondenten från mäklarföretaget gärna ville ha sammanställningen 

skickad till sig. Dock minimerar användandet av diktafon risken för att missuppfattningar ska 

uppstå. Efter att vi fått klart för oss att alla uppsatser skulle publiceras offentligt, kontaktade vi 

samtliga respondenter via mail med denna information och då ville alla gärna ta del av materialet 

för godkännande. Efter att vi sammanställt all empiri skickade vi ut mail till samtliga 

respondenter med en sammanställning av empirin för just deras bank för att de skulle kunna 

godkänna texten och/eller komma med eventuella ändringar. Detta för att upprätta så hög 

tillförlitlighet som möjligt. Vi anser att tillförlitligheten hos resultaten av de kvalitativa 

intervjuerna är hög då diktafon användes vid samtliga intervjuer.  

 

Kvalitativ forskning innefattar studier av en grupp individer med gemensamma egenskaper. 

Överförbarhet handlar därför om beskrivningar som andra personer kan använda för att bedöma i 

vilken mån resultaten är överförbara till andra miljöer. Som en motsvarighet till begreppet 

reliabilitet som är vanligt förekommande inom kvantitativ forskning, används pålitlighet inom 

kvalitativ forskning. Det innebär att forskarna, för att kunna upprätthålla trovärdighet, ska anta ett 

granskande synsätt. På detta sätt säkerställs det att en fullkomlig redogörelse över 

forskningsprocessens olika delmoment skapas. Detta ska sedan granskas, i vårt fall av andra 

studenter som fungerar som opponenter, handledare och slutligen en examinator. Forskarna ska 

även kunna styrka och konfirmera att de har agerat i god tro och inte medvetet grundat 

antaganden och utföranden i personliga värderingar (Bryman, 2002). 

 

Utöver dessa fyra kriterier som behandlar studiens trovärdighet tar Bryman (2002) även upp 

begreppet äkthet eller autenticitet. För detta finns ett antal kriterier, ger studien en rättvis bild av 

studieobjektens åsikter och uppfattningar, om undersökningen hjälper undersökningsobjekten till 

en bättre förståelse av den sociala situation de verkar inom samt om och i så fall hur de kan 

förändra den. Kriterierna har uppfattats som provokativa av vissa och hur de har påverkat 

forskningen är inte fastställt. 

 

Studieresultaten ger enligt oss en rättvis bild av respondenternas svar då vi använt samma 

information av varje intervju för att få ett jämförbart material. Det är svårt att på förhand säga om 

undersökningen kommer att bidra med en bättre förståelse till respondenterna av den sociala 

situation de verkar i. Uppsatsen igenom har vi antagit ett objektivt och granskande synsätt för att 

upprätta pålitlighet. Vi har varit öppna för olika åsikter och försökt att i så stor mån det varit 

möjligt vara värderingsfria. Uppsatsen har även vid flera olika tillfällen granskats av både 

handledare och andra studenter, som fungerat som opponenter. Även här är vi medvetna om att 

respondenternas svar kan påverkas av vissa faktorer och att det alltid finns intern information 

som de inte vill dela med sig av. Överlag anser vi dock att vi har fått utförliga svar på samtliga 

ställda frågor.   
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2.5 Insamling av data 

Enligt Patel och Davidson (2003) är ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar så 

kallade primärkällor, övriga kallas sekundärkällor. Primär data samlas in av forskaren genom en 

vedertagen insamlingsmetod. Sekundär data är information som redan har samlats in av andra 

forskare eller består av register- eller bokföringsdata. Vetenskapliga artiklar är exempel på 

sekundär data (Olsson och Sörensen, 2007).    

2.5.1 Sekundär data  

Teorier, tidigare forskning och litteratur som främst går att finna under kapitel 3 och 4, men även 

i inledningen, utgörs av sekundär data. Utifrån vår ämnesidé började vi med att söka information 

genom sökmotorn www.google.se. Vi använde sökord som ”bostadsrättsmarknaden”, 

”bostadsbubbla”, ”prisutveckling på bostadsrättsmarknaden” och så vidare. Detta gjorde vi för att 

få en djupare inblick över ämnesområdet samt för att hitta ett tydligt fokus. Efter att vi hittat en 

inriktning, började vi söka information i databaser, litteratur och på Internet. Genom högskolans 

databas ”Samsök” sökte vi vetenskapliga artiklar efter vårt ämnesområde. Vi använde även 

”Hans Lind” och ”Stellan Lundström” som sökord då vi genom vår handledare fått information 

om att dessa författare hade publicerat flera vetenskapliga artiklar om fastighetsmarknaden. 

Genom artiklar av dessa författare hittade vi hänvisningar till andra författare som vi sedan 

använde som sökord. På skolans bibliotek lånade vi litteratur som behandlar fastighetsvärdering 

och vi använde även egen litteratur från tidigare kurser som tar upp olika vetenskapliga teorier. 

På Internet sökte vi allmän information om bland annat regleringar, prognoser, 

bostadsrättsmarknaden och det allmänna ekonomiska läget. Vi var bland annat inne på 

Finansinspektionens, Riksbankens, Boverkets, Konjukturinstitutets och de olika bankernas 

hemsidor, där vi hittade en hel del relevant information.   

2.5.2 Primär data 

All insamlad data som består av empiri, det vill säga information från representanter från SEB, 

Nordea, Swedbank och Handelsbanken samt mäklarföretaget Bjurfors är primär data. Denna 

information är insamlad av oss genom kvalitativa intervjuer med respektive respondent. Även 

informationen från potentiella köpare av bostadsrätter i Göteborgs innerstad utgörs av primär 

data, som vi själva har samlat in genom att dela ut enkäter. Denna del behandlas djupare i kapitel 

5. 

2.6 Källkritik 

För att kunna göra en bedömning av om fakta är sannolik eller inte måste en kritisk granskning av 

dokumentet göras. Inledande källkritik innebär att ta reda på när och var dokumentet skapades, 

och av vem (Patel och Davidson, 2003). Vi har under uppsatsens gång antagit ett kritsikt 

förhållningssätt då vi granskat all insamlad information. Speciellt kritiskt har vi granskat 

Internetkällor, därför har vi främst använt oss av information från statliga myndigheters hemsidor 

för att försäkra oss om pålitligheten. I inledningen använde vi oss dock av vissa tidningsartiklar 

från Internet i syfte att belysa ämnets problematik genom olika debatter, och därmed få fram 

skilda åsikter. Utöver information från statliga myndigheter har vi använt information från 

bankernas hemsidor, vetenskapliga artiklar och studentlitteratur. Dessa källor anser vi håller en 

hög grad av tillförlitlighet. I referenslistan anges källan på ett mer utförligt sätt än i den löpande 

texten.    

http://www.google.se/
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3 Det ekonomiska läget på bostadsmarknaden 
Vi kommer i detta kapitel inleda med att övergripande redogöra för det internationella och 

nationella ekonomiska läget, då vi anser att dessa är viktiga makroekonomiska faktorer som 

påverkar bostadsmarknaden. Sedan kommer vi utifrån olika ekonomiska faktorer att behandla 

det aktuella läget på bostadsmarknaden, både övergripande och specificerat mot Göteborgs 

innerstad. Fokus kommer att ligga på det ekonomiska läget idag men även behandla historiska 

aspekter tillbaka till 1990-talet samt framtida förväntningar.       

3.1 Det internationella ekonomiska läget 

 

 
 Figur 3. BNP-tillväxt 2010 

 (Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv, SCB 2010, s. 4). 

 

Världsekonomin håller på att återhämta sig i relativt god takt och BNP-utfallet visar på en positiv 

ekonomisk utveckling. I Euroområdet har det inte skett några större förändringar i tillväxttakten 

men den ligger fortfarande på en relativt låg nivå i jämförelse med övriga länder. Under 2012 

förväntas en starkare BNP-tillväxt över hela världen (Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv, 

SCB 2010). 

    

Europa 

Den Europeiska ekonomin har inte fått någon fart och fortfarande går det i långsam takt. De 

finansiella kriser som kommit från Grekland och även ur den irländska ekonomin har skapat 

obalans i Europas ekonomi. Oron finns att krisen sprider sig till andra länder och då främst till 

Sydeuropa. Många länder har svårt att få ihop sina budgetar och eventuella konsekvenser på 

BNP-tillväxten och sysselsättningen är svåra att förutse. Sveriges ekonomi ses som ett undantag 

från ekonomin i övriga europeiska länder (Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv, SCB 2010). 

3.2 Den svenska ekonomin 

3.2.1 Riksbankens styrning av reporäntan 

I Sverige har det skett en relativt hög ökning av BNP-tillväxten mellan det andra och tredje 

kvartalet (Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv, SCB 2010). Den svenska ekonomin fortsätter 
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att utvecklas i snabb takt och inflationen har efter den globala prisuppgången på energi och 

råvaror börjat ta fart. Förutsättningarna för en hög tillväxt i Sverige är goda och reporäntan höjs i 

takt med återhämningen i konjunkturen. Riksbanken har beslutat att gradvis höja reporäntan för 

att uppnå målet om två procents inflation och en rimlig nivå av resursutnyttjande. Under de 

senaste åren har hushållens skulder ökat snabbare än inkomsterna och om det fortsätter i samma 

takt så finns det en risk för att en obalans skapas i den svenska ekonomin. I samband med 

höjningen av reporäntan vill Riksbanken förebygga detta genom att göra det dyrare för hushållen 

att ta lån. Att gradvis öka reporäntan minskar risken för en ekonomisk obalans och kan även leda 

till att hushållens upplåning utvecklas lugnare (Penningpolitisk rapport, Sveriges Riksbank 2011). 

  

Den 27 april 2011 höjde Riksbanken reporäntan med 0,25 procent och den ligger i dagsläget på 

1,75 procent
9
.  

           

                                                                                                                                                                   

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Diagram över reporäntan över tiden  Figur 5. Reporäntan i siffror
10

 

(Penningpolitisk rapport, Sveriges Riksbank 2011, s. 8)  

3.2.2 Den svenska arbetsmarknaden 

Bostadsmarknaden är väldigt känslig mot störningar i arbetskraften (Demary, 2010). 

Arbetsmarknaden återhämtade sig snabbt under 2010. Andelen sysselsatta är nu uppe i samma 

nivåer som före konjunturnedgången. Men sysselsättningsgraden, det vill säga antalet sysselsatta 

som andel av arbetskraften, har ännu inte återhämtat sig till de nivåer som var före krisen. 

Indikatorer pekar på en fortsatt uppgång på arbetsmarknaden under första halvåret 2011. 

Konjunkturbarometern visar att andelen företag som planerar att anställa personal ligger på 

fortsatt höga nivåer. Även antalet nyanmälda till lediga platser hos Arbetsförmedlingen indikerar 

                                                 
9
 Riksbanken (u.å.). Tillgänglig:  

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912 [2011-05-02] 

 
10

 Riksbanken (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912 [2011-05-02] 

 

Per 

förändring 

Effektiv 

Repo- 

ränta 

Förändring  

i procent- 

enheter 

2011-04-27 1,75 0,25 

2011-02-16 1,50 0,25 

2010-12-22 1,25 0,25 

2010-10-27 1,00 0,25 

2010-09-08 0,75 0,25 

2010-07-07 0,50 0,25 

2010-04-21 0,25 0,00 

2010-02-17 0,25 0,00 

2009-12-23 0,25 0,00 

2009-10-28 0,25 0,00 

2009-09-09 0,25 0,00 

2009-07-08 0,25 -0,25 

2009-04-22 0,50 -0,50 

http://www.riksbank.se/
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912
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att efterfrågan på arbetskraft har stigit. Under 2010 föll arbetslösheten snabbt och under fjärde 

kvartalet  uppgick den till åtta procent. Som ett resultat av en stark efterfrågan på arbetskraft 

väntas arbetslösheten falla relativt snabbt även under första halvåret av 2011. Därefter fortsätter 

arbetslösheten att minska men i betydligt långsammare takt. Det beror dels på att tillväxten i 

produktionen och sysselsättningen dämpas, och dels på att utbudet på arbetskraft fortsätter att 

öka. Arbetslösheten väntas uppgå till knappt sju procent i slutet av 2011 (Konjunkturläget mars 

2011, Konjunkturinstitutet 2011).  

3.2.3 Arbetsmarknaden i Göteborg 

År 2009 präglades i stor utsträckning av finanskrisen och dess konsekvenser på 

tillverkningsindustrin. Men i slutet av året visades det tecken på att botten var nådd och 

ekonomin började sakta återhämta sig. Tillverkningsindustrin i allmänhet och fordonsindustrin i 

synnerhet hade stora problem under den rådande finanskrisen. En stark inbromsning av 

fordonsförsäljningen och en överproduktion kunde konstateras. Sedan dess har efterfrågan inom 

tillverkningsindustrin börjat öka. Prognoserna inför 2010 tyder på ett ytterligare förbättrat 

konjunkturläge och ett mer normaliserat läge för de flesta branscher (Göteborgs stad ÅR, 2009). 

 

Arbetslösheten var som lägst under 2008, därefter har den stadigt ökat. Allra mest steg 

arbetslösheten hos ungdomar. Under slutet av 2009 var 7,9 procent av befolkningen mellan 16 

och 64 år i Göteborg anmälda till arbetsförmedlingen som arbetslösa. Göteborg är den kommun i 

regionen som har de högsta nivåerna av arbetslöshet (Göteborgs stad ÅR, 2009). 

3.2.4 Hushållens disponibla inkomst 

Konjunkturnedgången som har skakat om hela Sveriges ekonomi, har i det stora hela inte lämnat 

några större spår på hushållens ekonomi. Trots att Sveriges BNP minskade med fem procent 

under 2009 så ökade den disponibla inkomsten med ungefär en procent. Enligt KI så förväntades 

den disponibla inkomsten öka med 3,1 procent under 2011. Förväntningarna bygger främst på 

förväntade löneökningar till följd av den ekonomiska återhämtningen (Boverkets indikatorer, 

Boverket 2010). 

  

Samtidigt som den disponibla inkomsten ökade med fem procent mellan 2008 och 2009 så 

minskade hushållens konsumtion med en procent. Enligt KI förväntas hushållens konsumtion 

öka, samtidigt som sparandet minskar inom den närmaste framtiden. Andelen ränteutgifter av 

den disponibla inkomsten har ökat från 2008 men trots det har det genomsnittliga hushållet mer 

pengar kvar efter att räntekostnaden är betald, jämfört med år 2000 (Boverkets indikatorer, 

Boverket 2010).  

3.2.5 Hushållens skuldsättning 

Hushållens belåningsgrad har ökat i snabbare takt än bostadspriserna. Hushållens belåning från 

bolåneinstitut var i sista kvartalet 2009 nästan 25 procent högre än under motsvarande period 

2007. Detta kan dock förklaras av möjligheten att belåna fastigheten och sedan använda 

pengarna till renovering eller till andra konsumtionsändamål. I slutet av 2010 låg hushållens 

skuldsättning på ungefär 170 procent, vilket innebär att hushållens skulder till bolåneinstitut 

motsvarade 170 procent av den disponibla inkomsten (Boverkets indikatorer, Boverket 2010). 
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3.2.6 Hushållens syn och förväntningar på den privata och den svenska ekonomin  

KI genomför månadsvis statistiska undersökningar om hushållens syn på den svenska ekonomin. 

KI menar att syftet med undersökningen är följande: 
 

”Undersökningen har till syfte att ge snabba kvalitativa indikationer om 

hushållens planerade inköp av kapitalvaror, attityder till den ekonomiska 

situationen i Sverige och för det egna hushållet samt till inflation och 

sparande.” (Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet 2011, s. 55). 

 

Hushållens attityder förändras ständigt och i följande text presenteras KI:s kommentarer om 

attityderna som sammanställts under februari 2011. 

   

Hushållens syn på den egna ekonomin 

Hushållens syn på den egna ekonomin är fortsatt optimistisk men har sjunkit något från januari 

2011. Färre hushåll än i januari ser det troligt att kunna spara något under de följande tolv 

månaderna. Den egna arbetslöshetsrisken har ökat lite under februari månad.  

 

Hushållens syn på den svenska ekonomin 

Hushållens inställning till den svenska ekonomin är mer optimistisk än tidigare. 47 procent av 

Sveriges befolkning anser att ekonomin är bättre idag jämfört med för ett år sedan och 44 procent 

tror att det kommer bli bättre inom de närmaste tolv månaderna. Ungefär hälften av hushållen tror 

att arbetslösheten kommer att sjunka under de närmaste tolv månaderna. 

   

Hushållen förväntar sig en inflationsnivå på 2,7 procent under de närmaste tolv månaderna, och 

de förväntade löneökningarna under samma tidsperiod är 3,1 procent. Hushållens förväntningar 

på den rörliga boräntan inom ett och två år ligger på 4,2 respektive 4,8 procent. Förväntningarna 

på fem års sikt ligger på 5,1 procent (Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet 2011). 

3.3 Den globala bostadsmarknaden 

Fastighetscykler är vanligt förekommande på etablerade bostadsmarknader. Dock är kunskapen 

om deras individuella funktioner för enskilda områden begränsad. Trots att myndigheternas 

politik främst fokuserats på att skydda hushållens inkomstnivå, har väldigt lite fokus riktats mot 

riskerna som associeras med bostadsägande. En djupare undersökning av förväntade framtida 

bostadspriser har två fördelar när det kommer till att förstå bostäders köpkraft. För det första 

kommer hushåll känna mer säkerhet inför att gå in på bostadsmarknaden om värdet av deras 

bostad inte förväntas sjunka i framtiden. För det andra kommer hushåll med väldigt begränsad 

inkomst att kunna gå in på marknaden utan rädsla för att deras bolåneskulder ska överstiga 

marknadsvärdet för bostaden (Reed och Wu, 2010). 

 

Depken II, Hollans och Swidler (2011) anser inte att det behöver finnas något samband mellan 

prisfall på en bostadsmarknad och en ”måttlig” lågkonjunktur. En ”måttlig” lågkonjunktur leder 

snarare till en minskning av antalet bostäder på marknaden samt en ökning av ”tid på marknaden” 

för befintliga bostäder. Men en tillräckligt allvarlig lågkonjunktur kan orsaka prissänkningar.  

Enligt Demary (2010) finns det en länk mellan bostadspriser och monetära och 

makroekonomiska faktorer. Dessa indikatorer var dock starkare under perioden mellan 1985 och 

2006 jämfört med perioden mellan 1970 och 1984. En orsak till detta kan vara en liberalisering 

av den finansiella marknaden. Demary (2010) har undersökt hur olika makroekonomiska faktorer 
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relaterar till varandra. Undersökningen omfattar tio OECD-länder. OEDC – Organisation for 

Economic Co-operation and Development är en organisation som grundades 1961 av 18 

europeiska länder samt USA och Kanada för att främja den globala utvecklingen. Idag är 34 

länder medlemmar, däribland Sverige
11

.  

 

De övergripande resultat som Demary (2010) kom fram till var att (1) En ökning av räntan leder 

till minskad output/produktion i alla tio länderna. Priserna stiger som svar på denna 

penningpolitiska stöt. Räntechocken leder till sjunkande bostadspriser på lång sikt, vilket är 

väntat då en ränteökning gör det dyrare för hushåll att finansiera sitt boende och då minskar 

efterfrågan på bostäder. Dessutom har nedgångar i output en negativ effekt på efterfrågan av 

bostäder. I alla länder utom Tyskland drivs bostadspriserna av output och räntor. (2) 

Bostadsprischocker har en positiv inverkan på prisnivå, output och ränta. Detta stämmer överens 

med att stigande bostadspriser ökar hushållens välfärd och den aggregerade efterfrågan. 

Framförallt har det en positiv inverkan på räntor. Räntan måste öka då en ökning i efterfråga 

leder till en ökad efterfråga på bolån. Han drog slutsatserna att inflations- och räntestötar sänker 

huspriserna medan outputstötar ökar dem. En orsak till detta kan vara att utbudet på bostäder är 

oelastiskt på kort sikt. Räntestötar förklarar mellan 12 – 24 procent av bostadsprisernas 

fluktuationer. Han menar även att inflation har identifierats som den viktigaste drivkraften bakom 

reala huspriser. 

3.4 Den svenska bostadsmarknaden 

Ungefär två tredjedelar av Sveriges befolkning bor i eget hus eller bostadsrätt. Hushållens 

skuldkvot har ökat i stadig takt med undantag för några få år från mitten av 1990-talet fram till 

2009. Även bolånens omfattning jämfört med bostadens marknadsvärde, det vill säga 

belåningsgraden, har ökat. Just bolånen dominerar den svenska lånemarknaden med 90 procent. 

3.4.1 Bostadsprisernas utveckling 

Bostadsrättspriserna har under de senaste åren ökat mer än priserna på småhus med undantag för 

finanskrisåren mellan 2007 och 2008. Sedan de lägsta noterade nivåerna under fjärde kvartalet 

2008 har priserna för bostadsrätter ökat med 30 procent i hela riket. Jämfört med småhus så har 

dessa endast ökat med 15 procent under samma period. En prisutveckling i sådan takt är 

självklart inte hållbar, anser Boverket. Upp- och nedgångarna i priserna har dessutom varit 

snabba och kraftiga (Boverkets indikatorer, Boverket 2010). 

3.4.2 Liten risk för prisfall 

Sedan 2008 har Boverket identifierat en måttlig prisökning som varit något högre under de första 

sex månaderna av 2010. Med detta i beaktande bedömer Boverket att det är relativt liten risk för 

ett större prisfall, då hushållens inkomster stiger och betalningsförmågan är god. Hushållens 

förväntningar om framtiden är höga men de är även medvetna om kommande räntehöjningar. 

Skärpta kreditprövningar har genomförts i samband med finanskrisen och bankerna kräver goda 

marginaler vid utlåning (Boverkets indikatorer, Boverket 2010). 

 

                                                 
11

 OECD (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_36734052_36761800_36999961_1_1_1_1,00.html [2011-05-11] 

http://www.boverket.se/
http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_36734052_36761800_36999961_1_1_1_1,00.html
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Figur 6. Utveckling av överlåtelsepriser på bostadsrätter 

 (Boverkets indikatorer, Boverket 2010, s. 20) 

3.4.3 Prisstatistik 

 
Figur 7. Årlig prisutveckling mellan 2007 – 2011

12
 

(Tabellen är baserad på årsrapporter för augusti månad) 
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 Mäklarstatistik (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.maklarstatistik.se/arkiv/pressmeddelande/gamla-pressmeddelanden.aspx [2011-04-16] 
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Figur 8. Prisutveckling per kvm på bostadsrätter i Göteborgs innerstad

13
 

3.5 Regleringar 

3.5.1 Regler och utveckling av belåningsgrader 

FI har årligen sedan 2006 gett ut rapporter om läget på den svenska bolånemarknaden. De gjorde 

nyligen en större undersökning av vilka belåningsgrader som användes av olika banker som norm 

för småhus, bostadsrätter och fritidshus vid bottenlån och topplån. Reglerna för hur en bostad fick 

belånas varierade mellan 75 och 95 procent av det bedömda värdet, oftast marknadsvärdet. De 

olika bankerna använde i princip samma regler vid belåningen oavsett objektstyp och geografiskt 

läge. Däremot hade en av bankerna något generösare regler för mer attraktiva orter och ett annat 

visade begränsningar i form av ett maximalt satt godkänt pris för mindre attraktiva kommuner 

(Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning, Finansinspektionen 2010). 

 

FI (2010) märkte av en viss åtstramning av de olika företagens interna regler i jämförelse med 

2008. Dessa regler gällde exempelvis belåningsgrad och krav på låneskydd. Undersökningen 

visade att belåningsgraden i nyutlåningen ökat under 2009 och en förklaring till detta kan vara 

ROT-avdragen. Detta eftersom hushåll i och med det kan utnyttja redan befintligt låneutrymme i 

fastigheten för att kunna finansiera reparationer och liknande av den. Genomsnittet för belåning 

av bostadsrätter var 75 procent och för småhus 68 procent.  

3.5.2 Bolånetaket 

FI släppte den 9 juli 2010 ett pressmeddelande om det nya bolånetaket: 

 
”Finansinspektionen har beslutat om ett allmänt råd för lån med bostaden som 

pant. Nya lån bör inte överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde. De 

nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2010”
14

. 
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 Mäklarstatistik (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.maklarstatistik.se/maeklarstatistik/kommun.aspx?Main=Centrum&LK=4007&Months=24&Extra1=8888

&Extra2=8888&Typ=Boratter&Ant=395 [2011-05-23] 
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 Finansinspektionen (u.å.). Tillgänglig: 
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Pressmeddelandet gör gällande att bostadslånen utgör den största delen av de svenska hushållens 

totala skuldkvot. FI vill med de nya allmänna råden främja en sund utveckling på 

kreditmarknaden samt öka konsumentskyddet genom att begränsa hushållens skulder. En för hög 

skuldsättningsgrad gör låntagarna mer känsliga för fluktuationer på bostadsmarknaden samt i 

ekonomin. Reglerna förväntas även motverka att bankerna använder högre belåningsgrader för att 

vara konkurrenskraftiga (Ibid). 

 

De nya reglerna gäller bara nya eller utökade lån med bostaden som pant. Omskrivning av redan 

befintliga lån eller nya krediter som ersätter tidigare, och som lämnats av ett annat företag 

omfattas inte av de nya reglerna så länge inte krediten utökas. De nya reglerna förväntas inte ge 

några väsentliga priseffekter på bostadsmarknaden (Ibid). 

3.5.3 Bolåneräntans utveckling över tiden 

 
Figur 9. Bankernas tremånadersränta i oktober månad över tiden

15
 

 

 

                                                                                                                                                              
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Bolanetak-pa-85-procent-fran-1-oktober/ [2011-03-09] 
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 Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea (u.å.). Tillgänglig: 

 

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&

sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B [2011-04-29] 

http://www.seb.se/pow/default.asp [2011-04-29] 

http://hypotek.swedbank.se/rantor/historiska-rantor/index.htm [2011-04-29] 

http://www.nordea.se/Privat/Boende/K%c3%b6pa+bostad/Historiska+bor%c3%a4ntor/783952.html [2011-04-29] 
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3.5.4 Bankernas aktuella boräntor och boränteprognoser 

Bindningstid Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

3 mån 3,96% 3,93% 3,57% 3,95% 

1 år 4,03% 4,00% 3,73% 4,10% 

2 år 4,43% 4,34% 4,03% 4,39% 

3 år 4,76% 4,69% 4,36% 4,76% 

5 år 5,27% 5,25% 5,78% 5,29% 

8 år 5,65% 5,64%   5,58% 

10 år 5,78%   5,10% 5,73% 

Figur 10. Räntesatser för bolån
16

 

 

Handelsbankens boränteprognos från den 29 april 2011 visar att ett fortsatt stigande ränteläge är 

att vänta. Den senaste finanskrisen visar att Sverige är starkt beroende av sin omvärld och har 

under det senaste året gynnats av exportmarknaden. De rekordlåga korta boräntorna under 

2009/2010 berodde på att Riksbanken under en längre period satt reporäntan till 0,25 procent, för 

att vända den djupa lågkonjunktur som rådde. Sedan sommaren 2010 har Riksbanken anpassat 

reporäntan efter mer normala konjunkturlägen. På grund av den förväntade boränteuppgången 

föreslår Handelsbanken helt eller delvis bundna lån för att kunderna ska säkra sina ränteutgifter 

och begränsa effekterna av uppgången
17

.  

 

Nordeas boränteprognos från den 20 april 2011 förutspår en fortsatt höjning av reporäntan under 

2011 efter indikatorer om stigande råvarupriser och inflationsförväntningar. I prognosen går att 

läsa att den rörliga bolåneräntan förväntas överstiga den tvååriga räntan inom ett halvår. Därför 

kan det vara till fördel för hushåll att binda räntan upp till två år. Även längre löptider kan vara 

attraktivt ur en försäkringssynpunkt. Om två år förväntas den rörliga räntan vara uppe i cirka fem 

procent, förutsatt att Riksbankens prognoser om reporäntan stämmer
18

. 

 

Enligt SEB:s prognos från den 20 april 2011 kommer den svenska ekonomin att fortsätta växa. 

Både export och efterfråga i Sverige har utvecklats starkt. En bättre konjunktur leder till en 

förbättrad arbetsmarknad och inflationstakten väntas även öka på grund av Riksbankens oro för 

                                                 
16

 Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank (u.å.). Tillgängliga: 

 

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&

sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B [2011-05-14] 

http://www.nordea.se/Privat/Boende/K%c3%b6pa+bostad/Bor%c3%a4ntor/201844.html [2011-05-14] 

http://www.seb.se/pow/default.asp [2011-05-14] 

http://www.swedbank.se/privat/rantor-priser-och-kurser/bolanerantor/index.htm [2011-05-14] 
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att sjunkande arbetslöshet ska medföra en för snabb lönestegring. Även ökade priser på råvaror 

och energi förväntas ge upphov till stigande inflationstakt. Prognosen antyder att hushållens 

räntekostnader kommer fortsätta stiga. Den förutspår även en kraftigare uppgång på korta räntor 

och en mildare uppgång på de längre räntorna. En ettårsränta kan i dagsläget vara ett mer lönsamt 

alternativ än tremånadersräntan då det enbart skiljer några tiondels procent mellan dessa
19

. 

 

Enligt Swedbanks ”Aktuell analys” från den 15 februari 2011, kommer räntorna öka även under 

de kommande tre åren. Riksbankens prognos om reporäntan som sträcker sig fram till början av 

2014 visar att en reporänta på 3,6 procent är att vänta vid den tidpunkten. Det skulle ge en rörlig 

tremånadersränta på cirka 5,7 procent med dagens marginaler. Swedbank råder sina kunder som 

ligger på en rörlig ränta att ställa in sig på ökade ränteutgifter och därmed anpassa sin ekonomi 

redan i dagsläget
20

. 
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 SEB (u.å.). Tillgänglig: 

 http://www.seb.se/pow/default.asp [2011-04-29]  
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 Swedbank (u.å.). Tillgänglig: 
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4 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen tar inledningsvis upp hur prisbildningen på 

bostadsrättsmarknaden går till. Sedan följer olika vetenskapliga teorier utifrån principal – 

agentteorin som kan relateras till relationen mellan långivare och låntagare samt hur bankerna 

bedömer låntagare. Sist följer och ett teoretiskt ramverk för bostadsbubblor samt olika 

författares syn på fenomenet.    

4.1 Bostadsrättsmarknadens prisbildning 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som upplåter lägenheterna i huset till 

medlemmar för nyttjande utan tidsbegränsning. På grund av upplåtelseformen kallas 

medlemsrätten för bostadsrätt. Medlemmar som innehar bostadsrätten kallas bostadsrättshavare. 

Köpeskillingen används oftast som marknadsvärde vid långivning i samband med bostadsförvärv 

(Lantmäteriverket, 2008).  

 

Prisbildningen på bostadsrättsmarknaden fungerar på samma sätt som för andra produkter, utifrån 

utbud och efterfråga. Det som är speciellt för bostadsrättsmarknaden är att efterfrågan kan öka 

och minska i snabbare takt än utbudet.  Det är oftast tillskott av nybyggnationer som ökar 

utbudet, och därför är utbudet på kort och medellångt sikt oförändrat. Förändringar i efterfrågan 

får ofta ett snabbt genomslag på bostadsrättsmarknaden och till följd uppstår efterfrågeöverskott 

eller efterfrågeunderskott. Detta kan resultera i prisuppgång eller prisnedgång. Variationer i 

efterfrågan beror på externa faktorer som bland annat förändringar i räntenivån, 

hyressubventioner, räntebidrag och skatteförändringar men framförallt beror variationerna på 

kommunens attraktivitet (Lantmäteriverket, 2008). 

4.1.1 Prispåverkande faktorer  

Läget 

Bostadsrättens läge är förhållandevis den viktigaste prispåverkande faktorn, förutom villkor och 

allmänna förutsättningar på bostadsmarknaden i stort. I attraktiva lägen är vanligtvis priserna på 

bostadsrätter höga, omsättningen är ofta låg och priset är relativt okänsligt för fluktuationer på 

den övriga bostadsmarknaden. I mindre attraktiva lägen gäller det omvända, priset är lägre, 

omsättningen är högre och priset är känsligt för fluktuationer på bostadsmarknaden. I större orter 

är oftast de centrala delarna mest attraktiva. Lägenhetens läge i fastigheten spelar stor roll för 

värdet, liksom sjö/havsutsikt och närhet till allmänna kommunikationsmöjligheter 

(Lantmäteriverket, 2008). 

   

Lägenhetsstorlek 

Lägenhetens storlek är näst efter läget den mest prispåverkande faktorn för bostadsrätter. 

Generellt sett gäller att ju större lägenheten är, desto högre är priset. Köpare värderar antal rum i 

lägenheten mer än antal kvadratmeter vilket innebär att en lägenhet på 60 kvadratmeter som har 

tre rum oftast har ett högre värde än en lika stor lägenhet som har två rum. Det är även så att 

bostadsrätter med fler rum oftast efterfrågas av hushåll på fler än en person och dessa har större 

ekonomiska möjligheter jämfört med ett hushåll på en person (Lantmäteriverket, 2008). 
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Standard och ålder 

Standard och ålder är prispåverkande faktorer och är i normalfallet kopplade till varandra.  Äldre 

lägenheter har vanligtvis lägre standard men har dock ofta ett mer centralt läge och årsavgiften 

brukar vara lägre. Detta leder i sin tur till att priset kan bli högre jämfört med en nybyggd 

lägenhet med högre standard och högre årsavgift samt med en belägenhet längre från centrum. 

Vid prissättning av äldre lägenheter är det viktigt att beakta hela husets skick då låg standard kan 

medföra högre drifts- och underhållskostnader som slår ut på årsavgiften framåt i tiden 

(Lantmäteriverket, 2008). 

  
Föreningens ekonomi 

Föreningens ekonomiska läge spelar roll för den årsavgift som föreningen tar ut. Det är av den 

anledningen viktigt att analysera föreningens finansiella rapporter för att kunna dra slutsatser om 

föreningens ekonomiska situation. Nettoskuldens storlek är den avgörande faktorn för hur stor 

årsavgiften ska vara i bostadsrätterna. Det är även bra att ta med föreningens lån och dess storlek 

i beräkningen då dessa kan ge höga räntekostnader vilket i sin tur driver upp årsavgiften 

(Lantmäteriverket, 2008).  

4.2 Principal – agentteorin 

En agentrelation uppstår under ett kontrakt där en part (principalen) anlitar en annan part 

(agenten) att utföra vissa tjänster. Under kontraktet delegerar principalen en del av 

beslutsfattandet till agenten. I en sådan situation är båda parterna nyttomaximerare och det är 

vanligt att agenten inte alltid handlar i principalens bästa intressen. Det problem som uppstår 

handlar om svårigheterna att förmå agenten till att agera för att maximera principalens välfärd 

och nytta. Agenten som kan jämföras med ledningen har istället andra intressen. Detta sker på 

principalens, ofta ägarnas bekostnad. På grund av ledningens befogenhet att fatta beslut kan 

denna överföra välståndet från ägarna till sig själva om ägarna inte ingriper (Godfrey et al., 

2006). 

 

Agentproblemet leder till att agentkostnader uppstår. Dessa kostnader motsvarar minskningen i 

välfärd som principalen upplever på grund av skillnaderna mellan principalens och agentens 

intressen. Agentkostnader kan delas in i tre olika kostnadsslag. Monitoring costs är kostnader för 

att övervaka och kontrollera hur agenten agerar. Exempel på övervakningskostnader är 

obligatoriska revisionskostnader, kostnader för att upprätta ledningens kompensationsplaner, 

budgetrestriktioner och operativa regler. I slutändan är det dock agenten själv som får stå för 

kostnaderna genom att dessa justeras efter agentens lön. Ju bättre rykte agenten har, desto mindre 

övervakning behövs och därmed kan agenten få en högre ersättning. Detta kan jämföras med 

utlåning till investerare. Om risken för att bevilja lån är stor, kommer långivarna att vilja 

övervaka företaget som pengarna investeras i för att se hur resultatet utvecklas. Som 

kompensation för dessa kostnader kommer långivaren att kräva en högre ränta eller låna ut 

pengarna under en kortare period. På det sättet har långivarna ett ”prisskydd”. Det är detta så 

kallade prisskydd som gör att det alltid är agenten själv som i slutändan bär kostnaderna för 

övervakning. Därför är agenten ofta mån om att agera i principalens intressen och etablera system 

för att försäkra sig om detta (Godfrey et al., 2006). 

  

Bonding costs kallas kostnaderna för att etablera dessa system då de är kostnader för att binda 

samman agentens intressen med principalens. Agenten står för dessa kostnader. Exempelvis kan 
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agenten/ledningen frivilligt förse principalen/ägarna med finansiell information kvartalsvis eller 

lämna kontrakt på att inte lämna ut viss information till konkurrenter. Kostnaderna omfattar 

därmed den tid och det arbete som lagts ner på att producera de finansiella rapporterna, 

ledningens begränsningar av aktiviteter som en följd av att de finansiella rapporterna kan avslöja 

ett opportunistiskt beteende samt det inkomstbortfall som uppstår genom att ledningen förbinder 

sig att sälja information till konkurrerade företag. Trots dessa kostnader kan det hända att agenten 

ändå inte handlar efter principalens intressen och inte lägger ner så mycket arbete som 

principalen önskar. Denna så kallade dödvikt som uppstår av skillnaden mellan vad agenten 

presterar och vad agenten skulle ha presterat om dennes intressen hade överensstämt med 

principalens, kallas residual loss (Godfrey et al., 2006).     

4.3 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information är en situation som uppstår vid en transaktion mellan två parter där den 

ena parten besitter otillräcklig kunskap om den andra parten som gör det omöjligt att fatta ett 

korrekt beslut vid genomförandet av transaktionen. Problemet kan relateras till ledningen och 

ägarna, där ledningen besitter bättre information om företaget än vad ägarna gör. Adverse 

selection och moral hazard är två följder av problemet med asymmetrisk information (Mishkin 

och Eakins, 2009).    

4.3.1 Adverse selection 

Problemet med adverse selection på finansiella marknader uppstår innan transaktionen. De med 

potentiellt störst kreditrisk är även de som mest aktivt söker lån och därmed har störst sannolikhet 

att bli valda. Exempelvis kan stora risktagare och bedragare vara väldigt angelägna om att få lån 

på grund av att de vet att de med stor sannolikhet inte kommer kunna/vilja betala tillbaka lånet. 

Adverse selection ökar risken att ett lån kan göras till en stor kreditrisk. Därför kan långivare 

bestämma att inte bevilja ett lån trots övrigt goda kreditrisker på marknaden (Mishkin och Eakins, 

2009). 

  

För att förklara adverse selection kan en jämförelse göras mellan två potentiella 

investerare/låntagare. Låntagare 1 är konservativ och lånar endast när det är stor säkerhet att 

investeringen kommer att betala sig. Låntagare 2 är tvärtom mycket riskbenägen och 

investeringen kan komma att vara mycket lönsam likaväl som det satsade kapitalet kan förloras. 

Den låntagare som mest aktivt kommer att söka lånet är låntagare 2 eftersom denne har mest att 

vinna om investeringen blir lönsam. Däremot är låntagare 1 den mest attraktiva kunden för 

banken eller långivaren då denna med större sannolikhet kommer kunna betala tillbaka lånet. 

Problemet här är att banken eller långivaren inte alltid har sådan information om sina låntagare 

och kan likaväl bevilja lån till båda låntagarna (Mishkin och Eakins, 2009). 

 

Det finns en del verktyg som kan användas för att lösa problemet med adverse selection. Ett sätt 

att lösa problemet är privat produktion och försäljning av företagsinformation för att kunna skilja 

mellan bra och dåliga företag. Ett annat sätt är statlig reglering för att öka informationen som 

företagen själva ger ut. Andra verktyg är finansförmedling och lån mot säkerheter (Mishkin och 

Eakins, 2009).        
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4.3.2 Moral hazard 

Moral hazard på finansiella marknader uppstår efter att transaktionen genomförts. Problemet 

berör den risk som kan uppstå om låntagaren engagerar sig i omoraliska aktiviteter. Moral hazard 

minskar sannolikheten att pengarna inte betalas tillbaka och långivare kan därför besluta om att 

inte bevilja lånet. På grund av att informationen är asymmetrisk går det inte alltid att informera 

sig om vad lånet som beviljas kommer att användas till. Ett sätt att beskriva moral hazard är att 

det handlar om intressekonflikter då en part av det finansiella kontraktet har incitament att 

undanhålla information för den andra parten eller att handla efter enbart egna intressen, istället 

för i den andra partens intressen (Mishkin och Eakins, 2009). 

 

Det finns även en del kontrollverktyg för att försöka lösa problemet med moral hazard. Banken 

kan exempelvis kräva att låntagaren ska specificera vad lånet ska användas till vilket begränsar 

låntagarens investeringsmöjligheter, det vill säga villkorade lån. Låntagaren kan även begränsas 

till att inte använda lånet till riskfyllda investeringar såsom investeringar i andra företag. 

Bankerna kan skapa restriktioner som förbinder låntagaren till att engagera sig i önskvärda 

aktiviteter som kan ge avkastning eller kräva en säkerhet för att bevilja lånet, exempelvis en pant. 

Banken som beviljar lånet kan även kräva regelbundna rapporter från låntagaren om hur 

investeringen fortlöper (Mishkin och Eakins, 2009). 

4.4 Bedömning av låntagare 

Under hösten 2009 genomförde FI en större undersökning av flera svenska storbanker med det 

dåvarande låga ränteläget, hushållens skuldökning och det osäkra makroekonomiska läget som 

grund. Undersökningens fokus låg på bankernas så kallade kvar-att-leva-på-kalkyler. De banker 

som undersöktes var Länsförsäkringar bank, Nordea, SBAB, SEB, Handelsbanken, 

Skandiabanken och Swedbank som tillsammans representerar ungefär 90 procent av den svenska 

bolånemarknaden. Undersökningen omfattade stickprov på 6 863 lån med en volym på 11,4 

miljarder kronor. Detta motsvarade ungefär 0,7 procent av den totala bolånestocken. Stickprovet 

omfattade 2 404 lån av bostadsrätter. De undersökta bankerna lämnade in underlag för utbetalda 

lån under perioden 28 – 30 september 2009. Månaden september har visat sig vara en aktiv 

månad på bostadsmarknaden och datumen representerar både ett månads- och ett kvartalsskifte 

(Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning, Finansinspektionen 2010). 

 

Bankerna i FI:s undersökning använde i första hand de uppgifter som kunden lämnat i sin 

låneansökan för att bedöma återbetalningsförmågan. Dessa uppgifter kontrollerades därefter med 

hjälp av en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Sedan gjordes en 

rimlighetsbedömning som ibland behövde kompletteras med andra intyg. Detta kan exempelvis 

vara arbetsgivarintyg för uppgiven inkomst. Det gjordes även normalt en så kallad credit scoring 

som är en statistisk riskbedömning av låntagaren. Därefter kunde bankerna göra en kvar-att-leva-

på-kalkyl (Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning, Finansinspektionen 

2010). 

 

Det är vanligt att banker gör årliga omvärderingar av sina kunders återbetalningsförmåga och 

detta görs genom statistiska metoder där grunden utgörs av bankernas egna interna data. Två av 

de undersökta bankerna använde sig även av kompletterande extern data från exempelvis 

kreditupplysningsföretag och skattemyndigheten. Detta kan ge information om förändrad inkomst 

(Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning, Finansinspektionen 2010). 
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4.4.1 Kvar-att-leva-på-kalkyl 

Samtliga undersökta banker gjorde en kvar-att-leva-på-kalkyl för respektive kund för att kunna 

fastställa om kunden skulle klara av åtagandet av det sökta lånet. Kalkylen beräknades med 

hänsyn till total lånesituation, boende- och driftskostnader och eventuella 

underhållsbidragskostnader. Efter dessa utgifter såg banken vad som fanns kvar av inkomsten och 

kunde sedan dra en schablon för kundens/hushållets levnadskostnader. Flera av bankerna hade 

även satt en gräns för hur stor andel som bokostnaden får utgöra av den totala disponibla 

inkomsten. I kalkylerna beräknades en ränta som betydligt översteg den aktuella räntenivån men 

kalkylerna varierade mellan bankerna. För just bolån användes kalkylräntor på mellan 6,5 och 

10,5 procent (Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning, Finansinspektionen 

2010). 

 

 
Figur 11. Hushållens inkomster och utgifter  

(Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning, Finansinspektionen 2010, s 8.) 

 

Schablonkostnaden för drift och underhåll beräknades vara lägre för bostadsrätter än för småhus, 

där kostnaden låg på mellan 3 000 och 4 000 kronor per månad. I vissa fall kunde de verkliga 

kostnaderna vara högre än schablonkostnaden och då användes dessa i kalkylen. 

Boendekostnaden bestod av hyra och avgifter till bostadsrättsförening. Hushållskostnader 

beräknades efter Konsumentverkets rekommendationer. Bankernas framräknade schabloner 

skilde sig dock när det kom till övriga levnadskostnader. För ett hushåll som består av två vuxna 

och två barn är schablonkostnaden beräknad till mellan 15 900 och 19 000 kronor (Den svenska 

bolånemarknaden och bankernas kreditgivning, Finansinspektionen 2010). 

4.4.2 Faktorer som påverkar hushållens återbetalningsförmåga 

FI (2010) har gjort ett antal stresstester av olika faktorer för att kunna bedöma hur 

återbetalningsförmågan förändras. En av bankerna ingår inte i stresstesterna då deras lämnade 

uppgifter inte var jämförbara vid beräkningarna. Dock utgör banken i fråga en relativt liten del av 

det totala antalet kunder och bedöms därmed inte nämnvärt påverka slutsatserna. 
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Då undersökningen genomfördes syntes inga tecken på att de svenska bolånen kunde vara något 

hot med den finansiella stabiliteten i Sverige. Stresstesterna som gjordes visade att det krävdes 

mycket höga nivåer av både räntan och arbetslösheten för att banksektorn skulle utsättas för 

märkbara kreditförluster. Däremot skulle banker som exponeras mot speciella kundgrupper eller 

regioner kunna vara mer känsliga för specifika förändringar som exempelvis en konkurs i ett 

ledande företag på en mindre ort. Undersökningen visade även att det inte behövdes så stora 

prisfall för att flera hushåll skulle få ett bolån som överstiger marknadsvärdet på bostaden. 

Ungefär tolv procent av låntagarna visade en belåningsgrad på över 90 procent för nytagna lån 

och ungefär en tredjedel visade en belåningsgrad på över 80 procent. Många av dessa hushåll är 

dessutom extra känsliga för att förlora en inkomst och då i synnerhet yngre låntagare som är 

ensamma (Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning, Finansinspektionen 

2010). 

4.5 Eventuella bubblor på bostadsmarknaden 

Under 2000-talet pågick det i flera länder diskussioner om en eventuell bostadsbubbla på 

marknaden i USA. Medan vissa författare som Case och Shiller (2003) och Shiller (2007) 

argumenterade för tydliga indikatorer på en bostadsbubbla i USA fanns det flera som ifrågasatte 

dessa argument, däribland Quigley (2003), Himmelberg med flera (2005) samt Smith och Smith 

(2006). Meningsskiljaktigheter om prisbubblor är inte ovanligt (Lind 2009).  

4.5.1 Definition av en bubbla 

Det första viktiga kännetecknet för en bubbla är att priserna ökar drastiskt. Definitionen av en 

drastisk prisökning kan exempelvis enligt Lind (2009) vara om priset fördubblas under en 

femårsperiod eller om priset ökar med minst 50 procent under en treårsperiod. Det andra är att 

priserna faller tillbaka till en ungefärlig ursprunglig nivå kort efter att priserna nått sin topp. Ett 

prisfall på minst 50 procent kan anses som drastiskt. Perioden mellan att priserna ökar till att de 

sjunker igen kan vara som mest i ett eller två år. Har priserna däremot stabiliserats på en hög nivå 

under exempelvis en treårsperiod är det rimligtvis ingen bubbla. Ovanstående förutsättningar för 

en bubbla måste dock ses till situationens helhet, historiska mönster samt den specifika 

marknaden (Lind, 2009). 

4.5.2 Idealtyper 

Varje bubbla har olika förutsättningar men Lind (2009) nämner tre ”idealtyper” där olika 

specifika förutsättningar dominerar. 

 

En rent spekulativ bubbla: I det här fallet anser köpare att de aktuella priserna är för höga och 

kommer fortsätta stiga under en period för att sedan troligtvis falla. Innan de faller kommer 

försäljning ske för att vinst ska kunna göras. 

 

En bubbla byggd på irrationella förväntningar: I det här fallet blir aktörerna på marknaden 

överoptimistiska och förväntar sig en snabb ökning av priserna över en lång period. Därför 

betalas ett högt aktuellt pris på grund av en kombination av olika antaganden som inte följer ett 

historiskt mönster eller andra starka belägg, som exempelvis hög inkomst eller låg ränta. Här 

förväntas köparna inneha fastigheten under en längre tid. 
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En bubbla byggd på irrationella institutioner: I det här fallet är den huvudsakliga förutsättningen 

för bubblan ett principal – agentproblem. Aktörer på marknaden har motiv att betala ett högre 

pris än vad som följer historiska mönster eller starka belägg. Grundläggande för denna typ av 

bubbla är att köparen av bostaden inte planerar att ta hand om förlusten som uppstår då priser 

drastiskt faller. Den som lånar ut pengarna planerar att senare lägga över förlusten på exempelvis 

staten (Lind, 2009). 

4.5.3 Teoretiskt ramverk för att förklara en bubbla enligt Lind (2009) 

Makroekonomisk situation: Bubblor inleds ofta under en relativt extrem högkonjunktur som varar 

under en jämförelsevis lång period. 

  

Strukturella ekonomiska förändringar: Den våg av avregleringar under 1980-talet kan nämnas 

som ett exempel på en strukturell förändring bakom den globala fastighetsbubblan under 1990-

talet. 

   

Kapital- och kreditmarknaden: Då priset på en tillgång drastiskt ökar måste aktörerna kunna 

betala det högre priset och då är krediter ofta nödvändiga. Den svenska fastighetsbubblan under 

1990-talet kan i de flesta analyser kopplas till den generösa utlåningen. 

  

Föreställningar och förväntningar från aktörerna samt aktörernas incitament: För att kunna 

förstå förändringar i tillgångens pris är det viktigt att veta hur människorna som köpte tillgången 

till det högre priset resonerade. 

 

Det finns en del frågeställningar kring detta. Hur många köpare planerar att inneha tillgången 

under en kortare period? Under en period av prisökningar förväntas det att merparten av köparna 

planerar att sälja kort efter fastighetsköpet. Hur många aktörer på marknaden tror att 

fastighetspriserna kommer att fortsätta stiga och under hur lång period? Köpare är villiga att 

betala ett högt pris om de tror att priserna kommer vara ännu högre i framtiden. Att vänta med att 

köpa kan leda till högre framtida priser. Är förväntningarna inför framtiden rationella? 

Hypotetiskt agerar människor mindre rationellt under en period av stigande priser (Lind, 2009). 

 

Enligt Lind (2009) finns det olika indikatorer bakom en bubbla. Den första indikatorn är 

relationen mellan pris/inkomst och det främsta syftet med denna relation är att identifiera 

situationer där stora prisökningar ofta följs av prissänkningar. En stor ökning, minst 50 procent 

under en treårsperiod, leder nästan alltid till att relationen mellan pris/inkomst ökar. 

Boendeutgiften som indikator avser relationen mellan den genomsnittliga köparens nominella 

räntebetalning och dennes inkomst. Ett flertal ekonomer har pekat på fallande nominella räntor 

som en grundläggande orsak bakom prisökningar från 1998 men detta synsätt har även kritiserats. 

Detta på grund av argumentet att om räntorna faller under en lägre inflation borde det motivera 

köpare att betala ett högre pris. Utbudet av bostäder indikerar att fallande räntor leder till en ökad 

efterfråga på bostadsmarknaden och därmed till ökade priser. Det ökade priset leder till ökad 

lönsamhet vid husbyggande och därigenom ett större utbud. På längre sikt faller priserna till en 

nivå som bestäms av byggkostnaderna. Det argumenteras för att ju lättare det är att öka utbudet, 

desto större sannolikhet är det att de ökade priserna är en del av en bubbla. 

 

Köparnas förväntningar på priserna påverkar marknaden och ett tecken på en bubbla är att 

köpare förväntar sig ökade priser trots att priserna redan har ökat under en period. Exempelvis 
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kan förväntningar handla om att priserna kommer fortsätta stiga eller stabilisera sig på en nivå 

som är högre än historiska trender eller att det är näst intill riskfritt att investera i en fastighet 

under en period mellan tre till fem år. Även köparnas otålighet och finansiella risktagande 

påverkar marknaden. Idag finns det indikatorer som visar att köparna blir allt yngre eller att de 

köper bostäder av en allt högre kvalitet. Köparna idag tenderar även att välja mer riskfyllda 

finansieringsalternativ än tidigare samt amorterar mindre än innan. Indikatorer visar att bankerna 

och kreditmarknaden har blivit mer liberal vid utlåning och bedömning av beviljande av krediter 

till hushåll. Ett spekulativt beteende kan ses som en indikator som kan leda till en bostadsbubbla. 

Exempelvis är det idag fler köpare än tidigare som planerar att sälja sin bostad inom en snar 

framtid (Lind, 2009).            

4.6 Orsaker bakom den globala bostadsbubblan  

Under 1990/2000-talet kom det nya former av kreditinstitut för bolån, så kallade ”subprime”. 

Dessa jobbade för att möjliggöra lönsam utlåning till mindre kreditvärdiga låntagare, under 

antagandet att bostadspriser alltid ökar. Typiskt för dessa lån var rörliga räntor som efterhand 

steg. Samtidigt ökade the Government Sponsored Enterprises (GSE) utlåningen till människor 

med relativt dålig kreditvärdighet. De som styrde dessa institut kände säkerhet i att flera andra 

institut gjorde samma sak (Shiller, 2009). 

 

Kaizoji (2009) skriver att den senaste bostadsbubblan i USA har orsakat en allvarlig nedgång i 

USA:s ekonomiska tillväxt sedan hösten 2008. Han har undersökt de främsta orsakerna till att 

bubblan skapades genom en modell av bostadsmarknaden som bedömer faktorer bakom 

bostadspriserna. Han kom fram till att de främsta orsakerna bakom bostadsbubblan i USA från 

2000 – 2006 är det oelastiska utbudet av bostäder i storstadsområdena och 2) nedgångar i 

bolåneräntorna och bostadspremierna på grund av den massiva expansionen av krediter mot 

säkerhet. Dessa faktorer var starkt påverkade av den politik som regeringen och ”the Federal 

reserve Board” utförde (Kaizoji, 2009). 

 

Bostadsbubblan kan ses som den främsta orsaken bakom finanskrisen, och bubblan i USA är den 

hittills största finansiella bubblan i USA:s senare historia. Den började blåsas upp under början av 

1998 och fortsatte till andra kvartalet av 2006. Efter det började bostadspriserna att falla och 

kraschen utlöstes av en dramatisk ökning i misskötsel av bolån och utmätning/upphävande av 

”subprime” bolån (Kaizoji, 2009). 

 

Enligt Shiller (2009) hade finanskrisen, som kom 2007, rötter som härstammade från tidigt 1990-

tal. Då förändrades människors attityder och därmed de finansiella institutionerna, dock på ett sätt 

som inte följde omgivningens förändring. Det var en stor börsbubbla i slutet av 1990-talet som 

varade fram till början av 2000, då bubblan sprack. Dock fick den nytt liv 2003 och blev som 

störst i oktober 2007. Denna inflation på aktiemarknaden kan associeras med den nya teknologin 

som Internet förde med sig. Erfarenheten påverkade människors bilder av dem själva och USA 

blev en investerarnation, vars självkänsla förknippades med utsikter till vinstgivande handel. 

Denna högkonjunktur följdes av en annan högkonjunktur, på bostadsmarknaden. Enligt 

S&P/Case-Shiller National Home Price Index steg bostadspriserna med 85 procent i reala termer 

mellan 1997 och 2006. Sedan dess har de fallit ungefär halvägs tillbaka till de nivåer som rådde 

1997. Många började då tänka i banor att fastighetspriser endast kan gå upp och inte ner. Shiller 

(2009) anser det svårt att förstå att så många människor, även intelligenta nationella ledare, 
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verkade tro på detta då det inte fanns några giltiga skäl till det. Styrkan i detta påstående är 

kraften av ett flockbeteende, både det rationella där människor förutsätter att andra människor har 

information och det irrationella.  

 

Depken II, Hollans och Swidler (2011) har studerat bostadsmarknaden i Las Vegas mellan 1994 

och 2009 i syfte att undersöka anatomin hos den fastighetsbubbla som sprack under 2007 och var 

början på en lågkonjunktur. Författarna kom fram till att den starka prisutvecklingen ledde till 

spekulationer om högre framtida priser. Många affärsmän försökte därmed göra vinst genom att 

köpa bostäder, renovera dem och sedan sälja dem dyrare. Detta ökade efterfrågan på bostäder i 

huvudstadsregionerna, vilket ytterligare drev upp priserna. Byggföretagen svarade med att bygga 

fler bostäder. Tillväxten på bostadsmarknaden i Las Vegas blev högre än befolkningstillväxten, 

vilket resulterade i att det inte längre var lönsamt att köpa, renovera och sälja bostäder. Först när 

dessa aktiviteter hade minskat väsentligt började bostadspriserna att falla. Detta, tillsammans med 

en alltmer skakig arbetsmarknad med hög arbetslöshet, ledde till att antalet utmätningar ökade 

trots politiska insatser. I en uppgående marknad kan banker sälja bostäder relativt snabbt utan att 

behöva sänka priserna. Men under 2008 – 2009 var inflödet av inteckningar vid personlig 

konkurs större än utflödet hos banker. Utmätningar ledde till ytterligare prisnedgångar som 

orsakade mer utmätningar i området.  

4.7 Råder det en bostadsbubbla på den svenska bostadsmarknaden?  

För många länder innebar finanskrisen slutet av en lång period av stadigt ökande huspriser. 

Jämfört med andra länder klarade sig Sverige bra ur krisen, trots ett mindre prisfall på 

bostadsmarknaden. Även om priserna gick ner med fem procent under 2008 har denna nedgång 

redan vänt. Under de senaste 15 åren har Sverige haft en kraftig tillväxt i bostadsrättspriserna. 

Priserna nådde bottennivåerna i början av 1996 i samband med fastighetskraschen, men efter det 

har bostadspriserna stigit kontinuerligt i 15 år med undantag för IT-kraschen och år 2007. Mellan 

1997 och 2009 ökade bostadspriserna med cirka 176 procent i löpande priser, vilket ger en real 

ökning på 133 procent. Utvecklingen av bostadspriserna har gått hand i hand med hushållens 

skuldsättning (Frisell och Yazdi, 2010).       

4.7.1 Ökningen av disponibel inkomst 

Mellan 1997 och 2009 har hushållens disponibla inkomst ökat från 198 000 kronor till 330 000. 

Detta är en kraftig ökning av välståndet. Ökningen i disponibel inkomst beror både på högre 

reallöner och på skattelättnader. Om övriga faktorer är oförändrade så bör bostadspriserna således 

ha ökat med 50 procent i reala termer för att räntekvoten ska stanna på samma nivå som 1997. 

Detta påstående bygger på antagandet om att de disponibla inkomsterna driver upp utvecklingen 

av bostadspriserna i förhållandet 1/1. Men det är förmodligen en underskattning enligt 

författarna. Hushåll med lägst inkomst anser det svårast att få lån och bor i hög utsträckning i 

hyreslägenheter. Samtidigt har den disponibla inkomsten hos kreditvärdiga hushåll ökat mer än 

medelinkomsten under samma period (Frisell och Yazdi, 2010).   

4.7.2 Lägre reala bolåneräntor 

Hushållens reala räntekostnader har sjunkit sedan slutet av 1990-talet. Minskningen av hushållens 

reala räntekostnader beror på tre olika faktorer, lägre realränta, lägre marginaler för bankerna och 

övergången till allt kortare räntebindningstider. Idag är Sverige bland de länder som har den allra 

lägsta räntekostnaden (Frisell och Yazdi, 2010). 
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Lägre realränta 

Riksbanken bedömer regelbundet nivåerna för en ”normal” reporänta. Reporäntan bör i princip 

motsvara inflationsmålet plus den reala räntan, där den reala räntan motsvarar den långsiktiga 

årliga nivån av produktivitetstillväxt i Sverige. I februari 2010 ändrande Riksbanken sin 

bedömning av den normala nivån av reporäntan och det innebär att den normala genomsnittliga 

reporäntan har minskat med 0,25 procent (Frisell och Yazdi, 2010). 

  

Lägre marginaler för bankerna 

Bankernas räntemarginaler för bostadslån har minskat under det senaste decenniet. Denna 

utveckling kan förklaras av ökad konkurrens, större kostnadseffektivitet och lägre kapitalkrav för 

bostadslån. Bankernas tillägg har i princip halverats mellan 1997 och 2009 (Frisell och Yazdi, 

2010). 

  

Kortare räntebindningstider 

Under de senaste 15 åren har hushållen valt att inte binda räntan i allt större utsträckning. 

Andelen bolån med rörlig ränta var cirka 8,0 procent år 1997, jämfört med 69 procent under 

2009. Förändringen i beteendet hos hushållen ökar låneriskerna men sänker ränteutgifterna 

(Frisell och Yazdi, 2010).  

 

Författarna beräknar att de strukturella förändringarna som har skett på kreditmarknaden under 

det senaste decenniet, som leder till lägre reala bolåneräntor, kan förklara 65,70 procent av 

prisuppgången på bostadsmarknaden (Frisell och Yazdi, 2010). 

4.7.3 Andra påverkande faktorer 

Bankernas utlåningspraxis har förändrats avsevärt under 2000-talet, särskilt för bolån. De 

viktigaste förändringarna berör avbetalningarna och amorteringarna, som har gjort det lättare för 

människor att komma in på bostadsmarknaden. Unga hushåll med liten förmögenhet och relativt 

låga inkomster, men med höga förväntade framtida inkomster, kan nu konkurrera med hushåll 

som redan finns på bostadsmarknaden på ett helt annat sätt, jämfört med för 10 – 15 år sedan. 

Detta kan ha haft en betydande inverkan på bostadspriserna. Den genomsnittliga 

återbetalningstiden har ökat från 49 till 87 år under perioden 2002 till 2009. Kravet på 

kontantbetalning har minskat från en generell nivå på 25 procent år 1997 till ungefär tio procent 

år 2009, och bankernas kreditregler har blivit mer ”generösa” sedan 1997 (Frisell och Yazdi, 

2010). 

4.7.4 Slutsatser av Frisell och Yazdis undersökning 

Författarna har i sin studie kommit fram till att kombinationen av högre reala disponibla 

inkomster (50 procent) och lägre reala bolåneräntor (65,70 procent) kan förklara 87 procent av 

prisernas uppgång på bostadsmarknaden (115,70 av 133 utgör 87 procent). Slutsatsen bygger på 

att svenska bostäder inte var övervärderade 1997 och att hushåll investerar lika stor andel av sin 

disponibla inkomst i boende 2009 som de gjorde 1997 (Frisell och Yazdi, 2010). 
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5 Metod 
Vi har valt att lägga avsnittet som behandlar det praktiska tillvägagångssättet vid de kvalitativa 

intervjuerna och enkätundersökningen efter kapitel 3 och 4. Detta för att utformningen av de 

olika frågorna till stor del bygger på litteraturen och teorin. Kapitlet tar upp urval av 

respondenter, genomförande av intervjuer och enkätundersökningen och slutligen en etisk 

diskussion.  

5.1 Urval av banker 

Efter att vi bestämt oss för att undersöka bostadsmarknaden ur tre perspektiv, där fokus ligger på 

bankerna, var det ganska självklart att det empiriska materialet mestadels skulle bestå av 

kvalitativa intervjuer med de fyra största bankerna i Sverige. Dessa är SEB, Nordea, Swedbank 

och Handelsbanken. Vi valde dessa banker för att de är störst i Sverige och därmed anser vi att de 

representerar marknaden. Enligt Bryman (2002) finns det olika typer av urval inför kvalitativa 

intervjuer. Att säga att vi gjorde ett bekvämlighetsurval stämmer bäst in på hur vi gjorde urvalet. 

Ett bekvämlighetsurval brukar enligt Bryman (2002) vara ett resultat av faktorer, som 

tillgängligheten på individerna som ska intervjuas och som annars kan vara svåra att få tag i. 

Urvalet av respondenterna gjordes efter studiens syfte som dels är att undersöka hur de fyra 

storbankerna arbetar med kreditgivning till privatpersoner i Göteborgs innerstad. Naturligt föll 

det sig att vi ville att våra respondenter skulle arbeta på kontor i centrala Göteborg och arbeta 

med just kreditbedömningsprocessen av privatpersoner som söker lån för bostadsrätt i Göteborgs 

innerstad.    

5.2 Genomförande av kvalitativa intervjuer med banker 

Vi tog kontakt med våra intervjupersoner genom att först ringa till respektive bank. Genom att 

förklara vårt ärende fick vi direktnummer till personer på de olika bankerna som bäst passade vår 

studie, nämligen de som sköter kreditgivning till privatpersoner. Vi kunde därefter boka in möten 

med dessa personer. Det tog längre tid än vi hade beräknat att få kontakt med dessa och vi fick 

ringa ett antal samtal innan vi lyckade få möten inbokade på alla fyra banker. Dock lyckades vi få 

tider relativt omgående och samtliga intervjuer genomfördes inom en period om två veckor. 

Intervjuerna genomfördes i samband med möten på de olika bankerna i slutna kontor som gjorde 

att inga yttre faktorer påverkade på ett störande sätt. Innan den första intervjun lånade vi en 

diktafon från studentcentrum som vi hade under hela den tvåveckorsperiod då intervjuerna ägde 

rum. Innan varje intervju frågade vi respondenten om vi kunde använda diktafonen till att spela in 

intervjun. Detta var okej hos samtliga banker. Vi använde även iPhone samt gjorde egna 

anteckningar för att säkerställa att vi fick med all information om diktafonen av någon anledning 

skulle sluta fungera. 

        

Intervjuer är med största sannolikhet den mest frekvent använda metoden vid kvalitativ 

forskning. Kvalitativa intervjuer skiljer sig vanligtvis från intervjuer i samband med kvantitativ 

forskning. Tillvägagångssättet brukar vara mindre strukturerat vid kvalitativ forskning då det 

betonar generalitet vid formulering av frågeställningarna samt en tyngd på respondentens egna 

ståndpunkter. Forskaren vill även ha fylliga och detaljerade svar och respondenten kan intervjuas 

fler än en gång. Vid kvalitativ forskning används främst två olika typer av intervjumetoder som 

båda gör intervjuprocessen flexibel. Ostrukturerade intervjuer innebär att respondenten får svara 

väldigt fritt och intervjun liknar ett vanligt samtal. Vid semi-strukturerade intervjuer är frågorna 

ofta generellt formulerade men följer ändå ett frågeschema. Det lämnas utrymme för intervjuaren 



 

34 

att ställa uppföljningsfrågor och frågorna kan även ställas i en annan ordning. Vid kvantitativ 

forskning används vanligen en strukturerad intervjuform. Vid strukturerade intervjuer ställer 

intervjuaren frågor till respondenten efter ett i förväg fastställt frågeschema där frågorna ofta är 

väldigt specificerade och ger respondenterna olika svarskategorier. Målet är att de olika 

respondenterna ska möta samma, så kallade, frågestimuli och därmed säkra att svaren kan 

sammanställas på ett jämförbart sätt (Bryman, 2002).  

 

Innan genomförandet av de kvalitativa intervjuerna valde vi att utgå ifrån en semi-strukturerad 

intervjumetod. Frågorna hade dock en grad av standardisering då de var specifikt utformade samt 

att vi valde att ställa frågorna i ordningsföljd. Dock ställde vi en del uppföljningsfrågor under de 

olika intervjuerna för att inte gå miste om viktiga svar. Vi har även kontaktat några av bankerna i 

efterhand via mail då vi kände att vissa svar var oklara samt att vi även kom på vissa följdfrågor i 

efterhand som vi behövde ha svar på. Själva frågorna formulerades allt eftersom vi läste in oss på 

ämnet och skrev den teoretiska delen. Samma frågeformulär har använts till samtliga intervjuer 

på de olika bankerna och innan intervjuerna skickade vi ut mail med frågorna till två av bankerna, 

som önskade detta, innan intervjutillfället. Vi anser att det finns både för- och nackdelar med 

detta. En fördel är att svaren kan vara mer genomtänkta och utförliga men samtidigt kan även de 

spontana svaren gå förlorade, som kan avslöja mer.  

5.3 Urval av potentiella köpare 

Även urvalet av potentiella köpare baserades på ett bekvämlighetsurval då enkäten delades ut till 

de spekulanter som fanns tillgängliga på visningarna. Dock valdes visningarna ut mer 

specificerat, främst efter aktuell visningsdag och efter antal rum i lägenheten, för att få en 

variation av respondenterna. Vi valde dessutom enbart visningar av lägenheter som låg i centrala 

innerstaden. Olika människor är ute efter olika typer av lägenheter, exempelvis märkte vi att äldre 

par gick på visning av de lite dyrare och större objekten medan yngre par eller yngre 

ensamstående gick på visningar av en- eller tvårummare.      

5.4 Genomförande av utdelning av enkäten  

Vi fick kontakt med de potentiella köparna genom att gå på öppna visningar som låg ute på 

Hemnet.se. Hemnet är en internetsajt för bostadssökningar. På sidan fyller man i olika parametrar 

som man eftersöker, exempelvis område, bostadstyp, pris och boarea
21

. Vi valde att endast fylla i 

område och bostadstyp, det vill säga Göteborgs innerstad och bostadsrätt. Sedan sorterade vi 

objekten efter visningsdag och valde att gå på de visningar som dels passade vårt schema och 

dels gav en variation av respondenterna. På visningarna gick vi aldrig in i själva bostadsobjektet 

utan vi väntade i trappuppgången eller utanför huset för att inte störa under visningen. När 

spekulanterna kom ut presenterade vi oss och förklarade kortfattat vårt ärende och frågade om de 

ville fylla i en enkät. Vi fick främst positiv respons medan vissa hade bråttom att komma 

därifrån. De personer som gick på visningar av de mindre objekten märkte vi var mer villiga att 

svara. Vi tror att det beror på att de var närmare vår ålder än de som gick på visningar av de 

större objekten. 

  

                                                 
21

 Hemnet (u.å.). Tillgänglig: 

www.hemnet.se 
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Intervjuerna gjordes i enkätform då vi ansåg att det är det mest tidseffektiva och lättaste sättet att 

få respondenterna att delta. Studien av potentiella köpare är även en kvantitativ undersökning där 

vi lägger vikt vid kvantifiering av data och analys och inte vid ord. Det finns både för- och 

nackdelar med att göra intervjuer i enkätform jämfört med vanliga intervjuer. De båda metoderna 

är likartade forskningsinstrument men skiljer sig främst i det avseendet att ingen intervjuare är 

med och ställer frågor under en enkätundersökning. Detta kan vara till nackdel då respondenterna 

kan behöva hjälp under svarstillfället och det finns heller ingen möjlighet till uppföljningsfrågor 

(Bryman, 2002). Just för den här typen av intervju ansåg vi att enkäter lämpade sig bäst, dels för 

att respondenterna i viss mån får vara anonyma men främst för att vi tror att det kan vara svårt att 

få köparna att ställa upp på intervjuer då det är tidskrävande för dem. Även för oss var det mer 

tidseffektivt. Dessutom sökte vi snarare en bredd än ett djup i svaren. Vårt mål var att göra en så 

enkel enkät som möjligt men samtidigt med hög kvalitet. Enkäten delades ut till 18 stycken 

respondenter och det tog cirka fem minuter för varje respondent att fylla i enkäten. Vi stod i 

närheten av respondenterna under tiden de fyllde i enkäten för att kunna svara på eventuella 

frågor.  

 

Frågorna formulerade vi allt eftersom som vi läste in oss på ämnet och skrev den teoretiska delen. 

Enkäten bestod främst av slutna frågor då vi ansåg att det är mest tidseffektivt för respondenterna 

då dessa antagligen vill komma iväg så snart som möjligt efter att ha besökt en visning. Vi hade 

lagt in två följdfrågor som vi ansåg relevanta att få personliga svar på. Dessa följdfrågor kom 

efter en rangordningsfråga. Frågorna var indelade i olika kategorier, bostaden, priset och bankens 

lånevillkor. I slutet av enkäten hade vi även frågor om respondentens profil. Sammanlagt var det 

15 frågor. 

5.5 Urval av mäklare 

Urvalet av mäklare baserades på ett bekvämlighetsurval som resulterade i att vi fick intervjua 

Henric Hugestam, som är chefsmäklare på Bjurfors. Hugestam kan branschen och har arbetat på 

Bjurfors sedan 2003 och idag ansvarar han för alla mäklare på Bjurfors som säljer bostadsrätter i 

Göteborg. Vi valde Bjurfors då vi hade fått ett intryck av att de är stora på de lite dyrare 

bostadsrätterna och det visade sig att de har störst marknadsandel på de lite dyrare bostadsrätterna 

i Göteborgs innerstad. Utifrån Hugestams erfarenhet, position och ansvar ansåg vi att hans 

kunskap och åsikter var värdefulla utifrån studiens syfte.  

5.6 Genomförande av kvalitativ intervju med mäklare 

Genom Sven-Erik Christensen som är högsta chefen på Bjurfors i Göteborg fick vi kontakt med 

Henric Hugestam. Hugestam bokade sedan in en tid för intervju relativt snabbt. Innan intervjun 

utgick vi dels från den teoretiska delen och dels från frågorna på enkäten som vi delade ut till 

potentiella köpare så att de övergripande ämnena stämde överens med enkätfrågorna. Intervjun 

var av kvalitativ karaktär och i ostrukturerad form, vilket innebär att forskarna mest använder sig 

av en lista med ett antal övergripande ämnen som ska undersökas. Det finns ingen speciell 

ordningsföljd bland ämnena och intervjun kan liknas vid en informell diskussion mellan två 

parter. Respondenten får svara och associera fritt och fördelen med ostrukturerade intervjuer är 

att åsikter inte begränsas på samma sätt som vid strukturerade intervjuformer (Bryman, 2002). 

 

Intervjun genomfördes på Bjurfors huvudkontor i centrala Göteborg, i ett stängt rum utan 

störningar. På detta vis kunde respondenten koncentrera sig på ämnena som togs upp vilket höjer 
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intervjukvaliteten. Vi använde oss av en iPhone för att spela in intervjun i syfte att få ut så 

mycket som möjligt och inte missa viktiga svar. Ingen diktafon fanns tillgänglig den dagen. Vi 

antecknade även under hela intervjun som backup om något skulle gå fel med inspelningen.  

5.7 Etisk diskussion 

Bryman (2002) tar upp fyra olika krav som berör etiskt ansvar och som forskarna måste uppfylla 

vid samhällsvetenskapliga undersökningar. Informationskravet handlar om att forskaren ska 

informera berörda personer om den aktuella undersökningens syfte. Det innebär att 

intervjupersonerna ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de 

inte vill gå vidare. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter om de som 

ingår i en undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet så att obehöriga inte 

får tillträde till dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in från 

intervjupersonerna endast kommer att användas för forskningens syfte. 

5.7.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi anser att vi har uppfyllt samtliga ovannämnda krav under genomförandet av vår undersökning. 

Alla intervjupersoner har blivit informerade om forskningens syfte och hur vi skulle använda den 

insamlade informationen. Därmed uppfylls informationskravet och nyttjandekravet. Vi skickade 

även ut mail till samtliga respondenter med information om uppsatsens publicering och frågade 

då också om någon önskade att vara anonym. Innan intervjuerna frågade vi samtliga respondenter 

om vi fick spela in intervjun i syfte att upprätta en så hög tillförlitlighet som möjligt. All 

information som samlats in har behandlats konfidentiellt. En bankrespondent ville vara anonym 

med sitt namn så vi valde att kalla denna för ”respondent 3”. Därmed har vi uppfyllt 

konfidentialitetskravet. Eftersom samtliga personer frivilligt har medverkat i undersökningen så 

uppfyller vi även samtyckeskravet.  

5.7.2 Enkäter 

Även vid utdelningen av enkäterna anser vi att vi har uppfyllt de fyra kraven för etiskt ansvar. De 

visningar som vi hittade på Hemnet.se var öppna och med hänsyn till mäklarna gick vi aldrig in 

på visningen utan stod utanför porten och tog kontakt med de potentiella köparna då de var på 

väg ut. Detta för att undvika att de blev störda innan visningen. Vi presenterade oss och berättade 

kortfattat om undersökningen och dess syfte. Sedan frågade vi om de kunde tänka sig att svara på 

en enkät som skulle ta cirka fem minuter att fylla i. På detta sätt uppfyllde vi informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Enkäten inleder även kort med att presentera oss samt vad 

vi undersöker. Där beskrivs att alla uppgifter kommer att behandlas anonymt, vilket uppfyller 

konfidentialitetskravet.     
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6 Empiri och analys av banker 
I det här kapitlet redogör vi först för den empiri som samlades in hos bankerna genom kvalitativa 

intervjuer. Empirin har främst koncentreras på bankernas perspektiv men ändå vara öppen för 

allmänna åsikter om bostadsmarknaden. Efter empirin följer en analys av det insamlade 

materialet. 

6.1 Presentation av de undersökta bankerna och kredithandläggarna 

6.1.1 SEB 

SEB grundades 1856 och är idag en ledande nordisk finansiell koncern med cirka 17 000 

anställda och fyra miljoner privatkunder. Deras strategi är att främst vara en relationsbank. 

Verksamheten har en internationell prägel och finns representerat i ett 20-tal länder runt om i 

världen. SEB erbjuder rådgivning och andra finansiella tjänster till de baltiska länderna
22

 (SEB 

ÅR, 2010). 

 

Den 22 mars hade vi avtalat tid med Mikael Olsson och Jenny Johansson på SEB, Östra 

Hamngatan 24 i Göteborg. De jobbar på en enhet som kallas Företagscenter Väst där Olsson är 

chef och Johansson biträdande företagsrådgivare. Emma Jonasson, var med under intervjun då 

hon går SEB:s traineeprogram och gör sin praktik där. Hon är biträdande företagsrådgivare på 

SEB:s kontor i Backadal. Varken Olsson eller Johansson arbetar med privatkrediter utan deras 

enhet finansierar själva bostadsrättsföreningen. 

6.1.2 Nordea 

Nordeas historia går tillbaka till 1820 och deras vision är att vara en ”great European bank”. Med 

ungefär 1 400 kontor och tre miljoner förmåns- och privatkunder är de den största 

finanskoncernen i norden och Östersjöregionen
23

. 

 

Den 29 april hade vi avtalat möte med Anna-Karin Gustafsson på Nordea, Västra Hamngatan 1 i 

Göteborg. Gustafsson är kontorschef och arbetar med kreditgivning till privatpersoner.   

6.1.3 Swedbank 

Swedbank härstammar från den svenska sparbanksrörelsen och dess historia går tillbaka till 1820. 

De är en fullsortimentsbank för både privatpersoner och företag i Sverige men även i de baltiska 

länderna. Swedbank har 9,5 miljoner privata kunder, 340 kontor i Sverige och 220 kontor i 

Baltikum. Antalet anställda uppgår till 17 200
24

.  
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 SEB (u.å.). Tillgänglig:  

http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se [2011-04-06] 

 
23

 Nordea (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.nordea.com/Om+Nordea/52062.html [2011-04-14] 

http://www.nordea.com/About%2bNordea/Nordea%2boverview/History/51412.html [2011-04-14] 
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 Swedbank (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.swedbank.se/om-swedbank/index.htm (hämtad: 2011-04-26) 
 

http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se
http://www.nordea.com/Om+Nordea/52062.html
http://www.nordea.com/About%2bNordea/Nordea%2boverview/History/51412.html
http://www.swedbank.se/om-swedbank/index.htm
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Den 29 mars hade vi avtalat möte med en kontorschef på Swedbank i Göteborg, som har valt att 

vara anonym. Personen kommer fortsättningsvis att kallas för respondent 3. Respondent 3 är 

kontorschef på ett av Swedbanks privatkontor och arbetar med kreditgivning till privatpersoner. 

6.1.4 Handelsbanken 
Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder med ett rikstäckande 

kontorsnät i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. Banken grundades 1871 och 

har idag närmare 11 000 medarbetare samt verksamheter i 22 länder (Handelsbankens ÅR, 2010). 

  

Den 1 april 2011 intervjuade vi Charlotta Larsson och Malin Sjödin på Handelsbanken, Östra 

Hamngatan 23, Göteborg. Larsson är privat marknadschef och Sjödin är privat-

/företagsrådgivare. 

6.2 Det ekonomiska läget på bostadsmarknaden ur ett tidsperspektiv 

6.2.1 SEB 

Under 1980-talet var det ur ett tidsperspektiv billigare att låna pengar jämfört med idag. 

Inflationen ”fixade allt” och man kunde dra av alla räntekostnader. Sedan kom skattereformen 

som hejdade detta, så i reala termer har det blivit dyrare att låna pengar ur ett lite längre 

perspektiv. Det har under den senaste tiden varit en period med låg inflation och det som drivit 

upp den disponibla inkomsten är skattereformen snarare än löneökningar. Mer pengar har blivit 

disponibla genom olika avdrag samtidigt som räntorna har fallit, så det har upplevts som att 

boendekostnaden har blivit billigare då folk har haft mer pengar att röra sig med. Så 

prisstegringen på bostäder kan ses som en kombination av högre inkomster och låga räntor, anser 

Olsson.  

 

Johansson tror att orsaken till att folk belånar sig allt högre idag är att det har kommit in nya 

kreditinstitut på marknaden som inte ställer så höga krav. Men den höga skuldkvoten menar 

Olsson, är en politisk fråga. Han ser ingen risk för bankens kreditportföljer eftersom de har balans 

i både belåningsgrad och kundernas återbetalning. Det som banken kan göra internt är att ”skruva 

på sina egna parametrar”, exempelvis ökade krav på högre ränta. Det interna anpassas efter hur 

det ser ut i omvärlden. Kreditförlusten på bolånestocken är väldigt liten och det är inte där banken 

gör kreditförluster, menar Olsson. Dock anser han att det inte är rimligt för ett hushåll att belåna 

sin inkomst mer än fem gånger. 

6.2.2 Nordea 

Gustafsson anser att det har varit väldigt låga räntor, hög disponibel inkomst och hög 

sysselsättning genom tiden. Detta har sammantaget gjort att folk kan styrka sin 

återbetalningsförmåga och som en ytterligare parameter är efterfrågan väldigt hög just i 

storstäder. Dessa, menar hon, kan vara de främsta faktorerna bakom de stigande 

bostadsrättspriserna. 

  

Gustafsson berättar vidare att den lågkonjunktur som varit, har varit en speciell lågkonjunktur. De 

som har haft jobb, har fått skattelättnader och haft det förhållandevis bra och dessa har kunnat ta 

på sig mer lån och konsumera. Det kan vara en bidragande faktor till att skuldkvoten är så hög. 

Idag lever vi även i en annan kultur där människor har ett annat agerande. Det är ”okej” idag att 
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låna till konsumtion, som till en bil eller en semesterresa, menar hon. Man behöver inte alltid 

spara ihop till allting, vilket inte var synen för ett antal år sedan. Även det kan vara en bidragande 

faktor till den ökade skuldkvoten. Gustafsson anser dock att det kan uppstå konsekvenser om man 

blir av med sitt jobb och har en hög skuldsättningsgrad. Därför behöver banken, men även 

kunden, säkerställa att denna klarar av detta.  

6.2.3 Swedbank 

Respondent 3 anser att låga räntor och högre inkomster har varit en bidragande orsak till att 

människor har haft råd att köpa dyrare bostäder. Bankerna tjänar inte lika mycket pengar på bolån 

idag som under mitten av 1990-talet, vilket även kan bero på ökad konkurrens mellan bankerna. 

Förut hade alla kreditinstitut ganska lika räntor. Respondenten menar vidare att det i en 

uppåtgående marknad är relativt ofarligt för banker att låna ut pengar. Kunden kan då lätt sälja 

sin bostad och få pengarna tillbaka vilket gör det tryggt både för banken och för kunden. 

Problemen uppstår då bostadspriserna går ner och kunden inte får ut den summa som betalades 

vid köpet. 

 

Den ökade utlåningsgraden till hushåll beror främst på att det har varit en uppåtgående marknad, 

berättar respondent 3. Konsekvenserna av en hög belåningsgrad uppstår då folk blir arbetslösa 

eller sjuka och därmed får mindre pengar disponibla. Bostadsmarknaden har lugnat sig idag, det 

är inte längre sådan hysteri på visningarna som innan finanskrisen, menar respondent 3. Tidigare 

var det lätt att både köpa och sälja. Kunderna gjorde inga dåliga affärer vilket ledde till att 

priserna blev väldigt höga. 

6.2.4 Handelsbanken  

Sjödin och Larsson instämmer med att bankernas marginaler har halverats sedan 1997 och kravet 

på kontantinsats har generellt sett minskat från 25 procent till 15 procent, som det är idag. Även 

återbetalningstiden har ökat från cirka 40 år till 80 år. Den föregående generationen har försökt 

betala av sina bolån, men så går det inte till idag. Man blir inte skuldfri tills man går i pension. 

När räntan är låg så har människor större utrymme att amortera men man ska inte glömma av att 

spara också. Sjödin anser att alla bör spara en buffert för att klara av förändrade tider. Nu när 

räntan har varit väldigt låg så har Handelsbanken rekommenderat sina kunder att spara mer, men 

det är givetvis många som istället har konsumerat mer, tror Larsson. Folk har blivit vana vid att 

ha mer pengar kvar i kassan. Lånevillkoren har inte förändrats nämnvärt sedan 1997, men under 

en period så lånade Handelsbanken ut till 90 procent, berättar Sjödin. Idag är det hårdare krav för 

att bevilja lån.  

 

Sjödin menar att den låga räntenivån har gjort att kunderna har haft råd att låna lite mer. 

Belåningsgraden har varit relativt hög även historisk sett och samtidigt har Sverige haft en 

förmåga att följa USA, där det fanns en vision om att alla ska äga sitt eget boende. Dessutom 

flyttar fler och fler in till storstäderna och där är det ofta brist på hyresrätter, så konsekvenserna 

av det kan vara att man måste äga för att ha någonstans att bo. Detta i kombination med låg ränta 

och låga krav på kontantinsats kan ha lett till överkonsumtion där folk har dragit på sig mer 

skulder än innan. Skuldkvoten påverkar självklart ekonomin nu när räntan går upp, men Sjödin 

tror att folk kommer att klara sig bra ändå. 
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6.3 Bostadsrättsmarknadens prisutveckling över tiden 

6.3.1 SEB 

Den prisökning som varit är inte rimlig, enligt Johansson, men det har att göra med utbud och 

efterfråga. Att räntorna har varit så låga har gjort att fler haft råd att låna pengar till en bostad och 

därmed haft råd att lägga ett lite högre bud. Det är alltid svårt att avgöra om priset som kunden 

ska betala är det rätta eller inte, men enligt Olsson funderar de inte över om varje objekt ligger 

inom ett rimligt pris utan de har system för detta. Exempel på parametrar som kan skilja priset på 

en bostadsrätt från ett vanligt jämförelsepris är balkong och sjöutsikt. I bankens värld är 

försäljningspriset det yttersta beviset som representerar ett pris på en fungerande marknad. 

Slutpriset som utgör köpeskillingen beror helt på vilka som varit på visningen och fattat intresse 

för lägenheten. Johansson menar att det genom en försäljning har skett en värdering av bostaden 

av en auktoriserad värderingsman och om priserna sedan har stigit kraftigt går de inte in och 

värderar. På en väl fungerande innerstadsmarknad sker inga sådana resonemang kring om priset 

är rimligt eller inte. Enligt Olsson skulle de inte låna ut en krona om de utgick från att alla 

bostadsrätter var övervärderade med 20 procent. Kunderna skulle då gå till en annan kreditgivare. 

Om priset kommit ur en budgivning eller utifrån värdet på fastigheten har inte så stor betydelse 

utan det viktiga är att kunden har ett lånelöfte som den ska klara av att hålla.  

 

Bubblan som det diskuterats om sedan den förra fastighetskrisen i början av 1990-talet har ökat. 

Johansson tror att den förr eller senare kommer att spricka men det kan inte helt gå hål i den då 

människor alltid kommer att behöva någonstans att bo. Hon påpekar även att det är hennes 

privata åsikt. Banken har ingen officiell åsikt i den frågan men det finns vissa saker som tros kan 

dämpa prisökningen. Räntorna är på väg uppåt och införandet av bolånetaket borde begränsa 

antalet som stiger in på marknaden. Bolånetaket har gett lite effekt men kraven från bankerna 

skulle även kunna öka internt, sett genom att exempelvis reglera skuldsättningen. Bolånetaket är 

till för att skydda både banken och kunderna då dessa inte ska kunna överbelåna sig och det enda 

kunderna då kan förlora är sin egen insats. 

 

Det byggs också mer idag, menar Johansson och hon tror att en anledning till att efterfrågan inte 

har minskat är att det historiskt har byggts väldigt lite i Göteborg. Så länge det finns behov av 

bostäder och folk flyttar till Göteborg kommer priserna att hållas uppe. Det är inte lönsamt att 

bygga hyresrätter jämfört med bostadsrätter på grund av att bostadsrätterna är högre värderade. 

Sammantaget påverkar dessa faktorer balansen mellan utbud och efterfråga vilket borde dra ner 

prisutvecklingen. Olsson ser ingen bubbla inom den närmaste framtiden. Det krävs extremt höga 

räntor kombinerat med arbetslöshet för att det ska bli en bubbla. Bubblan på 1980/90-talet sprack 

på grund av att statliga regleringar ändrades. Idag finns inga direkta faktorer som kan påverka 

marknaden, utan det är en fri marknad på ett annat sätt. Marknaden justerar alltid sig själv med 

jämvikt i utbud och efterfråga, menar Johansson och hon tror att den gör det även på 

bostadsmarknaden. 

6.3.2 Nordea 

Gustafsson tycker att den rådande marknaden är hyggligt fungerande i utbud och efterfråga och 

det sätter ett marknadspris. Det går alltid att diskutera det ”rätta” priset för en bostad. Det finns 

många personer som anser att värdet är över- respektive undervärderat och det finns flera 

parametrar man kan titta på. Men den viktigaste frågan är, för vem är priset det rätta, anser 



 

41 

Gustafsson. När Nordea överväger att bevilja finansiering av en bostad där köpet redan har skett, 

så är priset en avgörande parameter. Men givetvis tar de med i beaktning om priset verkar rimligt. 

Det kan gå åt båda hållen men väldigt ofta är priset rimligt, säger Gustafsson. Hon anser även att 

bostadspriserna överlag är rimliga så länge det råder lika stor efterfråga som i dagsläget, samt att 

kundens återbetalningsförmåga är god. Nordea fokuserar dock inte på priset i 

kreditbedömningsprocessen, utan på kundens återbetalningsförmåga. Säkerheten, som utgörs av 

bostaden, är av sekundär betydelse. Nordeas mål är inte att äga en massa bostäder, utan de vill att 

kunden ska kunna betala tillbaka.  

 

Räntorna är fortfarande väldigt låga, vilket gör att fler har råd att betala mer och priserna drivs 

därmed upp. I media har det under en tioårsperiod spekulerats om vi är nära en fastighetskris, 

men man kan se det ur ett annat perspektiv. Så länge folk har jobb och sysselsättningen är hög, så 

ser Gustafsson inget problem med den rådande prisutvecklingen på bostadsrätter. Det skulle 

däremot uppstå problem om Sverige skulle gå in i en djup depression med hög arbetslöshet. 

Därför tycker hon ändå att priserna är rimliga i Göteborgs innerstad. Nordea är med på många 

visningar och Gustafsson berättar att på den senaste visningen för en bostadsrätt kom det över 30 

personer, vilket måste tyda på att ett intresse och en efterfråga finns. Det är inte heller bankens 

uppgift att avgöra om priserna är rimliga utan, det är upp till köparna. Så länge Nordea som bank 

kan bevilja lån förutsatt att kunden har den återbetalningsförmåga som krävs så är prisernas 

utveckling okej. Självklart belånar Nordea aldrig mer än de tror att de kommer få tillbaka.  

 

SBAB, som är en konkurrent till Nordea, skrev nyligen en artikel där den demografiska 

fördelningen i landet studerades. Artikeln som SBAB presenterar, anser Gustafsson är intressant, 

då den visar hur åldersstrukturen ser ut i samhället. Det har aldrig tidigare varit så många 

förstagångsköpare i trettioårsåldern som ska in på marknaden och köpa sin första bostad. Detta 

tyder på att efterfrågan inte kommer att minska, utan snarare öka, vilket artikeln av SBAB 

belyser. Men Gustafsson tror att när samhället nu går in i en högkonjunktur med stigande räntor 

så kommer prisstegringen att dämpas. Hon tror inte att vi kommer se prisstegringar på tio procent 

längre, men prisstegringen kommer ändå att bestå. Detta beror framförallt på att vi i Sverige har 

en bra löneutveckling, hög sysselsättning och en stor efterfråga på bostadsmarknaden. Men det 

kommer kanske inte vara lika ”hett” på marknaden som det under en period har varit. 

6.3.3 Swedbank  

Respondent 3 tycker inte att priserna på bostadsrätter är rimliga men det är efterfrågan som styr 

och därför dras priserna upp, attraktiva objekt håller sig längre i värde än mindre attraktiva 

objekt. Dock utgör köpeskillingen det pris som marknaden är beredd att betala vid det aktuella 

tillfället och då ska det avspegla värdet på bostaden, anser respondenten. Men samtidigt måste 

hänsyn tas till läge, objektets typ, storlek och kvadratmeterpris. Man vet inte riktigt om det är en 

bubbla men Swedbank har inte fått några indikationer på att bostadsmarknaden är på väg mot en 

bubbla. Respondenten ser en bubbla då hushåll inte får ut den summa de betalat för bostaden vid 

en eventuell försäljning. När tillgången på bostäder är större än efterfrågan blir det oftast en 

bubbla. Göteborg är en tillväxtkommun och så länge det finns ett tryck som det är i innerstaden, 

blir det ingen bubbla. Många vill bo i innerstäder vilket driver upp priserna. Respondenten anser 

dock att många lägenheter är otroligt dyra. Det går även att se olika prisbelägg på olika delar av 

centrum, exempelvis är Linné- och Vasastaden lite dyrare, liksom Avenyn och 

Lorensbergsområdet, men kommer man lite utanför själva innerstaden som ändå är relativt 

centralt, så är priserna genast lite lägre. 
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Respondent 3 jobbade i banken på 1990-talet och menar att då var det en bubbla på 

bostadsmarknaden. Folk lämnade i princip sina bostäder eftersom de inte hade råd att bo kvar. 

Det var ett överskott på bostäder då det hade byggts en hel del innan, vilket kan vara en 

bidragande orsak till att bubblan kom. Idag är det istället brist på bostäder.  

 

Swedbank har ett team av ekonomer med Cecilia Hermansson som chefsekonom, som ger ut 

olika boendeindex. Dessa visar hur stor del av förvärvsinkomsten som läggs på boende i olika 

städer i Sverige och syftet är att mäta förändringar i hushållens köpkraft. Hushållens 

bolånekostnader bör enligt Swedbanks definition inte överstiga 15 procent av förvärvsinkomsten 

före skatt (detta motsvarar cirka 25 procent av den disponibla inkomsten). När indexet är 100 så 

använder hushållen 15 procent av sin inkomst till bolånekostnader. Är indexet över 100 så har 

hushållen bättre köpkraft än normen och är det under 100 så har hushållen sämre köpkraft än 

normen. Exempelvis i Stockholm, Göteborg och Malmö ligger indexet under 100. I dessa städer 

läggs mer av inkomsten på boende än vad som görs i övriga landet. Boindexet i 

Göteborgsregionen låg på 89,9 under fjärde kvartalet 2010. 

6.3.4 Handelsbanken 

På frågan om försäljningspriset alltid är det ”rätta” värdet för en bostad eller om de tar med i 

beaktning om bostaden är över- eller undervärderad vid långivning är ett generellt svar på frågan 

ja, men inte alltid, menar Sjödin och Larsson. Det är individuellt för varje objekt. Det kan 

normalt skilja 10 – 20 procent mellan jämförbara lägenheter men om det skiljer sig närmare 40 – 

50 procent så kan det tyda på att något är fel. Då krävs det närmare eftertanke, men grundregeln 

är att köpeskillingen oftast avspeglar marknadspriset, berättar Sjödin. Det finns särskilda fall och 

särskilda områden där de vet att folk är villiga att betala lite mer än vad marknadsstatistiken visar. 

Men där är det oftast de kapitalstarka som köper vilket innebär att banken inte tar någon större 

risk vid den finansieringen, på grund av att köparna lägger en större kontantinsats. Det viktigaste 

är att man känner till marknaden och läget där bostadsobjektet ligger för att avgöra om 

försäljningspriset är rätt, anser Sjödin och Larsson. Det område som Sjödin och Larsson arbetar 

inom ses som kärnan av Göteborgs innerstad. 

 

Sjödin och Larsson tror båda att prisutvecklingen i storstäderna kommer att stabiliseras, men den 

kommer inte att gå ner. Många flyttar in till storstäder på grund av att de anses attraktiva samt att 

arbetsmöjligheterna är större, vilket leder till en hög efterfråga. Många gånger så tror man inte att 

priserna kommer att öka mer, men efter fem eller tio år så har priserna gått upp ytterligare, 

berättar Larsson. Priserna i London och Stockholm går upp, och Göteborg och Malmö följer 

därefter. Det är ytterligare en anledning till varför priserna inte kommer att sjunka. Det är mer 

riskabelt att köpa bostäder på mindre orter eftersom efterfrågan där är förhållandevis låg, anser 

de.  

6.4 Faktorer som påverkar bolåneräntan 

6.4.1 SEB 

Den rörliga boräntan påverkas omedelbart av reporäntan medan den långa räntan påverkas mer av 

andra parametrar, exempelvis inflation. Riksbanken kan egentligen inte påverka denna direkt. 

Johansson beskriver att det brukar se ut så att den fasta räntan stiger iväg uppåt före den rörliga 
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räntan till en viss nivå. När folk sedan börjar tro på stigande räntor och ökad inflation, då börjar 

den fasta räntan stiga just på grund av allmänhetens förväntningar. Sedan stiger ofta den rörliga 

räntan och när reporäntan väl höjs sticker den iväg och går om den fasta. Olsson menar att vid 

någon punkt kommer de långa räntorna vika när korträntorna höjs, som vid förväntningar om en 

lägre inflation. Då går de långa räntorna ner medan de korta går upp. De lever två olika liv.  

 

Hur kunden ska binda räntan beror ur en privatrådgivarsynpunkt på kundens ekonomiska 

marginaler. Om kunden har mycket pengar kvar efter att räntorna är betalda, då klarar den en 

räntehöjning som kan komma med den rörliga räntan, medan exempelvis en nybliven barnfamilj 

rådgivs att ligga på en fast ränta för att varje månad veta sin räntekostnad. Därför är det helt upp 

till vem kunden är och hur dennes ekonomi ser ut. SEB:s privatekonom Gunilla Nyström har 

uttalat sig om att kunden bör dela upp låneportföljen. En gammal bankklassiker är att binda 

”hälften hälften”. Råden på SEB har individuell karaktär men det finns även generella råd.   

 

Banken kan även rekommendera kunden att spara mer, exempelvis nu när räntan är låg, så man 

har råd med ränteutgifterna när det väl kommer en höjning. Ju bättre privatekonomi kunden har, 

desto mer kan den spela med sina pengar och desto mer rörligt i portföljen kan den ligga. Är 

kunden högt belånad bör den binda pengarna i större utsträckning. Olsson anser att kundens 

förhandlingsförmåga om boräntan är hög då de har individuell räntesättning och beräknar 

lönsamhet utifrån hela affären. 

6.4.2 Nordea 

Nordea gör aldrig ränteprognoser för mer än två år. Gustafsson menar att förändringar av 

reporäntan slår direkt mot Nordeas rörliga bolåneränta, medan den prognostiserade (bundna) 

bolåneräntan mer påverkas av inflation och framtida förväntningar. Detta gäller generellt för hela 

finansvärlden, anser Gustafsson. Nordea råder inte sina kunder att ligga på den rörliga räntan, då 

exempelvis den ettåriga bundna räntan i dagsläget är billigare än den rörliga räntan. Det de 

rekommenderar kunden är en blandning av olika bindningstider, utifrån kundens förutsättningar 

och ekonomiska situation men också utifrån hur kunden är som person. Generellt sett 

rekommenderar Nordea sina kunder tre olika bindningstider, det vill säga en ettåring, en tvååring 

och en treåring, berättar Gustafsson. Hon menar vidare att de har sina satta bolåneräntor, men de 

utgår även från ett helhetskoncept. Det innebär att ju fler affärer kunden har med Nordea, desto 

mer benägna är de att diskutera räntorna. Det är väldigt individuellt, om kunden bara har bolånen 

hos Nordea så är räntan inte förhandlingsbar, men om kunden är helkund så kan de diskutera 

eventuella rabatter, berättar Gustafsson. Nordea har officiella räntor och det är det som gäller, de 

diskuterar inte räntan med alla kunder.  

6.4.3 Swedbank 

Månadsvis får Swedbank in nya ränteprognoser. Dessa visar dels reporäntans påverkan på den 

rörliga räntan och dels den fasta räntans utveckling på olika bindningstider. Respondent 3 tror att 

den rörliga tremånadersräntan kommer att följa reporäntan medan den fasta räntan mer påverkas 

av marknadens förväntningar. Det skiljer i dagsläget inte mycket mellan en tvåårsränta och en 

femårsränta. I slutet av 2008 låg den rörliga räntan på cirka 6,5 procent. Knappt ett år senare var 

den nere på historiskt låga nivåer (1,5 procent) och sedan dess har den vandrat uppåt. Det som är 

anmärkningsvärt enligt respondenten är att folk redan har glömt att den rörliga räntan för bara 

några år sedan var 6,5 procent. Detta menar respondenten kan vara en risk, speciellt för den yngre 
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generationen då dessa inte har någon längre historisk erfarenhet av räntenivåer. De är mindre 

erfarna och kan ofta tänka ”om kalkylen går ihop, då köper jag”. Men de kanske inte får så 

mycket kvar att leva på. Kunden måste alltid ta ett eget ansvar.  

 

Vid mötet med kunden görs en riskprofil av denna. Kunden får svara på i vilken mån 

bolånekostnaden kan röra sig, hur aktivt ränteförändringar följs, utrymme för att hantera ökade 

räntekostnader och hur länge kunden planerar att bo i bostaden. Även det totala lånebeloppet 

läggs in. Exempelvis en högrisktagare kan rekommenderas att ha 25 procent bundet och 75 

procent rörligt på tre månader. En medelrisktagare kan ha delat bundet på fem och tre år och 50 

procent rörligt. En lågrisktagare kan ha 50 procent bundet på fem år, 25 procent bundet på tre år 

och 25 procent rörligt. De flesta kunder delar upp sin låneportfölj. Det viktigaste är att kunden är 

komfortabel med sin månadskostnad. Riskprofilen ger en rekommendation åt kunden, ungefär 

som en placeringsrådgivning, fast med lån. Många kunder väljer att ha rörligt för att de har hört 

att det är billigast och i slutändan är det kunden som väljer. 

 

Varje kund bedöms individuellt. Men det är lättare för en skötsam kund att ränteförhandla än för 

en kund som inte skött sig ekonomiskt. Sedan beror det även på hur kunden använder banken, 

exempelvis om kunden har någon aktiedepå. Om Swedbank är kundens huvudbank är det lättare 

för kunden att förhandla om sina räntor då banken strävar efter en helhetslösning för kunden.  

6.4.4 Handelsbanken 

Det finns ett klart samband mellan reporäntan och bankernas utlåningsräntor. Men en ökning av 

reporäntan slår varken direkt på den rörliga eller den bundna räntan. Det är upp till bankerna att 

justera bolåneräntan och de arbetar mycket med prognoser. Utifrån prognoser bestämmer 

bankerna räntan. Handelsbanken rekommenderar generellt sina kunder att binda räntan men deras 

rekommendationer är främst individuella. Exempelvis en ung familj som inte har så stora 

svängrum i sin ekonomi rekommenderas inte att ligga på rörlig ränta utan istället att binda räntan 

på fyra olika löptider. Ett äldre par som har arbetat i många år och har sparkapital, kanske bara 

behöver låna en liten del för att finansiera sitt köp. Då kan rekommendationen vara att ligga på en 

rörlig ränta. På längre sikt har det historisk sett varit billigare att inte binda räntan, men då krävs 

det att kunden ska klara av stora räntesvängningar. Kunden har i vissa fall möjlighet att förhandla 

sig till en bättre ränta, men Handelsbanken tittar på helheten. Ett krav är att samla bolånen, men 

om kunden även samlar övriga affärer hos Handelsbanken, så har kunden ett större 

förhandlingsutrymme. En bank bygger relationer med sina kunder och just Handelsbanken 

arbetar mycket med långsiktiga relationer. 

6.5 Kreditbedömningsprocessen och lånevillkor 

6.5.1 SEB 

SEB lånar ut 85 procent av bostadens värde enligt FI:s rekommendationer. Under 85 procent har 

de inga amorteringskrav. Ur långivningssynpunkt kan det ändå vara lämpligt med amortering 

men det finns inga formella krav på det. Topplån finns inte längre och de 85 procenten utgör 

bottenlånet. Det som förändrats efter bolånetakets införande är att kunden ska ha en kontantinsats 

motsvarande 15 procent. SEB rådgiver sina kunder att inte låna till blanco för då förstörs hela 

idén med bolånetaket, säger Olsson och Johansson. Kunden lånar då till en mycket högre ränta 

och det blir då dyrare än om bolånetaket inte funnits. Om kunden vill ta ett blancolån blir det en 
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fråga om att få ihop kalkyler, har kunden väldigt goda marginaler finns det möjlighet att låna till 

blanco. Kalkylerna blir då annorlunda, då blancolånet ska amorteras av på fem, maximalt tio år. 

Även räntan blir högre så kunden bör ha en relativt god inkomst. Det finns krav på hur stor del 

blanco kunden får ha av sin årsinkomst. Att täcka hela delen över bolånetaket med ett blancolån 

går i princip inte utan det används i vissa fall för att exempelvis komma upp i de sista procenten  

 

Vid mötet med den potentiella kunden ställs frågor om kundens ekonomiska situation, 

exempelvis inkomst, och sedan dras en så kallad UC (står för upplysningscentralen, i denna står 

allt om kundens ekonomiska aktiviteter) på kunden för att kontrollera att de uppgifter som 

kunden lämnat stämmer. Den potentiella kunden får exempelvis inte ha för mycket lån, inga 

betalningsanmärkningar och bör ligga på en viss belåningsgrad i förhållande till inkomst. Antal 

personer i hushållet spelar också roll. Det ligger en schablon i grunden för hur mycket varje 

hushåll bör ha kvar att leva på efter alla utbetalningar, beroende på hur många personer som finns 

i hushållet. Det stäms av med SEB:s egna schabloner. Man bör ha en viss summa kvar efter att 

alla boendekostnader är betalda, detta kallas för en kvar-att-leva-på-kalkyl. En person bör ha 

8 300 kronor kvar att leva på och två personer bör ha 12 400 kronor. För varje barn ökar summan 

med 2 600 kronor.  

 

SEB prövar alla kunder på en aktuell kalkylränta samt på en max skuldsättningsgrad i förhållande 

till kundens inkomst. Kalkylräntan bygger på den aktuella tremånadersräntan plus ett 

räntekänslighetspåslag. Detta för att kunden ska klara av en ränta på sju procent amorteringsfritt. 

Räntekänslighetspåslaget är bestämt efter en standard som anses vara en "normalhög" ränta. De 

räknar ut ett nyckeltal genom RoBe LGD vilket mäter betalningsförmågan av de parametrar som 

läggs i kalkylen. RoBe visar avkastningen på kapitalet och LGD (Lost Given Default) visar 

risken för oväntade förluster. Kunden måste komma över en viss procent av detta för att anses ha 

en lämplig återbetalningsförmåga. I en perfekt värld får kunden kreditbeviljning direkt, medan 

banken vid avvikelser tar hjälp av en kreditkommitté för att få ett beslut. Ansvaret läggs på 

låntagaren och denna måste vara införstådd med den förlust som kan uppstå vid en eventuell 

försäljning, om marknaden skulle ha gått ner. Mättalen avgör återbetalningsförmågan efter 

kundens ekonomiska situation och enligt Johansson är det absolut viktigaste för banken att 

kunden kommer kunna betala tillbaka lånet. De kan aldrig luta sig enbart på panten vid en 

kreditgivning. Har kunden för svaga inkomster så spelar det ingen roll vilken säkerhet som kan 

läggas. 

6.5.2 Nordea 

Det är väldigt olika grupper av låntagare som söker bolån, berättar Gustafsson. Själva åldern 

varierar mycket efter bostadens storlek och pris. Gustafsson har märkt att bolånetaket har medfört 

att den yngre generationen låntagare vid finansiering av bostadsrätter i Göteborgs innerstad har 

blivit färre. Nordea belånar bostäder upp till 85 procent, enligt Finansinspektionens 

rekommendationer. Amorteringskraven har inte ändrats efter införandet av bolånetaket. Under 75 

procent av bostadens värde kan kunden erbjudas att inte amortera något alls, men mellan 75 och 

85 procent ligger amorteringskraven på 20 år. Gustafsson menar att bolånetaket kan skapa nya 

dyrare topplån i form av blancolån. För att Nordea ska bevilja blancokrediter måste kunden ha en 

väldigt bra återbetalningsförmåga och nästan inga lån. Att låna till blanco blir lite dyrare för 

kunden än vad det hade blivit innan införande av bolånetaket, på grund av att lån mot säkerhet är 

billigare än blancolån. I dagsläget ligger räntan för blancolån på cirka 6,10 procent. Detta 

blancolån blir det nya topplånet, menar Gustafsson. 
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Vid bedömning av låntagaren gör Nordea en genomgång av kundens totala ekonomi. Inkomster, 

utgifter, lån och liknande tas med i beräkningen, men samtidigt bedömer Nordea kundens 

framtida återbetalningsförmåga. Då tittar de exempelvis på den bransch kunden arbetar i. Efter 

dessa bedömningar tar Nordea ställning till hur kundens ekonomi kommer att se ut efter att lånet 

blivit beviljat. Nordeas mål är att kunden ska ha en bra levnadssituation. I 

kreditbedömningsprocessen räknar de även på ett ”worst case” scenario där kunden ska kunna 

amortera alla lån och samtidigt klara av en kalkylränta på 8,25 procent (i dagsläget). Nordeas 

kalkylränta är högst jämfört med de andra bankerna. 

 

När kunden lämnar in en låneansökan till Nordea så träffar personalen nästintill alltid kunden 

personligen. Under kreditbedömningsprocessen gör Nordea en UC-förfrågan som visar om 

kunden har betalningsanmärkningar samt om uppgifterna i låneansökan stämmer. Är kunden 

kund hos Nordea sedan innan, så ska denna även ha skött sina åtaganden gentemot banken. 

Annars är banken inte intresserad av lånet, berättar Gustafsson. Efter en total översyn av kunden 

så måste de även få en bra magkänsla för kunden för att gå vidare med lånet och det är upp till 

varje handläggare att bedöma.  

6.5.3 Swedbank 

Swedbanks främsta kunder är par där båda har en inkomst. Respondent 3 menar att båda behöver 

ha en inkomst, annars går kalkylen oftast inte ihop. Det är väldigt vanligt att äldre par som har 

sålt sina hus köper en bostadsrättslägenhet i innerstaden. Respondenten menar även att det kan 

vara svårt för yngre som inte har tjänat ihop till kontantinsatsen men många gånger hjälper 

föräldrarna till. För att bedöma en kund görs en kreditprövning och i den ingår att man gör en 

UC-förfrågan, extern skötsamhet kallas det. Den visar hur aktiv kunden är, om den har krediter 

hos andra kreditinstitut, inkomstuppgifter samt fastanställning. Processen är ömsesidig mellan 

kunden och banken, kunden ska känna att den vill betala tillbaka. 

 

Swedbank belånar bostaden upp till 85 procent och 75 procent läggs i Swedbank Hypotek. 

Skillnaden mellan 75 och 85 procent är det oftast tio års amorteringskrav på men de kan även gå 

upp till 15 år, det är individuella villkor. Denna mellanskillnad blir en form av topplån, då termen 

inte längre används på samma sätt som den ursprungligen gjorts. Upp till 75 procent har de inga 

amorteringskrav. Resten ska bestå av en kontantinsats. För att få ett blancolån måste kunden vara 

känd hos banken sedan innan, ha en väldigt stark kalkyl och kunna amortera av beloppet. 

 

Swedbanks kalkylränta beror på belåningsgraden. Vid belåning till 75 procent har de en 

kalkylränta på 8,18 procent i dagsläget. Kalkylräntan utgår från en bunden femårsränta med ett 

pålägg på tre procent. Det kallas för en känslighetskalkyl. Vid belåning till 75 procent måste en 

vuxen ha minst 9 000 kronor kvar att leva på medan två vuxna bör ha 14 000 kronor kvar. För 

varje barn läggs 2 800 kronor på. I kalkylen läggs även en amortering in på en procent. Vid 

belåning mellan 75 och 85 procent höjs kalkylkraven ytterligare med 1 500 kronor för varje 

miljon. Respondenten skulle personligen inte vilja leva efter den kalkylen och denna tycker det är 

viktigt att kunden känner att den bor bra och inte lever på minimum bara för att få ihop sina 

boendekostnader. Vid kreditbedömningen är det viktigt att veta vilken typ av människa kunden 

är, vissa klarar att leva på mer och vissa på mindre. 



 

47 

6.5.4 Handelsbanken 

Handelsbanken belånar bostäder upp till 85 procent av deras värde. I vissa områden så tillåts inte 

belåning över 75 procent men dessa ligger utanför innerstaden. De har inte längre något topplån 

då summan över 85 procent ska vara kontantinsats. Låntagare hos Handelsbanken kan inte teckna 

ett blancolån på hela kontantinsatsen på 15 procent, det skulle bli alldeles för dyrt då banken tar 

en större risk vid en sådan finansiering. Men det kan finnas fall där låntagaren exempelvis 

behöver låna de sista procenten till blanco. En blancofinansiering ska maximalt ligga på en 

tioårig återbetalningsplan. Det går heller inte att låna pengar till kontantinsatsen från ett annat 

institut. Detta skulle synas på den UC-förfråga som banken gör på kunden.  

 

Gällande amorteringskrav så arbetar Handelsbanken väldigt individuellt, men sparande är viktigt. 

Det finns inga särskilda krav på amortering men Handelsbanken förespråkar en liten amortering 

tillsammans med ett sparande. I kreditbedömningsprocessen bedöms vissa faktorer, exempelvis 

säkerheten, anställningsvillkor, lön, anslutning till A-kassa samt vilka åtaganden och utgifter 

kunden har. 

 

Kalkylräntan hos Handelsbanken utgår från en bunden femårsränta med ett pålägg på två 

respektive fem procent. Kalkylen visar då vad det motsvarar för kunden om räntan skulle gå upp 

med två respektive fem procent över den prognostiserade femårsräntan. Fem år kan anses som 

halvlångsiktig planering och kunden kommer hinna omfördela sitt kapital för sämre tider, menar 

de. Det är inget krav att kunden ska klara av de prognostiserade räntorna, men det är en 

individuell bedömning beroende på hur mycket kunden ska låna och kundens inkomst. I 

dagsläget ligger den bundna femårsräntan på cirka fyra procent. I de flesta fall ska kunden klara 

av en tvåprocentig uppgång beräknat på femårsräntan, men en femprocentig uppgång är inget 

krav. Handelsbanken har normer för hur mycket pengar som en eller flera personer måste ha kvar 

att leva på efter att alla utgifter för boende har betalats. Men det har förekommit att personer som 

ligger lite under gränsen har fått lånet beviljat, berättar Sjödin. Här tar banken hänsyn till tidigare 

relationer, samt aspekten att olika personer har olika levnadskostnader. Men de går aldrig under 

den nivå som socialen har satt. Visar kalkylerna under denna summa kan de inte bevilja lånet 

men ligger kunden på gränsen så kan banken genom en diskussion med kunden komma överens 

om vad som är en normal nivå att leva på. 

6.6 Riskhantering 

6.6.1 SEB 

Olsson och Johansson berättar att de kan se ett mönster som kan kopplas till 

informationsproblemet adverse selection, ju fler låneförfrågningar en kund har gjort, desto mer 

riskbenägen anses kunden vara. Mönstret fångas dock upp i en UC som visar antal förfrågningar 

hos låneinstitut. En kund får inte ha hur många förfrågningar som helst för att få ett lån beviljat. 

Kunden ses då som en riskperson och då tackar banken nej till lånet. SEB dokumenterar även allt 

de gör på privatsidan, på så vis ser de alla gånger som kunden har varit i kontakt med rådgivare 

samt alla utbetalningar som gjorts till kunden. Genom att se kundens hela ekonomi samlad, får de 

en magkänsla för kunden, då hela kreditprocessen bygger på förtroende. Ju fler affärer de har 

med kunden, desto större marginaler har de för att prissätta bolånet. Om de inte känner förtroende 

för kunden trots att denna klarat bankens ramar kan de ändå välja att inte bevilja lånet.  
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Olsson ser inget problem med moral hazard vid beviljande av bolån. I en köp- och säljprocess 

kommer inte det problemet fram, pengarna är i ett flöde och betalas i samband med överlåtelsen. 

Hela processen är styrd. Däremot vid blancolån kan risker förknippade med informationsproblem 

framkomma mer tydligt. Där kan låntagaren själv välja hur den vill ha pengarna, till kontot eller 

om banken ska gå in och lösa exempelvis billån eller andra krediter. Det sistnämnda tyder dock 

på att personen är riskbenägen och då får kunden inte pengarna till kontot. Men om kunden har 

en lågt belånad bostad har SEB inga synpunkter på vad lånet går till så länge kunden kan leva 

upp till kreditkraven om återbetalning. Oftast frågar de vad kunden ska göra med pengarna men 

de lägger inte in någon moral i det. De inser att det alltid finns en risk att bli lurad av kunden då 

falska uppgifter kan gå igenom, men detta polisanmäls om det upptäcks. Lånet sägs då upp, vilket 

innebär att kunden får hela lånekostnaden att betala på en gång. Kunden hamnar då troligtvis hos 

kronofogden, så att lämna falska uppgifter gynnar varken banken eller kunden.  

 

En risk som förknippas med den yngre generationen är att denna kan ha en annan syn på lån och 

krediter än den äldre generationen har, menar Johansson. Äldre kan anse att det endast är ”okej” 

att låna till en bostad, då det var en vanlig syn förr, medan den yngre generationen har växt upp 

med kreditkort och är vana vid att de flesta företag beviljar köp på kredit. Att helt amortera av sin 

bostad är i princip omöjligt i dagsläget. Reklam och marknadsföring är en bidragande orsak till 

att synen på krediter har ändrats. Människor måste belåna sig för att få en bostad idag. På det 

sättet har marknaden förändrats. Idag är människor mer pressade av bostadsmarknaden då det är 

svårt att få tag i en bostad. Kraven på standard har även ökat.  

 

Unga måste även ta större risker ur ett skuldsättningsperspektiv, annars kommer de inte in på 

bostadsmarknaden, menar Olsson. Men åldern på låntagaren har ingen betydelse så länge kunden 

har återbetalningsförmågan. Äldre har dock en annan finansiell historik och har därmed större 

flexibilitet i möjligheten att belåna tillgångar. 

 

En annan fara, menar Johansson, är att den yngre generationen går runt i någon slags ”idealvärld” 

där det förväntas att räntan alltid kommer att vara låg, för att den varit det under så lång tid. De 

som upplevde krisen under 1990-talet vet att så inte alltid har varit fallet. En normalränta ligger 

inte på 2 – 3 procent, utan snarare på 8 – 10 procent. Å andra sidan tror Olsson och Johansson att 

vi går in i en period där räntan kommer att vara relativt låg men det har med inflation att göra. 

Dock anses de extremlåga räntorna som varit, vara ett undantagsfall. 

6.6.2 Nordea 

Nordea använder interna system för att hantera risker som adverse selection. En UC-förfrågan 

görs alltid på kunden och den visar om kunden har mycket lån eller många förfrågningar. Nordea 

har ett väl utvecklat ”scoring system” vilket innebär att när de drar en UC på kunden så visar 

programmet kundens riskbenägenhet. Systemet bygger på statistiska grunder och ”scorar” kunden 

utifrån en normalfördelningskurva. På den kurvan ser de om kunden är riskbenägen och har ett 

beteende som inte är önskvärt. Banken får då föra en diskussion med kunden. Om de sedan inte 

skulle känna förtroende för kunden avslås lånet. Nordea kompenserar inte en ökad risk med en 

högre ränta för att bevilja lånet. 

  

Moral hazard är ett annat riskproblem, men Gustafsson anser inte att det problemet finns i stor 

utsträckning. När banken gör en UC-förfrågan på en kund och denna inte stämmer, så är det upp 

till kunden att bevisa det motsatta. Det kan dock hända att kunden blir sjukskriven eller uppsagd i 
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framtiden, och kan då få svårare att betala av sina lån. Men den risken upptas i utvärderingen av 

låneansökan, då Nordea använder en högre kalkylränta. 

  

Gustafsson anser inte att den yngre generationen är mer riskfylld. För att kunden ska få lånet 

beviljat så finns det normer som denna ska passera igenom. Ett problem som hon dock kan se är 

att den yngre generationen har levt under en tid där räntan har varit låg. De kanske inte tänker på 

att en normal räntenivå faktiskt inte är fyra procent. Historiskt sett så har den normala reporäntan 

varit cirka fem procent. Denna aspekt är viktigare än hur pass riskfylld den yngre generationen är, 

tycker Gustafsson. 

6.6.3 Swedbank 

Då vi diskuterar informationsproblemet adverse selection, berättar respondent 3, att Swedbank 

internt kallar de som mest aktivt söker lån för kreditaktiva. På en UC-förfrågan ser banken 

kundens låneförfrågningar, blancokrediter, antal kort och liknande. Det måste göras en 

helhetsbedömning av kunden. Efter att en UC-förfrågan gjorts kan det hända att kunden inte 

längre har samma återbetalningsförmåga, om den visar flera andra smålån och krediter som läggs 

på bolånet. Det är svårare för ”kreditaktiva” att få lån.  

 

Risken för moral hazard elimineras genom fördjupade kontroller, känslighetskalkyler, UC-

förfrågningar och arbetsgivarintyg. Efter att ha vidtagit dessa åtgärder kan banken inte göra mer 

för att minimera risker med informationsproblem. Men kunden kan dock råka illa ut på andra sätt, 

bli sjukskriven eller arbetslös, och det går inte att förutse. Respondenten menar att det även måste 

finnas ett ömsesidigt förtroende mellan banken och kunden. Det är svårare för banken att 

eliminera risker vid utlåning av blancokrediter, lån utan säkerhet. Där kan det finnas kunder som 

struntar i att betala.  

6.6.4 Handelsbanken 

Handelsbanken märker av problemet med adverse selection då låntagaren har försökt få krediter 

på många olika ställen. Banken arbetar utifrån principen att den som mest aktivt söker lån även är 

den som är mest riskbenägen. Det har tidigare varit populärt att ”shoppa runt”, vilket innebär att 

kunden ansöker om krediter på många olika banker för att sedan jämföra räntorna. Men Sjödin 

och Larsson menar att det är ett misstag från kundens sida, då det kan misstolkas. Under en 

period var det hård konkurrens mellan bankerna och det var heller inte så svårt för kunder att 

ansöka om lån via Internet. Men det är beteenden som kommer fram då Handelsbanken gör en 

UC-förfrågan på kunden. De kollar även upp om kunden har andra lån i samband med 

kreditbedömningsprocessen. Banken har ett ansvar gentemot kunden och ibland måste de avslå 

ett lån av hänsyn till kunden. 

 

Även problemet med moral hazard syns i en kreditupplysning. Ett arbetsgivarintyg kan försäkra 

att kunden exempelvis inte nyligen blivit arbetslös, vilket inte framgår av föregående års 

deklaration. Från deklarationen kan banken se hur mycket kunden i fråga tjänar och genom att 

kräva ett arbetsgivarintyg kan banken styrka att kunden fortfarande är anställd och arbetar. Ett 

annat tillvägagångssätt är att se över kundens lönekonto och där se hur mycket kunden får in i 

lön. Om kunden inte är kund sedan innan hos Handelsbanken så kan banken kräva ett 

kontoutdrag eller ett intyg från arbetsgivaren. Banken måste säkerställa att kunden har en inkomst 
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innan de beviljar lån eller kreditkort. De tar ingen särskild hänsyn till låntagarens ålder, utan vid 

en kreditprövning tar de hänsyn till återbetalningsförmågan och säkerheten.  

6.7 Analys 

6.7.1 Det ekonomiska läget på bostadsmarknaden ur ett tidsperspektiv 

Statistiska siffror visar att BNP-tillväxten i Sverige är hög i relation till övriga europeiska länder. 

Olika prognoser och undersökningar visar att trots osäkerheten kring den internationella 

ekonomin så har Sverige en stark ekonomi som utvecklas i snabb takt (Sveriges ekonomi - 

statistiskt perspektiv, SCB 2010) (Penningpolitisk rapport, Sveriges Riksbank 2011). Frisell och 

Yazdi (2010) presenterade främst två faktorer som tillsammans kan förklara den prisutveckling 

som varit på bostadsrättsmarknaden. Dessa är hushållens högre disponibla inkomster och de 

strukturellt låga reala bolåneräntorna. Generellt sett ansåg respondenterna att dessa faktorer kan 

stämma med den positiva prisutvecklingen, speciellt räntefaktorn. Olsson och Johansson på SEB 

anser att den disponibla inkomsten har drivits upp på grund av skattereformerna som har gjort 

mer pengar tillgängliga. Gustafsson på Nordea anser att det har varit väldigt låga räntor, hög 

sysselsättning och hög disponibel inkomst och dessa faktorer kan, kombinerat med hög 

efterfrågan i storstäder, förklara den prisutveckling som varit på bostadsrättsmarknaden. Även 

respondent 3 på Swedbank och Sjödin och Larsson på Handelsbanken anser att högre disponibla 

inkomster och lägre bolåneräntor kan förklara prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden. Frisell 

och Yazdi (2010) skriver också i sin artikel att bankernas räntemarginaler för bostadslån har 

minskat under det senaste årtiondet vilket kan förklaras av ökad konkurrens, större 

kostnadseffektivitet och lägre kapitalkrav för bostadslån. Sjödin och Larsson berättar att 

bankernas marginaler har halverats, den generella kontantinsatsen har minskat från 25 till 15 

procent samt att återbetalningstiden har ökat sedan 1997. Respondent 3 anser att bankerna tjänar 

mindre pengar idag jämfört med mitten av 1990-talet, vilket även kan bero på ökad konkurrens 

mellan banker.  

 

Enligt Boverkets indikatorer (2010) har hushållens belåningsgrad ökat snabbare än 

bostadspriserna. I slutet av 2010 motsvarade hushållens skulder till bolåneinstituten närmare 170 

procent. I slutet av 1990-talet låg motsvarande siffra på runt 100 procent. Just bolån dominerar 

den svenska lånemarknaden och enligt FI (2010) utgörs bolånestocken av 90 procent. I FI:s 

undersökning av flera svenska storbanker från 2010, framkom det genom stresstester att det inte 

fanns några tecken på att de svenska bolånen utgjorde något hot mot den finansiella stabiliteten. 

Ingen av respondenterna anser att det finns något direkt samband mellan skuldsättningen och 

låntagarnas återbetalningsförmåga. Det är inte på bolånestocken som bankerna gör 

kreditförluster, berättar Olsson. Respondenternas åsikter kring orsakerna bakom den höga 

skuldsättningsgraden skiljer sig en del åt. Gustafsson anser att den lågkonjunktur som varit, har 

varit en speciell lågkonjunktur. De som har haft jobb, har fått skattelättnader och haft det 

förhållandevis bra och har därmed kunnat ta på sig mera lån och konsumera. Det är idag även en 

annan kultur där det anses mer ”okej” att låna till en bil eller en semesterresa. 

 

Johansson menar att folk belånar sig allt högre på grund av att nya kreditinstitut har kommit in på 

marknaden som ställer lägre krav. Respondent 3 anser att den högre utlåningsgraden främst beror 

på att det har varit en uppåtgående marknad där det är relativt säkert både för banker att låna ut 

pengar och för låntagare att låna pengar. Konsekvenser av den höga belåningsgraden uppstår 

istället vid arbetslöshet eller sjukdom. Depken II, Hollans och Swidler (2011) undersökning visar 
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att en skakig arbetsmarknad med hög arbetslöshet var en bidragande faktor till utmätningarna i 

Las Vegas under 2008 – 2009 då priserna på bostadsmarknaden började falla. Även Demary 

(2010) skriver i sin artikel att bostadsmarknaden är väldigt känslig mot störningar i arbetskraften. 

Enligt KI:s rapport om konjunkturläget från mars 2011 förväntas arbetsmarknaden att stabilisera 

sig. Efterfrågan på arbetskraft ökar och därmed minskar arbetslösheten. Arbetslösheten förväntas 

uppgå till knappt sju procent vid slutet av 2011. Även ekonomin i Göteborgs stad ser bättre ut 

och håller på att återhämta sig och prognoser pekar på en ytterligare förbättrad konjunktur och ett 

normalläge för de flesta branscher i Göteborg (Göteborgs stad ÅR, 2009). Bostadsmarknaden har 

även lugnat ner sig lite och det är inte längre sådan hysteri på visningarna som innan finanskrisen, 

enligt respondent 3. Sjödin och Larsson tror att den låga räntan har medfört att människor har haft 

råd att låna lite mer, och belåningsgraden har varit relativt hög även historiskt sett. Sverige har 

även en tendens att följa efter USA där visionen är att äga sitt eget boende. Den höga skuldkvoten 

påverkar självklart ekonomin nu när räntan går upp, men de tror att folk kommer att klara sig bra 

ändå. 

6.7.2 Bostadsrättsmarknadens prisutveckling över tiden 

Enligt viss forskning kan det förekomma fel prissättning på bostadsmarknaden.  Detta innebär att 

bostäder i vissa fall kan vara över- eller undervärderade. Enligt BKN är svenska bostadspriser 

övervärderade med 20 procent. En normaliserad boränta på 5,5 procent visar att priserna måste 

sänkas med 20 procent. Enligt en rapport från IMF avviker bostadspriserna i Sverige från 

normala nivåer och ett prisfall på 40 procent är att vänta. Detta skriver Frisell och Yazdi i en 

artikel för Sveriges Riksbank 2010. Författarna motsätter sig dock dessa slutsatser.  

 

Enligt FI (2010) används köpeskillingen oftast som marknadsvärde vid långivning för 

finansiering av bostäder. Alla fyra banker har ungefär samma ståndpunkt gällande frågan om 

försäljningspriset är det rätta värdet av en bostad. Olsson och Johansson på SEB anser att det är 

svårt för banken att bedöma om kunden betalar ”rätt pris” för en viss bostad. I bankens värld är 

försäljningspriset det yttersta beviset som representerar ett pris på en väl fungerande marknad. 

SEB jämför alltid försäljningspriset med ett värde som bostaden värderas till i deras interna 

system, för att se om försäljningspriset ligger inom rimliga ramar. Gustafsson på Nordea anser att 

försäljningspriset är en viktig parameter vid värdering av bostäder, och genom en fungerande 

marknad med utbud och efterfråga sätts ett pris. Rätt pris kan skilja sig från person till person, 

och den viktiga frågan är, för vem är priset det rätta? Nordea tar även med i beaktning om priset 

är rimligt, men Gustafsson anser att så oftast är fallet. Fokus ligger dock inte på priset vid 

bostadsfinansiering utan på kundens återbetalningsförmåga. Respondent 3 på Swedbank anser att 

köpeskillingen är vad marknaden är beredd att betala vid det aktuella tillfället och avspeglar 

därmed värdet på bostaden. Men banken gör alltid en rimlighetsbedömning där 

kvadratmeterpriset bedöms som rimligt eller inte. Handelsbanken anser att det ”rätta” värdet för 

en bostad är väldigt individuellt. Det kan normalt skilja 10 – 20 procent mellan jämförbara 

objekt, men skiljer det mer så tyder det ofta på att någonting kan vara fel. Grundregeln är att det 

pris som bostadsrätten säljs för ofta avspeglar marknadsvärdet.  

 

I tidningarna har det debatterats om en eventuell bubbla på den svenska bostadsmarknaden. 

Under 2000-talet pågick det i många länder diskussioner om en internationell bostadsbubbla och 

en stor debatt ägde rum i The Economist där bubblan beskrevs som den största i historien. Det 

främsta kännetecknet av en bubbla är att priserna kraftigt ökar under en period, för att sedan falla 

tillbaka till en ungefärlig ursprungsnivå kort efter att priserna nått sin högsta topp. Denna period 
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ska max vara i två år, annars anses priserna ha stabiliserats (Lind, 2009). Enligt Shiller (2009) 

steg bostadspriserna i USA med 85 procent i reala termer mellan 1997 och 2006. Enligt 

Mäklarstatistik hade priserna i Göteborgs centrum ökat med sju procent under en tidigare 

tolvmånadersperiod, vilket är en nästan lika stor ökning som i Stockholms centrum där priserna 

hade ökat med nio procent under motsvarande period. Respondenterna gav lite olika svar på 

frågan som berör den prisutveckling som har varit på marknaden är rimlig eller inte. På SEB och 

Swedbank ansåg man överlag att priserna och dess utveckling inte är rimlig. Respondenter från 

Nordea och Handelsbanken uttryckte inte sina personliga åsikter utan hänvisade mer till kundens 

uppfattning och den individuella situationen.   

 

Johansson ansåg att den omdiskuterade bubblan inte helt kan spricka då människor alltid kommer 

att behöva en bostad, men stigande räntor och införandet av bolånetaket borde begränsa antalet 

bostadsköpare som stiger in på marknaden. Enligt Lind (2009) kan den svenska fastighetsbubblan 

under 1990-talet i många analyser kopplas till just bankernas generösa utlåning. Olsson ser ingen 

bubbla inom den närmaste framtiden och menar att det krävs extremt höga räntor kombinerat 

med arbetslöshet för att en bubbla ska spricka och i dagsläget finns det inga faktorer som tyder på 

det.  

 

Enligt Boverkets indikatorer (2010) är risken för prisfall på den svenska bostadsmarknaden liten. 

Detta på grund av att hushållens inkomster stiger och betalningsförmågan är god. Hushållen är 

medvetna om stigande boräntor och bankerna kräver goda marginaler vid utlåning. Gustafsson 

anser att så länge sysselsättningen i landet är hög och kundernas återbetalningsförmåga är god så 

är bostadsrättsprisernas utveckling rimlig. Hon berättar att SBAB i en artikel har presenterat att 

förstagångsköparna på marknaden idag är fler än någonsin tidigare. Detta menar hon tyder på att 

efterfrågan inte kommer att minska, vilket kommer att hålla priserna uppe. Frisell och Yazdi 

(2010) skriver i sin artikel att bankernas utlåningspraxis har förändrats avsevärt. Förändringarna 

avser avbetalningar och amorteringar, vilka har gjort det lättare för människor att komma in på 

marknaden. Det har därmed blivit lättare för unga hushåll med mindre förmögenhet och lägre 

inkomster att konkurrera med redan etablerade hushåll på bostadsmarknaden.  

 

Enligt Boverkets indikatorer (2010) har bostadsrättspriserna ökat mer än priserna på småhus 

under den senaste tiden, undantagsvis krisåren mellan 2007 och 2008. Boverket anser att denna 

prisutveckling, som har varit 30 procent i hela riket sedan slutet av 2008, inte är hållbar. 

Respondent 3 på Swedbank tycker inte att priserna på bostadsrätter är rimliga, men i praktiken så 

är det efterfrågan som driver upp priserna. Respondenten anser att Göteborg är en 

tillväxtkommun och så länge det finns ett tryck, som det är i innerstaden, blir det ingen bubbla. 

Swedbank har inte fått några indikationer om att en bostadsbubbla är att vänta. Respondent 3 

jobbade i banken på 1990-talet och menar att det då var en bubbla på bostadsmarknaden. Enligt 

räntestatistik från Swedbank hade tremånadersräntan en topp på runt 20 procent i början av 1990-

talet. Folk fick då i princip lämna sina bostäder eftersom de inte hade råd att bo kvar enligt 

respondent 3. Det var då även ett överskott på bostäder då det byggdes en hel del innan, vilket 

kan vara en bidragande orsak. Detta tar även Depken II, Hollans och Swidler (2011) upp i sin 

artikel. Deras undersökning visar att nybyggandet i Las Vegas ökade utbudet av bostäder vilket 

gjorde att prisuppgången på bostadsmarknaden vände under 2006.  

 

Lind (2009) menar att en indikator till en bostadsbubbla är just utbudet av bostäder. Ju lättare det 

är att öka utbudet, desto större sannolikhet är det att de ökade priserna är en del av en bubbla. 
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Idag är det istället brist på bostäder, menar respondent 3. Sjödin och Larsson på Handelsbanken 

tror att prisutvecklingen i storstäderna kommer att stabiliseras, men de kommer inte att gå ner, på 

grund av att så många flyttar in till storstäder där arbetsmöjligheterna är större. Detta gör att det 

blir en högre efterfråga. Även priserna i storstäder som Stockholm och London ökar, och 

Göteborg följer därefter, vilket är ytterligare en anledning till priserna inte kommer att minska.  

 

6.7.3 Faktorer som påverkar bolåneräntan   

Samtliga undersökta banker anser att en höjning av reporäntan direkt påverkar den rörliga 

tremånadersräntan, medan den bundna räntan främst påverkas av inflation och framtida 

förväntningar. Demary (2010) har identifierat just inflation som den främsta drivkraften bakom 

reala huspriser. Dock anser Sjödin och Larsson på Handelsbanken att en ökning av reporäntan 

varken slår direkt mot den rörliga eller den bundna räntan. Enligt Frisell och Yazdi (2010) har 

hushåll främst valt att inte binda räntan under de senaste 15 åren. Andelen hushåll med rörlig 

ränta var cirka åtta procent under 1997 medan motsvarande siffra var 69 procent under 2009. 

Riksbanken höjde senast i april reporäntan med 0,25 procentenheter och idag ligger den på 1,75 

procent
25

. Sjödin och Larsson berättar att ur ett längre perspektiv har det historiskt sett varit 

billigare att inte binda räntan, men då måste kunden klara av större räntesvängningar. 

 

Idag ligger bankernas tremånadersränta för bolån på mellan 3,57 och 3,96 procent
26

. SEB har den 

lägsta räntan på 3,57 procent. Det är upp till bankerna att justera bolåneräntan efter främst 

prognoser, enligt Sjödin och Larsson. Bankerna arbetar utifrån liknande principer när de ska 

rekommendera hur kunden bör binda räntan. Det finns generella råd men bankerna ger alltid 

kunden individuella råd baserat på kundens ekonomiska situation men också utifrån hur kunden 

är som person. Har kunden en stark ekonomi och kan klara av stora svängningar i räntan, så kan 

en rörlig ränta rekommenderas medan exempelvis en barnfamilj kan rekommenderas att ligga på 

en bunden ränta för att undvika stora svängningar. Respondent 3 på Swedbank berättar att många 

kunder vill ligga på en rörlig ränta för att de har hört att det är billigast. I praktiken 

rekommenderar bankerna oftast en mix av rörlig och bunden ränta men i slutändan är det kunden 

själv som bestämmer. En riskprofil görs individuellt för varje kund där det framkommer hur 

kunden bäst bör binda sin ränteportfölj efter sina ekonomiska förutsättningar. Samtliga banker 

ger ut ränteprognoser och gemensamt för dessa är att de generella råden i dagsläget går mot att 

binda räntan på längre löptider för att begränsa effekterna av uppgången. De kunder som väljer 

att ligga på en rörlig ränta bör ställa in sig på högre ränteutgifter och anpassa dagens 

privatekonomi efter detta.     
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 Riksbanken (u.å.). Tillgänglig:  

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912 [2011-05-11] 
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 Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank (u.å.). Tillgängliga: 

 

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&
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http://www.nordea.se/Privat/Boende/K%c3%b6pa+bostad/Bor%c3%a4ntor/201844.html [2011-05-14] 
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Bolåneräntan kan förhandlas på samtliga banker men en förutsättning är att kunden är, så kallad 

”helkund” hos banken. Det innebär att om kunden använder samma bank för att genomföra alla 

sina affärer och har exempelvis sitt lönekonto hos den bank denna söker bolån hos, så kan banken 

erbjuda en mer förmånlig bolåneränta. Kundens förhandlingsutrymme är stort hos SEB eftersom 

de har en individuell räntesättning beräknad på lönsamheten utifrån hela affären. Även Nordea, 

Swedbank och Handelsbanken tillämpar ett helhetskoncept.   

6.7.4 Kreditbedömningsprocessen och lånevillkor  

Enligt FI (2010) använder företag i första hand uppgifter som kunden lämnat i sin låneansökan 

för att bedöma återbetalningsförmågan. Uppgifterna kontrolleras sedan genom en UC-förfrågan. 

De undersökta bankernas kreditbedömningsprocesser och lånevillkor liknar varandra i stor 

utsträckningen men det finns vissa skillnader. Gemensamt för alla banker är att de gör en 

bedömning av kundens totala ekonomi, det vill säga inkomster, utgifter och belåningsgrad i 

förhållande till inkomst. Faktorer som spelar roll är kundens anställningsvillkor, vilken säkerhet 

kunden kan erbjuda, om kunden är ansluten till A-kassa samt om kunden har några 

betalningsanmärkningar. Bankerna har interna normer för hur mycket varje person/hushåll måsta 

ha kvar att leva på efter att alla boendeutgifter är betalda och i detta. De internt satta gränserna 

skiljer lite mellan respektive bank och ligger på cirka 8 000 - 9 000 för en person och cirka 

12 000 – 14 000 för två personer beroende på bank. Denna kalkyl beräknas med hänsyn till total 

lånesituation, boende- och driftskostnader och eventuella underhållsbidragskostnader 

(Finansinspektionen, 2010). 

 

I FI:s beslutande om allmänna råd för lån med bostaden som pant, innefattas införandet av 

bolånetaket på 85 procent. Reglerna gäller sedan den 1 oktober 2010. Med de nya råden vill de 

främja en sund utveckling på kreditmarknaden samt öka konsumentskyddet genom att begränsa 

hushållens skulder. Reglerna ska även motverka att bankerna använder sig av högre 

belåningsgrader i konkurrenssyfte
27

. Samtliga banker belånar bostaden upp till 85 procent av dess 

värde, men lånevillkoren skiljer sig åt. SEB erbjuder amorteringsfritt upp till 85 procent, men de 

rekommenderar ändå kunden att amortera. Swedbank och Nordea erbjuder amorteringsfritt upp 

till 75 procent, men mellan 75 och 85 procent ska kunden amortera av lånet på 10-15 år hos 

Swedbank och på 20 år hos Nordea. Handelsbanken har inga formella amorteringskrav, men de 

förespråkar en liten amortering ihop med sparande. Gemensamt för bankerna är att de inte enbart 

förlitar sig på säkerheten när de beviljar lån, utan det viktigaste är att kunden har en bra 

återbetalningsförmåga. 

 

Ingen av bankerna ger blancolån för att finansiera de 15 procent som överstiger bolånetaket. 

Johansson och Olsson menar att ett blancolån förstör hela idén med bolånetaket på grund av att 

den höga räntan på blancokrediter blir dyrare än om bolånetaket inte hade funnits. Blancolån har 

hög ränta och bankerna är överens om att kunden måste ha en väldigt stark återbetalningsförmåga 

för att kunna få ett blancolån. SEB och Handelsbanken kan tänka sig att ge blancolån som 

motsvarar några få procentar av kontantinsatsen för att den ska bli komplett. I princip godkänner 

Swedbank inga blancolån även om de har möjlighet till det. Nordea kan tänka sig att bevilja 

blancolån förutsatt att kunden knappt har några lån samt att återbetalningsförmågan är god. 
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 Finansinspektionen (u.å.). Tillgänglig: 
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Ur FI:s undersökning från 2010 framkommer det att de undersökta bankerna använder en 

kalkylränta som betydligt överstiger den aktuella räntenivån. Då undersökningen genomfördes 

varierade bankernas kalkylräntor mellan 6,5 och 10,5 procent (Finansinspektionen, 2010). Vår 

undersökning visar att kalkylräntan skiljer sig något mellan de fyra storbankerna i vår 

undersökning. Vid intervjutidpunkterna varierade bankernas kalkylräntor mellan cirka 7 och 8,25 

procent. SEB utgår från tremånadersräntan plus ett känslighetspåslag, medan Swedbank och 

Handelsbanken utgår från femårsräntan plus ett påslag på en viss procentsats. SEB använder även 

nyckeltal som räknar ut kundernas återbetalningsförmåga. Nordea räknar på ett så kallat ”worst 

case” scenario där kunden ska kunna amortera alla lån och samtidigt klara av en kalkylränta som 

i dagsläget ligger på 8,25 procent.  

6.7.5 Riskhantering  

En principal – agentrelation uppstår under ett kontrakt där en part anlitar en annan part för att 

utföra vissa tjänster. Under kontraktet delegerar en del av beslutsfattandet från den ena parten till 

den andra. Adverse selection och moral hazard är två typer av risker som förknippas med 

asymmetrisk information. Problemet med adverse selection uppstår innan en transaktion och 

handlar om att de som utgör den största kreditrisken även är de som mest aktivt söker lån. 

Därmed har de störst sannolikhet att bli utvalda (Mishkin and Eakins, 2009). Detta kan kopplas 

till kreditbeviljningsprocessen av bolån. Samtliga banker har liknande synpunkter kring riskerna 

med informationsproblemet adverse selection. En kund som har många låneförfrågningar anses 

generellt sett vara mer riskbenägen än andra. Detta är ett beteende hos kunder som inte är 

önskvärt då bankerna inte vill ta för stora risker. De lånar inte ut några pengar om de inte tror att 

kunden har en bra återbetalningsförmåga. Dock har ingen av representanterna från bankerna 

märkt av problemet i någon stor utsträckning då risken avlägsnas genom att bankerna gör en UC-

förfrågan på kunden, i vilken det framgår om kunden har mycket lån eller många 

låneförfrågningar. Den visar även om kunden angett korrekta uppgifter i sin låneansökan. Enligt 

Mishkin och Eakins (2009) kan långivare välja att inte bevilja lån till en kund om de är osäkra på 

om de kommer att få tillbaka pengarna, trots goda kreditrisker i övrigt. Gemensamt för bankerna 

är att om de inte känner förtroende för kunden trots att denna klarat bankens ramar, väljer de ändå 

att inte bevilja lånet. 

 

Den andra informationsrisken som benämns moral hazard uppstår efter att en transaktion 

genomförts och uppstår om låntagaren efter att lånet blivit beviljat engagerar sig i omoraliska 

aktiviteter (Mishkin och Eakins, 2009). Risken förekommer inte direkt i samband med bolån där 

bostaden utgör en säkerhet, utan den kan istället framkomma vid beviljning av blancokrediter. 

Där kan inte bankerna på förhand veta vad kunden ska använda pengarna till. Det finns enligt 

Mishkin och Eakins (2009) en del kontrollinstrument som banken kan använda sig av för att 

minska risken med moral hazard. Exempel på dessa är att låntagaren förbinder sig till att inte 

engagera sig i aktiviteter som inte är riskfyllda för att uppnå ett önskvärt beteende. Banken kan 

även kräva att låntagaren specificerar vad pengarna ska användas till eller begära regelbundna 

rapporter vid en eventuell investering. 

 

Ingen av bankrepresentanterna har märkt av problemet med moral hazard vid beviljande av 

bolån. Däremot anser de att det är svårare att eliminera risken vid utlåning av blancolån som inte 

kräver någon säkerhet. På SEB frågar de exempelvis vad kunden ska göra med lånet men SEB 

har inga synpunkter på vad lånet går till så länge kunden kan leva upp till återbetalningskraven. 



 

56 

De lägger inte in någon moralisk aspekt i det. Det kan självklart hända saker som inte går att 

förutse, som att kunden blir sjukskriven eller arbetslös i framtiden och får därmed svårare att 

betala av sina lån. Med dessa risker tas med i utvärderingen av kundens låneansökan där en hög 

kalkylränta används. En annan risk som kan uppstå är om låntagaren nyligen har förlorat sitt jobb 

och det inte framgår av föregående års deklaration. Denna risk kan hanteras genom att begära ett 

intyg från arbetsgivaren eller ett utdrag från lönekontot där löpande inbetalningar visas. 

 

Ingen av representanterna anser direkt att den yngre generationen låntagare är mer riskfylld då 

fokus ligger på återbetalningsförmågan och villkoren är likadana oavsett ålder. Däremot kan en 

risk vara att den yngre generationen inte har någon historisk erfarenhet om ränteläget. Under de 

senaste åren har räntan varit relativt låg trots upp- och nedgångar men tittar man tillbaka till 

krisen på 1990-talet är det tydligt att boräntorna inte alltid legat på dagens nivåer. Under början 

av 1990-talet hade den rörliga tremånadersräntan en topp på cirka 22 procent (Swedbank) En 

viktig aspekt enligt Jenny (SEB) att ta hänsyn till är att en normal räntenivå inte ligger på 3 – 4 

procent, utan kanske snarare 8 – 10 procent. En normal reporänta ligger även på fem procent, 

enligt Anna-Karin (Nordea). Något annat som är viktigt att belysa ur ett generationsperspektiv är 

att yngre kan ha en annan syn på låntagande än den äldre generationen. Kulturen har förändrats 

över tiden vilket har medfört att det är mer vanligt med kredithandel idag. Tidigare var det heller 

inte lika ”okej” att låna till exempelvis en bil eller en semesterresa. 
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7 Empiri och analys av köpare och mäklare 
I det här har vi inledningsvis redogjort för den empiri, som dels samlades in i enkätform från 

potentiella bostadsrättsköpare och dels genom en kvalitativ intervju med en mäklare på Bjurfors. 

Denna empiri koncentreras främst på de potentiella köparnas och mäklarens åsikter om 

bostadsrättsmarknaden och framtida förväntningar. Efter empirin följer en analys av det 

insamlade materialet.  

7.1 Enkätsvar 

Enkäten delades ut på tre olika visningar till sammanlagt 18 olika spekulanter. Totalt gick vi på 

fyra visningar men på den första visningen, den 22 mars, kom inga spekulanter. Den 29 mars var 

vi på den andra visningen som var av en större lägenhet på Erik Dahlbergsgatan 30. Den tredje 

visningen, den 5 april, var av en tvårumslägenhet på Kungsgatan 7b. Den fjärde och sista 

visningen som var av en trerummare på Smålandsgatan 1, besökte vi den 19 april. 

7.1.1 Respondenternas profil 

61 procent av respondenterna var män och resten kvinnor. Vanligaste åldern (67 procent) bland 

respondenterna var mellan 20-35 år. Resterande åldersgrupper, 36-50, 51-65 och över 65 

representerades av 11 procent vardera. Vanligast årsinkomst (50 procent) var mellan 250 000 - 

500 000. 22 procent av respondenterna låg på en årsinkomst över 500 000. De flesta hushåll (61 

procent) bestod av två personer och 22 procent av hushållen var singelhushåll. 

7.1.2 Bostaden 

Två tredjedelar av respondenterna söker bostad aktivt, men har inget akut behov av en ny bostad. 

28 procent söker bostad väldigt aktivt och har ett stort behov av att köpa en bostadsrätt inom en 

snar framtid. Endast en respondent söker inte bostadsrätt aktivt, utan går på visningar för att hålla 

koll på utbudet och planerar att köpa längre fram i tiden. 

 

Figur 12. Prispåverkande faktorer 

* Diagrammet baseras på svar från enkätundersökningen med potentiella köpare av bostadsrätt i 

Göteborgs innerstad. 
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En viktig fråga i enkäten var en rangordningsfråga, där respondenterna fick rangordna från 1 till 7 

vilken faktor de ansåg viktigast i samband med köp av bostadsrätt i Göteborgs innerstad. Dessa 

faktorer var läget, standard/ålder, bostadsrättsföreningens ekonomi, priset, kommunikationer, 

utsikt och hyra/avgift. Alla respondenter utom två (89 procent) angav att läget var viktigast. 

Respondenterna fick även motivera sitt första- och andrahandsval. De vanligaste motiven bakom 

varför läget var viktigast, var att ett bra läge ger ”närhet till allt” samt att ”man vill bo centralt”. 

Andra motiv var att läget ska vara lugnt utan för mycket trafik och nära till allmänna 

kommunikationer. För en respondent var läget viktigast för att det är ”det enda som inte går att 

ändra” och en annan anser att värdet bibehålls bättre vid ett bra läge.  

 

Efter läget svarade 50 procent att priset var näst viktigast. Motiv bakom detta var främst att 

privatekonomin alltid är avgörande samt att priset påverkar hyra och amortering. En annan ansåg 

att priserna är på väg ner och ”vill inte förköpa sig”. 22 procent ansåg att utsikten var näst 

viktigast efter läget. Motiv bakom varför utsikten var viktigast var ”avslappnande”, ”frihet att 

andas” och att det inte får vara för instängt, ”man vill inte se in i en husfasad”. 

 

Som den tredje viktigaste faktorn visade undersökningen bostadsrättsföreningens ekonomi, priset 

och hyran/avgiften, som motsvarade 28 procent vardera. Resterande procent ansåg att 

standard/ålder och kommunikationer, kom på tredje plats. Hyran/avgiften var vanligast som den 

fjärde viktigaste faktorn. 

 

Som den femte viktigaste faktorn var det vanligaste svaret bostadens standard och ålder. 

Bostadsrättsföreningens ekonomi kom på sjätte plats för många respondenter. Som minst 

viktigast faktor hade de flesta respondenter svarat utsikt eller kommunikationer. De två 

respondenter som inte hade valt läget som den viktigaste faktorn, hade valt standard/ålder samt 

hyran/avgiften som viktigast. (En komplett tabell över samtliga faktorer ligger som bilaga). 

7.1.3 Priset 

78 procent av respondenterna anser att bostadsrätterna i Göteborgs innerstad är övervärderade. 64 

procent av dessa tror även att priserna kommer att fortsätta öka inom den närmaste framtiden. En 

respondent anser till och med att bostadsrätterna är minst 30 procent övervärderade. Av 

resterande 22 procent som inte anser att priserna är övervärderade, tror 75 procent att priserna 

kommer att öka inom den närmaste framtiden. Endast en respondent anser att priserna varken är 

övervärderade eller kommer öka inom en snar framtid.  

7.1.4 Bankens lånevillkor 

På frågan om hur Riksbankens prognostiserade höjningar av reporäntan samt bolåneräntornas 

förväntade ökning kommer att påverka respondenternas inställning till bostadsrättspriset, svarar 

61 procent att de kommer vara extra försiktiga med priset de betalar för att inte köpa 

bostadsrätten till ett övervärde. En tredjedel menar att det påverkar dem inte så länge de kommer 

att kunna bo kvar i bostaden. Endast en respondent kommer att avvakta en längre period innan 

köp av bostadsrätt.  

 

72 procent av respondenterna kommer främst välja att ligga på en rörlig ränta. 22 procent skulle 

välja att binda räntan mellan 1 – 4 år och en respondent skulle välja att binda räntan på fem år 

eller längre. De flesta (89 procent) av respondenterna försöker förhandla med banken om 
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bolåneräntan när de söker bolån. 78 procent tycker inte att FI:s införande av bolånetaket på 85 

procent har gjort det svårare för dem att finansiera ett bostadsrättsköp, medan resterande 22 

procent tycker att det har blivit svårare. 63 procent av respondenterna tycker att bankernas kvar-

att-leva-på-kalkyler ger en rimlig kvar-att-leva-på-summa medan 37 procent anser att den inte är 

rimlig.         

7.2 Kvalitativ intervju med Henric Hugestam 

Den 19 april hade vi avtalat möte med Henric Hugestam på Bjurfors citykontor i Göteborg. 

 

Hugestam har arbetat på Bjurfors sedan 2003 och idag är han försäljningschef för samtliga 

mäklare på Bjurfors som jobbar med försäljning av bostadsrätter i Göteborg. Hans uppgift 

innefattar allt från försäljning till coachning och att säljarna mår bra. Idag är de cirka 30 mäklare 

som arbetar med bostadsrättsförsäljning och inom några veckor kommer det tillkomma ytterligare 

några. Bjurfors är störst i Göteborg på bostadsrätter med cirka 20 procent av marknaden. Ser man 

till de dyrare lägenheterna i Göteborgs innerstad så har Bjurfors en marknadsandel på cirka 50 

procent och för nyproducerade vindsvåningar har Bjurfors en marknadsandel på cirka 75 procent.  

 

Bjurfors ambition är att ligga på ett så kallat premiumsegment men samtidigt finnas på 

volymmarknaden. Detta är något som ingen har lyckats med innan medan Bjurfors är ledande på 

dessa marknader. 

7.2.1 Eventuell bostadsbubbla 

Hugestam menar att det finns bubblor i alla ekonomier och han definierar en bubbla som, ”när 

saker och ting stiger för mycket i värde, och det bildas spekulationer”. Det är svårt att se tecken 

på en rådande bubbla, det man kan titta på är prisökningar som är abnorma. Han är positivt 

inställd mot höjningen av bankernas boräntor för han menar att marknaden då gradvis kyls av. 

Bestående låga räntor kan göra att det kan bli en bubbla i framtiden. 

 

Hugestam beskriver läget på bostadsrättsmarknaden i Göteborgs innerstad genom en metafor. 

Precis som en ballong ”pyser” ut luft, så ”pyser” även bubblor i ekonomin. Blåser man in tio 

procent luft varje år i en ballong så spricker den troligtvis efter ett antal år. Men idag ser 

marknaden stabil ut och ballongen förväntas inte sprängas då luften går både in och ur. I 

praktiken är det alltid marknaden som sätter priset.   

 

Hugestam tycker inte att bostadsrätterna i Göteborgs innerstad är övervärderade med så mycket 

som 20 procent. Dock anser han att det finns en del lägenheter på marknaden där människor har 

betalat mycket pengar. Tittar man tillbaka på 2008 så ryktades det då om att marknadspriset 

skulle sjunka med 30 till 40 procent vilket aldrig blev fallet. Det skedde en viss justering på runt 

tio procent, men de dyrare lägenheterna på de mest attraktiva lägena minskade inte alls i värde. 

Detta menar Hugestam talar emot en bostadsbubbla.  

 

Vi diskuterade om att när BKN undersökte bostadsmarknaden och kom fram till att svenska 

bostäder är övervärderade med 20 procent så utgick de från att den implicita kostnaden för att bo 

i ett ”eget hem” borde vara lika med den hyra som betalas för hyresrätter på långt sikt. Hugestam 

anser att det finns fler faktorer i sammanhanget som spelar roll, däribland adress, område, läget i 
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huset och standard. Därför anser inte Hugestam att det går att jämföra bostadsrätter med 

hyresrätter på det sätt som BKN gör.  

7.2.2 Marknaden 

Hugestam berättar att dyra lägenheter tas bort från marknaden vid dåliga tider och läggs ut igen 

när det blir bättre tider för att inte säljas till ett underpris. Ofta är det så att de människorna som 

har lite finare lägenheter inte har något akut behov av att sälja. Exempelvis under 2008 när 

ekonomin var som värst så minskade utbudet medan efterfrågan bestod, vilket resulterade i att de 

dyra lägenheterna såldes lika dyrt eller kanske till och med dyrare. Alla människor slutar inte att 

byta boende bara för att det blir en kris, menar Hugestam, utan det är snarare tvärtom då många 

måste flytta och detta skapar ett större tryck. 

 

Marknaden i Göteborgs innerstad är stabil i jämförelse med marknader på mindre orter. I 

Stockholm, Göteborg och Malmö kommer folk alltid att vilja bo och därmed kommer marknaden 

där alltid att vara attraktiv, anser Hugestam. Utbud och efterfråga på marknaden är en gammal 

klassisk modell. Den måste sättas i relation till räntan och den övriga finansiella sektorn. Utbudet 

på marknaden är just nu lågt, i dagsläget ligger cirka 600 lägenheter ute i Göteborgs stad. När det 

var som värst under 2008, så låg det ungefär 1060 lägenheter ute. Ingen vågade gå in på 

marknaden och köpa då. Detta pågick som tur var, enligt Hugestam, inte under någon längre 

period och marknaden blev sedan sakta men säkert fullt fungerande igen. Det är en fungerande 

marknad där utbud och efterfråga reglerar sig själv. Idag är människor avvaktande beroende på 

vad det är för typ av lägenhet. Exempelvis en lägenhet i bra skick som ligger på en finare adress 

kan säljas dyrare medan dussinlägenheter som ligger på första våningen och är i behov av 

renovering, tar längre tid att sälja och det sker då en prissättning.  

7.2.3 Prisbildning och prisutveckling 

Prisbildningen på marknaden grundar sig mycket på förväntningar. Hugestam berättar att när han 

började på Bjurfors 2003, så ansågs ”stan” vara Avenyn och runt omkring Avenyn. Idag räknas 

även exempelvis Majorna till ”stan” och det är till följd av att när priserna på bostadsrätter runt 

Avenyn stiger, så letar sig människor några kvarter bort. När priserna stiger även där, så letar sig 

människor ytterligare några kvarter bort. Det leder så småningom till att en bostadsrätt i den 

yttersta delen av innerstaden säljs för samma pris som en bostadsrätt i centrum. Då kommer folk 

tillbaka och vill köpa de mer centrala lägenheterna. 

 

Hugestam anser inte att en årlig prisutveckling på bostadsrättsmarknaden på sju procent (som den 

varit under en tidigare tolvmånadersperiod i Göteborgs centrum enligt Mäklarstatistik) är rimlig. 

Sätter man det i relation till den årliga inkomstökningen, så är det inte hållbart i längden. 

Samtidigt tror Hugestam att medelsvensken idag avsätter en större del av sin disponibla inkomst 

till boende än tidigare. Men fortfarande finns det utrymme att lägga mer pengar på sitt boende. 

Vid 2003 så tyckte människor att lägenheterna i Linnéstaden var väldigt dyra och då såldes en 

tvåa för runt 1,3 miljoner. Idag säljs samma lägenhet för mellan 2,5 – 3 miljoner. 

Prisinställningen hos köpare fungerar på ett visst sätt, först tycker de att priset är jättedyrt men 

efter ett tag så har de vant sig vid de rådande priserna och anser inte längre att det är för dyrt. 

 

En låg ränta eldar självklart på bostadspriserna, menar Hugestam. När räntorna gick upp under 

2005 så hände det inte så mycket, utan priserna gick upp i takt med att räntan steg, tills den 
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rörliga räntan var runt 3,5 – 4 procent. Men vid 4 – 5 procent började det kännas av. Hugestam 

känner att det till viss del är samma scenario idag, men inte på samma sätt. Han vet inte exakt 

vart brytpunkten går, men vid 5 – 6 procents boränta så känns det nog av ekonomiskt hos många. 

Hugestam menar dock att räntan till viss del ligger diskonterad hos många människor. När räntan 

höjs så blir det ingen överraskning för att det pratas väldigt mycket om en höjning innan 

höjningen väl kommer. Hugestam har inte märkt av några effekter av Finansinspektionens 

införande av bolånetaket på 85 procent och kunderna verkar inte heller ha påverkats, anser han.   

7.2.4 Kunden 

Hugestam har märkt av ett säsongsbetonat mönster. Exempelvis i början av januari eller i augusti, 

ser han fler förstagångsköpare i och med att Bjurfors säljer fler mindre lägenheter då. Det 

viktigaste för en kund vid köp av bostadsrätt i Göteborgs innerstad är läget, menar Hugestam. I 

läget innefattas flera olika faktorer, området, gatan, fastigheten, typ av lägenhet samt läget i 

huset. Andra viktiga faktorer är utformningen av lägenheten, möjligheter till renovering, balkong 

och bra förening. Hugestam kan inte förstå att människor inte tittar på bostadsrättsföreningens 

ekonomi i större utsträckning. Folk frågar knappt om det för de blir förälskade i själva lägenheten 

och ibland vill de inte se det dåliga, berättar han. Men faktum är att köparen köper inte bara en 

bostadsrätt, utan även en del av föreningens eventuella skulder. Ägare av bostadsrätter äger 

egentligen inte sin lägenhet utan bara rätten att disponera den.   

7.3 Analys 

7.3.1 Köparna 

På grund av Bjurfors marknadsledande ställning täcker de in alla olika köparkategorier. 

Hugestam har identifierat ett säsongsbetonat mönster. Exempelvis i början av januari eller i 

augusti, ser han fler förstagångsköpare i och med att Bjurfors säljer fler mindre lägenheter då. Det 

vi kunde utläsa ur enkätsvaren var att den vanligaste åldern bland respondenterna var mellan 20 – 

35 år. Vi kunde även se att det var vanligast med två personer i hushållet. 

7.3.2 Marknaden 

Enligt Hugestam minskade inte efterfrågan under 2008, trots att ekonomin då var som sämst. Han 

menar att människor byter bostäder även i kristider. Enligt Frisell och Yazdi (2010) fortsatte 

bostadspriserna att stiga och skuldsättningen ökade under 2009. Detta trots att den dåvarande 

utvecklingen under 2009 slog hårt mot ekonomin. Prognoser från KI (2011) visar att andelen 

sysselsatta nu är uppe i samma nivåer som innan konjunkturnedgången och finanskrisen. 

Indikatorer pekar på en fortsatt uppgång av arbetsmarknaden. Hugestam tycker att det är en stabil 

marknad i Göteborgs innerstad eftersom det alltid kommer att finnas folk som vill bo i 

innerstäder, då dessa anses som mest attraktiva. Bankernas boräntor har även under en period 

varit väldigt låga. Under 2008 föll priserna i hela landet och den årliga prisutvecklingen låg på 

noll procent i Göteborgs centrum under 2008/2009, enligt Boverkets indikatorer (2010) och 

Mäklarstatistik
28

. Under några månader under 2008 var det väldigt få lägenheter som såldes och 

det var inte många som vågade gå in och köpa då, berättar Hugestam. Sedan blev marknaden fullt 

fungerande igen och därför anser Hugestam att bostadsrättsmarknaden i Göteborgs innerstad är 

                                                 
28

 Mäklarstatistik (u.å.). Tillgänglig: 

http://www.maklarstatistik.se/arkiv/pressmeddelande/gamla-pressmeddelanden.aspx [2011-04-16] 
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relativt stabil. Detta kan hänföras till teorin om att attraktiva lägen genererar högre priser och att 

marknaden där är relativt okänslig mot fluktuationer (Lantmäteriverket, 2008).  

7.3.3 Prisutveckling 

Hugestam ser ingen risk för någon bostadsbubbla i dagsläget. Enligt bankernas boränterapporter 

håller boräntorna på att stiga
29

 och Hugestam är positivt inställd till bankernas räntehöjningar 

vilket gör att marknaden kyls av lite. Han menar att bestående låga räntor kan leda till en bubbla. 

Under 2008 ryktades det att priserna skulle sjunka med 30 – 40 procent medan den verkliga 

justeringen endast blev cirka tio procent, och det talar emot en bubbla, menar Hugestam. Han 

anser även att det finns enskilda bostadsrätter som är övervärderade men överlag är bostäder inte 

övervärderade med så mycket som 20 procent. Han menar dock att en årlig prisutveckling på sju 

procent inte är hållbar om den sätts i relation till inkomstökningen. Hugestams åsikter faller 

samman med resultatet av Frisell och Yazdis undersökning från 2010 där de motsätter sig att den 

svenska bostadsmarknaden är övervärderad, enligt de proportioner som BKN och Europeiska 

Centralbanken har kommit fram till. Hugestam anser att undersökningen som BKN gjorde, där de 

kom fram till att bostadspriserna i Sverige var övervärderade med 20 procent, inte tar hänsyn till 

vissa viktiga parametrar som påverkar bostadsrättspriserna i praktiken. Dessa är bland annat läge 

och standard. Därmed kan inte den implicita kostnaden för att bo i ett ”eget hem” jämföras med 

den hyra som betalas för hyresrätter på långt sikt.  

 

Den största delen av de potentiella köparna som deltagit i enkätundersökningen anser att 

bostadsrätterna i Göteborgs innerstad är övervärderade och många av dessa tror även att priserna 

kommer att fortsätta öka inom den närmaste framtiden. 75 procent av de respondenter som inte 

anser att priserna är övervärderade, tror att priserna kommer öka inom den närmaste framtiden. 

Det stämmer överens med KI:s undersökning från 2011, som visar att de svenska hushållen har 

en positiv syn på både den egna och den svenska ekonomin. Detta på grund av att respondenterna 

i vår enkätundersökning inte skulle förvänta sig ökade bostadspriser om de inte trodde på en stark 

återhämtning i den svenska ekonomin. 

 

Köparnas attityder kan vara tecken på en bubbla enligt Lind (2009). Lind presenterade i sin 

artikel olika idealtyper av en bubbla där främsta indikatorn var att köparna förväntar sig ökade 

priser, trots att priserna redan har ökat under en period. Ett spekulativt beteende kan ses som en 

indikator som kan leda till en bostadsbubbla. Det framgår tydligt hos våra respondenter då många 

som anser att bostadsrätterna i Göteborgs innerstad är övervärderade, tror att de ytterligare 

kommer öka i värde. Även köparnas otålighet och finansiella risktagande påverkar marknaden 

enligt Lind. Idag finns det indikatorer som visar att köparna blir allt yngre och att de köper 

bostäder av en allt högre kvalitet. Köparna tenderar även att välja mer riskfyllda 

                                                 
29

 Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SEB (u.å.). Tillgängliga: 

  

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&

sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B [2011-04-29] 

http://www.nordea.se/Privat/Boende/Riksbanken+v%c3%a4ntas+forts%c3%a4tta+h%c3%b6ja+r%c3%a4ntan/1483

002.html [2011-04-29] 
http://www.seb.se/pow/default.asp [2011-04-29]  

http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@corpaff/@pubaff/documents/article/cid_203601.pdf 
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http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B
http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=privat&navid=Z2_Privattjanster&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B
http://www.nordea.se/Privat/Boende/Riksbanken+v%c3%a4ntas+forts%c3%a4tta+h%c3%b6ja+r%c3%a4ntan/1483002.html
http://www.nordea.se/Privat/Boende/Riksbanken+v%c3%a4ntas+forts%c3%a4tta+h%c3%b6ja+r%c3%a4ntan/1483002.html
http://www.seb.se/pow/default.asp


 

63 

finansieringsalternativ än tidigare samt att de amorterar mindre än innan (Lind, 2009). Det 

framgick ur vår undersökning att 67 procent av respondenterna var under 35 år och därmed 

relativt unga. 

7.3.4 Prispåverkande faktorer 

Enligt Lantmäteriverket (2008) anses bostadsrättens läge som den viktigaste prispåverkande 

faktorn, då attraktiva lägen genererar högre priser som är relativt okänsliga mot fluktuationer. På 

mindre attraktiva platser gäller det omvända. Alla respondenter utom två svarade att läget var den 

viktigaste faktorn i samband med köp av bostadsrätt i Göteborgs innerstad och det vanligaste 

motivet bakom detta var närheten till allt. Även Hugestam menar att läget är den viktigaste 

faktorn för en kund vid köp av en bostadsrätt i innerstaden. Detta kan vara på grund av att termen 

läge innefattar flera olika faktorer som område, gata och lägenhetens läge i huset. Det finns en 

annan faktor som driver upp priset lite mer, och det är ”styling”. Bjurfors har över tiden gått från 

att ”styla” cirka tio procent av en lägenhet till att ”styla” cirka 70 procent. Det förekommer att 

Bjurfors tömmer alla möbler i en lägenhet, målar om och flyttar in nya möbler. Detta ökar värdet 

på bostaden.  

 

Bostadens standard och ålder är två faktorer som normalt kopplas till varandra då äldre 

lägenheter ofta har en lägre standard. Dock ligger dessa ofta mer centralt än nybyggda lägenheter 

vilket ökar priset (Lantmäteriverket, 2008). Endast 28 procent av respondenterna i 

enkätundersökningen hade valt standard/ålder som första, andra eller tredje viktigaste faktorn.  

 

Enligt Lantmäteriverket (2008) spelar föreningens ekonomiska läge roll för den årsavgift som 

föreningen tar ut. Därför är det viktigt att analysera föreningens finansiella rapporter för att få en 

överblick över finansiell ställning. Det man kan kolla på är nettoskuld men även storleken på 

föreningen lån. Bostadsrättsföreningens ekonomi kom långt ner på listan för de flesta potentiella 

köparna, och som högst kom det som tredje viktigast faktor. 44 procent av respondenterna hade 

exempelvis angett bostadsrättsföreningens ekonomi på sjätte plats. Detta stämmer överens med 

Hugestams uppfattning om att människor inte intresserar sig för bostadsrättsförenings ekonomi i 

den utsträckning de borde. Han tycker att detta är konstigt då köparen inte bara köper en bostad, 

utan även en del av bostadsrättsföreningens eventuella skulder i samband med bostadsköpet. Som 

näst viktigast faktor var bostadsrättens pris och bostadsrättens utsikt vanligast. Enligt Hugestam 

är även balkong viktigt för många kunder. 

7.3.5 Lånevillkor 

Fler än hälften av respondenterna kommer att vara extra försiktiga med priset de betalar för 

bostadsrätten med tanke på Riksbankens prognostiserade höjningar av reporäntan samt 

förväntade ökningar av bolåneräntan. Hugestam tror att människor börjar känna av då räntan blir 

upp mot fyra procent och vid fem eller sex procent tror han att det blir allt svårare för många att 

klara sina ränteutgifter. Dock prövas alla kunder på en högre kalkylränta enligt 

Finansinspektionen (2010). Deras undersökning av svenska kreditinstitut visar att kalkylräntan 

låg på mellan 6,5 – 10,5 procent beroende på bank. Men Hugestam menar att prognoser och 

förväntningar hos många leder till att den faktiska ränteökningen inte ger sådan effekt som om 

ränteökningen hade skett över en natt utan förvarning. De flesta respondenterna från 

enkätundersökningen skulle välja att främst ligga på en rörlig tremånadersränta. Några skulle 

välja att binda räntan mellan 1 – 4 år men endast en respondent skulle välja att binda räntan på 
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fem år eller längre. Enligt bankernas boränteprognoser är stigande boräntor att förvänta, och då 

främst den rörliga, och de allmänna råden går i dagsläget mot att binda räntan på längre löptider. 

Nästan alla respondenter skulle även försöka förhandla med bankerna för att få en bättre ränta. 

 

Frisell och Yazdi (2010) skriver att antalet bolån med rörlig ränta var cirka åtta procent år 1997 

och 69 procent år 2009. Många väljer idag, i allt större utsträckning att inte binda räntan. FI:s 

undersökning från 2010 visar att samtliga av de undersökta kreditinstituten använder kvar-att-

leva-på-kalkyler för varje kund för att se om kunden klarar de kostnader som uppstår av det sökta 

lånet. Kalkylen visar den summa som kunden får kvar att leva på efter att alla boendeutgifter är 

betalda. Av de undersökta potentiella köparna var det 63 procent som tyckte att beloppet var 

rimligt, medan 37 procent inte tyckte det. 

  

De flesta respondenter har inte märkt av någon effekt av bolånetakets införande på 85 procent. 22 

procent av respondenterna anser dock att bolånetaket har gjort det svårare för dem att finansiera 

ett bostadsköp. Hugestam har inte märkt av några effekter efter införandet av bolånetaket och han 

menar att försäljningen av bostadsrätter inte har minskat, jämfört med innan införandet.   
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8 Diskussion 
I detta kapitel presenteras kopplingar mellan alla tre undersökta aktörer, det vill säga bankerna, 

de potentiella köparna och mäklaren. Kopplingar görs även till litteratur och teori. Det 

väsentliga i kapitlet är dock våra egna tankar och åsikter.  

8.1 Det ekonomiska läget på bostadsmarknaden ur ett tidsperspektiv  

Det ekonomiska läget i Sverige verkar förbättras i stadig takt och andelen sysselsatta är i 

dagsläget uppe i samma nivåer som innan. Depken II, Hollans och Swidler (2011) och Demary 

(2010) menar att en ostabil arbetsmarknad i hög grad påverkar bostadsmarknaden som är känslig 

mot störningar i arbetskraften. Då arbetsmarknaden i Sverige och Göteborg är stabil och 

förväntas ha en positiv utveckling, talar detta emot en bostadsbubbla. Givetvis leder en ökad 

arbetslöshet till att de människor som drabbas får svårt att behålla sina bostäder, speciellt vid 

höga räntor då ränteutgifterna blir högre. 

8.1.1 Hushållens skuldsättningsgrad 

Trots finanskrisen och en minskning av BNP så har de svenska hushållens disponibla inkomster 

ändå ökat. Även andelen ränteutgifter av den disponibla inkomsten har ökat sedan 2008 men trots 

det har det genomsnittliga hushållet mer pengar kvar efter att räntekostnaden är betald jämfört 

med år 2000. Hushållens skuldsättningsgrad har ökat i snabbare takt än bostadspriserna. I slutet 

av 2010 låg skuldsättningsgraden på nästan 170 procent. Respondenter från de olika bankerna 

hade lite olika åsikter om de faktorer som kan tänkas ligga bakom den höga skuldsättningsgraden 

men ingen av dessa anser att skuldsättningsgraden utgör något direkt hot mot hushållens 

återbetalningsförmåga. Finansinspektionens undersökning visar att hushållens skulder består till 

90 procent av bolån. Hugestam på Bjurfors anser att idag avsätter medelsvensken mer pengar på 

sitt boende än tidigare. Enligt Swedbanks boendeindex bör bolånekostnaden inte överstiga 25 

procent av den disponibla inkomsten. Boendeindexet visar att i städer som Göteborg och 

Stockholm läggs mer än 25 procent av inkomsten på bolånekostnader. Vi tror därför att den 

kraftiga prisutvecklingen som varit i Göteborgs innerstad, såväl som Stockholms och Malmös 

innerstäder, under de senaste åren med undantag för krisåren 2008/2009 kan vara en orsak till den 

höga skuldsättningsgraden. Detta då många lånar stora belopp för att kunna köpa en bostad. 

I dagsläget är det heller inte bara banker som fungerar som kreditinstitut på marknaden, utan nya 

former av kreditinstitut har kommit in på marknaden, som ställer lägre krav. Andra orsaker till 

belåningsgraden som de olika respondenterna från bankerna tog upp är att det har varit en 

uppåtgående marknad med låga räntor där säkerheten för banker att låna ut pengar samt för 

hushåll att låna pengar, har varit relativt stor. De som haft jobb under lågkonjunkturen och krisen 

som varit, har haft det förhållandevis bra och kunnat ta på sig mer lån och konsumera. Det är 

också idag en annan kultur där det anses mer ”okej” att låna till konsumtion. Vi anser därmed att 

belåningsgradens storlek verkar bero på en blandning av flera olika faktorer som de olika 

representanterna nämner. Dessa anser i stort att belåningsgraden inte utgör någon större risk för 

hushållens återbetalningsförmåga och vi håller till stor del med. Däremot anser vi att det kan 

finnas vissa parametrar som kan göra att återbetalningsförmågan hos hushållen påverkas, som 

ökad arbetslöshet och depression. Dessa parametrar är dock inte aktuella i dagsläget då ekonomin 

håller på att stabiliseras och arbetslösheten sjunker. 
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FI gjorde i samband med sin undersökning av den svenska bolånemarknaden stresstester av olika 

faktorer för att bedöma eventuella förändringar i hushållens återbetalningsförmåga. De kom 

bland annat fram till att det krävdes mycket höga nivåer av både ränta och arbetslöshet för att 

bankerna skulle märka av några större kreditförluster.  

8.1.2 Eventuellt prisfall 

Finansinspektionens undersökning visade även att det inte krävs så stora prisfall för att flera 

hushåll ska få bolån som understiger bostadens marknadsvärde. Europeiska Centralbankens 

studie, som Frisell och Yazdi tar upp i sin artikel från 2010 visar att ett prisfall på 40 procent är 

att vänta på den svenska bostadsmarknaden. Boverkets rapport visar det motsatta och bedömer att 

risken för ett större prisfall på bostadsrättsmarknaden är liten då hushållens inkomster stiger och 

återbetalningsförmågan är god. Ingen av våra respondenter verkar tro att ett större prisfall på 

marknaden är att vänta. Två tredjedelar av respondenterna från enkätundersökningen tror 

dessutom att priserna kommer fortsätta att öka på bostadsrätter i Göteborgs innerstad. Det 

stämmer överens med Konjunkturinstitutets undersökning som visar att de svenska hushållen har 

en relativt positiv syn på både den egna och den svenska ekonomin. Detta på grund av att 

respondenterna i vår enkätundersökning inte skulle förvänta sig ökade bostadspriser om de inte 

trodde på en stark återhämtning i den svenska ekonomin. 

 

Av detta kan vi dra slutsatsen att faktorer som kan orsaka ett större prisfall på 

bostadsrättsmarknaden är ökad arbetslöshet eller om hushållens ränteutgifter stiger till en ohållbar 

nivå till följd av ökade boräntor. Som det ser ut nu, enligt bankernas boränteprognoser, är 

räntorna på väg uppåt. Under intervjuerna med respondenterna från de olika bankerna framkom 

det dock att bankerna kräver goda marginaler vid utlåning och därmed tror vi att hushållen är 

förberedda på ökade ränteutgifter. Konjunkturen har vänt, sysselsättningen i landet ökar och 

arbetslösheten är därmed på väg att minska. Vi ser därmed inga tydliga indikatorer för ett 

kommande större prisfall på bostadsmarknaden i Göteborgs innerstad inom den närmaste 

framtiden. 

8.2 Bostadsrättsmarknadens prisutveckling över tiden 

Sedan slutet av 2008 har bostadsrättspriserna ökat stadigt igen efter att, under en kort period, ha 

varit nere på en väldigt låg nivå jämfört med 2007. Under 2010 var priserna uppe i högre nivåer 

än under toppnivåerna 2007. Även prisstatistiken mellan 2007 och 2011 visar att den årliga 

prisuppgången i centrala Göteborg var noll procent under 2008 – 2009. Detta stämmer överens 

med det Hugestam berättar om den period i slutet av 2008 då ingen vågade gå in på marknaden 

och köpa. Då låg det ungefär 1060 bostadsrätter ute för försäljning jämfört med idag då det ligger 

runt 600 bostadsrätter ute för försäljning. Under 2009 sänkte Riksbanken reporäntan till 0,25 

procent och bankerna sänkte i sin tur bolåneräntan. Vi tror att det förändrade ränteläget spelade 

en stor roll för stabiliseringen på bostadsrättsmarknaden 2008 och den fortsatta uppgången i 

priserna under 2009. 

  

På frågan som berör om bostadsprisernas utveckling i Göteborgs innerstad är rimlig eller inte så 

ger de olika respondenterna lite olika svar. Några anser inte att priserna på bostadsrätter och den 

prisutveckling som varit är rimlig. En annan menar att priserna oftast är rimliga så länge 

efterfrågan är hög och kundens återbetalningsförmåga är god. Några anser att det alltid finns 

områden där folk är villiga att betala en högre summa och att det finns vissa övervärderade 
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lägenheter. Hugestam på Bjurfors poängterar att den prisutveckling som varit inte är rimlig om 

den sätts i relation till inkomstökningen. Av de potentiella köpare som svarat på vår enkät, tycker 

de flesta (78 procent) att bostadsrättspriserna i Göteborgs innerstad är övervärderade. Många tror 

även att priserna kommer att fortsätta öka. Dock är åsikterna av mindre vikt i det här fallet 

eftersom det på en fri marknad är utbud och efterfråga som styr priset. Just innerstäder kommer 

alltid att locka människor på grund av det centrala läget.  

 

Vi drar slutsatsen att de olika undersökta aktörerna anser att den prisutveckling som råder på 

bostadsrättsmarknaden i Göteborgs innerstad är mer eller mindre ohållbar i längden. Vi anser att 

just de potentiella köparnas åsikter är av stor vikt här då det är de som ska betala priset för 

bostaden och påverkar då priserna genom att minska eller öka efterfrågan. Dock är vi medvetna 

om att de resultat vi har fått av vår enkätundersökning med de potentiella köparna inte kan 

appliceras generellt på potentiella bostadsrättsköpare, då undersökning gjordes i för liten 

omfattning. Däremot tror vi att vi skulle erhållit ett liknande resultat om vi gjort undersökningen 

på en större population, då den allmänna åsikten ändå verkar vara att bostadsrätterna i Göteborgs 

innerstad är övervärderade i större eller mindre utsträckning. Vi är även medvetna om att en 

orsak till att de potentiella köparna anser att bostadsrätterna i Göteborgs innerstad är 

övervärderade kan vara den stimuli vi frambringade genom att inleda enkätfrågan med resultatet 

från BKN:s undersökning. 

8.2.1 Frisell och Yazdis undersökning  

Enligt Frisell och Yazdi (2010) har BKN och Europeiska Centralbanken gjort liknande 

undersökningar om övervärdering av den svenska bostadsmarknaden. BKN kom fram till att vid 

en normaliserad boräntenivå måste priserna på bostäder minska med 20 procent.  Hugestam anser 

inte att dessa uppgifter stämmer och han menar att Bostadskreditnämndens undersökning har 

vissa brister. Som tidigare nämnt ansåg 78 procent av de potentiella köparna i vår undersökning 

att bostadsrätterna i Göteborgs innerstad var övervärderade, men vi tror att dessa i huvudsak 

baserar sin åsikt på preferenser, snarare än på ren fakta, undersökningar och rimligheter. 

Bankerna anser att försäljningspriset är det yttersta beviset som representerar ett pris på en väl 

fungerande marknad. Det anser även Hugestam och därför använder Bjurfors jämförelsepriser vid 

värdering av bostadsrätter. Bankerna lägger inte så stor vikt vid Bostadskreditnämndens och 

Europeiska Centralbankens undersökningar gällande att bostäder är 20 respektive 40 procent 

övervärderade. Enligt Olsson på SEB skulle inte SEB låna ut en krona om de utgick ifrån att 

bostäder var 20 procent övervärderade. 

 

Slutsatserna av Frisell och Yazdis undersökning påvisar att prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden kan förklaras i huvudsak genom två faktorer, högre disponibla inkomster och 

lägre reala bolåneräntor. Förutom dessa finns det även andra faktorer som kan bidra till 

prisutvecklingen. Bankernas utlåningspraxis, särskilt gällande avbetalning och amorteringar har 

förändrats och gjort det lättare för människor att ta sig in på bostadsmarknaden. Den 

genomsnittliga återbetalningstiden har sjunkit och kontantinsatsen har sedan 1997 minskat. 

Respondenterna från bankerna styrker att bankernas utlåningspraxis har förändrats under de 

senaste 15 åren och att ökningen av disponibla inkomster och lägre reala räntor kan förklara 

prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Av detta drar vi slutsatsen att bankrespondenternas och 

mäklarens åsikter stämmer med Frisell och Yazdis förklaring av prisutvecklingen som även 

motsätter sig de slutsatser som bygger på att svenska bostäder är kraftigt övervärderade. 
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8.2.2 Bolånetakets införande 

Generellt sett verkar ingen av respondenterna från bankerna tro att priserna kommer att gå ner 

inom den närmaste framtiden. Däremot kan prisökningen dämpas genom olika faktorer som 

bolånetakets införande och stigande räntor. Hugestam tycker dock inte att bolånetaket har gett 

någon effekt och han har heller inte märkt av någon påverkan hos kunderna. Detta stämmer 

överens med de svar vi har fått genom enkätundersökningen av potentiella köpare, där de flesta 

(78 procent) svarat att införandet av bolånetaket inte har gjort det svårare för dem vid finansiering 

av bolån. Vi anser att det är svårt att redan nu avgöra effekten av bolånetakets införande och vi 

tror även att vår enkätundersökning är för liten för att kunna dra några generella slutsatser. 

Dessutom baserades undersökningen på människor som befann sig i ett senare skede av 

processen med att söka bostad. Vi tror inte att de undersökta respondenterna skulle gå på 

visningar om de ansåg att de inte hade råd med kontantinsatsen. Alla respondenter utom en 

svarade även att de aktivt eller väldigt aktivt söker bostad, detta tycker vi tyder på att de är 

seriösa. 

  

Att Hugestam inte märkt av någon påverkan av bolånetaket kan dock bero på att Bjurfors ligger 

på ett så kallat premiumsegment med en marknadsandel på 50 procent av de dyrare lägenheterna 

och 80 procent av nyproducerade vindsvåningar. Dessa bostadsrätter tror vi främst omsätts av de 

mer kapitalstarka hushållen på grund av de högre priserna. Det är även de mer kapitalstarka som 

kan beviljas blancokrediter då dessa kräver en högre återbetalningsförmåga på grund av den 

högre räntan och kortare återbetalningstiden. Enligt Frisell och Yazdi (2010) har den disponibla 

inkomsten hos kreditvärdiga hushåll ökat mer än medelinkomsten mellan 1997 och 2009. Vi 

anser att de som i störst utsträckning påverkas av bolånetaket är dels de mindre kapitalstarka och 

dels den yngre generationen, dessa två grupper brukar dessutom sammanfalla. Enligt 

respondenterna från de olika bankerna är det svårast för den yngre generationen att ta bolån då de 

ofta inte hunnit tjäna ihop till kontantinsatsen på 15 procent. Detta stämmer med vad Frisell och 

Yazdi (2010) skriver om att hushåll med lägre inkomster har svårare att få lån och bor därmed i 

hög utsträckning i hyresrätter. Sammanfattningsvis anser vi inte att bolånetakets införande 

kommer dämpa efterfrågan och därmed prisutvecklingen i så stor omfattning. Snarare tror vi att 

det kan bidra till att belåningsgraden stabiliseras då det i viss mån förhindrar överbelåning. 

8.2.3 Eventuell bostadsbubbla 

Linds (2009) allmänna definition av en bubbla är när priset på en tillgång först under en period av 

flera månader eller år drastiskt ökar för att sedan falla drastiskt igen. Definitionen av en bubbla är 

inte entydig mellan de olika respondenterna. Hugestam på Bjurfors definierar en bubbla som ”när 

saker och ting stiger för mycket i värde och det bildas spekulationer”. Han ser dock ingen risk för 

någon bubbla i dagsläget. Hugestam och Johansson på SEB har liknande definitioner av hur en 

bubbla fungerar. Hugestam jämför fenomenet med en ballong som spricker om den får för 

mycket luft i sig. Men då det normalt både går in och ut luft ur ballongen kommer den inte att 

spricka. Även Johansson menar att det inte helt kan gå hål i bubblan då folk alltid behöver 

någonstans att bo. Vi anser att deras förklaringar ger en intressant koppling. Respondent 3 på 

Swedbank menar att det är en bubbla då hushåll inte kan få ut samma pris vid en eventuell 

försäljning som de betalade vid köpet. 

    

Ingen av respondenterna tror att det råder någon bostadsbubbla i Göteborgs innerstad i dagsläget. 

Respondenterna från bankerna hade liknande förklaringar till detta. Extremt höga räntor 
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kombinerat med arbetslöshet krävs för att en bubbla ska spricka och i dagsläget finns det inga 

faktorer som tyder på det. De främsta orsakerna bakom bostadsbubblan i USA anses av Kaizoji 

(2009) främst vara det oelastiska utbudet av bostäder i storstadsområden samt nedgångar i 

bolånerätorna och expansionen av krediter mot säkerhet. Även spekulationer om framtida priser 

var en bidragande orsak (Depken II, Hollans och Swidler, 2011). Begreppet bostadsbubbla verkar 

ha en tendens att blandas ihop och vi anser det viktigt att skilja mellan en rådande bubbla och en 

bubbla som spricker. Detta för att en bubbla kan råda under långa perioder av stigande priser men 

den behöver nödvändigtvis inte spricka.  

 

Bubblan som var på bostadsmarknaden i USA mellan mitten av 1990-talet och 2006 

kännetecknades av en stark prisutveckling. Shiller (2009) skriver att priserna ökade med 85 

procent i reala termer mellan 1997 och 2006. Sedan dess har priserna fallit halvvägs tillbaka till 

ursprungliga nivåer som rådde 1997.      

 

Alla respondenter är dock överens om att så länge sysselsättningen är god och det finns en 

efterfråga på marknaden är risken för en bubbla liten. Undersökningen som genomfördes av 

Depken II, Hollans och Swidler (2011) visar att nybyggandet var en viktig orsak till varför 

prisutvecklingen på bostadsmarknaden vände i Las Vegas. Utbudet gick om efterfrågan, och 

priserna började därmed sjunka. Vi kan inte riktigt se denna risk på marknaden i Göteborgs 

innerstad, då det där finns ett begränsat antal bostäder. Mycket tyder i dagsläget även på att 

konsumtionen är på väg att öka då läget på arbetsmarknaden förbättras och inflationstakten stiger. 

KI förutspår att hushållens konsumtion kommer att öka samtidigt som sparandet kommer att 

minska. 

 

Definitionen av en bubbla är väldigt komplex, enligt oss. Vi anser att begreppet präglas av 

spekulationer och därmed är det svårt att med säkerhet säga om det är en bubbla eller inte. Det 

finns enligt Lind (2009) olika typer av bubblor där olika förutsättningar dominerar, men 

gemensamt är att de bygger på förväntningar om framtida prisutveckling. Efter de kvalitativa 

intervjuerna har vi fått lite olika definitioner på bubblor vilket stärker vår åsikt om komplexiteten 

av begreppets innebörd. Efter studien skulle vi förklara en bubbla som ett fenomen som i större 

eller mindre utsträckning alltid går att finna på finansiella marknader. Men bubblan utgör ingen 

risk så länge den inte blir för stor och eventuellt spricker. Om vi använder Hugestams jämförelse 

med en ballong, så växer bubblan allteftersom priserna kraftigt ökar och sedan när priserna är så 

höga att utbudet börjar överstiga efterfrågan, spricker bubblan och priserna faller drastiskt. Men 

detta måste sättas i relation till flera andra makroekonomiska faktorer. En normal prisutveckling 

som följer konsumentprisindex är att förvänta, men bostadsprisernas utveckling är beroende av 

andra faktorer som spelar in. Som vi tidigare nämnde är sysselsättningen och ränteläget viktiga 

förhållanden. Vi drar därför slutsatsen att för att en bubbla ska spricka, bör en kraftig prisökning 

på marknaden följas av en depression med hög arbetslöshet eller ett onormalt högt ränteläge som 

leder till att folk inte längre har råd att betala sina ränteavgifter och därmed måste flytta. 

8.3 Hushållens återbetalningsförmåga 

Oavsett hur priserna utvecklas på bostadsrättsmarknaden är köparnas återbetalningsförmåga det 

mest väsentliga för bankerna. Därmed ligger fokus på bankernas utlåningsvillkor. Som tidigare 

nämnt belånar samtliga undersökta banker bostaden upp till 85 procent av bostadens värde. I 

vissa fall kan de lägga upp en mindre del av de resterande 15 procenten som blancolån, för att 
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kunden ska få ihop kontantinsatsen. I detta sammanhang är det viktigt att ta med i beaktning att 

bankerna inte godkänner lån bara för att kunden erbjuder en bra säkerhet. Vid beviljning av bolån 

bedömer banken alltid kundens återbetalningsförmåga före säkerheten, i förhållande till det 

belopp som kunden vill låna. 

  

Bankerna använder högre kalkylräntor för att kunderna ska klara uppgångar i reporäntan och 

inflationsförändringar som påverkar bolåneräntan på olika bindningstider. Den rörliga räntan 

bygger främst på reporäntan medan de bundna mer bygger på inflation och förväntningar. Därför 

tror vi att kalkylräntorna ser lite olika ut beroende på bank. Bankrespondenterna är relativt hårda 

med att den satta gränsen i kvar-att-leva-på-kalkylen inte understigs. Dock kan de i vissa fall ta 

hänsyn till att vissa människor kan klara av att leva på en mindre summa, men de går aldrig under 

den gräns som socialen har satt. Respondent 3 på Swedbank skulle själv inte vilja leva efter 

kalkylen där olika hushållsutgifter är beräknade för en person att klara sig under. Enligt 

Finansinspektionen (2010) beräknas hushållskostnader efter Konsumentverkets 

rekommendationer. Av de undersöka potentiella köparna anser 63 procent att beloppet i kvar-att-

leva-på-kalkylen är rimligt, medan 37 procent tycker inte det. Detta tror vi beror främst på 

människors olikheter, då olika människor behöver olika mycket pengar för att hålla sin 

levnadsstandard. 

8.3.1 Kreditbedömningsprocessen och riskhantering 

Alla undersökta banker använder i stort sett samma tillvägagångssätt vid bedömning av 

potentiella låntagares kreditvärdighet. Det som skiljer är lånevillkor gällande amorteringskrav 

och beräkning av kalkyler. Vi anser att det kan vara bra med en liten amortering varje månad, 

oavsett om det inte finns några formella krav på det. Bedömningar av kunderna görs på 

individuell nivå och bankerna beaktar risker för varje enskilt fall. Centralt för 

kreditbedömningsprocessen är en UC-förfrågan som samtliga banker gör på kunden. 

 

En principal – agentrelation uppstår under ett kontrakt där en part anlitar en annan part för att 

utföra vissa tjänster (Mishkin and Eakins, 2009). Detta kan jämföras med relationen mellan 

långivare och låntagare. Långivaren kan jämföras med principalen och låntagaren med agenten. 

Agenten går då till principalen och söker lånet, och det principalen behöver från agenten är 

information. Denna information behöver inte alltid stämma och informationsproblem uppstår då. 

En UC-förfrågan eliminerar risker kopplade till adverse selection, ett informationsproblem som 

uppstår innan en finansiell transaktion. Ett instrument för att minska eller eliminera riskerna med 

adverse selection är att bevilja lån mot säkerheter. Vid beviljande av bolån används alltid 

bostaden som en pant/säkerhet för banken. Resten av summan utgörs av en kontantinsats som 

kunden själv står för eller eventuellt av ett blancolån. Så det är vid beviljande av blancolån som 

banken tar en risk. Men ett blancolån har en högre ränta än ett bolån för att kompensera bristen på 

pant/säkerhet. Denna typ av lån är dock mer kopplad till det andra informationsproblemet som 

benämns moral hazard. Det kan inte elimineras genom en UC-förfrågan i samma omfattning då 

detta problem förekommer efter att en finansiell transaktion genomförts. Det banken kan göra för 

att minimera problemet med moral hazard är att ta reda på vad kunden ska använda lånet till eller 

begränsa kunden till vad lånet får användas till. Bankrespondenterna menar dock att de, trots att 

de ibland frågar kunden, inte har några synpunkter på vad kunden ska använda lånet till. De anser 

att det alltid är kunden som i slutändan drabbas mest av att vara oärlig och engagera sig i 

aktiviteter som inte är önskvärda. Det verkar inte som att bankerna har några nämnvärda problem 

med informationsproblem. Givetvis anser vi att det alltid kommer att finnas oärliga människor 
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med intentioner som inte sammanfaller med bankernas krav på säkerheter. Men vi tror att de som 

främst drabbas av detta är människorna själva. För just bolån verkar riskerna även väldigt små då 

bostaden alltid utgör en säkerhet för banken och egentligen är det då banken som äger bostaden.  

 

Enligt Lind (2009) finns det idag indikatorer som visar att köparna på bostadsmarknaden blir allt 

yngre. Även representanterna från bankerna håller med om att de ser många förstagångsköpare på 

bostadsrättsmarknaden. En risk som kan uppstå kopplat till den yngre generationen är att denna 

inte har någon historisk erfarenhet om ränteläget. Bankrespondenterna menar att yngre kanske 

inte är medveten om att en normal bolåneränta inte är 2 – 3 procent, som den varit under den 

senaste tiden. Den äldre generationen har levt under perioder där räntan han varit uppe på över tio 

procent så dessa har en bättre räntehistorik. Detta tror vi kan innebära att det blir en chock för 

yngre nu när räntan stiger. Hos Swedbank är det många kunder som vill ligga på en rörlig ränta 

för att de har hört att det är billigast. Detta stämmer överens med resultatet av vår 

enkätundersökning där de allra flesta respondenterna svarat att de främst kommer välja att ligga 

på en rörlig ränta. Bankernas rådgivning angående hur kunden bör binda sin ränteportfölj verkar 

gå till på liknande sätt, genom en individuell bedömning som baseras på en riskprofil. I praktiken 

rekommenderas kunderna oftast en mix av rörligt och bundet. Efter att vi studerat de undersökta 

bankernas aktuella räntesatser och boränteprognoser, verkar det som att det kommer vara mer 

lönsamt att binda räntan på ett eller två år, då tremånadersräntan i dagsläget nästan är lika hög 

som den ettåriga. 

 

Vi tror även att det kan bli svårare för den yngre generationen att finansiera sina ränteutgifter vid 

stigande räntor då dessa generellt sett har en lägre inkomst än äldre som varit ute i arbetslivet 

under en längre period. Detta kan kopplas till en av Linds (2009) indikatorer bakom en bubbla, 

köparnas otålighet och finansiella risktagande. Hugestam berättar att när räntorna gick upp under 

2005, gick även priserna upp tills räntan låg på runt fyra procent. När räntan steg över fyra 

procent började det däremot kännas av. Han ser ett liknande scenario i dagsläget. Vi instämmer 

med Hugestam då vi anser att marknaden borde mattas av något nu när räntorna prognostiseras 

stiga i takt med reporäntan. Därmed borde även prisutvecklingen dämpas i viss mån. 

 

Statistiken som vi presenterade i kapitel 3 visar att tremånadersräntan under början av 1990-talet 

var uppe i mellan 10 – 20 procent. Vi tror att detta var en bidragande orsak till att det var en 

betydligt mindre andel som låg på en rörlig ränta under 1990-talet, som Frisell och Yazdis (2010) 

undersökning visar. En normal räntenivå ligger enligt bankrespondenterna på runt sju procent, 

om man ser det ur ett tidsperspektiv. I detta sammanhang är det viktigt att beakta att bara en 

procents ökning resulterar i betydande ökningar av räntekostnaderna hos många låntagare.  
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9 Slutsatser 
Det här kapitlet tar kortfattat upp de mest väsentliga slutsatserna som vi dragit från vår 

undersökning, med forskningsfrågorna som främsta utgångspunkt samt förslag på framtida 

forskning och resultatens tillämplighet på närliggande områden. 

 

Vi börjar med att återknyta till uppsatsens syfte vilket främst varit att undersöka hur olika aktörer 

på bostadsmarknaden såg på utvecklingen av bostadsrättspriserna i Göteborgs innerstad och det 

aktuella läget på bostadsmarknaden i april/maj 2011. Den har även syftat till att undersöka hur 

kreditbedömningen går till på de olika bankerna som deltagit i vår undersökning. 

 

Vår huvudfråga behandlade inledningsvis hur kredithandläggare, en mäklare och potentiella 

köpare som deltagit i vår undersökning såg på bostadsmarknadens utveckling i april/maj 2011? 

 

Ingen av de undersökta respondenterna verkar tro på ett större prisfall på bostadsrättsmarknaden i 

Göteborgs innerstad. Det är i grunden utbud och efterfråga som styr hur priserna utvecklas och 

efterfrågan är som störst i just innerstäder. I enkätundersökningen av potentiella köpare framkom 

det att den absolut viktigaste faktorn vid köp av bostadsrätt är läget, och motiv bakom detta var 

främst närheten till allt. Dock framkom det att några av bankrespondenterna såg prisutvecklingen 

på bostadsmarknaden och bostadspriserna i dagsläget som orimliga. Även större delen av de 

potentiella köparna ansåg att bostadsmarknaden i Göteborgs innerstad var övervärderad och 

många trodde även att priserna skulle fortsätta stiga inom den närmaste framtiden. Men 

bankrespondenterna såg överlag inget problem i den positiva prisutvecklingen så länge 

sysselsättningen är bra och kundernas återbetalningsförmåga god.  

 

Det finns dock vissa faktorer som tros kan dämpa den positiva prisutvecklingen. Främst verkar de 

stigande bolåneräntorna påverka antalet hushåll som går in på bostadsrättsmarknaden. Detta ses 

som en positiv dämpning av bostadsrättsmarknadens utveckling. Risken för en bubbla som 

spricker verkar i dagsläget liten då arbetsmarknaden förbättras, räntorna är på väg mot en mer 

”normal” nivå och efterfrågan är stabil. Vi drar dock slutsatsen att definitionerna av en bubbla är 

många och skiljer sig åt bland respondenterna. Bubblor verkar vara ett fenomen som finns på alla 

finansiella marknader och liksom ballonger ökar eller minskar de i storlek. Så länge det både går 

in och ut luft ur ballongen och den inte blir för stor och spricker, så är det ingen större fara för 

den finansiella stabiliteten på marknaden.  

 

Bolånetakets införande verkar ännu inte ha påverkat marknaden i någon större utsträckning. 

Hugestam som är mäklare på Bjurfors har inte märkt av några effekter på kunderna och de flesta 

av de potentiella köparna som deltagit i vår undersökning svarade att det inte påverkat deras 

möjligheter till finansiering. Vi tror dock att detta kan bero på att Bjurfors ligger på ett så kallat 

premiumsegment med stora marknadsandelar på de lite dyrare bostäderna samt att de potentiella 

köparna var i ett senare skede av köpprocessen då de flesta sökte bostad aktivt eller väldigt aktivt. 

De som påverkas av bolånetaket tror vi främst är den yngre generationen och de mindre 

kapitalstarka. 
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Mer detaljerat har vi undersökt: 

 

- Hur går kreditbedömningen till på SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken vid 

beviljande av bolån till privatpersoner i Göteborgs innerstad i samband med köp av 

bostadsrätt? 

 

Kreditbedömningen går till på liknande sätt hos de olika undersökta bankerna. Det centrala för 

samtliga banker är en UC-förfrågan som görs på kunden. Den visar historik över kundens 

ekonomiska aktiviteter, som betalningsanmärkningar, krediter, låneförfrågningar, 

inkomstuppgifter och om kundens uppgifter till banken stämmer. Utöver UC-förfrågan krävs en 

bra magkänsla för kunden då hela kreditbedömningsprocessen bygger på ett ömsesidigt 

förtroende. Kunden prövas sedan på en viss kalkylränta som är olika beroende på bank. Detta för 

att kunden ska klara av eventuella ränteökningar. Slutligen är återbetalningsförmågan det mest 

viktiga för bankerna oavsett säkerhet/pant. 

 

- Hur resonerade potentiella köpare i april/maj 2011 inför eventuellt köp av bostadsrätt i 

Göteborgs innerstad? 

 

De viktigaste faktorerna för potentiella köpare inför eventuellt köp av bostadsrätt i Göteborgs 

innerstad är läget och priset. Just läget innefattar flera olika faktorer, som läge i huset, område 

och närhet till olika saker. De flesta anser att marknaden är övervärderad och endast en 

respondent ansåg att priserna var övervärderade eller skulle öka inom en snar framtid. Många 

påverkas av de stigande bolåneräntorna och kommer vara extra försiktiga med priset de betalar 

för att inte köpa bostadsrätten till ett övervärde. Nästan alla försöker även ränteförhandla med 

banken och de flesta kommer främst välja att ligga på en rörlig ränta. Vi tror dock att detta 

kommer ändras då prognoser pekar på att det blir mer förmånligt att binda räntan, dock på kortare 

tider. Ungefär två tredjedelar av respondenterna anser att summan i bankernas kvar-att-leva-på-

kalkyler är rimlig.    

 

- Hur såg en mäklare från mäklarföretaget Bjurfors i Göteborg på bostadsrättsmarknadens 

utveckling i april/maj 2011? 

 

Hugestam som idag är försäljningschef på Bjurfors anser att marknaden i Göteborgs innestad är 

stabil då storstäder alltid är attraktiva. Utbudet är i dagsläget lågt och jämfört med när det var 

som värst under 2008 ligger det idag ungefär hälften så många lägenheter ute. Marknaden blev 

sedan fullt fungerande igen då relationen mellan utbud och efterfråga reglerar sig själv. 

Marknadens prisbildning baseras till stor del på förväntningar, men Hugestam anser inte att en 

årlig prisutveckling på sju procent är rimlig. Detta i relation till inkomstökningen är inte hållbart 

på längre sikt. Samtidigt tror han att medelsvensken avsätter mer pengar på boende idag än 

tidigare. De låga räntorna som varit under de senaste åren har dragit upp priserna på marknaden 

och de stigande räntorna borde gradvis kyla av marknaden. Dock anser inte Hugestam att 

bostadspriserna är övervärderade med så mycket som 20 procent som BKN kom fram till i sin 

undersökning.     
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9.1 Förslag på framtida forskning 

Denna uppsats begränsas till att omfatta Göteborgs innerstad, men den främsta begränsningen är 

dess storlek i form av antal respondenter. Vi anser att de kvalitativa intervjuerna med 

respondenterna från de fyra bankerna kan ge relativt generella resultat men enkätundersökningen 

av de potentiella köparna är för liten för att kunna generera några generella slutsatser som är 

applicerbara på en större population. Ur den kvalitativa intervjun med mäklaren från Bjurfors fick 

vi fram ett resultat som enbart kan kopplas till företaget Bjurfors.  

 

Vi har kommit fram till hur storbankerna i Göteborg arbetar med kreditgivning, en mäklare har 

kommenterat läget på bostadsrättsmarknaden i dagsläget och potentiella köpare har gett sina 

åsikter i form av resonemang inför eventuella köp samt framtida förväntningar. Konkreta förslag 

på framtida forskning skulle kunna vara att undersöka en annan ort och dess innerstad, 

exempelvis Stockholm eller Malmö. Vi anser det även intressant att göra en större undersökning, 

med ett bredare urval, om hur potentiella köpare resonerar inför köp av bostadsrätter i 

innerstäder. Detta för att få fram framtida förväntningar som enligt Lind (2009) har en koppling 

till uppkomsten av bostadsbubblor, genom att spekulationer skapas. 

9.2 Resultatens tillämplighet på närliggande områden 

Vi anser att resultatens applicerbarhet på andra områden är relativt begränsad till 

bostadsmarknaden då uppsatsen specifikt undersöker bostadsrättsmarknaden i Göteborgs 

innerstad. Dock tror vi att resultatet och slutsatserna går att applicera på bostadsrättsmarknaden i 

andra större städer, som exempelvis Stockholm och Malmö, där efterfråga och utbud går att 

jämföra med efterfråga och utbud som råder i Göteborgs innerstad. Slutsatserna som kan dras 

angående bankernas kreditbedömningsprocess anser vi i stor mån är applicerbar på dessa bankers 

övriga kontor i Sverige och även på vissa andra svenska banker. Dock kan åsikter skilja sig i hög 

grad och lånevillkor i mindre grad. Åsikter och resonemang hos mäklare kan skilja sig mellan 

olika mäklarföretag men överlag tror vi att resultatet i viss mån går att generalisera, bortsett från 

personliga åsikter och vissa interna metoder. Potentiella köpares åsikter tror vi ser någorlunda 

lika ut överlag och därmed kan generaliseras, dock anser vi att urvalet i vår undersökning är för 

litet för att kunna göra det. 

 

Vi anser även att resultaten i viss mån kan appliceras på husmarknaden, om dess lägen håller en 

nivå som kan jämföras med attraktiviteten i innerstäder.   
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjufrågor banker 

 

Priset 

1) Enligt viss forskning kan det förekomma fel prissättning på bostadsmarknaden.  Detta 

innebär att bostäder i vissa fall kan vara över- eller undervärderade. Enligt Statens 

Bostadskreditnämnd (BKN) är svenska bostadspriser övervärderade med 20 procent. 

Anser ni alltid att försäljningspriset är det ”rätta” värdet för en bostad eller beaktar ni om 

bostaden är övervärderad kontra undervärderad vid långivning?  

 

2) I tidningarna har det spekulerats om en bostadsbubbla på den svenska 

fastighetsmarknaden. En prispåverkande faktor för bostäder är läget och 

bostadsrättspriserna är som högst i innerstäder. Enligt mäklarstatistik har priserna i 

Göteborgs centrum stigit med sju procent under den senaste tolvmånadersperioden vilket 

är en nästan lika stor ökning som i Stockholms centrum där priserna ökat med nio procent 

under motsvarande period. Anser ni att bostadsprisernas utveckling är rimlig och hur tror 

ni priserna kommer att utvecklas under den närmaste framtiden? 

 

3) Frisell och Yazdi skriver i en artikel från 2010 att den prisutveckling vi haft i stor 

utsträckning kan förklaras av två viktiga faktorer, högre disponibla inkomster och 

strukturellt lägre reala bolåneräntor. Vad anser ni är de främsta orsakerna bakom de 

stigande priserna? 

 

Räntan 

4) Enligt Riksbankens prognoser kommer reporäntan att fortsätta stiga successivt i 

intervaller om 0,25 procent och förväntas vara uppe i 3,5 procent under början av 2014. 

Idag ligger den rörliga boräntan på mellan 3,5 och 3,6 procent beroende på bank. Hur tror 

ni att den stigande reporäntan kommer att påverka den rörliga räntan samt den fasta räntan 

på olika bindningstider? 

 

5) På vilken bindningstid råder ni era kunder att binda boräntan på i dagsläget med tanke på 

att prognoser tyder på att boräntorna kommer fortsätta stiga? 

 

6) I vilken mån är boräntan förhandlingsbar för låntagare i er bank? 

 

Värdering 
7) Enligt en undersökning av Finansinspektionen använder banker olika metoder för att 

bedöma värdet på ett bostadsobjekt. Hur går ni tillväga för att bestämma värdet på en 

bostadsrätt och samarbetar ni med externa parter vid värderingen? 

 

8) Hur länge är värderingen giltig, det vill säga hur ofta görs omvärderingar av 

bostadsobjekten? 
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Kreditbedömningsprocessen 

9) Vilka belåningsgrader och amorteringskrav har ni för bolån och har de förändrats efter 

Finansinspektionens införande av bolånetaket på 85 procent? 

 

10) Enligt en artikel i Sydsvenskan skapar det nya bolånetaket nya dyrare topplån Hur ser era 

villkor ut för topplån efter införandet av bolånetaket? 

 

11) Hur går ni tillväga för att bedöma en låntagare och dennes återbetalningsförmåga? 

 

Risker 

12) ”Adverse selection” är ett informationsproblem som innebär att den som mest aktivt söker 

lån även är den som är mest riskbenägen. Hur hanterar ni den risken? 

 

13) ”Moral hazard” är ett annat informationsproblem som innebär att den ena parten av ett 

kontrakt ingår med dolda avsikter och ändrar sitt beteende efter det att kontraktet 

undertecknats. Hur hanterar ni den risken? Anser ni att den information som kunden 

lämnar i sin låneansökan är tillförlitlig? 

 

14) Vilken är den största gruppen låntagare som söker bolån hos er vid köp av bostadsrätter i 

Göteborgs innerstad? Är det någon skillnad i riskhanteringen mellan de olika grupperna? 

(Exempelvis ålder, inkomst, kön osv.)  

 

15) Den yngre generationen låntagare tror vi kan vara mer riskfyllda än den äldre 

generationen. Vad anser ni om detta? Tar ni särskild hänsyn till detta vid beviljande av 

bolån? 

 

16) Enligt rapporter från Finansinspektionen har de svenska hushållen ökat sina skulder i 

förhållande till den disponibla inkomsten trots lågkonjunkturen efter den finansiella 

krisen. Skuldkvoten är uppe i cirka 170 procent. Vilka orsaker tror ni kan ligga bakom 

den höga utlåningsgraden och tror ni att det kan medföra konsekvenser för låntagarnas 

återbetalningsförmåga? 
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Bilaga 2. Enkät köpare 

 

Vi är två studenter som läser fjärde året på civilekonomutbildningen på Högskolan i Borås. Just 

nu håller vi på med vårt examensarbete där vi studerar den svenska fastighetsmarknaden och i 

synnerhet bostadsrättsmarknaden i Göteborgs innerstad. Uppgifterna kommer att behandlas 

anonymt. Vi är tacksamma om ni vill svara på frågorna nedan, era åsikter är viktiga för oss. 

 

Bostaden 

1. Hur aktivt söker du bostad? 

 

o Inte så aktivt ”Jag går på visningar för att hålla koll på utbudet, då jag planerar att 

köpa längre fram i tiden” 

o Aktivt ”Jag letar aktivt, men har inget akut behov” 

o Väldigt aktivt ”Jag har stort behov av att köpa en bostadsrätt inom en snar 

framtid” 

 

2. Viken faktor är viktigast för dig i samband med köp av bostadsrätt i Göteborgs innerstad? 

Rangordna 1-7 där 1 är viktigast.  

 

o Läget 

o Standard och ålder 

o Bostadsrättsföreningens ekonomi 

o Priset 

o Närhet till kommunikationsmöjligheter 

o Utsikt 

o Hyran/avgiften 

 

3. Motivera kortfattat varför ditt förstahandsval är viktigast. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

4. Motivera kortfattat varför ditt andrahandsval är näst viktigast. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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Priset 

5. Enligt forskning så förekommer det fel prissättning på bostadsmarknaden. Detta innebär 

att bostäder kan vara under- eller övervärderade i vissa fall. Statens Bostadskreditnämnd 

(BKN) menar att svenska bostäder är övervärderade med 20 procent. Anser du att 

bostadsrätterna i Göteborgs innerstad är övervärderade? 

 

o Ja 

o Nej 

 

6. Tror du att bostadsrättspriserna kommer att öka inom den närmaste framtiden? 

 

o Ja 

o Nej 

 

Bankens lånevillkor 

7. Riksbanken förväntas successivt höja reporäntan med 0,25 procent vid varje möte. Under 

den senaste tiden har räntorna för bolån stigit snabbt och samtliga banker prognostiserar 

att bolåneräntan kommer fortsätta att stiga. Hur påverkar detta din inställning till priset 

gällande köp av bostadsrätt i Göteborgs innerstad? 

 

o ”Det påverkar inte så länge jag kommer kunna bo kvar i bostaden” 

o ”Jag kommer vara extra försiktig med priset jag betalar för att inte köpa bostaden 

till ett övervärde” 

o ”Jag kommer avvakta en längre period innan jag köper en bostadsrätt” 

 

8. Om du skulle finansiera en bostad med lån idag, hur skulle du då främst välja att binda 

räntan? 

 

o 3 månader (rörlig) 

o Mellan 1 år – 4 år 

o 5 år eller längre 

 

9. Försöker du förhandla med banken om bolåneräntan när du söker bolån? 

 

o Ja 

o Nej 

 

10. Nyligen har Finansinspektionen infört ett bolånetak som innebär att bostaden endast kan 

belånas med upp till 85 procent av dess värde. Har detta gjort att det blir svårare för dig 

att finansiera köp av bostadsrätt? 
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o Ja 

o Nej 

 

11.  Vid kreditbedömningen gör bankerna så kallade kvar-att-leva-på-kalkyler. Tycker du att 

dessa kalkyler ger en rimlig kvar-att-leva-på-summa? 

 

o Ja 

o Nej 

Profil 

12.  Kön? 

 

o Man 

o Kvinna 

 

13. Hur många personer är ni i hushållet? 

 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 –  

 

14.  Hur stor är din årsinkomst? 

 

o                  – 250 000 

o 250 000 – 500 000 

o 500 000 –  

 

15. Hur gammal är du? 

 

o 20 – 35 

o 36 – 50 

o 51 – 65 

o 65 – 

 

 

Tack för att ni tog er tid att svara! 

 

Vid frågor, kontakta Therese Nilsson på telnr: 070 6422488  

eller Sarkis Muradian på telnr: 073 6415675 
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Bilaga 3. Frågeschema mäklare 

 

 Enligt Statens Bostadskreditnämnd (BKN) är svenska bostäder övervärderade med 20 

procent.  

 

 Faktorer som påverkar bostadsrättspriser.  

 

 På väg mot en bubbla på bostadsmarknaden, definition och faktorer som skapar en 

bubbla. 

 

 Jämvikt i utbud – efterfråga på bostadsrättsmarknaden? 

 

 Statistik över prisutvecklingen de senaste åren samt framtida förväntningar. 

 

 Bolånetakets effekt på efterfrågan. Positiv eller negativ effekt på priserna? 

 

 Stigande boräntor – effekt? 

 

 Hur mycket brukar bostadsrätter i Göteborgs innerstad öka i värde? (Utgångspris – 

köpeskilling) 

 

 ”Knep” för att trissa upp priserna? 

 

 Delar av innerstaden där priserna är högst? Varför? 

 

 Prispåverkande attribut hos en bostadsrätt. Exempelvis läget. 

 

 Vilken värderingsmetod använder ni? 
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Bilaga 4. Transkribering SEB 

 

Olsson och Johansson jobbar på en enhet som kallas företagscenter Väst som är ansvarig för en 

affär i Region Väst med säte i Göteborg. De jobbar med företag som omsätter mellan 200 

miljoner och 2 miljarder och fastigheter med en omsättning mellan 100 miljoner och 1 miljard 

och BRF:er HSB, Riksbyggen som vill ha en central ingång i banken. Även Skanska, NCC och 

de som jobbar med ombildningar av fastighetsregleringar. De är en supportgrupp för regionen, 

dels jobbar de med sina egna kunder men hjälper även kontoren och distrikten. Johansson är 

utbildad bygg och fastighetsekonom i Halmstad. Hon jobbar med fastighetsbolagen och BRF. 

Emma är med under intervjun då hon gör sin praktik där, går SEB traineeprogram. De här 

finansierar inte privatpersoner (privatkrediter) utan själva bostadsrättsföreningen. 

Olsson: Kreditgivning baseras på andra parametrar och inte bara värdet, kunderna ska ha en 

återbetalningsförmåga utifrån priset och då ska man också kunna klara en nedgång. 

 

1) Johansson: Det här kräver att man ska ha en väldig bra känsla för marknaden som kreditgivare. 

När vi lånar ut privat har vi instrument i datorerna som gör att vi kan värdera en lgh. Vi får 

parametrar då från kunden som ska köpa. Man får adressen, om det är balkong, sjöutsikt och 

parametrar som kan skilja lgh från ett vanligt jämförelsepris. Sedan får man en värdering på 

enskild lgh om det ligger enlig ramarna. De slår inte alltid rätt och själva priset som det sedan blir 

på marknaden beror vilka som är på visningarna då och fattar intresse för lgh. Så det är väldigt 

svårt för oss att säga om priset som kunden ska låna är det rätta eller inte. (07.57) Jättesvårt att 

avgöra. 

  

Olsson: Det är svårt att ta ställning och göra en fundering över varje objekt utan vi har system 

stämmer av och som bygger på att det ligger inom en rimlig, systemet bygger också på fsg, i vår 

värld är fsgpriset ett ytterst bevis, ett marknadspris. Däremot ur kreditperspektivet om det blir ett 

väldigt högt pris så ställs högre krav på låntagaren. Ser mer till att låntagaren kan bära ett högt 

pris och ser så att låntagaren har en återbetalningsförmåga för objektet. Omöjligt att fundera över 

varje objekt, Det är ändå en marknad som fungerar tycker jag. 

  

Johansson: Ansvaret läggs på den som köper lgh, denna måste vara införstådd med den förlusten 

den gör på lgh om den säljer om marknaden då skulle gått ner och det är det vi avgör med de 

mättalen när vi kollar kundens ekonomi när de ska låna och att man räknar ut så de har en 

återbetalningsförmåga. Det är det absolut viktigaste för oss att kunden kommer kunna betala 

tillbaka sina pengar. 

Olsson: Vi får aldrig luta oss på panten utan vi måste göra en kreditgivning, har du för svaga 

inkomster så spelar det ingen roll vilken säkerhet du kan lämna till banken för man måste bevilja 

kredit utifrån att det finns inkomster (Johansson: ganska höga krav satta på det) och då måste 

man också klara en högre räntekostnad. 

Johansson: Via fsg har det skett en värdering av fastigheten och nånstans måste vi räkna med att 

en auktoriserad värderingsman har värderat och sen om priserna stigit kraftigt går vi inte in och 

värderar, om det har skett i en budgivning eller om det sker utifrån värdet på fastigheten utan 

personen har ett lånelöfte som den klarar av eller inte, det lägger inte vi värde i sen 

 

Olsson: Det är det egna ansvaret i en väl fungerande marknad i Gbg, sen om det är udda objekt 

som ligger ute då kan det bli ett resonemang kring värdet mer men inte i en fungerande 
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innerstadsmarknad. Vi skulle inte låna ut en krona om vi skulle säga såhär att alla bostadsrätter är 

övervärderade med 20 procent. Då skulle vi kliva av en bolånemarknad och det kan vi göra om vi 

fick för oss det men effekten av det skulle bli att vi inte fick in en kund. För då går de tvärs över 

gatan och får låna det de behöver. Det funkar inte så för kunderna går då till en annan aktör. 

Johansson: Huvudsaken är att kunden klarar av det helt enkelt. 

 

2) Det är som att leka gud att svara på det men jag tycker inte att bostadspriserna är rimliga och 

den ökning som varit är inte lämplig men det har att göra med utbud och efterfrågan. Räntorna är 

rekordlåga och har varit det sen 2005, sen har de stuckit iväg en gång mellan det men de har legat 

på en allmän låg nivå, vem som helst har haft råd att låna pengar, vem som helst har haft råd att 

köpa sin egen villa eller bostadsrätt och det har gjort att när du går på en visning har du råd att 

buda lite mer än om räntorna hade legat på 10 procent för man ser ofta pengarna som 

monopolpengar, det är inte riktiga pengar när du inte sitter med dem i handen. Men den här 

bubblan har det ju varit prat om sen den förra finanskrisen eller bostadskrisen i början av 90-talet 

och den har bara ökat och ökat och jag tror att den kommer spricka förr eller senare men jag tror 

inte det kommer gå hål i den helt och hållet för alla kommer alltid att behöva bo nånstans. Men 

det är min åsikt, kanske inte bankens. 

 

Olsson: vi har ingen sån officiell åsikt utan man får tycka lite hur man vill i banken men det finns 

vissa saker vi tror kommer dämpa prisökningen, räntorna är på väg upp, vi har fått ett bolånetak 

och det borde begränsa antalet som stiger in på marknaden och det byggs mer nu också. Kanske 

mer balans mellan utbud och efterfråga, allt detta borde dra ner prisutvecklingen. Men det som 

trycker utvecklingen är ändå efterfrågan på bostadsrätter i Göteborg så länge det finns ett behov 

av bostäder och folk flyttar hit kommer priserna att hållas uppe. 

 

Jonsson: Anledningen till att det inte blir bättre med efterfrågan är just att det har byggts väldigt 

lite i Gbg då det inte är lönsamt att gå in och bygga hyresrätter när man kan gå in och bygga 

bostadsrätter för att bostadsrätterna är så mycket mer värderade och då kommer man in ett snurr 

där unga har svårare att få bostad och det blir ett ekorrhjul på det vilket gör att bostadsrätterna får 

en egen liten marknad. 

Olsson: Vi ser inte en bubbla framför oss. Det krävs att det blir extremt höga räntor och 

arbetslöshet för en bubbla när det trycks ut objekt men det ser inte vi framför oss. 

Johansson: Den här bubblan som sprack förra gången på 80-90-talet var på grund av statliga 

regleringar som de ändrade och vi har inga direkta sådana saker som kan påverka marknaden idag 

utan det är en fri marknad på ett annat sätt. Marknaden justerar alltid sig själv med jämvikten i 

utbud och efterfråga så jag tror att den gör det även för den här marknaden utan att proppen går ut 

helt så kommer den justeras med räntan om den ligger i jämvikt så kommer även marknaden att 

ligga någorlunda jämt. 

 

Olsson: Sen kan vi få ut kreditgivarkrav att öka amorteringar men då skulle tillgänglighet på 

pengar minska/påverkas. Bolånetaket har gett lite effekter men man skulle kunna öka kraven på 

bankerna även om vi internt sett sätter upp lite mer regler med hög skuldsättning och sånt. Vi är 

ganska noga med grunden, att de ska kunna betala krediten. 

Johansson: Vi kan inte göra så mycket åt det men det här bolånetaket är till för att skydda både 

banken och konsumenterna då de inte ska kunna överbelåna sig och det enda de kan tappa då är 

sin egen insats men det är kanske bättre än att de tappar värdet av allt. 
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3) Olsson: Det var mycket billigare att låna pengar på 80-talet. Inflation som fixade allt och man 

drog av alla räntekostnader, sen kom en skattereform som hejdade detta så i reala termer har det 

blivit dyrare att låna pengar ur ett lite längre perspektiv. Vi har haft en situation nu med låg 

inflation och det som drivit den disponibla inkomsten är skattereformen mer än löneökningar, det 

har blivit mer pengar disponibla, olika avdrag som gjort att folk har mer pengar samtidigt som 

räntorna fallit, så det har upplevts som att boendekostnaden har blivit billigare, man har haft mer 

pengar att röra sig med.  

Kombination av både högre inkomster och låga räntor.  

 

Johansson: I den perfekta världen skulle det vara högre inkomster för det är det vi utgår från att 

du ska kunna betala tillbaka. Räntorna har egentligen inte så mycket med återbetalningsförmågan 

att göra för vi utgår alltid från en standardränta som man ska kunna klara av och den är ganska 

högt satt men i bostadsmarknaden har räntorna mycket större påverkan, prismässigt. 

Olsson: Sant ur ett kreditgivarperspektiv, fler folk klarar våra krav för vi testar alltid på en annan 

ränta, även om kunden bara får betala 2-3 procent så kreditprövar vi dem på 7-8 procent 

(kalkylränta).  

 

4) Olsson: Den rörliga påverkas omedelbart medan den långa räntan påverkas av andra 

parametrar (Johansson: Den är inflationsstyrd.) Den kan egentligen inte Riksbanken påverka 

direkt. 

Johansson: Det brukar se ut så här att den fasta räntan stiger iväg före den rörliga räntan till en 

viss nivå, och det är när inflationen när folk börjar tro, de ser i tidningar att nu sticker räntan iväg. 

Då börjar den fasta räntan stiga pga. att folk börjar tro att inflationen stiger, sen kommer oftast 

den rörliga räntan och när reporäntan sen höjs i verkligheten och sticker iväg och går om. Så de 

som band tidigt ligger lägre medan de kanske har legat över en bit i grafen innan eftersom de är 

styrda av två helt olika saker.  Långa räntan styrs mer av marknadens förväntningar och 

inflationen.  

Olsson: Vid nåt läge kommer de långa räntorna vika när vi börjar höja korträntorna, vid 

förväntningar på en lägre inflation går de långa räntorna ner, de korta drar iväg och de långa viker 

ner. De lever två olika liv.  
 

5) Johansson: Ur privatrådgivarsynpunkt så beror det helt på vad kunden har för ekonomiska 

marginaler. Har personen i fråga mycket pengar kvar i plånboken efter att räntorna är betalda, då 

klarar man av en räntehöjning och då klarar man av att komma upp i de här 7, 8, 9 procenten utan 

problem medan en nybliven barnfamilj rådgivs kanske att ligga på en fast ränta för då vet du 

varje månad vad du ska betala även om räntorna är lite högre så slipper du den här extrema 

smällen kanske under ett år. Därför är det helt upp till vem kunden är och dennes ekonomi. 

 

Emma: Gunilla Nyström, SEB privatekonom, har uttalat sig mycket om det, tror hennes råd varit 

att ha hälften hälften, dela upp portföljen. 

Olsson: En gammal bankklassiker, 50/50 (skratt). Men råden har individuell karaktär men det 

finns även generella råd.   

Johansson: Man kanske rådgiver att spara mer nu när räntan är så låg så man har råd om det 

kommer en höjning, spara nu och sedan klara av topparna. Ju bättre ekonomi privat du har, desto 

mer kan du spela med dina pengar, desto mer rörligt i portföljen ligger du. Och beroende på hur 

högt belånad du är om du har köpt de här övervärderade fastigheterna så kanske du bör binda 

pengarna lite mer. 
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6) Olsson: I hög grad eftersom vi räknar lönsamhet utifrån hela affären. 

Johansson: Vi har individuell räntesättning helt enkelt. Så det beror precis på. 

 

7) Joahnsson: Vi har två olika program på privatmarknaden. Det ena är byggt på statistik och det 

andra är jämförelsepriser i innerstaden på liknande objekt. Externa parter använder vi oss privat 

utav mäklare, det är personen i fråga som får ta in en värdering, ex om man ska låna upp, du har 

köpt en bostad för 10 år sen och ska göra en renovering, du vill låna upp 500 000 så ligger det ett 

gammalt marknadsvärde sen 10 år tillbaka. För att de ska kunna låna behöver vi en ny värdering 

och då tar vi hjälp av externa, mäklare eller auktoriserade värderingsmän. Det får parten själv 

välja vem den vill ha bara den är auktoriserad hos oss. 

  

Olsson: Privatrådgivarna får fram värde i ”Ljungqvist” som är det ena programmet. Men det är 

externt, vi samlar det externt, bygger mycket på statistik och datainsamling. Vi skjuter inte från 

höften i alla fall (skratt). 

 

8) Mailsvar: Hur länge en värdering är giltig är 6 mån när det gäller en extern värdering. Dock tar 

vi i sista hand in externa värderingar. I första hand arbetar vi med taxeringsvärdet och i andra 

hand våra egna värderingsverktyg. Värdet som ska användas är det marknadsvärde som anges i 

värderingen utan påslag av osäkerheten uppåt och utan avdrag för osäkerheten nedåt. 

Osäkerheten nedåt får inte vara större än 25% (kommer i så fall att synas på värderingen), i dessa 

fall måste värderingen godkännas av behörig tjänsteman. Olsson: Värdering är en färskvara. 

 

9) Olsson: Ja det är 85 procent. Inga amorteringskrav om du ligger under 85 procent. Ur 

långivningssynpunkt kan det vara lämpligt ändå men det är inga formella krav. Det finns inga 

topplån utan det är ett bottenlån. 

Johansson: Ändringar efter taket är en kontantinsats 

Emma: Därför är det så svårt för unga som kanske inte har de här 15 procenten. 
 

10) Johansson: Vi rådgiver att man absolut inte ska låna till blanco för då förstör man hela idén 

med det här taket för lånar du upp då med sånt så har man en ränta på 10 procent istället för ett 

bolån, det är ganska stor skillnad det blir ju dyrare än om man inte haft bolånetaket så vi rådgiver 

ju att man inte ska göra det utan ha 15 procent själv. Men det kan vara svårt för nån som precis 

gått ut skolan och ska bo i innerstan så blir det ganska mycket pengar. En fråga om att få ihop 

kalkyler, har man väldigt goda marginaler då är det en helt annan sak att ta ett blancolån och 

klara det. 

 

Sarkis: Men så länge återbetalningsförmågan är god så går ni med på det? 

 

Olsson: Ja, möjlighet att låna blanco finns idag, tillgängligt både hos oss och andra institut. Sen 

blir kalkylerna annorlunda för det ska amorteras på 5 år (Johansson: Eller upp till10 men det är 

höga krav på dom blancolånen) och en högre ränta så det vill till att man har ganska rejäla 

inkomster.  Du får amortera mycket och det är få unga som har de inkomsterna som klarar det. 

Johansson: Vi har såna krav på hur stor del blanco man får ha av sin årsinkomst och blanco blir 

oftast inte så mycket att du kommer upp i de här 15 procenten utan det är kanske om du behöver 

50000 för att komma upp i det sista lilla för det är väldigt svårt att täcka hela 15 procent med ett 

blanco det går nästan inte.   



 

87 

 

11) Johansson: Vi ställer frågor om inkomst och sen drar man en UC (upplysningscentralen, i 

denna står allt om dig som du gjort i din ekonomi) på dem för att se så alla saker stämmer, de får 

inte ha för mycket lån, de ska ha en viss belåningsgrad också i förhållande till sin inkomst, inga 

betalningsanmärkningar, antal personer i hushållet spelar roll. 

 

Olsson: Du har en schablon i grunden hur mycket man ska ha kvar att leva på beroende på om 

man är en två tre fyra. Vi stämmer av det med våra egna schabloner. Man bör ha en viss summa 

efter att allt boende är betalat. En kvar-att-leva-på-kalkyl. 

Johansson: Bör ha cirka 8000 kvar om man är ensam, har man barn blir det mindre för varje 

person. 

Olsson: Man har en schablonränta/kalkylränta och sen en max skuldsättning till inkomsten. 

Johansson: Man räknar ut nyckeltal med detta som heter ”robio lgd” på privatsidan och det mäter 

betalningsförmågan av de parametrar man stoppar in i kalkylen och då ska en privatperson 

komma över en viss procent utav ”robet” för att anses va lämplig att kunna betala lånet. 

 

Olsson: Och då får man i en perfekt värld kreditbeviljning i den här processen direkt, sen vid 

vissa avvikelser får man ta det till en kreditkommité för att få ett beslut, mycket processas snabbt 

och enkelt genom de här styrparametrarna. 

 

Johansson: Tex om du inte deklarerat nån inkomst ännu, du kanske jobbar ditt första år måste 

man skicka in ett arbetsgivarintyg  som bevisar att du tjänar det här och då går det fast man inte 

kan dra nån UC på dig. 

Olsson: Standarden gäller generellt, FI ställer de kraven tror de. Man kan bli lurad, det går alltid 

att komma igenom med falska uppgifter men detta polisanmäls. 

Johansson: Hela kreditpolitiken bygger på förtroende så det kan va så att även om du klarar de 

här ramarna men vi känner inget förtroende för kunden så kan vi tacka nej till lån också. 

Olsson: Lite magkänsla är det för de som jobbar med det men sen kan det ändå gå fel. 

Johansson: Men vid bedrägerier säger vi upp lånet, polisanmäls och du får hela lånekostnaden att 

betala på en gång och då hamnar du hos kronofogden så det gynnar ju ingen part.  

 

12) Johansson: När man drar en UC så ser vi hur många förfrågningar du har och har du många 

och vi ser dig som en riskperson som frågar på alla institut hela tiden då tackar vi nej till lånen. 

Man får inte ha hur många förfrågningar som helst för att ta ett lån. Det stämmer att man ser dom 

som har många förfrågningar som mer riskbenägna personer att inte klara av lånet. 

Olsson: Det är rätt, man ser ett mönster men det fångar vi upp där, man ser det ganska snabbt. 

Det kan möjligtvis va en fördröjning i UC i det här systemet som ger ett glapp där… 
 

13) Olsson: I en köp och säljprocess kommer inte det gå, det är flödet, pengarna betalas i 

samband med överlåtelse. Det är en styrd process så den risken kan inte jag se. 

Johansson: På bostadslån finns inte den risken men på blancolån, där kan den som lånar själv 

välja om den vill ha pengarna till kontot eller om den vill att vi går in och löser billån eller hos 

andra, såna som har tagit många krediter och vill lösa hos olika institut till ett större lån. Är det 

däremot såna krediter att man ser att det är en riskbenägen person, då går vi in på de andra 

instituten och löser direkt för såna personer får inte pengarna direkt i handen utan det är bara 

personer som skött sig fläckfritt och om de har återbetalningsförmågan eftersom de har fått lånet 

och då kan inte vi gå in och styra över vad de gör med sina pengar. 
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Olsson: Har man en lågt belånad bostad har vi inga synpunkter om man vill låna en halv miljon 

och åka jorden runt, vi lägger inga moraliska, de gör vad de vill så länge de lever upp till våra 

kreditkrav om återbetalning. Vi frågar oftast vad de ska göra men det finns ingen moral i det: Sen 

kan de ju säga att de ska renovera kåken och så gör de nåt annat men där är inte vi. 

 

14) Olsson: De som går in i bostadsmarknaden, vill växla upp sitt boende är där den stora 

lånebulken är antar jag. Det är i ett ganska tidigt stadie i livscykeln som man behöver låna, sen 

kan det ändras över tiden men det är tidigt i livscykeln som man behöver det. 

 

15) Olsson: Unga måste ta mer risker ur ett skuldsättningsperspektiv annars kommer de inte in på 

bostadsmarknaden. 

 

Johansson: Men den risken har även våra föräldrar tagit någon gång så alla unga är ju en större 

risk men det är därför vi har det där med återbetalningsförmåga för åldern spelar ingen roll, du 

ska alltid klara av standarden, återbetalningsförmågan. Däremot kan det vara så att vi unga har en 

annan syn på krediter och lån än vad äldre har. Våra föräldrar kanske inte tycker det är okej att 

låna till nåt annan än sin bostad medan den yngre generationen springer runt med kreditkort hit 

och dit. 

Emma: Det känns som att marknaden har ändrats lite, idag får du inget om du inte tar lån, du 

måste belåna dig för att få en bostad. Så var det inte när våra föräldrar var unga, då fanns det 

alternativ som hyres.. 

Johansson: Vi är mer pressade idag av bostadsmarknaden över att vi inte kan få bostad tex. Sedan 

tror jag kravet på hur det ska se ut har höjts mycket, vi vill ha bättre och dyrare standard. Reklam 

och marknadsföring har ändrat vår syn på krediter också. 

 

Olsson: Vår riskbedömning gör ingen skillnad på ålder på kreditkrav oavsett om man är 25 eller 

äldre. Men det är klart man har en annan historik, finansiell balansräkning som äldre, mer 

flexibilitet i möjligheten att belåna tillgångar. Den äldre situationen har svårt att skuldsätta för att 

göra nåt annat, man ska amortera ner man ska va skuldfri och det gick ju. De som va några år 

äldre än mig och gick in i bostadsmarknaden har ju amorterat ner sina lån, det gick ju då men det 

är helt omöjligt idag. 

Johansson: De som va med under 90-talet under krisen har sett detta, vi har inte gjort det utan vi 

går i nån liten idealvärld där räntan alltid kommer se ut såhär för under vårat vuxna liv har räntan 

varit låg. 

 

Olsson: Det tror jag är en risk, man är inte van att, en normalränta är inte 2-3 procent utan kanske 

8-10 i snitt men den är ju inte det. Å andra sidan tror jag vi går in i en period där räntan inte 

kommer va så hög men det har ju med inflation, vi ser på det på ett annat sätt att bekämpa den så 

jag har svårt att se att.. Men de här extremt låga räntorna som har varit är ett undantag tror jag. 

 

Therese: Vad är ungefär normalt i snitt att boräntan ligger på över tiden? 

 

Olsson: Svårt att säga men den rörliga räntan har ju gått upp och ner, men man får nästan kolla 

hur stiborräntan utvecklats. 

Johansson: Jag tror det finns en anledning att vi lagt en standard på 7,5, jag tror att det räknas 

som en normalränta som man ska klara av, kanske lite över.  
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16) Olsson: Vår roll är att bevilja kredit till privatpersoner, att fundera på statens skuldkvot är inte 

vår uppgift. Vi tittar på varje kund och vill de låna pengar får de göra det ok de klarar det. Det där 

är en politisk fråga vad man ska göra åt den kvoten och det är möjligt att det är mycket ur ett 

politiskt perspektiv men vi ser ingen risk i våra kreditportföljer eftersom vi har balans i både 

belåningsgrad och våra kunders återbetalning. 

Johansson: För oss är återbetalningsförmågan det viktiga, att kunden klarar av att leva efter 

standard. Folk belånar sig högre och högre eftersom det har kommit såna kreditinstitut som inte 

ställer så höga krav. 

Olsson: Vi kan skruva på våra egna parametrar, det kan vi internt reglera, öka kravet på högre 

ränta ex. det görs grejer utifrån hur omvärlden ser ut, det interna anpassas efter hur det ser ut i 

omvärlden naturligtvis. 

 

Johansson: Men vi tjänar ju inget på att personer går i personlig konkurs utan vårt mål är att 

personerna ska kunna betala tillbaka sina lån och det är det som vi går runt på så för våran egen 

del så ser vi till att de klarar av det och sen finns såklart folk som inte gör det men den risken 

finns alltid. Vi kan inte styra i vissa faktorer som händer i folks liv. 

Olsson: Kreditförlusten på bolånestocken är extremt liten, det är inte där banken gör 

kreditförluster. Vi tycker inte det är rimligt att belåna hushållens inkomst mer än fem gånger. Ex 

lön på en miljon samlat så ska man inte ha lån över 5 miljoner. Det är ingen sanning men 

nånstans där är vi och har en diskussion med kunden utifrån skuldsättningsperspektivet. 

Johansson: Man ser ett mönster, vi dokumenterar allt vi gör på privatsidan väldigt noga så man 

ser varje gång kunden varit i kontakt med rådgivare och mans er alla utbetalningar som gjorts så 

man ser hela kundens ekonomi så man får en stark magkänsla för kunden, det är mycket 

förtroende det handlar om. 

 

Olsson: Ju mer affärer vi kan få kan vi så kan vi prissätta bolånet lite annorlunda. Vi vill ta hand 

om hela hushållets affärer. Kvar att leva på: Svår fråga det är omöjligt att säga om just du kan 

leva på 5000 eller 15000. 7.5 procent ska du klara och du ska ha en viss summa kvar att leva på. 

Det är en ganska låg nivå du har kvar att leva på. 

1 pers – ca 8000 

2 pers – ca 12400 
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Bilaga 5. Transkribering Nordea 

 

 (3) Gustafsson anser att vi har haft väldigt låga räntor, hög sysselsättning och hög disponible 

inkomst genom tiden. Det har gjort att folk kan styrka sin återbetalningsförmåga och åter igen 

som ett tredje parameter är efterfrågan väldigt hög i storstäder. Dessa kan då vara de främsta 

faktorerna bakom de stigande bostadsrättspriserna. Vidare går vi in på att diskutera räntan, där 

bland reporäntan, olika bindningstider och i vilken grad boräntan är förhandlingsbar hos Nordea.  

 

(17) Gustafsson anser att den lågkonjunktur vi har haft nu har varit en speciell lågkonjunktur. De 

som har haft jobb, har fått skattelättnader och haft det förhållandets vis jätte bra.  De som har haft 

det bra har kunnat ta på sig mera lån och konsumera. Det kan vara en bidragande faktor till varför 

skuldkvoten är så hög. Idag lever vi även i en annan kultur där det är ok att låna till bilen eller en 

semester resa. Man behöver inte alltid spara ihop allting. Vi har ett annat agerande och det är ok 

att låna till konsumtion vilket inte var så för x antal år sen.  Även detta kan vara en faktor till den 

ökade skuldkvoten berättar Gustafsson. Hon anser att konsekvenserna kan vara stora om man blir 

av med jobbet och har en hög skuldsättningsgrad. Därför behöver banken, men även kunden 

säkerställa att kunden klarar av detta.  

 

 (1) Gustafsson anser att försäljningspriset är en viktig parameter vid värdering av bostäder. Hon 

säger att vi har en rådande marknad som är hyggligt fungerande med utbud och efterfråga och 

sätter ändå ett pris. Det går alltid att diskutera vilket är det rätta priset, det finns många personer 

som anser att värdet är över- kontra undervärderat och det finns flera parametrar man kan titta på, 

men den viktigaste frågan är för vem är det den rätta priset, anser Gustafsson. Det finns mycket 

som talar för och mot, men när Nordea överväger att finansiering en bostad där köpet har skett, så 

är priset en parameter som är avgörande, men självklart beaktar Nordea om priset verkligen är 

rimligt. Det kan vara åt båda hållen men väldigt ofta är priset rimligt tycker Gustafsson.  Hon 

anser även att priserna på bostäder över lag är rimliga så länge det finns lika stor efterfråga som 

det råder idag.  Nordea har inte fokus på priset när de skall finansierar ett bostadsköp, utan det är 

kundens återbetalningsförmåga. Har kunden en återbetalningsförmåga så är det den som är 

avgörande. Säkerheten eller i detta fall bostaden kommer av sekunder betydelse tycker 

Gustafsson.  Nordeas mål är inte att äga en massa bostäder, utan de vill att kunden skall kunna 

betala tillbaka och återbetalningsförmågan är det viktigaste.   

 

(2) Vidare diskuterar Gustafsson om bostadsrättsprisernas utveckling är rimliga och berättar att, 

vi har fortfarande väldigt låga räntor och det gör självklart att priserna drivs uppåt. Därför att den 

totala månadsutgiften sjunker och fler har råd att betala mer.  Även här är den viktiga fråga, för 

vem är bostadsrättsprisutvecklingen rimlig. Så länge kundens återbetalningsförmåga är god så är 

det rimliga bostadsrättspriser anser Gustafsson. I media har det nu spekulerats i tio år att nu är det 

nära en fastighetskris, men man kan också vända på det och titta ur ett annat perspektiv. SBAB 

som är en konkurrent till Nordea skrev en artikel för ca två månader sedan där man studerade 

demografiska fördelningen, alltså åldersfördelningen i landet. Så länge folk har jobb och 

sysselsättningen är hög, så ser Gustafsson inget problem med rådande bostadsrättsutveckling.  

Det skulle bli ett problem om landet skulle gå in i djup depression eller hög arbetslöshet anser 

Gustafsson. Därför tycker hon att priserna är rimliga i Göteborgs innerstad. Nordea är med på 

många visningar och Gustafsson märker att som exempelvis på den senaste visningen för en 
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bostadsrätt var det över 30 personer som, vilket måste tyda på att intresse finns. Det är inte heller 

bankens uppgift att avgöra om priserna är rimliga utan det är upp till köparna. Så länge Nordea 

som bank kan bevilja lån för att kunden har den återbetalningsförmåga som krävs och banken tror 

att de kommer få tillbaka pengarna så är prisernas utveckling ok. Självklart belånar Nordea aldrig 

mer än de tror att de kommer få tillbaka. Artikeln som SBAB presentera är jätte intressant för där 

har man har lagt hur kurvan ser ut, hur åldersstrukturen ser ut i samhället. Det har aldrig innan 

varit så många förstagångsköpare som ska in på marknaden som är runt 30 år gammal som ska 

köpa sin första bostad. Detta tyder på att efterfrågan inte kommer minska, utan den kommer öka i 

samband.  Det har SBAB varit väldigt duktig med att belysa. Gustafsson anser att nu när 

samhället går in på en högkonjunktur och räntorna stiger så kommer prisstegringen att dämpas 

ner. Hon tror inte att vi kommer se prisstegringar på tio procent, men prisstegringen kommer att 

finnas. Detta beror framförallt på att vi i Sverige har en bra löneutveckling, hög sysselsättning, 

och en stor efterfrågan på marknaden. Men det kommer kanske inte vara lika het på marknaden 

som det var innan x antal år.  Vidare diskuterar vi om högre disponibla inkomster och strukturellt 

lägre reala bolåneräntor kan vara de främsta faktorerna bakom de stigande bostadsrättspriserna.  

 

 (4,5,6) Nordea gör aldrig prognoser för mer än två år. Hos Nordea så påverkan förändringar av 

reporäntan direkt mot den rörliga bolåneräntan, medan den prognostiserade bolåneräntan 

påverkas mer av inflation och framtida förväntningar. Detta gäller för hela finansvärlden anser 

Gustafsson. Nordea råder inte sina kunder att ligga på rörlig ränta, för exempelvis den ett åriga 

bunden räntan är faktiskt billigare än rörlig ränta idag. Det Nordea rekommenderar är en mix av 

bindningstider, utifrån kundens förutsättningar och ekonomisk situation men också utifrån hur 

kunden är som person. En mix är att kunden skall ha en rörlig, tre årig och fem årig bunden ränta. 

Idag går våra rekommendationer mot att kunden skall binda ränta med tre olika bindningstider, 

dvs. en ettårig, en två årig och en tre årig berättar Gustafsson. I grund och botten så är det 

kundens ekonomiska situation och kundens personlighet som styr våra rekommendationer 

Gustafsson.  Hon berättar självklart har vi våra bolåneräntor med det är även en affärsrelation vi 

har med våra kunder. Banken eftersträvar ett helhetskoncept, vilket innebär desto mer kunden gör 

sina affärer via Nordea desto mer benägen är banken att diskutera räntor. Det är väldigt 

individuell. Om kunden har bara bolånen hos Nordea så är banken inte förhandlingsbar, men om 

kunden är hel kund hos banken så kan banken diskutera eventuella rabatter berättar Gustafsson. 

Nordea har officiella räntor och det är det som gäller, baken diskuterar inte räntan med alla 

kunder, men med de bästa kunderna kan banken diskutera räntan. Vidare går vi in på och 

diskuterar värdering av fastigheter.  

 

 (7,8) Nordea har tre sätt att gå till väga vid värdering av bostadsobjekt. Det första är en intern 

godkänd verktyg som heter Bostadsvärdet, som banken kallar för skrivbordsvärdering. 

Bostadsvärdet är köpt av ett externt företag som är kvalitetssäkrat. Programmet tar hänsyn till 

flera olika parametrar, så som taxeringsvärdet, försäljningsvärdet, o.s.v.  Bostadsvärdet ger oss en 

kvalitativ värdering säger Gustafsson.  Det andra är att Nordea har samarbete med stora 

mäklarbyråer (Mäklarhuset och Bjurfors) och kan ta hjälp av externa mäklare. I det tredje fallet 

åker Nordea ut och själv tittar på bostadsobjektet, om de föregående två värderingar är osäkra. 

Värderingen som görs är giltig mellan tre till sex månader, men det är individuellt för varje 

bostad berättar Gustafsson. Vidare går vi in på Nordeas kreditbedömningsprocess och lånevillkor. 

 

 (9,10,11,12)Det är 85 procent som gäller för Nordea vid belåning av bostad. Det är som för alla 

andra banker och amorteringskraven har inte ändrats efter införandet av bolånetaket. Under 75 
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procent av bostadens värde kan kunden erbjudas att inte amortera alls, men mellan 75 procent 

och 85 procent är amorteringskraven på 20 år.  Men detta har inte förändrats sen införanden av 

bolånetaket och är av sekunder betydelse eftersom det är fortfarande kundens 

återbetalningsförmåga som är det styrande i kreditbedömningsprocessen berättar Gustafsson. Hon 

anser att bolånetaket kan skapa nya dyra topplån (blancolån). Det kan vara så att kunden har en 

väldigt bra återbetalningsförmåga och nästan inga lån, och i detta fall kan kunden klara av att låna 

mer än 85 procent av bostadens värde dvs. att man läger det som rena blanco kredit. Det gör att 

det blir lite dyrare för kunden än vad det hade gjort innan införande av bolånetaket pga. att lån 

med säkerhet är billigare än blancolån berättar Gustafsson. Idag ligger räntan för blancolån på ca 

6,10 procent. Detta blancolån blir det nya topplånet. Nordea använder inte olika belåningsgrader 

för olika låntagare med dem använder olika belåningsgrader för olika belåningsobjekt. För 

jordbruksfastigheter och kommersiella fastigheter använder Nordea en vis belåningsgrader, men 

för villa, fritidshus och bostadsrätter en annan. Mellan villa, fritidshus och bostadsrätter använder 

Nordea samma belåningsgrad. Nordea har självklart rätten att belåna olika hus men olika 

belåningsgrader och det kan förekomma om huset har ett dåligt läge, men det är en individuell 

bedömning för varje objekt säger Gustafsson.  

 

När låntagaren skall bedömas så gör Nordea en total genomgång av kundens totala ekonomi. 

Inkomster, utgifter, lån, osv. tas med i beräkningen men samtidigt bedömer Nordea kundens 

framtida återbetalningsförmåga där man exempelvis tittar på den bransch kunden arbetar i. Efter 

dessa bedömningar ställer Nordea sig frågan, om du som kund få detta lån beviljad, får du som 

kund en bra ekonomi, berättar Gustafsson. Nordeas mål är att leva med kunden och att han/hon 

skall ha det bra. I kreditbedömningsprocessen räknar banken även på ett ”worst case” scenario 

där kunden skall kunna amortera alla lån och samtidigt klara av 8,25 procent i ränta. Kalkylränta 

för ”worst case” scenariot är högst för Nordea jämfört med alla andra banker. När kunden lämnar 

in en låneansökan till Nordea så träffar personalen näst in till alltid kunden och under processen 

så gör Nordea en UC förfrågan så att banken ska se om kunden har betalningsanmärkningar och 

om uppgifterna i låneansökan stämmer. Är kunden kund hos Nordea sen innan, så skall han/hon 

ha även ha skött sina åtaganden gent emot Nordea. Annars är banken inte intresserad berättar 

Gustafsson. Efter en total översyn av kunden så måste personalen få en bra magkänsla för att gå 

vidare och det är upp till varje handläggare att bedöma säger Gustafsson. Vidare går vi in och 

diskuterar olika risker som uppkommer i samband med utlåning och hur Nordea hanterar dessa 

risker. 

 

 (13,14) Riskerna med ”adverse selection” avlägsnar man genom en UC förfrågan där det syns 

om kunden har mycket lån eller många låneförfrågningar. Nordea har en väldigt utvecklat 

”scoring system” vilket innebär när personalen drar en UC så visar programmet om kunde är 

riskbenägen. Systemet bygger på statistiska grunder och ”scorar” kunden utifrån en 

normalfördelningskurva. På den kurvan ser man om kunden är riskbenägen och då har lånsökaren 

en beteende som inte är önskvärd. I dessa fall är det inte en direkt nej till låneförfrågan utan det 

blir en diskussion med kunden som Nordea får ta. Om magkänslan består efter diskussionen så 

blir det ett nej till kunden och Nordea kompenserar inte risken med högre ränta för att beviljar 

lånet berättar Gustafsson.  

 

Gustafsson berättar att Nordea är fruktansvärt emot sms-lån, därför att de ser så många tragiska 

händelser. De är många gånger ute i skolor och pratar med ungdomar om hur viktig det är att inte 

ta sms lån. Det är olika åldersgrupper Nordea pratar med, med idag är ett stort projekt igång där 
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banken pratar med högstadiers elever. Nordea vill inte att kunden skall gå och ta lån på andra 

ställen för många är väldigt dyra, utan Nordea vill helst att kunden skall komma till dem för att då 

får kunden bättre villkor. Nordea har interna system som hanterar risker som ”adverse selection” 

väldigt väll.  ”Moral hazard” är ett annat riks men Gustafsson anser inte att den finns i stor 

omfattning. När banken gör ett UC förfrågan och den inte stämmer, så är det upp till kunden att 

bevisa att han/hon har exempelvis en anställning eller om kunden har skrivit i låneansökan att 

han/hon har en högre lön än vad som framkommer av UC förfrågan, då är det upp till kunden att 

bevisa att det stämmer. Annars utvärderar Nordea kunden efter det som står på UC. Det kan 

självklart hända att kunden blir sjuk eller uppsagt i framtiden och kan ha svarare att betala av sina 

lån. Men den risken upptas i utvärderingen av låneansökan då Nordea använder en hög 

kalkylränta.  

 

(15,16) Det är väldigt olika grupper av låntagare som söker bolån berättar Gustafsson och 

fortsätter. Själva åldersgruppen varierar mycket efter bostadens storlek och pris och det beror 

väldigt mycket på vilket objekt det handlar om. Gustafsson märker att bolånetaket har fört med 

sig att den yngre gruppen av låntagare gällande bostadsrätter i Göteborgs innerstad blir färre. Hon 

anser inte att den yngre generationen är mer riskfyllda. För kunden skall få lån så finns det 

normer som han/hon skall passera genom berättar Gustafsson. Ett problem som hon kan se är att 

den yngre generationen har levt under en tid där räntan har varit låg och då inte tänker på att en 

normal räntenivå är faktiskt inte fyra procent. Historiskt sätt har normalnivån av reporänta varit 

ca fem procent. Denna aspekt är viktigare än hur pass riskfyllda den yngre generationen är, tycker 

Gustafsson. Vidare går vi in och diskuterar skuldkvoten i Sverige som ligger på 170 procent.   
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Bilaga 6. Transkribering Swedbank 

1) Priset på lägenheten är vad marknaden är beredd att betala vid det tillfället så nånstans är det 

så att köpeskillingen speglar marknadsvärdet. Självklart tar vi alltid hänsyn till vad det för objekt, 

hur stort det är och kvadratmeterpriset. Det är de duktiga på på fastighetsbyrån här att veta 

kvadratmeterpris på olika ställen. Så nu svara jag egentligen både ja och nej. Köpeskillingen är 

vad marknaden är beredd att betala nu och då ska det avspegla värdet på bostaden samtidigt som 

vi tar hänsyn till vart den ligger samt m2pris så det inte blir för dyrt. Vi gör alltid bedömning på 

m2priset så det är en rimlighetsbedömning på varje köpeskilling, är det rimligt? Utgår från 

slutvärdet. 

 

2) Vi tycker inte priserna är rimliga men det är efterfrågan som styr och därför dras priserna upp, 

attraktiva objekt håller sig längre i värde än mindre attraktiva men visst skenar det iväg. Ex har vi 

haft kunder som köpt och tjänat jättemycket på uppgången som varit under andra halvan av 2000-

talet innan bubblan kom. Man vet inte riktigt om det är en bubbla. Jag ser en bubbla som att ”nu 

är det stopp, nu betalar inte vi, när jag ska sälja min bostad får inte jag det priset som jag gav”. 

Då blir det en bubbla när man inte har råd att betala vad man gett en gång i tiden. Tillgången är 

större än efterfrågan på bostäder då blir det ofta en bubbla. Så länge det är ett tryck och det är det 

här i innerstaden, många vill bo här och det driver upp priserna. På många lägenheter är det 

otroligt, galet dyrt. Man kan även se olika prisbelägg på olika delar av centrum, Linné och Vasa 

är jättedyrt, här Avenym Lorensbergsområdet är jättedyrt men kommer du lite utanför ex 

Guldheden som ändå är hyfsat centralt så är det bättre priser. 

 

Vi har massa ekonomer, ex Cecilia Hermansson, chefsekonom som ger ut massa boindex. Denna 

ska spegla hur väl hushållen har råd med sina husköp. Syftet är att mäta förändringar i hushållens 

köpkraft i första hand husköp. Samt att hushållens bolånekostnader bör enligt vår definition inte 

överstiga 15 % av förvärvsinkomsten före skatt. Så tjänar man 30000 är det 15 % av det innan 

skatt då. När indexet är 100 så använder hushållen 15 % och är den över 100 så har den bättre 

köpkraft än normen och under 100 sämre köpkraft än normen. Här (ex sthlm gbg malmö) lägger 

man mer av sin inkomst på boende än vad man gör i övriga landet. Allt som vi går ut med är 

jätteunderbyggt från bankens sida, vi har ekonomiska sekretariatet som gör såna här ekonomiska 

analyser. 

 

Vi får inga indikationer på att vi är på väg mot en bubbla, gbg är en tillväxtkommun. Jag jobbade 

här i banken på 90-talet och då var det en bubbla, folk lämnade i princip sina bostäder för de hade 

inte råd att bo kvar, det byggdes otroligt mycket innan och då fanns det bostäder och jag tror att 

det var en bidragande orsak till att bubblan kom. Utbudet översteg efterfrågan. Men nu saknas det 

istället bostäder, det finns inga bostäder att få tag på. 

 

3) Det stämmer, låga räntor och högre inkomster är en bidragande orsak till att man har råd att 

köpa dyrare. Vi tjänar inte så mycket pengar på bolån idag som vi gjorde på mitten av 1990-talet. 

Nu idag har vi inte så höga marginaler på våra bokrediter rent bankmässigt. 

 

Det kan bero på ökad konkurrens. (Sarkis frågar om det). Förut hade alla banker ganska lika 

räntor. I en uppåtgående marknad är det ganska ofarligt som bank att låna ut pengar, då kan man 

sälja sin bostad igen och få pengarna tillbaka, även ganska tryggt för kunderna att låna för att det 
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är lätt att sälja. Problemen kommer när priserna går ner, ex du har lån för en miljon och kan bara 

sälja din lgh för 900 000. Lättare för oss att låna ut pengar i uppåtgående marknad. Vi är rädd om 

kunderna, vi vill inte att kunderna ska hamna i onåd och vi vill ha tillbaka våra pengar.    

 

4) (ca 20.00) Varje månad får vi en månadsrapport, vi får en ny på mån. Men denna är sen mars. 

Ränteprognos över dels reporäntan och hur den kommer påverka den rörliga räntan. Se dokument 

från Swedbank. Vi tror att den rörliga kommer följa repon. Den fasta påverkas mer av 

förväntningar, vad händer om 5 år? Det skiljer inte mkt mellan en 2år och en 5år och vad kan 

man dra för slutsatser av det. 2008/09 låg den rörliga på ca 6,5 %. (Visar dokument över 

Swedbanks hypoteks räntor). Ca ett år senare var den nere på ruggigt låga nivåer och sen har den 

promenerat uppåt. Man har redan glömt att den rörliga räntan för bara nåra år sen var 6,5 %.  

 

5) (26.40) Kunderna får svara på vad de känner inför sin bolånekostnad. Jag vill veta mer vad 

min bolånekostnad är, min bolånekostnad kan röra sig lite, utrymme för att min bolånekostnad 

kan röra sig mycket. En riskprofil, vad är det för en typ av kund? Hur aktiv vill du vara, jag följer 

sällan, jag kontrollerar räntan då jag ska betala lånen, jag håller mig uppdaterad. Vad har du för 

utrymme för att hantera ökade räntekostnader? Per månad, kanske 1000 kr. (Se modellportföljen 

för bolån.) 

 

Ex. högrisk 25 % bundet och 75 % tremånaders rörlig. 

Medelrisk bundet 5 år, bundet 3 år och 50 % rörligt. 

Låg risk 50 % på 5 år, 25 % på 3 år och 25 % rörligt. 

 

De flesta delar upp det. Måste vara komfortabel med sin månadskostnad. Får en rekommendation 

åt kunden, ungefär som en placeringsrådgivning fast med lån. Många kunder väljer att ha rörligt 

för de har hört att det är billigast men vi kan rekommendera annat men det är kunden som väljer. 

 

6) Individuell bedömning av varje kund. Med en skötsam kund är det lättare och har du inte skött 

dig ekonomiskt är det svårare. Sen beror det på hur du använder banken, ex har du nån aktiedepå. 

Är vi huvudbank är det lättare för kunden att förhandla om sina räntor. Tittar på en helhetslösning 

för kunden.  

 

7) Vi samarbetar med Swedbanks fastighetsbyrå som är vår mäklarbyrå, använder dem absolut 

mest. Vid udda objekt ex jordbruksfastigheter använder vi extern värderingsman, vi har specifika 

utsedda som vi får lova att använda. Lättare att kontrollera br än villor, har ett register där det står 

hur mycket lån de. Ex HSB, då ringer vi och frågar om de har nån pantsättning i den lägenheten. 

 

8) 6 månader max. men det beror även på hur marknaden går. Om det är en lurig marknad både 

upp och ner då måste man göra om värderingen tätate. Vid renovering kollar vi om värdet höjts. 

 

9) Ja, vi belånar bostaden upp till 85 % och 75 % av dem lägger vi i Swedbank hypotek. Beloppet 

mellan 75 – 85 % har vi 10 års amorteringskrav på men vi kan även gå up till 15. Resten ska vara 

kontant, det är isf undantagsfall men har inte varit med om det hittills. Blancolån kan gå men 

nja… då måste du ha en otroligt stark kalkyl för att vi ska kunna godkänna det samt amortering. 

Blancolån – ska även känna kunden och denna ska ha en stark återbetalningsförmåga. I princip 

gör vi det inte men vi skulle kunna. Inga amorteringskrav mot kunden på de 75 %. 
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10) Termen topplån används egentligen inte längre utan mellan 75 och 85 % är ett slags topplån 

men det är individuella villkor på det med.  

 

11) Vi gör en kreditprövning och i den ingår att man gör en UC-förfrågan, extern skötsamhet 

kallar vi det. Kollar om kunden är aktiv, har andra krediter, exakt alla kreditinstitut är inte med 

men många. Inkomstuppgifter, att du har fast jobb. Ömsesidigt mellan kunden och banken, man 

ska känna att man vill betala tillbaka. Roligt när ngn kan köpa ett boende den längtat efter och 

man vet att kunden kommer kunna betala tillbaka. 

 

Svårt för yngre som inte tjänat ihop så mycket så de har kontantinsatsen. Många föräldrar som 

går in där. 

 

Kalkylränta: Beror på om du lånar 75 eller 85 %. Kundomsorg. På vår 5års ränta lägger vi på tre 

% i kalkylen. Kallar det för känslighetskalkyl. Idag 8,18 % för dina lån. 

75 – en vuxen 9000 kvar att leva på, 2 vuxna 14000. Varje barn utöver 2800. Läggs även på 

amortering, 1 %. 

  

85 – 10 års amortering. För varje miljon läggs 1500 kr på.  

 

(Gör en kalkyl år oss.) (50.00) 

Skulle personligen inte vilja leva efter den kalkylen (ex mat, kläder, träning osv.) Viktigt att 

känna att man bor gott och inte leva på minimum bara för att få ihop boendet, inte roligt då. Vid 

kreditbedömningen är det viktigt att veta vilken typ av människa kunden är, vissa klarar att leva 

på mer och vissa på mindre. Det viktigaste är hur kunden vill ha det.  

 

12) I Swedbank kallas dessa för kreditaktiva, internt namn: de ser på UC-förfrågningen, har 

kunden mycket förfrågningar, mycket små blancokrediter, många kort osv. Blir svårare att få 

lånet för dessa. Måste göra en helhetsbedömning av kunden. Då kanske kunden inte längre har 

samma återbetalningsförmåga och flera små lån läggs på bolånet.  

 

13) Samma bedömning på alla kunder, fördjupade kontroller, känslighetskalkyler, UC-förfrågan, 

arbetsgivarintyg. Vi kan efter detta inte göra något åt om kunden sitter och ljuger när vi gjort alla 

kontroller. Man kan dock råka illa ut på annat sätt, bli sjukskriven, arbetslös, går inte att förutse. 

Men även förtroendet måste finnas där, annars inget lån. Svårare vid utlån av blancokrediter, lån 

utan säkerhet. Där kan man ibland se att kunden struntar i att betala. 

 

14) Par där båda har inkomst är klart vanligast, båda behöver ha en inkomst annars går kalkylen 

inte runt. Väldigt blandade åldrar. Väldigt vanligt med äldre som har sålt sina hus köper lägenhet 

i innerstaden.  

 

15) Bedömer alla kunder lika. I uppåtgående marknad är det lättare att låna pengar än i en som 

står still eller backar. Lättare att sälja. Därför amorteringskrav, inga restskulder kvar då. Möjligen 

risk pga ingen historik om räntor. Mindre erfarna, kalkyler går ihop – då köper jag. Ta eget 

ansvar som kund. Det kanske inte blir så mycket kvar att leva på. Måste tänka på det.   

 

16) Högre utlåningsgrad beror på att det har varit en uppåtgående marknad, 2008 helt galet. 

Strösta orsaken. Konsekvenserna uppstår då folk blir arbetslösa eller sjuka, får mindre pengar. Är 
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man höginkomsttagare får man jättelite pengar när man blir sjukskriver, stort slag. Har man då 

lånat mycket slår det hårt. Kan behöva försäkra sig för det. Betalskydd ex. Bostadsmarknaden har 

lugnat sig, det är inte längre sådan hysteri på visningarna som innan finanskrisen. Det var lätt att 

köpa, lätt att sälja. Gjorde inga dåliga affärer, priserna blev väldigt dyra då.  
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Bilaga 7. Transkribering Handelsbanken 

 

 (3) Sjödin och Larsson instämmer med att bankernas marginaler har halverats sen 1997 och 

kravet på kontantinsats har minskad från generellt sätt 25 procent då till 15 procent idag. Även 

återbetalningstiden har ökat från cirka 40 år till 80 år. Den föregående generationen har försökt 

betala av sitt huslån, men så ser det inte ut idag. Man blir inte skuldfri när man går till pension. 

När räntan är låg så har människor större utrymme att amortera men man skall inte glömma av att 

spara också. Alla sparar en buffert för att klara av förändrade tider, men hon anser att alla bör 

göra det tycker Sjödin. När räntan har varit låg så har banken föreslagit sina kunder att spara 

pengar, men många har spenderat dessa pengar tror Larsson. Folk har blivit vana vid att ha mer 

pengar kvar i kassan. Lånevillkoren har inte förändrats nämnvärt sen 1997, men under en period 

så lånade banken ut till 90 procent berättar Sjödin. Men idag är det hårda krav för att låna ut 

pengar. Vidare går vi in på reporäntans utveckling och hur den slår på rörlig och bunden ränta. 

 

(17) Sjödin tror att eftersom räntan har varit låg, som har det gjort att man har haft råd att låna lite 

mer, och belåningsgraden har varit relativt hög historisk sätt. Vi har även en förmåga att följa 

efter USA, där man hade en vision om att alla skall ha ett eget boende och vi i Sverige har hakat 

på lite gran. Alla ska bo och eget sitt eget boende. Dessutom fler och fler flyttar till storstäder och 

i storstäder är det brist på hyresrätter, så konsekvenserna kan vara att man måste äga något för att 

ha någonstans att bo. I kombination med låg ränta och låga krav på kontantinsats så kan det har 

ledd till överkonsumtion och folk har dragit på sig mer skulder än tidigare. Skuldkvoten påverkar 

självklart ekonomin nu när räntan går upp, men handelsbanken tror att folk kommer att klara sig 

bra ändå säger Sjödin. 

 

Av Handelsbankens utlåning går ca 35 procent till bo finansiering, exakta siffror för bostadsrätter 

har de inte. En uppskattning är att den största delen av de 35 procent går till bostadsrätter berättar 

Sjödin. 

 

 (1) Vi fortsätter intervjun med frågan, anser ni alltid att försäljningspriset är det ”rätta” värdet för 

en bostad eller beaktar ni om bostaden är övervärderad kontra undervärderad vid långivning? Ett 

generellt svar på frågan är ja, men inte alltid, säger Sjödin och Larsson. Allt sådant är 

individuellt, vi titta på alla lägenheter. Det finns alltid en 10 - 20 procent som kan skilja upp och 

ner mellan olika jämförbara lägenheter, men om det skiljer sig närmare 40 eller 50 procent så kan 

det vara någonting som är galet. Då krävs det närmare eftertanke, men grundregeln är att det 

priset lägenheten säljs för avspeglar oftast marknadspriset berättar Sjödin. Det finns särskilda fall 

och särskilda områden där vi vet att man betalar lite mer än vad marknadens statistik så ger för 

värde och då är det oftast de kapitalstarka som köper där vilket innebär att banken tar inte någon 

risk i den finansieringen i alla fall, därför att köparna lägger helt enkelt mer kontanter. Detta kan 

förekomma exempelvis i Vasastaden. Det viktigaste är att man känner till marknaden och läget 

där bostaden finns för att avgöra om försäljningspriset är rätt anser Sjödin och Larsson. Om det är 

någon som vill köpa bostadsrätt utanför vår upptagnings område då måste vi åka och titta på 

lägenheten, och bedöma värdet. Men i praktiken kommer vi oftast inte så långt då vi brukar 

hänvisa till ett kontor som ligger närmare trakten där bostadsrätten finns. Anledningen är att varje 

kontor skall vara specialist på sitt område säger Sjödin. Vårt område är exempelvis kärnan av 
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Göteborgs innerstad berättar Larsson. Vidare går vi in på nästa fråga som berör deras åsikter och 

framtida förväntningar gällande bostadsrättsprisernas utveckling. 

 

(2) Larsson och Sjödin tror att prisutvecklingen i storstäder kommer att stabiliseras, men de 

kommer inte gå ner. Det är många som flyttar in till storstäder av anledningen att storstäder är 

attraktiva och arbetsmöjligheterna är större vilket gör att det blir hög efterfråga. Av denna 

anledning tror inte intervjupersonerna att priserna kommer sjukna utan de kommer vara kvar på 

samma nivåer eller öka. Många gånger så tror man inte att priserna kommer att öka mer, men 

efter fem eller tio år så har priserna gått upp ytterligare berättar Larsson.  Priserna i London och 

Stockholm går upp, och Göteborg och Malmö följer därefter. Det är ytterligare en anledning till 

varför intervjupersonerna anser att priserna inte kommer sjukna. Det är mer riskabelt att köpa 

bostäder i mindre orter eftersom efterfrågan är förhållandets vis ganska låg anser Sjödin. Vidare 

går vi in på nästa fråga där vi undrar om strukturerade lägre bolåneräntor och högre disponible 

inkomst kan vara de främsta orsakerna bakom de stigande priserna. 

 

 (4,5,6,) Det finns ett klart samband mellan reporänta och bankernas utlåningsräntor. Men en 

ökning av reporäntan slår varken direkt på rörlig räntan eller bundet ränta. Det är upp till 

bankerna att justera bolåneräntan och de arbetar mycket med prognoser. Det är utifrån prognoser 

som banker bestämmer hur hög räntan skall vara. Handelsbanken rekommenderar sina kunder att 

binda ränta men rekommendationerna är olika från kund till kund. Det generella rådet är att binda 

räntan, men Handelsbanken är bäst på att inte göra generalisering vilket innebär att de arbetar 

mycket individuellt. En ung familj som inte har större svängrum i sin ekonomi rekommenderar vi 

inte att ligga på rörlig ränta. Då kan vi rekommendera kunden att binda ränta på fyra olika 

löptider berätta Larsson och Sjödin. Är det ett äldre par som har jobbat i många år och sparat en 

del pengar men behöver låna en mindre del till sitt bostadsköp, då kan vi rekommendera de att 

ligga på rörlig ränta berättar Larsson och Sjödin. På längre sikt har det historiks sätt varit billigare 

att inte binda räntan, men då krävs det att kunden ska klara av stora svängningar. Kunden har 

möjlighet att förhandla till sig en bra ränta, men Handelsbanken tittar på helheten. Det är ett 

helhetspris som banken sätter, dvs. ett krav är att samla bolånen, men om kunden samlar övriga 

affärer också hos de så får kunden ett större förhandlingsutrymme. Banken bygger även relationer 

med sina kunder och just Handelsbanken arbetar mycket med långsiktiga relationer. Kunder som 

har långsiktiga relationer får snabbare hantering och helhetsperspektivet spelar stor roll. 

Handelsbanken har normer för hur mycket pengar en eller flera personer måsta ha kvar att leva 

på, och den följer de. Men det har förekommit att personer som ligger lite under gränsen har fått 

lånen beviljade säger Sjödin. Här tar banken hänsyn till tidigare relationer men även aspekten att 

alla behöver inte lika mycket för att leva och betala sina räkningar. Men banken går aldrig under 

den generella nivå som socialen har. Som tjänsteman kan och får jag inte sätta berörd part i den 

situationen för då skulle jag begå tjänstefel, säger Sjödin. Detsamma gäller även personer som 

arbetar på Handelsbanken därför att handelsbanken tar ansvar och säger nej till lån, när 

kalkylerna visar att det blir alldeles för lite kvar att leva på. Ligger kunden på gränsen så vill 

banken inte bara vända och vrida på siffrorna för att få en godkänd kalkyl utan det handlar om att 

med kunden komma överens om vad som är normal nivå att leva på. Vidare går vi in på 

värderingar. 

 

 (7,8) Vid värdering av bostadsrätt så samarbetar Handelsbanken med externa partner, i form av 

statistiska modeller där värderingspersonerna har samlat in alla försäljningar och köp inom deras 

värderingsområde. Informationen betyder mycket för Handelsbanken, för exempelvis om det är 
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inom samma förening eller på samma område så kan bostaden jämföras med kvadratmeterpriset 

säger intervjupersonerna. Handelsbanken samarbetar även med externa parter som åker ut och 

tittar på lägenheten och dessa är av banken godkända värderingsmän. Vissa är från mäklarföretag 

medan andra är enskilda värderingsmän. Handelsbanken tar inte ett värderingsintyg från 

mäklarbyrå, därför att handelsbanken arbetar med dessa frågor på ett annat sätt. Det finns även 

mycket kompetens inom banken som används vid värdering. Dessa värderingar är giltiga under 

sex månader, men under kristider så har värderingarnas giltighetstid varit nere på tre månader 

men under normala förhållanden så är det sex månader berättar Sjödin. Vidare gick vi in på 

kreditbedömningsprocessen där vi diskutera bland annat bolånetaket och belåningsgrader. 

 

(9,10,11,12) Handelsbanken tillämpar 85 procent regeln och belånar bostaden upp till 85 procent 

av värdet. I vissa områden så tillåts det inte mer än 75 procent men dessa ligger utanför 

innerstaden. Bolånetaket handlar om att banken inte kan pantsätta mer än 85 procent, utan då blir 

det blanco finansieringar som är dyra för att banken tar en större risk i en sådan finansiering, för 

det finns ingen säkerhet gent emot blancolånet. Handelsbanken har inte något topplån då 

bostaden belånas upp till 85 procent och resten får anordnas på annat sätt. Det kan vara så att 

föräldrarna går in med resterande summa. Låntagare kan inte av handelsbanken teckna ett 

blancolån för hela resterande 15 procent för det blir alldeles för dyrt för låntagaren. I de fall där 

låntagaren inte får ihop hela 15 procent till kontantinsatsen, med kanske 12 procent, då kan 

banken ordna ett blancolån för resterande 3 procent. En blanco finansiering skall max ligga på tio 

års återbetalningsplan. Det går även inte att låna pengar från en annan bank till kontantinsatsen 

för när handelsbanken går genom kreditbedömningsprocessen så tar de ut ett UC och där syns det 

om låntagaren har tagit lån på andra ställen berättar intervjupersonerna. Gällande 

amorteringskrav så arbetar Handelsbanken väldigt individuellt, men sparandet är väldigt viktig. I 

vilken form man sparar är oviktig men amorteringen bör kompletteras med ett sparande. Det 

finns inga särskilda krav på amortering men Handelsbanken förespråkar ett litet amortering 

tillsammans med sparande vid sidan om. Handelsbanken har inte olika belåningsgrader beroende 

på låntagare, utan de bedömer alla låntagare utifrån deras ekonomiska situation. Men för olika 

belåningsobjekt kan det förekomma olika belåningsgrader. Exempelvis en fritidsfastighet kan 

belånas upp till bara 75 procent därför att den har färre potentiella köpare än bostadsrätt. Men 

bostadsrätterna i innerstad belånas till samma belåningsgrad och bland dem finns det ingen 

skillnad. I kreditbedömningsprocessen finns det vissa faktorer som spelar roll, där bland vilken 

säkerhet man har, anställningsvillkor, lön, ansluten till A-kassa och vilka åtagande och utgifter 

man har. Det är viktigt att låntagaren skall klar av betala de utgifter han har per månad även om 

låntagaren har värdefull pant.  Även om låntagaren har ett jätte bra säkerhet att erbjuda så måste 

han ha råd att betala för summan som han vill låna.  

 

Kalkylränta hos Handelsbanken är olika men de utgår först från 2 procent över bunden fem årig 

ränta, och sedan fem procent över bunden fem årig ränta. I kalkylen ser man vad det motsvarar 

för kunden om räntan går upp med två procent respektive fem procent över det som är 

prognostiserad på fem år. Fem år kan anses som halvlångsiktig planering och kunder kommer 

hinna omfördela sitt kapital för sämre tider berättar Sjödin. Det är inget krav att kunden skall 

klara av det prognostiserade räntorna, men det är en bedömnings som är väldigt individuellt och 

beroende på hur mycket kunden skall låna och kundens inkomst. Idag ligger den bundna fem årig 

räntan på ca fyra procent. I den flesta fall skall kunden klara av en uppgång med två procent 

räknat på bundet fem årig ränta, men fem procent är inget krav. I vissa fall kan banken ge skarpa 

rekommendationer om att binda ränta, därför att kunden i den situationen tar en stor åtagande och 
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behöver veta hur mycket han kommer att behöva betala i ränta berättar intervjupersonerna. För 

kunder som sköter hela sin ekonomi hos Handelsbanken så erbjuder de gratis en försäkring som 

innebär att om en av makarna kommer bort så stryks halva lånet. Vid tecknandet är det en 

hälsodeklaration som kunden fyller i men den finns det bara de vanligaste frågor, och personer 

som har hälsoproblem får lämna en särskild deklaration med detaljerad information. Vidare går vi 

in på olika risker i samband med utlåning och avslutar intervjun med en fråga om skuldkvoten i 

Sverige. 

 

 (”Adverse selection”) 

(13) Handelsbanken gillar inte att låntagaren ska ha försökt få krediter på många ställen för de 

arbetar utifrån att den som mest söker lån är även den som är mest riskbenägen. Det har tidigare 

var populärt att ”shoppa runt” vilket innebär att kunden ansöker om krediter på många olika 

banker för att sen jämföra räntan. Men det kan vara ett misstag från kundens sida då detta kan 

misstolkas från bankens sida. Under en period var det hårt konkurrens mellan bankerna och det är 

inte så svårt för kunden att ansöka via Internet. Men när banken gör en UC förfrågan och ser att 

kunden redan har fyra olika UC förfrågan från andra banker, då kan banken misstolka 

situationen. Innan var det många som shoppade runt, men den tiden är förbi nu. Exempelvis om 

låntagaren har ett lån 300 00 sen tidigare så är det fel av banken att inte kolla upp det under 

kreditbedömningsprocessen för då kanske de sätter kunden i en situation som är inte bra. Banken 

har stor ansvar gent emot kund och de säger inte nej för att det finns inga pengar att känna på 

kunden utan ibland säger de nej för att kunde själv inte förstår att han inte har råd med detta 

berättar Sjödin. 

 

”Moral hazard” 

(14) Det finns en risk att låntagaren har precis blivit av med jobbet och det framgår inte av förra 

årets deklaration. Denna riks hanterar Handelsbanken genom att lära känna kunden. Banken kan 

också kontrollera kundens inkomst genom att begära ett intyg från arbetsgivaren. Från föregående 

års deklarationer kan banken se hur mycket kunde i fråga tjänar egentligen och genom att kräva 

arbetsintyg kan banken styrka att kunde fortfarande är anställd och arbetar som deklarationerna 

visar. Ett annat tillvägagångssätt är att se över kundens lönekonto och där ser man hur mycket 

kunden får i lön. Om kunden är inte kund sen innan så kan banken kräva ett kontoutdrag eller ett 

intyg från arbetsgivaren. Banken måste säkerhetsställa att det kommer in pengar innan man ger ut 

exempelvis kreditkort eller lånar ut pengar berätta Larsson och Sjödin. 

 

(15,16) Låntagarna hos Handelsbanken är väldigt blandat men många gånger barnfamiljer. 

Många har en bostad sen innan och idag säljer de den för att barnen har flyttat ut och de vill bo 

mer centralt. Banken tar inte särskild hänsyn om låntagaren är ung eller gammal utan det handlar 

om säkerhet och återbetalningsförmåga. Vid en kreditprövning så utgår banken både från 

låntagarens återbetalningsförmåga och säkerheten. Den ena uteslutare inte den andra och i den 

benämningen är inte yngre mer riskfyllda än äldre berättar Sjödin och Larsson. 
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Bilaga 8. Transkribering Henric Hugestam  

 

Henric Hugestam jobbar som försäljningschef för samtliga mäklare på Bjurfors som jobbar med 

försäljning av bostadsrätter i Göteborg. Hans uppgift innefattar allt från försäljning till coaching 

och att försäljarna mår bra. Idag är det ca 30 mäklar som arbetar med bostadsrättsförsäljning och 

inom några veckor kommer det tillkomma några till.  Bjurfors har störst andel på 

bostadsrättsmarknaden i hela Göteborg, ca 20 procent. Ser man till de dyrare lägenheterna i 

Göteborgs innerstad så har Bjurfors en marknadsandel på ca 50 procent. För nybyggda lägenheter 

har Bjurfors ca 75 procent av marknaden.  

 

Bjurfors ambition är att ligga på premium segmentet men samtidig finnas på volymmarknaden. 

Det är något som ingen annan har lyckats med innan medan Bjurfors har störst andel på både 

premium segmentet och volymmarknaden. Hugestam känner marknaden väl och kan se 

variationer från dag till dag, medan marknaden vet inte det förens några månader efteråt när 

tidningarna trycker upp olika artiklar.  

 

Bubbla 

Hugestam definierar en bubbla som, ”när saker och sting stiger för mycket i värde, och det bildas 

spekulation”, Det är svårt att se tecken på en rådande bubbla, det man kan titta på är prisökningar 

som är anormala, exempelvis en tvåa i Line kostar väldigt mycket i relation till vad en trea kostar. 

Det är positivt med högre räntor därför att marknaden kyls ner. Om låga räntor består så ser 

Bjurfors en bubbla i framtiden.  Därför är Hugestam positiv inställd mot höjningen av räntorna. 

Det förväntas att det som hände under 2008 kommer att ske igen men Hugestam tycker att år 

2008 var ett stor tecken på att det är ingen bubbla på marknaden.  

 

Hugestam beskriver läget på bostadsrättsmarknaden i Göteborgs innerstad med en metafor. Han 

anser att det finns bubbla i alla ekonomier och inte minst i Göteborg. Men precis som en ballong 

”pyser”, så ”pyser” även bubblan i ekonomin. Idag ser marknaden väldigt stabil ut och ballongen 

förväntas inte spränga. Men blåser man in tio procent luft varje år i en ballong så spricker den 

troligtvis efter antal år. 

 

Hugestam anser inte att bostadsrätterna i Göteborgs innerstad är övervärderade med 20 procent. 

Det finns självklart en del lägenheter där människor har betalat mycket pengar, men det är inte så 

mycket som 20 procent. Tittar man på 2008 så ryktades det om att marknadspriset kommer att 

sjunka med 30 till 40 procent. Det hände inte. Det skedde vist en justering på 10 procent, men de 

dyra lägenheterna på de mest attraktiva lägen sjönk inte alls. De stod still eller gick upp istället. 

Detta talar lite emot en bostadsbubbla. Tittar man på Göteborg som enskild marknad så finns det 

för lite bostäder vilket innebär att utbudet är väldigt begränsad. Det finns inte heller yta för att 

bygga nya bostäder i Göteborgs innerstad berättar Hugestam. Idag pratas det om att bygga på 

höjden på befintliga byggnader, men nogån konkret projekt finns inte just nu. 

 

När BKN undersökte bostadsmarknaden och kom fram till att bostäderna i Sverige är 

övervärderade med 20 procent så utgick de från att den implicita kostnaden för att bo i ett ”eget 

hem” vara lika med den hyra som betalas för hyresrätter på långt sikt. Hugestam anser att det 

finns fler faktorer som spelar roll, där bland adress, området, läget i området, läget i huset och 
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standard. Därför anser han inte att det går att jämföra bostadsrätter med hyresrätter på det sätt 

som BKN gör. 

 

Marknaden 

Hugestam berättar att de dyra lägenheterna, säljs inte till ett lägre pris under dåliga tider, utan de 

tas bort från marknaden och säljas när det är bättre tider. De människor som har lite finare 

lägenheter och bra förmögenhet behöver inte sälja under dåliga tider, utan de vet att det kommer 

bättre tider och heller väntar. De dyra lägenheterna såldes inte billigare under 2008, när det var 

som värst. Utan utbjudet sjönk och efterfrågan bestod, vilket resultera i att de dyra lägenheterna 

såldes lika dyrt eller dyrare. Alla människor slutar inte att byta boende bara för att det blir en kris. 

Snarare tvärtom, där många måste flytta och det skapat ett tryck. 

 

Hugestam har en egen hypotes för hur bostadsrättsmarknaden fungerar. Han hypotes bygger på 

en hierarki där folk på toppen är oftast förmögna och har varit med en längre period på 

bostadsmarknaden. Människor på botten av hierarkin är mer oerfarna och unga som inte har så 

mycket kapital. När folk på toppen köper sina lägenheter och samtidigt det blir oroligheter i 

världen, så sjunker marknadspriset tillfälligt. När det sedan stabiliseras i omvärlden och de 

förmögna på hierarkins topp blir fler så ökar marknadspriset på bostadsrätter. Det är en 

balansgång mellan olika perioder.    

 

Marknaden i Göteborgs innerstad är stabil i jämförelse med marknader på mindre orter. I 

Stockholm, Göteborg och Malmö kommer folk alltid vilja bo och därmed kommer marknaden 

där alltid vara attraktiv anser Hugestam.  

 

Utbud och efterfråga idag 

Utbud och efterfrågan på marknaden är en gammal klassisk modell. Den måste man sätta i 

relation med räntan och övriga finansiell sektor för att det går hand i hand. Även om det kan vara 

en turbulent bostadsmarknad och utbudet är extremt låg så händer det fortfarande ingenting. Idag 

har vi låg utbud på marknaden, för att säga exakt 580 lägenheter i Göteborg stad. När det var som 

värst 2008, då låg det ute 1060 lägenheter. Ingen vågade gå in och köpa. Detta pågick som tur var 

inte under någon längre tid och marknaden blev sedan sakta men säkert fullt fungerande igen.. 

Idag har vi ca 600 hundra lägenheter och människor är avvaktande beroende på vad det är för 

lägenhet. En lägenhet med bra skicka som ligger på dyra adresser säljs dyrt eller dyrare. Medan 

dussinlägenheter, första våningen, icke renoverat, tar längre tid och det sker en prissättning.  

 

När en familj förväntar sig exempelvis 3 miljoner och grannen säjer sin för 4 miljoner. Då 

skruvas förväntningarna upp till 4 miljoner.  När denna familj sen ska sälja sin lägenhet och 

marknadspriset har vikit, så tar det ett tag innan säljarna går ner och köparna går upp. Vi har en 

fungerande utbud och efterfråga som reglerar sig själv. 

 

Prisbildning, prisutveckling och värdering 

Prisbildningen på marknaden grundar sig mycket på förväntningar. Hugestam berättar att när han 

började på Bjurfors så ansågs ”stan” vara avenyn och runt om kring. Nu räknas t.ex. Majorna som 

”stan” och det är till följd av att när priset blir jätte högt i avenyn så letar människor några kvarter 

bort. När priset även där blir högt, så letar människor ytterligare ett par kvarter bort.  Till sist så 

säljs en lägenhet i den yttersta kretsen av innerstaden för samma pris som i centrum. Då kommer 

folk tillbaka och vill betala mer för lägenheterna i innerstaden.  
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Hugestam anser inte att en årlig prisutveckling men 9 procent på bostadsrättsmarknaden är 

rimlig. Sätter man det i relation till inkomstökningen så är det inte hållbart i längden. Samtidigt 

tror Hugestam att medelsvensken idag avsätter större del av sin disponibla inkomst till boende än 

de gjorde för många år sedan. Men fortfarande finns det utrymme att lägga mer pengar på sitt 

boende. Hugestam vet inte var brytpunkten går, men vid 5 – 6 procents ränta så känns det nog av 

ekonomiskt hos många. Det är många som köper lägenhet för 3,5 miljoner och lånar 3,2 miljoner 

av det och är räntan 6 procent då blir det en räntekostnad på ca 20 000kr per månad. Sätter man 

detta i relation till hyreslägenhet så är bostadsrätten dyrare. Då kommer in standarden och läget. 

 

Bjurfors använder inga externa värderingsmän vid värdering av bostäder. Det är de själva som 

värderar bostaden med sin egen metod som baseras på ortsprismetoden. Det går inte att sitta vid 

ett kalkylprogram där man matar in siffror och får ett pris. Det överensstämmer inte med 

verkligheten anser Hugestam. Bjurfors säljer 1100 – 1200 lägenheter per år, och därmed har de 

många lägenheter att jämföra med. De gör en skriftlig värdering och har en stor skyldighet att 

försvara värdet.  

 

Räntan ökar  

Räntan är till viss del diskonterad hos många människor. När räntan höjs så är inte människor 

överraskade för att det pratas väldigt mycket innan höjningen kommer. Bjurfors tittar väldigt 

mycket i backspegeln.  När räntorna gick upp 2005, så händer det inte så mycket, utan priserna 

gick upp i takt med att räntan gick upp, tills den rörliga räntan var 3,5 – 4 procent. Vid 4 – 5 

procent började det knorra. Hugestam känner att det är samma scenario nu, men inte på samma 

sätt. 

 

En låg ränta självklart eldar på bostadspriserna.  Vid 2003 så tyckte människor att lägenheterna 

på Line är väldigt dyra och då såldes en tvåa för 1,3 miljoner. Idag säljs samma lägenhet för 2,5 – 

3 miljoner. Köparna på marknaden fungerar på så sätt att först tycker de det är jätte dyrt. Efter två 

veckor så ha samma personer vant sig vid priserna. Efter tre månade har samma personer hittat 

massor med lägenhet med tycker det är för dyrt. Efter 6 månader så har samma personer köpt den 

dyraste av alla lägenhet och tycker det är ok, därför att de har vant sig vid rådande priser. 

 

Hugestam är glad att vi kommer från det amorteringsfria tänket, som har varit. Det är inte sunt. 

Oavsett läget på marknaden så köper och säljer människor lägenheter och därmed säljer Bjurfors 

lägenheter. Folk skiljer sig, folk har inte råd, det händer saker hela tiden. Det finns även lyckliga 

affärer, där folk gifter sig. 

 

Mäklaren 

Mäklarens uppgift är att förmedla människor hur marknaden är, hur den fungerar och få ner 

säljarens förväntningar om de är för höga. De tycker att utgångspriset skall ligga där säljaren kan 

tänka sig släppa lägenheten för.  Det får inte understiga. Det skall vara ett pris som säljaren är 

bered att sälja bostaden för och marknaden är intresserad att komma och titta. Då träffar man det 

segmentet som är intresserade av den nivån.   

 

I Sverige är säljare inte skyldig att sälja till utropspriset, och köparen är inte skyldig att köpa med 

det han har bjudit. Det kan vara problematiskt tycker Hugestam. Förutsättningarna kan självklart 

förändras under resans gång, men Bjurfors förespråkar att köparna ska stå vid sitt bud, och 

säljarna är bered att sälja till utropspriset.  Folk flyttar in mentalt i en lägenhet även om köpet inte 
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är genomfört. Om då säljaren ångrar sig efter avslutat budgivning och vill ha mer, då blir många 

ledsna och sura, och därför borde man ha satt det pris från första början.  Det får inte hända att 

man sätter fel pris, det är det sämsta man kan göra som mäklare, tycker Hugestam.  

 

Köparna kan också backa ur även om de har det högsta bjudet. Det är väldigt viktig att man som 

köpare inte tar förhastade beslut, utan tänker en dag extra innan man lägger bjud. Det ända kravet 

Bjurfors har från köparnas sida är att de har säkerställd finansieringen innan de bjuder. Därför 

förekommer det väldigt få avhopp. Det händer att folk får kalla fötter, men det är bara mänskligt 

tycker Hugestam. Får man som köpare rätt input under affärens gång, så blir man tryggare och 

vågar ta steget att köpa bostaden.   

 

Människor tror att det är mäklaren som sätter priset men det är alltid marknaden. Men i praktiken 

är det alltid marknaden som sätter priset.  Mäklaren måste tro på det priset som han går ut med, 

annars är det inget ide.   

 

Bjurfors försöker styla allting i en lägenhet, och har genom tiden gått från att styla 10 procent av 

lägenheten till att styla 70 procent. Ibland tömmer de alla möbler i en lägenhet, målar om och 

flyttar in nya möbler.  Den kostnaden för självklart säljaren stå för.  Bjurfors stoppar ofantliga 

summor på paketering, för att det ska se så bra ut som möjligt.  

 

Kunden 

Bjurfors arbetar med att ge extremt bra service till sina kunder som säljer bostaden. Men det vill 

ge ännu bättre service till köparna därför att köparna kommer någon gång blir säljare också. De 

arbetar med ett långsiktigt perspektiv.  

 

Det viktigaste för kunden som köper bostadsrätt i Göteborgs innerstad är läget. Det finns också 

ett läge i läget dvs. ett område i området, gatan, fastighet, vilken sorts lägenhet, vilken 

våningsplan. Sen kommer utformning av lägenhet, går det att gör om i lägenheten, är det första 

våningen, bra förening. Hugestam kan inte förstå att människor inte tittar på 

bostadsrättsföreningens ekonomi i stor utsträckning. Folk frågar knappt och ibland vill de inte se 

det dåliga, säger han. Folk blir förälskat i lägenheten och skiter i allt annat.  Men faktumet är att 

köparen köper inte bara en bostadsrätt, utan han köper en del av föreningens skulder också.  
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Bilaga 9. Tabell 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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