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Abstract 
In light of the massive property bubbles that have been bursting in the USA, Spain and 

Ireland during the last decade, the aim of this thesis is to clarify whether – or to what 

degree - the municipality of Stockholm might experience a property bubble in the near 

future. The municipality of Stockholm is undergoing a housing shortage and house 

prices have risen during the last few years. Neoliberalism and property bubbles are used 

as a theoretical framework in this paper. The methodology consist of semi structured 

interviews, analysis of documents and statistical data from Eurostat, Valueguard and the 

Swedish administrative authority; Statistiska centralbyrån (SCB). The house market of 

Stockholm municipality has since 1990 been influenced by neoliberal ideologies. The 

state of Sweden has eliminated house subvention and interest contribution during the 

government of the liberal parties. Rented apartments have been converted to co-

operative apartments as they generate a higher value, but they also claim a higher 

economic strength by its speculators. Special design program for new house 

constructions is another turn to neoliberal ideology by the municipalities. They desire to 

build outstanding top projects to generate more attractive areas. The result however, 

demonstrates that there is no existing risk of a bursting property bubble in the 

municipality of Stockholm. Even if there is a lack of housing, there are more dwellings 

than we think. There must be mobility in the existing stock of dwellings. Political 

regulations, as capital gains tax, discourage this mobility. Together with the increase in 

population and a shortage of new house constructions, the house prices have risen. The 

reason for the property bubble not existing mostly depends on three factors; 

fundamental values that explain the increasing house prices; persons with high 

mortgage loan also have high income; Sweden has no tradition of seeing dwellings as a 

speculative resource. 
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1. Inledning 

 

“The world economy [is] more stable than for a generation … Our hugely sophisticated 

financial markets match funds with ideas better than ever before.”  Storbritanniens blivande 

premiärminister David Cameron, London School of Economics, September 2007. 

 

“Anyone who says we’re in a recession, or heading into one—especially the worst one since 

the Great Depression—is making up his own private definition of “recession.” Donald Luskin 

Investeringsexpert USA, 14 september 2008, dagen innan Lehman Brothers ansökte om 

konkurs och börskraschen utlöstes. 

 

Ovan citat (citerade i Roberts 2013) uttalades precis innan 2008 års globala finanskris och påvisar 

svårighet, tillika för högt utbildade och styrande människor, att förespå ekonomiska kriser före dem 

uppstår. Kraschen av USA:s bostadsbubbla 2007 (Bergqvist 2009) kom ur låga räntor och billigt 

lånade pengar. Det är likaså den händelse som utlöste ovan finanskris med påverkan på Europeisk 

bostadsmarknad (Gregory et al. 2009:498), där framförallt Irland och Spanien (Bergkvist 2009:11) 

har haft liknande bostadsprisfall. Bostadsbubblor uppstår (Berry och Dalton 2004) när bostäder är 

övervärderade under en längre tid och de spricker (libertysilver.se 2015) när priserna kraschar med 

20 % eller mer. Både IMF (IMF 2014; The Local 2013) och OECD (Rognerud 2011) anser tillika 

svenska bostadspriser övervärderade då svensk befolkning har hög skuldkvot parallellt med låg 

amorteringsvilja. Flera mediekällor (Pilkington 2014; SvD Näringsliv 2014; Norén 2013) har 

publicerat likvärdiga upplysningar om situationen på svensk bostadsmarknad. Köpare och 

spekulanter verkar likväl inte vara aktsamma för en sprucken bostadsbubbla, trots förevarande 

varningar. Sveriges huvudstad Stockholm har bland landets högsta bostadspriser (Norén 2013), med 

en markant ökning bara de senaste åren. Minimalt utbud på hyresrätt i samband med stor efterfråga 

gör kön till bostadsförmedlingen lång (Helleklant 2013). Inköpsbiljett till Stockholm kommuns 

bostadsmarknad blir således köp av bostadsrätt genom bolån. Kopplat till ovanstående 

spekulationerna innebär det ett stort ekonomiskt risktagande för bolånetagare. Situationen på 

Stockholm kommuns bostadsmarknad kan således sägas laddad och intressant att studera. 

 

1.1 Bakgrund 

Sverige är i dagsläget (Andersson 2014:16) ett av Europas länder med högst urbaniseringstakt. 

Påståendet förstärks ifrån medieartiklar (Stein 2013; Boström 2012; Magnusson 2012) som 

framställer svensk befolkningstillväxt med likartade ord. Utvecklingen förändrar ett stadslandskap 

gällande bosättning och levnadsvillkor (United Nation 2014), vilket kräver god stadsplanering och en 

bostadsmarknad som kan tillgodose människans rätt till bostad (Rankka 2013).  
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Figur 1.1 Nordic Light NASA earthobservatory.nasa.gov 

Emellertid skiljer svenska bostadsmarknader sig åt rumsligt, både i mindre och större regioner då 

flyttströmmar varierar i tid och rum: Andersson (2014:12, se också SCB bilaga IV) beskriver 

urbaniseringens geografiska skillnader; Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö samt Uppsala 

är snabbt växande regioner medan befolkning i andra delar av Sverige ökar måttligt, står still eller 

avtar. Stockholm län hade år 2013 en befolkningsökning på 36 036 invånare (hela Sverige ökade med 

88 971), vilket gav en total befolkning på 2 163 042 människor (av landets 9 644 864 invånare totalt) 

(bilaga III, V). Ett vanligt exempel för att visa Stockholms befolkningstillväxt är att befolkningen i 

länet ökar med två fullsatta SL-bussar om dagen 

(Andersson 2014:12–14): Nyfödslar, invandring 

och inflyttning ifrån övriga Sverige innefattar 

förevarande ökning. Befolkningstillväxt som sker 

under okontrollerade former kan skapa problem 

inom flera områden, exempelvis tillgång på 

bostad. Enligt Andersson (2014: 16) bör 

bostadsbeståndet bestå av sex lägenheter per 10 

invånare för att marknaden ska fungera sunt. 

Under perioden 2007-2011 byggdes 40 000 

lägenheter i Stockholm län, samtidigt ökade 

befolkningen med 173 000 personer (Andersson 

2014:16) vilket visar att länet de senaste åren har 

haft ett lågt antal nybyggnationer. Fortsätter 

Stockholm att växa (Rankka 2013) vilket länet 

förväntas göra, ställs således stora krav på ökat 

bostadsbygge. 

 

Geografiskt är Stockholm Sveriges mest urbaniserade region, vilket utläses i figur 1.1 som beskriver 

konsumerad elektricitet i Sverige. 23 % av Sveriges befolkning bor i Stockholm län (bilaga III,V) och 

41 % av dem bor i Stockholms kommun (Andersson 2014:12), även kallad Stockholm stad. 

Kommunen innefattar inte endast Sveriges huvudstad utan tillika landets finansstad med tillhörande 

departementer och ambassader (diplomatslistan 2014), det utmärker Stockholm ifrån andra svenska 

städer gällande geografisk politik-och ekonomi. Situationen inbegriper en hög attraktivitet med högt 

tryck på bostäder och byggnader, vilket gör kommunens bostadsmarknad besvärlig. Det tillsammans 

med höga bostadspriser (Andersson 2014:12) är ett återkommande diskussionsämne ibland 

stockholmare såväl som andra intressenter. Kön för hyresrätt på bostadsförmedlingen är i genomsnitt 
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sex till åtta år, i vissa fall upp till 20 år (bostad.stockholm.se 2015). Parallellt är genomsnittspris på 

bostadsrätt 56 988 kronor per kvadratmeter i kommunen, en ökning med 11 % det senaste året 

(maklarstatistik.se 2014), siffor som kan kopplas med bostadsbubblans geografi. Liknande 

prisstegringar på andra västländska bostadsmarknader, samt förändrad syn på bostad som investering 

(se kap. 2.1), har de senaste åren bidragit till spruckna bostadsbubblor (definition bostadsbubbla kap. 

2.2). Utifrån tanken huruvida Stockholm kommun kan komma att uppleva förevarande fenomen, 

likartad med USA, Irland och Spanien, har studiens syfte konstruerats och beskrivs nedan:  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka fenomenet bostadsbubbla i Stockholm kommun, och om 

fenomenet kan komma att spricka inom en snar framtid. Ändamålet besvaras genom kvalitativa 

metoder (kap. 3) med utgångspunkt ifrån nedan frågeställningar:  

 Hur har nyliberalism påverkat bostadsmarknaden i kommunen? 

 Vilket samband finns mellan utveckling i bostadspriser och fundamentala värden (ekonomisk 

tillväxt, inkomstökning, nybyggnation)? 

 Vilken uppfattning har planering- och byggsektorn gällande fenomenet bostadsbubbla? 

 

1.3 Avgränsning 

Studien är en kandidatuppsats i vetenskapsdisciplinen kulturgeografi. Jones (2012:2-3) beskriver 

kulturgeografi som studerandet av all mänsklig aktivitet på jorden genom ett rumsligt perspektiv. 

Lokalisering, förankring, utbredning och fördelning på jordytan ses enligt Gren och Hallin (2013: 13-

14) som utgångsbegrepp. Marknader har relationer till sitt rumsliga sammanhang vilket gör att de 

skiljer sig åt geografiskt över världen, exempelvis bostadsmarknader (Ibid). I Sverige är geografiska 

skillnader i bostadspris och bostadsbrist mest omtalat i stor- och universitetsstäder (Andersson 

2014:12, 16-17). Studien har således geografiskt avgränsats till Stockholm, en svensk region med 

hög attraktion- och tillväxtkraft. Ytterligare avgränsning har gjorts till Stockholm kommun då hela 

länet riskerar bli för omfattande för studiens upplägg. Kommunen är intressant då det är Sveriges 

huvudstad och kärnan av Stockholm län. Trots lite kapital, parallellt med höga bostadspriser- och 

brist samt hög befolkningstillväxt söker sig majoriteten av nyinflyttade sig till kommunen. Trots att 

fenomenet bostadsbubbla är mest förknippat med bostadsrätt studeras tillika hyresrätt, då 

upplåtelseformerna har en relation till varandra. Respondenterna har avgränsats till planering- och 

byggsektorn eftersom de arbetar med det som inte möter efterfrågan på kommunens bostadsmarknad, 

nybyggnation. Bankmän och ekonomer har inte inkluderats med hänsyn till studiens omfattning, men 
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även med hänsyn till brist på personlig kunskap om ekonomiska termer, uträkningar och begrepp. 

Tidigare forskning har geografiskt fokuserat på västvärlden med tanke att Sverige är en del av 

områdets geografiska kultur och således lättast att sammankoppla och jämföra med. Till skillnad från 

exempelvis Afrika där våra kulturer skiljer sig åt i flera fall (vilket inte bör ses som negativt men i 

tidigare forskning inte relevant att studera).  

 

1.4 Disposition 

Studiens inledning (kap 1) väcker intresse i fenomenet bostadsbubbla (kap 1.1), beskriver Stockholm 

kommun som geografisk plats (kap 2.2) och mynnar sedan ut i studiens syfte med tre underliggande 

frågeställningar för att besvara syftet (kap 1.3). Sista delen (kap 1.4) redovisar studiens avgränsning i 

form av de avgränsningar som gjort för att inte konstruera en för bred studie. Tidigare forskning och 

teori (kap 2.) börjar med förstnämnd punkt för att kartlägga tidigare forskning inom bostadsbubblor 

och bostadsmarknader i västvärlden (kap 2.1). Kapitlet utmynnar sedan i teoretisk beskrivning av 

studiens teorier (kap 2.2): Nyliberalism och Bostadsbubbla.  Metodkapitlet (kap 3) beskriver 

metodkonstruktion till studiens empiri (kap 3.1): Semistrukturerade intervjuer inom planering- och 

byggsektorn, offentlig statistik samt dokumentrapporter. Urval (kap 3.2) för inhämtat material, analys 

(kap 3.3), etik (kap 3.5) samt genomförande diskussion och kritik (kap 3.5) beskrivs därefter.  

 

Vidare följer resultatbeskrivning (kap 4) av metodkonstruktion, som kopplas till studiens syfte, 

frågeställningar samt teorier och redovisas i följande delar: Bostadssituationen i Stockholm kommun 

(kap 4.1), relationen mellan nyliberalism och Stockholm kommuns bostadsmarknad (kap 4.2), 

fundamentala värdens samband med bostadspriser (kap 4.3) och bostadsbubbla – en sann existens 

eller falsk spekulation? (kap 4.4). Analys (kap 5) analyserar resultate utifrån analysmetoder: Latent 

innehållsanalys på semistrukturerade intervjuer, Kvalitativ innehållsanalys på rapporter samt 

sekundäranalys på offentlig statistik. För att analysera rätt material kopplas analysen till studiens 

syfte, frågeställningar och teorier men här på ett kritiskt analyssätt i följande delar : Nyliberalistisk 

bostadsmarknad i Stockholm kommun (5.1), fundamentala värdens samband med bostadspriser (5.2) 

och bostadsbubblan – en sann existens eller spekulation (5.3)? 

 

Studiens slutsats (kap 6) redovisa vad insamlad empiri kommit fram till gällande studiens syfte och 

frågeställningar. Huvudfrågeställningen besvaras tillika konkret i kapitlet. Slutligen görs en två sidor 

sammanfattning (kap 7) på hela studien.  
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2. Tidigare forskning och teori 

Följande kapitel är uppdelat i tre delar; tidigare forskning, teori samt begreppsapparat. Första 

kapiteldelen beskriver tidigare forskning gällande nyliberalism, bostadsmarknader- priser- och 

bubblor. Det har utmynnat i två teorier för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Sista 

kapiteldelen tydliggör använda begrepp för att underlätta studiens förståelse. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom kulturgeografi omfattar flertalet artiklar där nyliberalism behandlas i form 

av dess utveckling och konsekvens i rumsligt relaterade sammanhang. Enligt Harvey (2006:145) är 

nyliberalism en ideologi som de senaste årtionden har påverkat hur världen styrs och som även idag 

präglar hur det kapitalistiska produktionssättet kontrolleras. Statliga tillgångar och handlingar 

privatiseras då välfärden, enligt nyliberal teori, bäst gynnas genom maximering av entreprenörsfrihet; 

privat äganderätt, fri marknad, fri handel och individuell frihet (Se även Walks 2009:346; Hackworth 

och Moriah 2006:510). Problemet med nyliberalism som definition är dess geografiska 

förhållningssätt. Ideologin är svår att identifiera som en enhet då den geografiskt utmärker sig olika 

inom olika regioner världen över (Harvey 2005:70; Hackworth och Moriah 2006:510–512).  

 

Hoekstra och Vakili-zad (2011) menar att bostadsmarknader är geografiskt angränsande områden. De 

verkar på regional istället för nationell nivå, inom en eller flera städer. Trots det har tidigare 

forskning analyserat bostadsmarknader i USA och Europa, utifrån nyliberalism som teori, begrepp 

och ideologi. Enligt Clark (2013:229, 231) går nyliberal utveckling att generalisera på större delar av 

västvärldens bostadsmarknader de senaste årtiondena. Bostadssektorer har blivit marknadsdrivna 

med avreglerade banksektorer och privatiseringar och ägarsektorn är i flertalet länder större än 

hyrsektorn (se även Murie 2008:537,539; Murie och Kempen 2009:388; Rolnik 2013:1 059). 

Hackworth och Myly (2003:150) beskriver tillika bostadsägandet som en viktig politisk strategi. I 

1990talets USA låg fokus på att främja låg- och medelinkomsttagares ekonomiska situation. 

Nyliberal teori där banksektorer avreglerades och bolån blev lättillgängliga sågs som ett sätt att 

återinföra välfärden och uppnå social stabilitet (Hackworth och Wyly 2003:150). De nordeuropeiska 

länderna Danmark och Sverige beskrivs av Murie och Kempen (2009:389) med en 

avkommersialiserad hyressektor, fast ägarsektorn är ändå mindre än i övriga Europa. Kooperativt 

ägande i länderna gör emellertid att bilden av verkligheten försvåras. Harvey (2005:115) beskriver 

Sveriges bostadssystem som en komplex hybrid av gammal reglerad bostadspolitik tillsammans med 

influenser av nyliberalistisk ideologi (se även Christophers 2013:887). Hyrorna på hyresrätter är 
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reglerade med långa kötider i specifikt storstadsområden. Många drivs således till att köpa en 

bostadsrätt för att få tillgång till ett boende. Förståelse av sådan komplex hybrid behövs för att 

hantera de problem som dykt upp på den svenska bostadsmarknaden under 2000-talet (Christophers 

2013:899; Hüfner och Lundsgaar 2007:5). Andra forskare motsäger den komplexa hybrid och menar 

att Sverige kan jämföras med Nederländerna där bostadsmarknaden har blivit radikalt nyliberaliserad 

genom avreglering och privatisering: Den offentliga hyrsektorn är utstyrd i marknadens periferi 

samtidigt som ägandet av bostadsrätter har ökat (Musterd 2014:496; Hedin et al. 2012:444; 

Andersson och Turner 2014:5).  

 

Den geografiska utsträckningen i västvärldens avreglerade banksektorer har resulterat i sänkta 

bolåneräntor och lättillgängliga bolån. Befolkning i länder uppnår genom bolån den krävda 

prisöverkomligheten för en bostad. Bostadspriserna stimuleras och stiger än mer om efterfrågan är 

hög. Samtidigt tar länderna risker genom att få en skuldsatt befolkning (Ron 2011:593; Clark 

2013:231,239–240; Rolnik 2013:1 063). Enligt Rolnik (2013:1 062) ökade värdet på 

bostadsfastigheter med ca US$ 20 miljoner i utvecklade ekonomier mellan år 2000 – 2003. 

Bostadssektorn som marknadsdriven enhet har enligt flertalet forskare resulterat i att bostaden ses 

som en ekonomisk investering och spekulativ tillgång på den västerländska marknaden. Tillsammans 

med fundament som ökad bostadsefterfråga, lättillgängliga bolån, ekonomi- och befolkningstillväxt, 

inkomstökningar och fler färdigutbildade har den spekulativiteten påverkat bostadsprisers stigning. 

Vid bostadsförsäljning förväntar således säljaren att gå med profit från tidigare köp. Samtliga av 

ovanstående faktorer förklaras som skäl för ökade bostadspriser och visas i forskning från olika 

länder i västvärlden (USA: Bostic och Lee 2008:310; Irland: Waldron och Redmon 2013:150–151; 

Kitchin et al. 2012:1 302). Efterfråga och utbud på bostäder ska enligt Hamnett (2009:310) försiggå 

på någorlunda jämn nivå för att hålla nere inflationen (Marvell 2007; Hedin et al. 2012:446). 

Hamnett (2009) beskriver också de geografiska prisskillnaderna på bostadsmarknader. Höga priser 

förknippas med storstadsområden och är känsligare för fundamentala förändringar som exempelvis 

räntenivån, än vad mindre städer i länders periferi är (se även Yang och Turner 2004:52).  

 

Tidigare forskning gällande bostadsbubblans geografi fokuserar tillika där på västvärlden. USA:s  

bostadsbubbla sprack 2007 med efterföljande global finanskris och spridning till Europa. Trots 

geografiska skillnader upplevde flera länder likartad nedgång på bostadsmarknaden (Ron 2011:592; 

Clark 2013:227; Rolnik 2013:1 062). I Europa blev konsekvenserna åtdragna bolånemarknader, i 

vissa fall helt och hållet. Lågkonjunkturen steg; bostadsbygget kollapsade, konsumenter och 

investerare vågade inte satsa och bostadspriserna sjönk i ett antal av Europas länder (Ball 2011; 
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Waldron och Redmon 2013:150; Kitchin et al. 2012:1 303). Hoekstra och Vakili-zad (2011) nämner 

”the spanish paradox”, en synonym för det spanska bostadssystemet och ett av de system som 

påverkades hårdast av finanskrisen. Indirekt innebär begreppet ett stort utbud av bostäder i 

förhållande till landets befolkning och parallellt ökade bostadspriser. Utbudet är emellertid komplext 

i den mån att bostäder överkonsumeras då de ses som en spekulativ tillgång. De används som 

säsongsbostäder, alternativ investering till familjemedlemmar för senare skede i livet. The Spanish 

paradox (se även Irland: Waldron och Redmon 2013) skiljer sig enligt Hoekstra och Vakili-zad 

(2011) från andra bostadsmarknader där minskad bostadsproduktion med ökad befolkningstillväxt 

har genererat i ökade bostadspriser (se även Marvell 2007). 

 

Konkreta teorier om vad en bostadsbubbla är finns att saknas inom kulturgeografisk forskning. För 

bättre förståelse ges här exempel från ekonomisk forskning: Snabbt ökande fastighetspriser följt av 

ett lika snabbt prisfall beskrivs som bostadsbubblor och kan historiskt bevittnas i dagens ekonomier 

(Grover och Grover 2012:208). Motivet härrör från att det betalda fastighetspriset överstiger övriga 

fundamentala värden. Vid ett prisfall spricker således bostadsbubblan; bostadspriserna återgår och 

rättfärdigas i förhållande till fundamentala värden (ibid). Konsekvenserna tenderar att bli; Konkurser, 

lånförsummelse och bankkollapser. Politiker och marknadshandlare vill följaktligen veta när 

bostadsbubblor uppstår samt förebyggnadsmöjligheter (Grover och Grover 2012:209). Thompson 

och Hickson (2006:2 017) utgår ifrån endogena prisbubblor eller regeringsskapta bubblor. Den 

förstnämnda framställs genom påverkan av marknadsaktörer. Dess slumpmässighet gör den 

oförutsägbar men likaså kortlivad. Regeringsskapta bubblor är längre livade och mer förutsägbara. 

De är ofta förknippade med förändringar i utbud och förekommer således på grund av statliga 

åtgärder (ibid).  

 

Under en bostadsboom skiljer sig, enligt Glaeser et al. (2012:127), fastighetsmarknader både 

regionalt och geografiskt gällande rumsliga skillnader och prisökning på bostäder. Bostadsprisers 

volatilitet förekommer såväl emellan städer som inom storstadsområden (se även Yang och Turner 

2004:57). Platser med oelastiskt utbud består av större och längre bubblor samt snabb prisstigning på 

grund av stor efterfråga. Faktorer som stadsplanering, finansiering och konstruktion påverkar 

byggnads-processen. Bubblor kan således existera under en lång tid (Glaeser et al. 2012:128; Grover 

och Grover 2014:213). Glaeser et al. (2012:127) poängterar snabbare prisstigning närmare stadens 

centrum än i periferin (se även Yang och Turner 2004:52), samt i fattiga innerstadsområden med start 

av gentrifriering. Harvey (2006:152,155) och Hamnett (2007) förstärker förevarande argument med 

att låginkomsttagare och arbetare i offentlig sektor kan få problem med prisöverkomlighet på  
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bostäder i centrala regioner. Städers skifte från industriell till finansiell och affärsdriven stad påverkar 

städers bostadsmarknad. Automatiskt består befolkningen av professionella och ledande 

höginkomsttagare inom den finansiella världen. Glaeser et al. (2012:127) ser att områden med störst 

prisökning tenderar i störst prisfall. 

 

Utifrån ovanstående kartläggning av tidigare forskning utläses att nyliberalistisk utveckling har varit 

en central del i västvärldens bostadsmarknader de senaste årtionden. I vissa fall har nyliberalism 

tillika varit en påverkande faktor för att fenomenet bostadsbubbla återuppstått. Utbredning och 

applicering har emellertid varierat mellan geografiska områden, men nyliberalism kommer likväl 

användas som teoretisk referensram i studien. 

 

2.2 Teori 

Nyliberalism som ideologi och praxis 

För att förklara och förstå de senaste tio till tjugo års utveckling i västvärlden, har nyliberalism blivit 

populärt inom politisk- social- och ekonomisk geografi både som ideologi och praxis.  

 

Som ideologi blev nyliberalism populär som en reaktion mot 1960- och 70 talets ekonomiska 

nergång i västvärlden, och ses som uppdatering på ekonomiska och sociala värderingar utifrån 

klassisk liberalism (Gregory et al. 2009:497, Shaw et al. 2012:79): Teoretikerna Milton Friedmann 

och Friederich Von Hayek återupptog Adam Smiths, liberalernas fader, åsikter om marknadens 

kapacitet att reglera sig själv (ibid). Fri marknad, individuell entreprenörsanda, privatisering och 

avreglerad ekonomi (Barnes et al. 2004:259; Steger och Roy 2010:12–14), samt eliminerat statligt 

ingripande genererar i en stabil ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. Statens enda roll (Harvey 2005; 

2006) är att skapa och bevara ett institut ramverk för politiska ekonomiska praktiker. Ramverket 

säkerställer kvalité och rättrådighet av exempelvis pengar (Harvey 2005:2; Harvey 2006:145), men 

ser även till att rättsväsen garanterar säkerhet av privat äganderätt. Minimal statsroll inom nyliberal 

ideologi har enligt Harvey (2005) skapat socio-geografiska ojämnheter: 1980talets nyliberala våg i 

USA och Storbritannien genererade inte i markant tillväxt utan levnadsstandard för arbetarklassen 

sjönk medan höginkomsttagare fick det bättre ställt.  

 

Som praxis tog nyliberalism sin början i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet (Harvey 

2005:2), med bland annat Margaret Thatcher och Ronald Reagan som frontpersoner. Thatcher 

försvagade fackföreningars makt (Hudson 2013:381) och frigjorde marknader för att återupprätta 

ekonomisk välfärd. Bostadsektorn utvecklade "fastighetsägd demokrati" för att bredda 
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bostadsägandet (ibid; Harvey 2005:88): Kommunala hyresrätter subventionerades till försäljning, och 

aktier i nyligen privatiserade bolag såldes frikostigt. Thatcher påverkade tillika urban geografi genom 

att 1985 avskaffa landsting i storstäder, för att minska arbetarpartiernas makt (Hudson 2013: 378). 

Under 1980-talet främjade USAs regering, tillsammans med IMF, the World Bank och WTO politik 

associerad med nyliberalism (Gregory et al. 2009: 497). Reaganomics är förknippat med förevarande 

tid och uppkom efter presidenten Reagan praxis: Reagan reducerade skatter, avreglerade 

affärsvärlden, ökade försvarsbidraget och minskade välfärdsbidraget i USA för att öka utbudet på 

marknaden (Knox et al. 2008: 422). 

 

Geografen Jamie Peck (Constructions of Neoliberal Reason, Market politics, doubled up: N2…N3) 

antyder däremot att nyliberalism består av statliga roll-back och roll-in åtgärder. Genom avreglering 

och privatisering för att öka marknadens kapacitet att reglera sig själv drar sig staten tillbaka, roll-

back. När ekonomiska kriser uppstår (som bostadsbubblor) går emellertid staten in och återreglerar 

vissa aspekter på marknaden, roll-in (Peck 2010)  

 

Med hänvisning till ovan beskrivning är nyliberalism en av flera (exempelvis keynesianism) 

ideologier, med föreställningar för hur geografiska områden ska generera ekonomisk tillväxt. Det är 

likaså en praxis i form av de reformer som appliceras för att uppnå förevarande ideologi. Privatiserad 

och avreglerad marknad är övergripande reformerna vilket således blir teorin för nyliberalism. Från 

tidigare forskning, exempelvis Clark (2013) utläses nyliberal ideologi som centralt i 

bostadsmarknaders utveckling i västvärlden de senaste åren. Parallellt har USA, Spanien och Irland 

angripits av fenomenet bostadsbubbla. Åsikter om svensk bostadsmarknad är emellertid splittrat; 

Systemet är komplext med en hybrid av gammal reglerad bostadspolitik tillsammans med nyliberala 

influenser (Christophers 2013:899; Hüfner och Lundsgaar 2007:5). Andra forskare menar istället att 

det svenska bostadssystemet har blivit radikalt nyliberaliserat de senaste åren (Musterd 2014:496; 

Hedin et al. 2012;444). Studerad litteratur ger följande teori om nyliberalismens påverkan på svensk 

bostadsmarknad: Sverige har historiskt haft ett välfärdssystem präglat av social demokrati (Harvey 

2005:112), med reglerat skattesystem för att reducerade och motarbeta segregation i välfärden. På 

1990-talet kom emellertid nyliberalism in i Svensk politik med 1991 års borgliga beslut att avveckla 

bostadsdepartementet: Innefattat bostadsfrågor gällande byggplaner, fysisk riksplanering, 

bostadstillägg samt övriga ärende inom bostadssektorn (Persson 2001:114). Tillika avvecklades 

statligt stöd som bostadsubventioner och bostadslån ersattes med kreditgarantier. Allmännyttiga 

kommunala bostadsbolag (dvs. bostadsbolag utan vinstsyfte) skulle inte särbehandlas utan, 

konkurrera på lika villkor som privata fastighetsägare på bostadsmarknaden (Bengtsson et al. 
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2013:161–165). Resultatet genererade i försäljningar och ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt, 

främst inom storstadsregioner och framförallt Stockholmsregionen (ibid). Moderaterna och 

Folkpartiet gav under samma tidsperiod stöd till ett ideologiskt tiopunktsprogram; Ny start för 

Sverige (Persson 2001:114). Punkterna inbegrep sänkta skatter, avsocialisering, ökad konkurrans och 

valfrihet. Efter ett borgligt regeringsuppehåll med socialdemokratisk regering, som valde att inte 

återrätta ovanstående nyliberala influenser, fick borglig regering återigen makt 2006 (Bengtsson et al. 

2013:172): Kvarstående räntebidrag för bostadsbygge avvecklades, politiska intresset för ombildning 

av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter blev bestående och presumtionshyra infördes (ibid): 

Hyra högre än bruksvärdet i bostadsområdet (hyresnämnden.se: 2015) får sättas om det anses 

skäligtStudien använder således nyliberalism som tolkningsram på Stockholm kommuns 

bostadsmarknad, samt som påverkande faktor till fenomenet bostadsbubbla. Teorin definieras genom 

den praxis som utvecklat kommunens bostadsmarknad mot ett marknadsstyrt klimat för att uppnå en 

specifik ideologi. 

 

Bostadsbubbla 

Teori om bostadsbubblors uppkomst beskrivs som övervärdering av bostäder under en längre tid 

(Grover och Grover 2012:208). Fenomenet kan uppstå utifrån påverkan av marknadsaktörer, vilket 

känns igen genom oförutsägbarhet samt korta perioder och kallas endogena prisbubblor (Thompson 

och Hickson 2006:2 017). En bostadsbubbla kan likväl uppstå genom statliga åtgärder, 

regeringsskapta prisbubblor, och är då förknippade med förändringar i utbud. De är likväl 

förutsägbara i större utsträckning och längre livade (ibid). Berry och Dalton (2004) beskriver 

kortsiktiga, institutionella och långsiktiga faktorer som drivande för Australiens ökade bostadspriser. 

Kortsiktiga faktorer innefattar exempelvis räntenivån. Låg ränta resulterar i större efterfråga på bolån 

och att fler erhålls. Ligger inte räntan i linje med allmän ekonomisk utveckling ökar bostadspriser på 

en osund nivå. Består det ekonomiska klimatet av stigande inkomster och låg arbetslöshet stiger 

tillika bostadspriser. De institutionella faktorerna omfattar finansiell avreglering, markutbud samt 

landets myndighetsavgifter i form av olika skatter (varor- och tjänstskatt för nybyggnation och 

renovering). Slutligen involverar långsiktiga faktorer demografin i området. Ökad befolkning 

efterfrågar också ett ökat bostadsutbud, dock spelar ålder in gällande hushållsbildningar. Positiv 

ekonomisk tillväxt och välfärd är andra underliggande påverkningar för långsiktiga faktorer som kan 

påverka bostadspriser (ibid 2004:74–81). Sveriges Riksbank (2011: 81) har tillika undersökt faktorer 

för bostadsövervärdering. Tre fall kan generera i övervärdering och fenomenet bostadsbubbla: 

Bostadspriser ligger över långsiktig prisutvecklingstrend; priserna förklaras inte med fundamentala 

värden; Prognoser från ovanstående modeller indikerar på sjunkande bostadspriser (Sveriges 
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Riksbank 2011:81). Utifrån IMF (libertysilver.se: 2015) spricker en bostadsbubbla när bostadspriser 

drastiskt kraschar med 20 % eller mer. 

 

Specifik definition av fenomenet bostadsbubbla krävs emellertid för att konkret besvara studiens 

syfte och frågeställning. Nedanstående definitioner relaterar till Sveriges Riksbank (2011) samt Berry 

och Dalton (2004) om övervärdering och fundamentala värden. 

 Joseph Stiglitz: Dagens pris på en bostad är högt av den anledningen att investerare tror att 

försäljningspriset är högt imorgon. Motiverar inte fundamentala värden (ekonomisk tillväxt, 

inkomstökning och nybyggnation) bostadspriset, det vill säga att värdena inte följer samma 

utveckling - finns det en bostadsbubbla (Stiglitz 1990:13).  

 Hans Lind: När priset på en bostad ökar dramatiskt och sedan faller lika dramatiskt, existerar en 

bostadsbubbla (Lind 2009:80). 

 Charles Kindleberger: En kraftig prisökning på en bostad med förväntningar om ytterligare 

ökningar för att locka nya köpare som är mer intresserade av bostadens vinst än användning. 

Sker en prisförändring på bostaden under tiden kan effekten bli ett kraftigt prisras (Federal 

Reserve Bank of Chicago). 

 

Studien utgår ifrån Stiglitz definition. Bakgrund för valet hänvisar till att Stiglitz sätter fundamentala 

värden i relation till bostadspriser. Det gör begreppets reliabilitet mer trovärdig. Kindlebergs 

definition är lik men nämner ingen specifik anledning till varför en förändring kan ske och Linds 

definition upplevs för platt. Tillika nämns Stiglitz definition i två artiklar (Grover och Grover 

2012:210; Lind 2009;79) ifrån kapitel 2.1: Angående ekonomisk tillväxt bör årlig (Harvey 2014:227) 

procentuell tillväxt befinna sig på 3 %.  
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3. Metod 

Studien är upplagd utifrån ett intresse om situationen på Stockholm kommuns bostadsmarknad och 

fenomenet bostadsbubbla, vilket har bildat studiens syfte. Efter att ha läst om tidigare forskning, 

teorier och allmänt om Stockholms bostadsmarknad började studiens konstruktion av material. Via 

mail togs kontakt med respondenter ifrån planering- och byggsektorn för att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Valet för sektorerna grundar sig i en tanke om att det största problemet 

på kommunens bostadmarknad är bostadsbristen, således lämpar sig respondenter därifrån då de 

arbetar med motsatsen, nybyggnation. Offentlig statistik ifrån Statistiska centralbyrån (SCB), 

Eurostat, Valueguard samt rapporter ifrån Boverket, Stockholm stad och konsultföretaget Evidence 

har tillika hjälpt till för att konstruera material. Sammanställning har skett i form av 

intervjutranskribering med efterföljd latent innehållsanalys, sekundäranalys på offentlig statistik och 

kvalitativ innehållsanalys på rapporter. Redovisning av metodkonstruktion görs i studiens 

resultatkapitel i form av löpande text varierat med tabeller, diagram och underrubriker för att 

generera variation och enklare läsning. Därefter analyseras och kritiseras materialet med ovanstående 

analyser för att slutligen komma fram till en slutsats. Nedan följer en ingående beskrivning för 

metodval. 

 

Utifrån ovan beskrivning kan det utläsas att studien är baserad på kvalitativa metoder. Valet grundar 

sig i att studien bland annat ska undersöka planering- och byggsektorns uppfattning om 

bostadsmarknaden i Stockholm kommun (kap 1.3). Då bostadmarknader konstrueras av människan 

(Hay 2005:3 Gren och Hallin 2013:13) och ter sig olika i ett rumsligt perspektiv påvisas en 

kulturgeografisk aspekt av människlig relation med rum, plats och tid. Kvantitativ forskning hade 

likväl varit tillämpningsbart men genererat i ett objektiv resultat (Bryman 2008:30;150) med 

exempelvis positivism och värderingsfrihet som utgångspunkter. Det hade inte åstadkommit den 

subjektiva förståelse för Stockholm kommuns bostadsmarknad, som studien eftersträvar. 

Kunskapsteoretisk ståndpunkt är således interpretativistisk då exempelvis intervjuer inom kvalitativ 

forskning frambringar (Bryman 2008:341) förevarande önskan.  Den ontologiska ståndpunkten är 

konstruktivistisk (Bryman 2008:341): Bostadsmarknaden- och priserna i Stockholm kommun är 

skapta utifrån ett socialt samspel mellan individer, men är likväl inte fasta (Bryman 2008:37) utan 

under ständig revidering. Kulturgeografisk aspekt blir återigen central då studiens konstruerade 

resultat kan se annorlunda ut i framtiden (ibid). Nedan följer ingående motivering för val av 

kvalitativ metodkonstruktion.  
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3.1 Metodkonstruktion 

Intervjuer har valts som metod för att generera en bild av Stockholm kommuns bostadsmarknad. 

Intervjuer är ett bra tillvägagångssätt (Hay 2005:80) för att frambringa information om företeelser, 

samt hur synen på företeelser skiljer sig åt emellan människor. Intervjuer ger tillika subjektiv 

information om bostadsmarknader, som observation och offentlig data inte möjliggör (se även 

Denscombe 2013; Bryman 2008:413). Inom kvalitativ forskning (Hay 2005:80; Bryman 2008) 

förekommer ostrukturerad, semistrukturerad eller strukturerad intervju. Studiens empiriska resultat 

grundar sig på konstruktion av semistrukturerade intervjuer, som Hay (2005:80) beskriver som mitt 

emellan strukturerad och ostrukturerad intervju. Strukturerad i den form att en intervjuguide används 

som utgångspunkt, men det faktum att forskaren inte är strikt hållen att ställa frågorna i rätt ordning 

och formulering tyder (Hay 2005: 80,88) likaså på ostrukturerade drag. Studiens intervjuguide består 

av systematiskt förberedande ämne (Kitchin och Tate 2000: 212) inom bostadsmarknaden i 

Stockholm kommun: Bostadspriser- brist och marknad (bilaga VIII, IX, X) och har applicerats på 

individer ifrån planering- och byggsektorn i kommunen. Intervjuguiden kopplar en röd tråd till 

studiens syfte och frågeställningar (Hay 2005:88; Denscombe 2013:234–235) och metoden ger 

flexibilitet då respondenterna svarar öppet på ställda frågor, vilket genererar i önskad subjektivitet 

om bostadsmarknadens företeelser i Stockholm kommun. Semistrukturerad intervju anses således 

generera studien bäst empirikonstruktion.  

  

För att styrka alternativt motsäga respondenternas tolkning av bostadsmarknaden i Stockholm 

kommun, har rapporter och offentlig statistik tillika konstruerat studiens material.  Det genererar 

studien större pålitlighet (Bryman 2008:354) något som är jämförbart med reliabilitet. Rapporterna är 

följande:  

 Boverket (2014) Låst läge på bostadsmarknaden 

 Stockholm stad (2014) Kommunstyrelsens förslag till budget 2015 för Stockholm stad inriktning 

för 2016 och 2017 

 Evidence (2013) Bostadsbubbla? Analys av argumenten för och emot att Sverige har en 

Bostadsbubbla.  

Offentlig statistik är hämtad ifrån SCB, Eurostat och Valueguard och inbegriper befolkning- 

bostadspris- övervärdering och inkomstsiffror. 

 

3.2 Urval  

Samhällsforskning innefattar sannolikhetsurval samt icke-sannolikhetsurval som urvalsmetoder. 
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Materialet ifrån de semistrukturerade intervjuerna är konstruerat utifrån icke-sannolikhetsurval 

(Bryman 2013:350; Denscombe 2013:32). Det eftersom studien inte har möjlighet att inberäkna ett 

tillräckligt sannolikt urval i forskningen (Bryman 2008:179; Denscombe 2013:37). Studien fokuserar 

tillika på bostadsmarknaden i Stockholm kommun, en rumslig företeelse som förändras över tid och 

rum (Ron 2011:597; Gren och Hallin 2013:13), utan syfte att generalisera resultatet. Ett 

sannolikhetsurval hade valt ut deltagare slumpmässigt för att framkalla representativt tvärsnitt 

(Bryman 2008:179; Denscombe 2013:32) och på så sätt generalisera forskningsresultatet över en 

större population. Således passar icke-sannolikhetsurval bättre för studiens syfte. Studien utgår ifrån 

vad Kitchin och Tate (2000: 54) beskriver som judgemental sampling: Intervjudeltagare som tros ha 

bäst förståelse för Stockholm kommuns bostadsmarknad har samplats, då det ger ämnet relevans 

(Bryman 2008:392,350; Denscombe 2013:37) samt har respondenterna förmåga att besvara de 

aktuella forskningsfrågorna. Forskningsresultatet blir dessutom informativt i högre grad (Denscombe 

2013:37–38) och på djupare nivå än vad slumpmässigt sannolikhetsurval tenderar att bli. 

Judgemental sampling genomfördes automatiskt då det sedan tidigare fanns en tanke om de sektorer 

som bäst lämpade sig för studiens syfte: Planering- och byggsektorn. På mail skickades förfrågning 

om deltagande i studien till: NCC, SKANSKA, PEAB, JM, Familjebostäder AB samt 

Stadsbyggnadskontoret och Stadsledningskontoret i Stockholm kommun. Tillika ett 

bekvämlighetsurval gjordes inom judgemental sampling (Bryman 2008:194; Denscombe 2013:39) då 

de kontaktade personer som svarade snabbast blev utvalda. Följande företagsrespondenter utgör 

studiens bekvämlighetsurval: NCC, JM, Familjebostäder AB samt Stadsbyggnadskontoret. Samtliga 

verksamma i Stockholm kommun 

 

3.3 Analysmetod 

Latent innehållsanalys (Hay 2005:100) tillämpas på de semistrukturerade intervjuerna för att 

sammanställa insamlad empiri. Genomläsning av de transkriberade intervjuerna identifierar 

återkommande centrala teman och underteman. De ses som underliggande uppfattningar om 

respondenternas tolkning av Stockholm kommuns bostadsmarknad och fastställs genom textkodning 

(Hay 2005:100). En kvalitativ innehållsanalys på rapporter ifrån Boverket (2014), Stockholm stad 

(2014) och Evidence (2013) har också genomförts i syfte att söka och generera teman som förstärker 

eller motsäger den latenta innehållsanalysen (Bryman 2008: 506). Tillika appliceras sekundäranalys 

av offentlig statistisk på SCB, Eurostat och Valueguard. Organisationerna sammanställer data till 

allmänheten och inte för ett specifikt forskningsprojekt (Bryman 2008:305), reaktiviteten (mänsklig 

påverkan) på forskningen minskar således medan validiteten stärks.  
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3.4 Etik 

Studiens genomförande berör tillika etiska principer, vilka är viktiga att ta hänsyn till. Hay (2005:20) 

beskriver etik som vad forskaren får och inte får göra, samt dennes skyldighet och ansvar gentemot 

dem som bidrar till empiriinsamling. Innan samtliga intervjuer har forskningens syfte således 

förklarats utan falska framställningar, vad Hay (2005:21) nämner som informed consent. Deltagarna 

har därifrån avgjort huruvida de velat bidra till forskningen eller inte, samtyckeskravet. Insamlad 

empiri har endast använts till forskningen syfte, nyttjandekravet (Bryman 2008: 131-132; Denscombe 

2013:196–197), samt behandlats så att icke berörda inte kan ta del av den, Hay's (2005:21) samt 

Kitchin och Tate (2000: 36) privacy and confidentiality. Kraven är ett skydd för att forskare inte ska 

använda medel som överskrider gränsen för etiskt korrekthet (Bryman 2008:133; Denscombe 

2013:193) då forskning inte får ske på deltagarnas bekostnad. 

 

3.5 Genomförande, diskussion och kritik av metod 

Följande respondenter har bidragit med empiri till studiens forskning:  

 Berit Göransson, utredare strategi-och utvecklingsenheten, stadsbyggnadskontoret (SKB) 

Stockholm kommun. Intervju genomförd 2014-11-24 Kl.13:00 på SKB i Stockholm kommun. 

 Nancy Mattsson, projektutvecklingschef Stockholm Bostad/Förvärv, JM i Stockholm. Intervju 

genomförd 2014-11-25 Kl.12:00 på JM:s huvudkontor i Stockholm. 

 Henrik Sundesten, projektutvecklare Stockholm Bostad/Förvärv, JM i Stockholm. Intervju 

genomförd 2014-11-25 Kl.12:00 på JM:s huvudkontor i Stockholm. 

 Anja Norman, enhetschef projektenheten, Familjebostäder AB Stockholm. Intervju genomförd 

2014-11-26 Kl.12:00 på Familjebostäder AB:s huvudkontor i Stockholm. 

 Stefan Timan, affärsutvecklingschef NCC Hyresboende AB i Stockholm. Intervju genomförd 

2014-11-26 Kl.15:00 hemma hos Stefan Timan, Stockholm. 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes, som kan utläsas ovan, på fyra av de samplade 

personernas arbetsplats. Inledningsvis började intervjuerna med presentation av forskningsämne och 

forskare, därefter tydliggjordes etiska krav enligt föregående stycke (kap.3.4; Hay 2005:20–21). 

Intervjuerna följde intervjuguiderna i den mån det gick men frågorna togs inte alltid i den ordning 

guiden anvisat (bilaga VIII, IX, X). Dels för att frågor redan besvarats inom ramen för en annan 

fråga, dels för att intervjun tog en oförväntad riktning som passade en annan fråga bättre. Varje 

intervju gav tillika ny kunskap, vilket påverkade nästkommande intervju med önskan att fråga deras 

uppfattning inom samma område. Forskningsämnet är väldigt brett och innefattar mycket så ett 

problem var den röda tråden trots intervjuguiden. Emellertid gav all information bra insikt i 
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bostadsmarknaden på Stockholm kommun. Överlag genererade intervjuerna väsentlig empiri och 

speciellt respondenter verksamma inom byggherrar, kändes intresserade av ämnet och villiga att ge 

studien relevant innehåll. Tre av fem respondenter verkar inom privata byggherrar och två stycken 

arbetar kommunalt. Det är en faktor som kan spegla personernas svar vilket har hafts i åtanke under 

studiens resultat- och analysdel. Intervjuerna transkriberades ordagrant efteråt (Hay 2005:96) men 

gester och tonlägen togs inte med då studien inte fokuserar på känslor och kroppspråk. 

Transkriberingen ligger inte heller som bilaga utan nås vid förfrågan. Efter latent innehållsanalys av 

transkriberade intervjuer inbegreps kvalitativ innehållsanalys på rapporter ifrån Boverket (2014), 

Stockholm stad (2014) och Evidence (2013) för att motsäga, alternativt förstärka respondenternas 

intervjusvar. Sekundäranalys på offentlig statistisk ifrån SCB, Eurostat och Valueguard applicerades 

därefter för att se statliga och kommunala myndigheters information, om de teman som kodats vid 

latent innehållsanalys och då minska studiens reaktivitet på resultatet (Bryman 2008:306).  

Konstruktiv kritik gällande intervjuerna är att de möjligt svävade iväg för mycket, främst intervjun 

med projektutvecklare och projektutvecklingschef på JM som pågick i 78 minuter. Ämnet är väldigt 

intressant således blev all information mottaglig av intresseskäl, vilket gjorde att tiden glömdes bort. 

Transkribering och sammanställning av resultatet försvårades på grund av föreskrivna konsekvenser. 

Vid en framtid forskning hade intervjuguiden följts i större omfattning och större kontroll över 

intervjun hade tagits för att motverka ett liknande skede (Hay 2005:91 för exempel). Efteråt finns 

tillika en större insatthet i ämnet, tankar om huruvida mäklare och ekonomer hade varit bättre 

intervjudeltagare har således tänkts. Det hade genererat i större kunskap om exempelvis räntenivåer 

och bolån vilket visat sig betydelsefullt under studiens gång. En blandning av ekonomer, mäklare och 

studiens respondenter hade således varit aktuellt vid en framtid, mer omfattad forskning. Rapporterna 

har hittats under studiens gång så en kritik är att det borde gjorts en översikt av dokument och 

rapporter i början av studien för att få fram lämpligast information. Offentlig statistik var i vissa fall 

väldigt lätt att hitta medan det i andra fall var svårare då statistiken innebar en specifik geografisk 

region och tid. 
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4. Resultat 

Uppsatsens resultatdel är uppdelade i följande delar utefter studiens syfte, frågeställningar och 

teorier: Bostadssituationen i Stockholm kommun; relationen mellan nyliberalism och Stockholm 

kommuns bostadsmarknad; fundamentala värdens samband med bostadspriser; Bostadsbubbla – sann 

existens eller falsk spekulation?  

 

4.1 Bostadssituationen i Stockholm kommun 

För att ge uppfattning om situationen på Stockholm kommuns bostadsmarknad, ges i följande 

kapiteldel respondenternas perspektiv. Informationen anses viktig för att generera förståelse för de 

övriga av kapitlets delar. 

 

Bostadsutbud och bostadsefterfråga är (Boverket 2014) i obalans på Stockholm kommuns 

bostadsmarknad, vilket tillika projektutvecklingschef och projektutvecklare (JM) antyder: En 

attraktiv tillväxtregion som Stockholm kommun har genererat i kraftigt ökade bostadpriser bara det 

senaste halvåret, men generellt sett alltid förekommit. Situationen grundar sig i att efterfråga och 

utbud inte möter varandra (affärsutvecklingschef NCC) vilket ger bostadsbrist och driver upp 

priserna på bostadsrätter. Situationen ter sig olika för olika människor (utredare SKB) och gäller 

ekonomiska förutsättningar: Nyproduktion på bostadsrätt kräver en stabil inkomst och 15 % 

kapitalinsats för godkänt bolån av banken. Tillhandahålls förevarande ekonomiska förutsättningar 

upplevs således ingen bostadsbrist. Saknas ekonomiska förutsättningar är situationen värre med långa 

köer för hyresrätt på bostadsförmedlingen (ibid). Bostadsköerna har (utvecklare SKB; 

affärsutvecklingschef NCC) ökat än mer efter de omvandlingar som skett ifrån hyresrätt till 

bostadsrätt (vidare förklaring kap 4.2). Stockholm kommuns allmännyttiga bostadsbolag har 

(enhetschef Familjebostäder AB) fram till regeringsskiftet i september 2014, haft ett mål att 

byggstarta 500 hyreslägenheter per år (varav 100 studentlägenheter). Genomsnittsiffran har 

emellertid legat på 300 lägenheter. Komplexiteten grundar sig i att exploateringskontoret årligen får 

anvisa mark på 1500 hyreslägenheter (ibid). Stockholm kommun har tre allmännyttiga bostadsbolag 

men hälften av de 1500 markanvisningarna ska gå till privata aktörer. Ett allmännyttigt bostadsbolag 

som Familjebostäder AB kan således få högst 250 markanvisningar årligen. Resterande upp till målet 

på 500 får bolagen förvärva själva (ibid).  

 

Förutom hyresrätt genom bostadsförmedlingen finns privata hyresförvaltare. De har emellertid ett 

hårt regelverk (projektutvecklingschef JM) för accepterande hyresgäster på nyproducerade 
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hyresrätter: Hyresgästen ska ha en ekonomisk stark kraft att lägga två till sex gånger hyra i 

deposition. I ett attraktivt läge kan en trea således kräva en deposition på 80 000 kronor. Stabila 

inkomster, ordnade familjeförhållande och socialt ansvar är andra faktorer hyresgäster konkurrerar 

med varandra om (ibid). Processen är som en anställningsintervju (projektutvecklingschef JM) där 

fastighetsägare väljer personer som är säkra kort, så fastighetsbolaget genererar ett bra rykte. Historik 

av föräldrar eller morföräldrar I bostadsföreningen är tillika ett alternativ (projektutvecklare JM), 

men förekommer inte det kräver bådadera upplåtelseformerna följaktligen en stark ekonomi. I det 

gamla beståndet är hyrorna (projektutvecklare JM) betydligt lägre på grund av bruksvärdesprincipen 

(Svensk hyresreglering: likvärdiga lägenheter i ett område ska ha samma hyra annars krävs skälig 

skillnad i bruksvärde). Emellertid betyder det att väldigt få säger upp förevarande bostäder vilket gör 

beståndet svåråtkomligt för nyinflyttade (ibid).  

 

Kommunens befolkningsökning (utredare SKB) har sedan 2006 varit kraftig vilket kan utläsas i 

diagram 1.1. Nästan hälften består emellertid av nyfödda och resterande är: nyligen svenska 

medborgare eller inflyttade ifrån övriga Sverige, främst unga studerande eller nyutexaminerade 

individer med Stockholmdrömmar (ibid). Nyfödda efterfrågar inte bostad idag men i framtiden 

(projektutvecklingschef JM; projektutvecklare JM; affärsutvecklingschef NCC), alternativt köper 

föräldrarna större. De sistnämnda grupperna, nyligen svenska meborgare och inflyttade ifrån övriga 

Sverige, har vanligtvis svag ekonomi (ibid). Byggaktörer på kommunens bostadsmarknad innefattar 

heller inga filantroper (Boverket 2014; projektutvecklingschef JM; projektutvecklare JM; utredare 

SKB), kommunens nyinflyttade får således svårt att efterfråga nyproduktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyinflyttade har tillika (utvecklare SKB) orimliga krav på var de ska bo, alla kan inte bo i Stockholm 
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Diagram 1.1. Befolkningsökning Stockholm kommun. Statistik SCB 
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innerstad. Kommunens västerort Tensta eller grannkommundelen Flemingsberg, är exempel på 

område där bostadsrätter inte är lika dyra eller kön till bostadsförmedlingen lika lång (ibid).  

Kommunens förslag till budget 2015 (Stockholm stad 2014), har lagt fram ett mål att nyproducera 40 

000 bostäder fram till 2020 för att utbudet ska möta efterfrågan. Hälften av alla markanvisningar ska 

(Stockholm stad 2014) numer gå till nyproduktion på hyresrätt. Tillika bostäder som samtliga 

stockholmare har råd att efterfråga ska prioriteras (ibid). Huruvida 40 000 bostäder är ett behov, en 

brist, en efterfråga (projektutvecklingschef (JM) eller att det befintliga beståndet används fel 

ifrågasätts emellertid. Kommunen har en folkmängd på 897 700 personer (utredare SKB) och ett 

bostadsbestånd på 458 554 enheter. Hänsynstagande till antal icke folkbokförda som bor i kommunen 

kan jämna ut sig på andra hållet: Flertalet ungdomar ifrån Stockholm kommun studerar på annan ort, 

men på grund av kommunens låga kommunalskatt är möjligheten stor att de fortfarande är skrivna i 

kommunen (ibid). Mörkertalet för icke folkbokförda i kommunen är således litet (ibid). Bostädernas 

finns (utredare SKB; projektutvecklingschef JM) men nyinflyttade har inte råd att efterfråga 

nyproduktion, således krävs rörlighet i det befintliga beståndet något som idag saknas. Reavinstskatt, 

en vinstskatt på minst 22 %, som måste betalas vid försäljning av fastighet (Boverket 2014; 

projektutvecklare JM; affärsutvecklingschef NCC) är en faktor som förhindrar förevarande rörlighet. 

Citerat projektutvecklare (JM):  

 

”Ett äldre par i Nacka kommun vill sälja sin stora villa och flytta till en tvåa med 

centralare läge. Lägenheten kostar lika mycket som deras befintliga bostad men 

reavinstskatt på 22 % innebär att mindre pengar ges till den nya lägenheten. 

Tillkommande avgifter i nya bostadsföreningen gör också det nya boendet dyrare” 

(Projektutvecklare JM 2014-11-25).  

 

Utöver Sverige tar endast Portugal (Boverket 2014) ut reavinstskatt av OECD-länderna. 

Bruksvärdesprincipen begränsar likväl det befintliga beståndet av hyresrätter genom att hyrestagare, 

på grund av ekonomiska skäl blir inlåsta i upplåtelseformen (ibid). Finansiella frågor och skattefrågor 

(projektutvecklingschef JM) styr således efterfråga, utbud och rörlighetsmöjligheter mer än 

byggbolagens nyproduktion. Efter åtagande inom förevarande områden kan en plan om 

nybyggnationsbehov tas vid, då är behovet kanske inte mer än 10 000 nyproducerade bostäder (ibid). 

Så länge inlåsningseffekten finns (enhetschef Familjebostäder AB) måste emellertid nyproduktion av 

bostäder tillämpas på marknaden.  

 

4.2 Relationen mellan nyliberalism och Stockholm kommuns bostadsmarknad 

Kapitlet redovisar politiska reformer på Stockholm kommuns bostadsmarknad de senaste tjugo åren. 
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Bakgrund till beslutet hänvisar till kapitel 2 i studien. Nyliberalism har visat sig vara en faktor som 

påverkat bostadsbubblans återuppkomst. Ideologin är tillika applicerad som en av studiens teorier. 

 

På 1990-talet avvecklades statligt stöd som bostadssubventioner (utrdare SKB) vilket kan ses som 

början mot en marknadsdriven bostadssektor. Av stadsfinansiella skäl ansåg politiker att 

bostadsmarknaden skulle bära sina egna kostnader och inte subventioneras (ibid). Subventionerna var 

kostnadsdrivna, styrde produktionsutvecklingen samt bidrog till ökade produktionskostnader. 

Emellertid bidrog de till nybyggnation som en medelinkomsttagare hade möjlighet att efterfråga 

(ibid). Samtidigt ansåg dåtidens borgliga regering (affärsutvecklingschef NCC) att kommunala 

allmännyttiga bostadsbolag, skulle konkurrera på samma villkor som privata fastighetsägare på 

marknaden. Allmännyttans finansiering sker således numer utefter deras egen budget (ibid). 

Allmännyttans kommunala bostadsbolag hängde inte med I förevarande utveckling (enhetschef 

Familjebostäder AB) att anvisa mark på samma villkor som privata aktörer: Beroende på om ett 

område sen innan består av bostadsrätt eller hyresrätt har allmännyttan olika förturer. Bostadsrätt om 

kommunen exempelvis vill ha in pengar för andra projekt (ibid). För allmännyttan handlar det om att 

förtäta de områden som redan ägs eller ingå I nya område där fördelning mellan hyresrätt och 

bostadsrätt ska påträffas. Emellertid innefattar hyresrättsfördelning tillika de privata aktörerna (ibid). 

 

Under år med borglig regering har utförsäljning av allmännyttans bestånd skett (enhetschef 

Familjebostäder AB), vilket har genererat i ombildning av hyresrätt till bostadsrätt i kommunens 

ytterförorter. Allmännyttan har haft ombildningsstopp i innerstaden och i skrivande stund är det stopp 

på hela bolagens bestånd (ibid). Privata aktörer kan emellertid inte styras utan ombildar fortfarande 

hyresrätt till bostadsrätt. Anledning till omvandlingarna beror på (affärsutvecklingschef NCC; 

projektutvecklingschef JM; projektutvecklare JM) det värde som bostadsrätt ger både fastighetsägare 

och hyresgäst: Försäljning av hyresrättsfastighet på privata marknaden ger fastighetsägaren större 

vinst om hyresrätterna ombildas till bostadsrätter och säljs av en och en, än att sälja hela fastigheten 

som hyresrätter. Hyresgästen får i sin tur köpa sin ombildade lägenhet till billigare pris än 

marknadspriset. Temporärt blir kostnaden större men vid försäljning genereras det riktiga värdet 

(ibid; utredare SKB; Boverket 2014). De senaste decenniernas nettoomvandlig på hyresrätter I stor-

Stockholm (Boverket 2014), uppgår till 80 000 stycken som numera är bostadsrätter. I Stockholm 

kommun låg andelen bostadsrätter på 24.5 % 1990 (Evidence 2013), 2011 hade beståndet ökat till 54 

%.  

 

JM har tillika de senaste tjugo åren haft störst fokus på nyproduktion av bostadsrätt 
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(projektutvecklingschef JM; projektutvecklare JM): Sedan 2005 har  hyresrätter haft väldigt låg 

nyproduktion. När sista räntebidraget eliminerades 2006 (projektutvecklare JM) gjorde 

bruksvärdesprincipen att hyresnivån på hyresrätter blev för lågt, mot vad som gick av nyproducera 

utan räntor. Således minskade hyresrättsproduktion. Emellertid har presumtionshyra gjort att 

hyresmarknaden anpassat sig bättre, vilket gör det lättare att få runt hyresrättsprojekt på ett 

kostnadseffektivt sätt (ibid).  

 

Likaså byggprocessen har komplicerats de senaste tio åren (projektutvecklingschef JM; 

affärsutvecklingschef NCC), med ökat intresse för så kallade lokalpolitiska poäng: Sverige har 

nationell lagstiftning med specifika egenskapskrav om vad en god bostad kräver. Genom kommunala 

särkrav bestämmer kommunen att bygga ännu bättre, energieffektiva och fina stadsdelar för att 

säkerställa det Stockholm politiker önskar. Utan egentlig kunskap, endast vilja att generera område 

med stor attraktionskraft ger således kommunen förevarande byggnadsuppgift till de stora 

byggbolagen. Bostädernas energiåtgång minskar men produktionens energiåtgång ökar och driver 

upp kostnaderna (ibid). Förevarande situation hämnar utvecklingen (projektutvecklare JM) för stora 

byggbolag som eftersträvar en rationell produktion. Dels för att kunna pressa priser och dels för 

effektivitet i inköp (ibid). Kommunala särkrav kan inte endast gälla en viss kommun 

(projektutvecklingschef JM) utan alla ska ha lika god möjlighet till en god bostad. JM kan inte bygga 

sämre i Pajala än I Stockholm, diskussioner som tagit tid och kraft med kommunen (ibid).  Om 

markanvisning sker på kommunal mark, vill kommunen tillika få ut ett högt markvärde på planelagd 

mark (affärsutvecklingschef NCC): Den byggherre som är villig att betala högst får således marken. 

Följaktligen blir nyproduktion dyrt med höginkomsttagare som automatisk målgrupp.  

 

4.3 Fundamentala värdens samband med bostadspriser 

Studiens inledningskapitel (1.1) antyder hur organisationer som IMF, OECD, samt olika media källor 

de senaste åren varnat för en svensk bostadsbubbla. Följande kapiteldel undersöker således huruvida 

de fundamentala värdena, enligt Stiglitz definition av bostadsbubbla (kap 2.2) stämmer överrens med 

ovanstående rapporterade varningar. 

 

Ekonomisk tillväxt 

Ekonomisk tillväxt är ett av Stiglitz (kap. 2.2) definition på fundamentala värden. Tabell 1.2 

(Eurostat) visar Sveriges tillväxt utifrån BNP, 2013 var tillväxten 1,3 %. Samtliga respondenter 

antyder att Stockholm kommun är en tillväxtregion med stigande inkomstökningar. 
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Attraktionskraften genererar i stark befolkningstillväxt (se diagram 1.1) vilket har ökat efterfrågan på 

bostäder och resulterat i påföljande stigande bostadspriser (ibid). Eurostat presenterar (se tabell 1.3) 

svenska bostäders övervärdering som 2013 uppgick till 27,3 %. 

 

Hushållen har de senaste femton åren (Boverket 2014) haft stora inkomstökningar, vilket utläses i 

diagram 1.2. Inkomsterna är emellertid inte lika stigande som bostadspriser som realt sett är 180 % 

högre än de var 1996 (ibid). 60 % av ökningen kan förklaras med låga realräntor och 

fastighetsskatter. Ytterligare 70 % förklaras av inkomstökningar och återstående fundamentala 

värden kan handla om låg amorteringsvilja och i Stockholms fall, att bostäderna inte vuxit i samma 

takt som befolkningen (ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNP Tillväxt – procentuell förändring ifrån föregående år 

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sverige 2,8 4,7 3,4 – 0,6 – 5,2 6,0 2,7 -0,3 1,3 

Prisutveckling på bostadsrätter Stockholm  

senaste 12 månaderna 

 2012 2013 2014 

Stockholm 7,3 % 13,3 % 14,7 % 

Procentuell övervärdering av bostäder 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sverige 28,7 26,3 24,6 28,3 30,4 21,5 27,0 26,4 27,4 

Tabell 1.1 Prisutveckling på bostäder Stockholm kommun senaste 12 månaderna. Statistik 

Valueguard 

Tabell 1.2 BNP tillväxt – procentuell förändring ifrån föregående år. Statistik Eurostat  

Tabell 1.3. Procentuell övervärdering av bostäder. Statistik Eurostat 
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En anledning till en tickande bostadsbubbla är medborgarnas skuldkvot i förhållande till deras 

inkomst. Tillväxten i svenskarnas skuldkvot kan emellertid (affärsutvecklingschef NCC; Evidence 

2013) förklaras: Ombildning ifrån hyresrätt till bostadsrätt är en del, då försäljning gått ifrån 

fastighetsbolag till privatpersoner vilket ökat skuldkvoten. Stigande bostadspriser är en andra del då 

det genererar i större bolån, men väldigt få hus är belånade upp till 80 % (ibid). Medborgare med 

högt bolån i Stockholm kommun har tillika hög inkomst (Evidence 2013), vilket ger större säkerhet 

vid ekonomiska kriser. Riksbankens nollsänkning av reporäntan för att öka inflationen 

(affärsutvecklingschefen NCC) samt förslag ifrån regeringen att införa amorteringskultur, är två 

aktuella händelser som kan påverka bostadsmarknaden i Stockholm kommun. Amortering beskrivs 

som sunt men drabbar de unga hårdast, tillgång på hyresrätt blir viktigare. Sänkningen av reporäntan 

anses inte minska svenskarnas skuldkvot men en inflation på 2 % kan dämpa belåningsgraden (ibid). 

 

Nybyggnation  

Sedan skatteomvandlingen 1992 har bostadsproduktionen (affärsutvecklingschefen NCC) generellt 

minskat i Sverige. Nybyggnationen i Stockholm kommun har konsekvent varit för låg, parallellt med 

ökad befolkning. De senaste åren har kommunen emellertid arbetat målinriktat för att få upp 

volymerna (ibid; utredare SKB; projektutvecklingschef JM; projektutvecklare JM). Efter 

regeringsskiftet i september 2014 (enhetschef Familjebostäder AB) tros likväl allmännyttans 

kommunala bostadsbolag med hyresrätt få mer fokus. Enligt ny regering ska byggkostnader pressas 

ned med exempelvis SABO (typhuslösning) hus vilket samtidigt kan öka volymerna (ibid). I 

kommunstyrelsens förslag för budget 2015 (Stockholm stad 2014) utläses förevarande faktorer om 

ökat bostadsbygge och snabbare byggprocess: Nya riktlinjer för markanvisning generera i ökade 

produktionsvolymer: Fler bostäder med god arkitektur och fler bostäder som samtliga stockholmare 
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kan efterfråga: Färdiga byggrätter ifrån områdesplanering medför att mindre byggherrar ekonomiskt 

kan efterfråga nyproduktion: Mark utan höga grundkostnader ska exploateras för lönsamhet och ökad 

byggtakt (ibid).  Allmännyttans kommunala bostadsbolag ska tillika årligen få minst 2 500 

markanvisningar uppdelade dem emellan och realistiska projekt kapabla att genomföras under en 

mandatperiod ska framtas (ibid).  

 

Processen från att mark förvärvas till bygget startar (affärsutvecklingschef NCC) är generellt längre i 

Sverige än i andra västländska länder: Tysklands process är på två år, Finland fyra år medan 

Stockholm kommun har ett snitt på 8 år (ibid; enhetschef Familjebostäder AB), 4-5 år (utredare SKB) 

samt allt mellan 4-10 år (projektutvecklingschef JM; projektutvecklare JM). Processen är komplex 

men enkelt beskrivit börjar den (affärsutvecklingschef NCC) med att hitta lämplig byggbar mark. 

Beroende på om det är kommunens mark eller en byggherre som köpt av en privat markägare så görs 

markanvisning hos kommunen. Kommunen har planmonopol och resurssätter antalet handläggare 

som utarbetar detaljplanelagd mark (ibid). Därefter påbörjas en detaljplan (projektutvecklingschef 

JM) innehållande: Start PM, detaljplaneprocesser, överklagandeprocesser, projekteringsledare, 

konstruktionshandlingar och dimensioneringar. Övergripande överklagas de flesta detaljplaner 

(utredare SKB; projektutvecklare JM; affärsutvecklingschef NCC) men när den vinner laga kraft är 

den juridiskt bindande och byggprojektet kan börja.   

 

 

 

 

Plan och bygglagen försvaras (utredare SKB) som väldigt noggrann av en anledning: 

Hänsynstagande och förebyggande till alla risker som kan tänkas hända måste tas. Det för att 

utomstående i ett annat skede inte ska uttrycka missnöje. Parallellt finns en resursbrist av handläggare 

hos kommunen (utredare SKB) men byggherrar är inte alltid så snabba heller. Detaljplanen är ett 

Diagram 1.3. Påbörjade lägenheter i nybyggda hus kvartal 4 Stockholm kommun. 

Statistik SCB 
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rationellt och ändamålsenigt verktyg (projektutvecklingschef JM; projektutvecklare JM), men 

mänsklig faktor gör processen mer komplex än vad den bör vara. Ett exempel är just kommunens 

brist på handläggare för detaljplaner (ibid). Andra västländska länder med ett offentligt rättsystem 

(projektutvecklingschef JM) har en lagreglering gällande vad som ska bearbetas gällande 

byggprojekt. I förväg bestäms vilka punkter som ska avtalas, hur kostnader ska fördelas och i vilken 

ordning det ska ske. I Sverige börjar samtliga föregående punkter diskuteras på nytt i varje ny 

detaljplan. Av sju år kan således fem år bestå av förhandlingar. Samtliga inblandade måste lära sig att 

använda saker på rätt sätt och lösa frågor i rätt tid, vilket mer har med kultur än lag att göra (ibid). 

Den komplexa processen gör att ingenting kan ske snabbt (enhetschef Familjebostäder AB), 

effekterna ifrån varje nyproduktionsmål visas således inte förens om cirka åtta år. I skrivande stund 

har Familjebostäder AB 1000 markanvisade lägenheter men inga handläggare ifrån kommunen har 

tillgivits (ibid).  

 

Produktionskostnader 

Nybyggnation ska ske på affärsmässiga principer (utredare SKB) parallellt ska byggherrar och 

byggbolag bygga med vinst vilket gör nybyggnation dyrt. Utredning ifrån tidigare borglig regering 

(projektutvecklingschef JM) har gjorts gällande produktionskostnader för att effektivisera, 

standardisera och öka volymer av produktion. Hög efterfråga resulterar emellertid 

(affärsutvecklingschef NCC) i att bostadspriser ökat mer än produktionskostnader, gällande 

Stockholm kommun. Attraktionskraften i kommunen har således större effekt på bostadspriser än vad 

produktionskostnader har (ibid). Nedan ges ett exempel, citerat ifrån projektutvecklingschefen på JM, 

på hur marknadens efterfråga är mer drivande för bostadspriser än vad produktionskostnader har:  

 

”Stockholm kommun ger en tomt vid Östermalmstorg gratis till JM, för bygge av 100 

lägenheter. JM åker till Skanska och tar allt deras material samtidigt som ett gäng 

byggnadsarbetare kidnappas. Arbetarna får inte gå ifrån bygget förrän projektet är klart. 

Slutsumman blir noll kostnader men ändå kommer varje lägenhet säljas till 

marknadspriset. Skulle JM dela ut samtliga lägenheter gratis enligt först till 

kvarnprincipen, så skulle de dagen efter sälja lägenheten för marknadspriset” 

(Projektutvecklingschef JM 2014-11-25).  

 

I ett attraktivt läge (projektutvecklingschef JM) är det vad marknaden är beredd att betala som avgör 

priset. Byggherren tar således en ekonomisk risk inför varje nyproduktion. För att kunna starta ett 

projekt och inte gå med förlust förhåller sig byggherrar till den intäkt de kan tänkas få in på platsen 

(ibid). Stora summor kapital måste tillika investeras redan när detaljplaneprocessen tar vid (utredare 

SKB): Kommunens konsulter och handläggare kostar uppemot 1000 kronor i timmen för byggherren. 
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Tillsammans med andra kostnader kan summan (projektutvecklingschef JM) sluta på ett par, till 

tiotals miljoner kronor innan bygget ens startat. Höga krav på gestaltning och politiska särkrav 

(projektutvecklingschef JM; projektutvecklare JM; affärsutvecklingschef NCC) är andra bidragande 

faktorer för dyr produktionskostnad. 

 

4.4 Bostadsbubbla – en sann existens eller falsk spekulation 

I resultatets sista del, redovisas planering- och byggbranschens egna åsikter och förklaringar 

angående fenomenet – eller det icke existerande fenomenet – bostadsbubbla på Stockholms 

bostadsmarknad. 

 

Bostadsprisutvecklingen i Stockholm kommun kan (affärsutvecklingschef NCC) förklaras utifrån 

fundamentala faktorer som är logiska: stark efterfråga i samband med brist på utbud; 

befolkningstillväxt; löneutveckling och bättre välfärd är förevarande exempel. Trolighet för en 

priskorrigering på bostadsmarknaden är emellertid stor då prisutveckling varit väldigt stark den 

senaste tiden (ibid). Citerat affärsutvecklingschefen på NCC (2014-11-26) ”inga träd växer till 

himlen”. En lugnare prisutveckling eller att bostadspriserna sjunker med ett par procent är troligt 

(affärsutvecklingschefen NCC), då det händer emellanåt. En sprucken bostadsbubbla är däremot inte 

aktuellt då begreppet ska användas utifrån vad det är: En bostadsbubbla punkterar bostadsmarknaden 

vilket kräver en prisnedgång med minst 20 %, något som inte är troligt på Stockholm kommuns 

bostadsmarknad i dagsläget (ibid). 

 

Sveriges finansiering på nyproduktion sker genom eget kapital (projektutvecklingschef JM) och när 

det upplägget existerar finns ingen tradition att efterfråga en, två, tre eller fyra extrabostäder för att 

hyra ut vid sidan om. I Sverige köper vi den bostad vi behöver och det talar emot hela begreppet 

bostadsbubbla (ibid; projektutvecklare JM; affärsutvecklingschef NCC). Västländska länder som 

Spanien och Irland har haft (affärsutvecklingschef NCC) föreskriven överkonsumtion på 

bostadsmarknaden, de är tillika länder som har haft bubbeltendenser. Vid överkonsumtion byggs eller 

köps lägenheter för uthyrning alternativt vidare försäljning, spekulation kring prisuppgång och för 

ökad investering är i ständig fokus. En lägenhet kan likväl verka som pensionsförsäkring vid senare 

skede i livet (ibid). Vid ekonomisk kris får således överkonsumtion konsekvenser 

(projektutvecklingschef JM): Befolkningen har inte längre råd att äga flera bostäder vilket genererar i 

bristande efterfråga på det stora utbudet. Effekten blir ett kraftigt bostadsprisfall, en sprucken 

bostadsbubbla (Ibid; projektutvecklare JM). Situationen i Stockholm kommun 

(projektutvecklingschef JM) ser annorlunda ut: Kommunen har obalans i efterfråga och utbud, ingen 
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överkonsumtion av bostäder och ineffektiv användning av det befintliga beståndet, vilket motsäger 

fenomenet bostadsbubbla på Stockholm kommuns bostadsmarknad.  

 

Stockholm kommuns bostadsmarknad har idag (enhetschef Familjebostäder AB) en oroväckande 

prisutveckling, där experter uttalar sig olika. Mekanismer som skuldkvoter nämns för att dämpa 

skuldbelåningen. Utredare (SKB) i samspråk med Evidence (2013) antyder att de med högt bolån 

tillika har hög inkomst, således är inte risken för en bostadsbubbla stor. Parallellt har inte Sverige 

någon inflation (utredare SKB), bostadspriser har således ingen anledning att fortsätta öka i stor 

omfattning. Förluster kan komma att göras eller vinster utebli men en bostadsbubbla i stor skala är 

tveksamt (ibid). Ett skede som en stor ekonomisk kris, ett nytt Lehmans, med väldig nergång i 

konjunkturen och stor arbetslöshet kan (utredare SKB; affärsutvecklingschef NCC) resultera i en 

sprucken bubbla. Emellertid anses inte fenomenet säkert även då (ibid). 
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5. Analys 

I följande kapitel genomarbetas analysmetoder (kap 3.3) på insamlad empiri utifrån arbetets syfte och 

frågeställningar. Latent innehållsanalys är gjord på de semistrukturerade intervjuerna där 

återkommande tema från intervjutranskribering har kodats och analyserats (Hay 2005:100). 

Kvalitativ innehållsanalys har genomförts på Boverket (2014), Stockholm stad (2014) samt Evidence 

(2013), tillsammans med sekundäranalys ifrån SCB, Eurostat och Valueguard förstärks – alternativt 

motsägs – latent innehållsanalys.  

 

5.1 Nyliberalistisk bostadsmarknad i Stockholm kommun 

Utifrån insamlad empiri går flera nyliberala teman att utläsa (studiens definition för nyliberalism kap 

2.2) på Stockholm kommuns bostadsmarknad. Kapitlets första del analyserar direkt nyliberal 

påverkan ifrån respondenternas svar; bostadssubventioner, lokalpolitiska poäng och omvandlingar. 

Därefter redogörs för indirekt tolkade argument (möjligt omedvetet) av nyliberalt tänkande. 

Beskrivna faktorer och argument är den latenta analysen teman (beskrivning kap 3.4). 

 

Utredare (SKB) lägger störst vikt vid statliga bostadssubventioner som togs bort i början på 1990-

talet. Subventionerna var kostnadsdrivna men bidrog till bostäder som en medelinkomsttagare hade 

möjlighet att efterfråga (ibid). Det är inte särskilt besynnerligt att föreskriven faktor nämns av en 

arbetare på kommunens planeringssektor. Konkreta politiska åtgärder som restriktion av 

bostadssubventioner är ett naturligt svar då yrkesrollen ligger åt politiskt planeringsbeslutande. Det 

generera tillika i en uppfattning om att utredare (SKB) förstår en medelinkomsttagares svårighet på 

kommunens bostadsmarknad. En situation som visat sig svår i och med den attraktivitet som gör att 

kommunens bostadspriser skiljer sig rumsligt mot andra svenska städer. Emellertid kan andra 

påstående eller uteblivna svar ifrågasättas, nämligen den nyliberala faktor som respondenterna ifrån 

NCC och JM nämner: Lokalpolitiska poänger och detaljerade gestaltningskrav. För att skapa 

spetsområden vill kommunen bygga bättre och finare bostadsområden än lagstiftningen kräver. 

Nyliberalt tänk kommer in då attraktionskraften på kommunens bostadsmarknad möjliggör 

förevarande spetsområden. Tillsammans med resterande på SKB vill säkerligen utredaren fortsätta 

bygga en kommun som genererar i samma attraktionskraft Stockholm har idag. Det kan vara en orsak 

till att ingenting nämndes under intervjun om förevarande lokalpolitiska poänger. Parallellt arbetar 

byggherrar med standardisering och ökade inköpsvolymer för att sänka byggkostnader, vilket inte går 

hand i hand med lokalpolitiska poänger. Respondenterna har således olika ekonomiska geografier 

gällande deras verksamhetsmål, vilket kan skapa konflikt dem emellan. 
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Projektutvecklingschef och projektutvecklare (JM) nämner tillika 2006 års slutliga resektion av 

återstående räntebidrag till bostadssektorn. Bruksvärdesprincipen resulterade, enligt förevarande 

personer, i att hyresnivån blev för låg för att byggkalkylen på hyresrätter i Stockholm kommun skulle 

gå runt ekonomiskt. Hyresrättsproduktion minskade kraftigt, bostadsrätter byggdes i större 

omfattning och hyresrätter omvandlades i större utsträckning. Presumtionshyran tillkom 2006 och 

underlättade kalkylen, men bör möjligt ses som ännu en nyliberal åtgärd? Högre hyra än vad som är 

bruksvärt får tillämpas om situationen är skälig. Innebär ständig efterfråga på hyresrätt att högre hyra 

alltid ses skälig?  

 

Indirekta nyliberala analyser på studiens resultat är exempelvis reavinstskatten på 22 %, som måste 

betalas vid försäljning av bostad. Samtliga intervjudeltagare, förutom enhetschef (Familjebostäder 

AB), antyder att reavinstskatten låser in invånarna i det befintliga beståndet. Skatten genererar i 

förlust vid köp av mindre lägenhet, trots att den storleksmässigt kan lämpa sig bättre för personen. 

Skatter och politiska regleringar motsäger nyliberalism i hög grad, eftersom marknaden ska reglera 

sig själv. Således får svaren ifrån respondenterna dubbel betydelse: Byggherrar vill ha bort 

lokalpolitiska poänger (som kan ha utvecklats som en effekt ur nyliberalism), samtidigt förespråkas 

restriktion av skatter och politiska regleringar vilket är högst nyliberalt. Det faktum att Boverket 

(2014) uttalar likartad åsikt om reavinstskatten, ger emellertid påståendet större reliabilitet. Boverket 

är en myndighet och ska således vara neutralt utan ställningstagande åt politiska riktningar. Även om 

ingen är helt neutral så bör inlåsningseffekten ses över då tillika en myndighet rapporterar den. 

 

En andra faktor på indirekt nyliberal tolkning är påståendet ifrån utredaren (SKB), angående att 

nyinflyttare i Stockholm kommun inte kan förväntas bo i innerstaden (kap 4.1). Geografiskt ges 

Tensta och Flemingsberg som boendealternativ då de områdena är billigare. På ett sätt är påståendet 

förståeligt då samhället idag gör att höginkomsttagare bor i attraktiva områdena (Stockholm kommun 

innerstad) och skapar geografisk segregation. Frågan är emellertid om det behöver vara så? 

Nybyggda spetsområde genererar bidrar till förevarande stadsdelar. Om en variation av bostäder som 

samtliga kan efterfråga hade byggts, hade då höginkomsttagare varit förknippade med Stockholm 

innerstad i samma grad? Chansen att få en bostad i kommunen hade berott på tillgång till lediga 

bostäder och inte på ekonomiska förutsättningar. Frågan går emellertid in på en tredje faktor: 

projektutvecklingschefs (JM) citat (kap 4.3) om hur marknaden styr bostadspriser. Tillika om JM 

producerar 100 bostadsrätter gratis kan de ändå sälja dem för marknadspris. Ger de bort dem gratis 

kommer de troligen att säljas dagen därpå, till marknadspris. Citatet stämmer i stor mån då priserna 
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på bostadsrätt dels ökat på grund av marknadens efterfråga. En variation på bostäder hade då spelat 

mindre roll, normalstandardiserade bostadsrätter hade köpts upp med risk för renovering och 

försäljning till dyrare pris. På en attraktiv plats som Stockholm kommun hade det kunnat generera i 

en mer spekulativ syn på bostaden som konsumtionsvara (med hänvisning till Spanien och Irland kap 

2.1). 

 

Samtliga respondenter är överens om nyinflyttades svårighet att efterfråga nyproduktion, eftersom 

bostadspriser geografiskt är högre i kommunen än landet i genomsnitt. Rörlighet krävs i kommunens 

befintliga bestånd då bostäderna finns (kap 4.1). En parallell kan, utifrån utredare (SKB) svar, dras 

till ovanstående stycke. Bostadsbristen har med socioekonomisk rumsliga förutsättningar att göra: 

Låg- och medelinkomsttagare upplever bostadsbrist medan höginkomsttagare inte gör det (ibid). 

Argumentet är sant men åsikten tillsammans med förevarande stycke pekar på att utredare (SKB) ofta 

pratar klassuppdelning. Argumentet kan ha olika grunder, en personlig tanke är att respondenten kan 

ha bott i innerstaden i hela sitt liv och har det bra ställt. Det är vida känt att uppväxtmiljö påverkar 

individers åsikter. Enhetschef (Familjebostäder AB) menar emellertid att nybyggnation måste ske så 

länge inlåsningseffekten existerar. Det ger en känsla av dubbelmoral då den dyra nyproduktionen inte 

förser nyinflyttade med bostäder.  

 

Ovanstående analysdelar yrkar på att bostadsmarknaden i Stockholm kommun har nyliberala 

influenser och är komplex. Uppluckring av politiska regleringar kan behövas för en cirkulation på 

marknaden. Samtidigt ställs frågan huruvida en uppluckring generera i än mer nyliberala influenser 

med segregation som effekt? En intressant punkt är att den politiska geografin upplevde ett 

maktskifte i höstas, september 2014, efter att ha haft borglig kommunfullmäktige. Hur förslag på 

kommunstyrelsens budget (Stockholm stad 2014) går igenom blir således spännande. Håller vad som 

skrivs utvecklas situationen säkerligen annorlunda mot de senaste åren. Värt att ha i åtanke är 

emellertid byggprocessens längd som kommer pågå fram till nästa regeringsval.  

 

5.2 Fundamentala värdens samband med bostadspriser  

Gällande byggprocessen är samtliga respondenter överrens om att processen från idé till färdigställt 

bygge, tar längre tid i Stockholm än i övriga Europa (se kap 4.3). Meningarna skiljer sig angående 

anledning och ibland ges känslan av att kommun och byggherrar skyller på varandra. Utredare (SKB) 

erkänner brist på handläggare men påpekar samtidigt att byggherrar inte alltid är så snabba i deras 

byggprocess. Projektutvecklingschef (JM) hänvisar endast till SKB:s arbete med detaljplaner. Dels 

nämns brist på handläggare (i samspråk med enhetschef på Familjebostäder AB), och dels att 
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avtalspunkter, kostnadsfördelning och i vilken ordningsföljd förhandlingar ska ske startar ifrån noll i 

varje detaljplan. Enligt projektutvecklingschef (JM) skiljer sig det offentliga rättsystemet sig ifrån 

andra västländska länder, som redan har en lagreglering gällande förevarande punkter vilket pekar på 

olika politiska geografier. Anledning är enligt utredare (SKB) att ingen i efterhand ska klaga om 

någonting går fel. Emellertid kan förhandlingar om gestaltningsprogram och politiska särkrav 

ifrågasättas i vilken grad de påverkar säkerheten? Processen kan möjligen kortas ner med restriktion 

av sådana faktorer. Att respondenterna på JM och NCC samt enhetschef på Familjebostäder AB vill 

korta ner processen kan tillika ses som ännu en nyliberal åtgärd med mer makt till dem. Åtta år i 

genomsnitt är däremot väldigt lång tid där det kan förekomma två regeringsval som påverkar 

byggnadsplaner med förändrad rumslig politik. Råder samtidigt bostadsbrist blir problemet svårt att 

ta tag i med utdragna förhandlingarna, oavsett om kommunen har inlåsningseffekt eller inte. 

 

Nybyggnation är dyrt och ska ske på affärsmässiga principer. Återigen kan geografiska politiska 

särkrav kopplas till höga produktionskostnader. Byggherrar investerar stora summor kapital under 

byggprocessen och de ska dessutom gå med vinst. Eftersom marknaden och attraktionskraften styr 

har bostadspriser ökat mer än produktionskostnaderna i Stockholm kommun (affärsutvecklingschef 

NCC). Bostadspriser är rumsligt mer volatila än produktionskostnader vilket gör att situationen i 

övriga Sverige kan se annorlunda ut mot Stockholm kommun. Projektutvecklingschefens (JM) citat 

(kap.4.3) antyder att produktionskostnader spelar mindre roll för bostadspriset eftersom marknaden 

styr. Frågan att ställa är hur det ska gå att nyproducera billigare bostäder som Stockholm stad (2014) 

utlovat? För det krävs ett regelverk (bruksvärdesprincipen), men regelverket minskar rörlighet enligt 

Boverkets (2014). Presumtionshyran tar bort reglerandet men kan resultera i marknadshyror. 

Personligen ifrågasätts varför respondenterna för JM och NCC endast nämner höjda priser på 

bostadsrätt som effekt av obalansen på bostadsmarknaden. Presumtionshyran bör tillika generera i 

höjda hyror på hyresrätt på grund av bostadsbrist? Förklaring kan möjligtvis vara att byggherrar har 

råd att nyproducera hyresrätt med presumtionshyra, vilket genererar i vinst inom företaget. 

Nyproduktion av bostäder som alla människor kan efterfråga känns således lätt att säga, men i en 

geografisk attraktiv kommun som Stockholm svår att genomföra.  

 

Analyseras ekonomisk tillväxt visar Eurostat (tabell 1.1) att tillväxten i Sverige ligger under de 3 % 

som Harvey (2014) antyder årlig tillväxt bör uppnå (kap. 2.2). Tabellen visar emellertid Sverige och 

tillväxt skiljer sig rumsligt mellan kommuner. Stockholm kommun, med landets huvudstad, ses som 

en av Sveriges största tillväxtregioner vilket bör generera en tillväxt högre än genomsnittet? Samtliga 

respondenter är överrens om att kommunen har stor tillväxt med påverkande bostadsprisökningar. 
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Boverket (2014) presenterar konkreta siffror som grund för bostadsprisernas ökning. Realt sett är 

bostadspriserna 180 % högre idag än var de var 1996 (Boverket 2014). 70 % av förevarande 180 % 

förklaras emellertid av inkomstökningar och 60 % av räntor samt fastighetsskatter. Återstående 50 % 

är andra fundamentala värden, som låg amorteringsvilja ifrån hushåll samt obalans i utbud och 

efterfråga av bostäder (Boverket 2014). I vilken grad påverkar låg amorteringsvilja bostadsbubblan? 

Vad som mer bör ifrågasättas är 2014 års ökning på bostadsrätt (tabell 1.2) som slutade på 14,7 %. 

Kan det förklaras av fundamentala värden?  

 

Intressant är Riksbankens försök att öka inflationen genom nollsänkning av reporäntan, vilket kan 

generera en riskfylld framtid gällande kommunens bostadsmarknad och bolån. Regeringens förslag 

om amorteringskrav på bolån som nämns av affärsutvecklingschef (NCC) och kommer att gälla i hela 

Sverige, bör emellertid dämpa den farozonen till plus minus noll. Personligen är avbetalning på 

lånade pengar självklart, relationen till pengars värde kan annars bli osund och riskfylld. Emellertid 

borde viljan att införa amorteringskultur vara ett tecken på dämpningsförsök av bubbeltendenser på 

bostadsmarknader. Kanske just beträffande Stockholm kommun då bostadspriserna rumsligt är högre 

i det geografiska området än i övriga Sverige? Färre personer kommer klara av alternativt tänker till 

en extra gång innan de tar ett bolån av banken. Efterfrågan kan då tvingas minska, marknadspriserna 

behärskar inte ligga på nuvarande nivå och en priskorrigering kan ske. En första tanke är att dem som 

redan har det svårt drabbas hårdast. En djupare tanke är att det behövs för att politiker, planerare och 

byggherrar ska förstå och lösa den komplexitet som finns på Stockholm kommuns bostadsmarknad, 

och förhindra en framtid bostadbubbla.  

 

5.3 Bostadsbubblan – en sann existens eller falsk spekulation  

I början av studien förekom åsikten att Stockholm kommun har en bostadsbubbla som kommer att 

spricka, i och med senaste års prisökningar. Nu är inte säkerheten lika stor längre. Majoriteten av 

respondenternas åsikt angående fenomenet är negativ. I studiens resultatdel (kap 4) nämns argument 

att Sverige inte har tradition att se bostaden som spekulativ tillgång och därmed överkonsumeras inte 

bostäder som i Spanien och Irlands fall. Emellertid borde det förekomma i viss utsträckning i 

Stockholm kommun jämfört med övriga Sverige? Tillväxt, attraktivitet och förväntningar om fortsatt 

utveckling av Stockholm kommun finns säkerligen hos en del av befolkningen. Det går in på 

konstruktivismen inom studien och invånarnas tanke om huruvida bostadspriser kommer fortsätta öka 

eller inte vilket bör tas i beaktande. Det är emellertid svårt att analysera då inga intervjuer har gjorts 

med privatpersoner på kommunens bostadsmarknad. Trots respondenternas, ifrån JM och NCC 

nekande om prisspekulering borde någon form existera då Stockholm kommun är en av Sveriges 
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mest rumsligt attraktiva regioner. Två andra faktorer som motsäger fenomenet bostadsbubbla är att 

de med högt bolån har hög inkomst, samt att bostadspriser kan förklaras med fundamentala värden. 

En sprucken bostadsbubbla hade däremot inneburit stora förluster för JM och NCC, vilket dels 

kanske kan förklara deras åsikt. Tankar dras således till citat i kapitel 1.2, men tillika byggherrars 

reservation för att oroa allmänheten. Endast enhetschef (Familjebostäder AB) framhöll en orolighet 

gällande en bostadsbubbla, vilket kan ha att göra med befattning inom allmännyttan. Kommunala 

bolag ägs av kommunen utan vinstsyfte, de kanske inte lika beroende av att bostadspriserna inte rasar 

som exempelvis privata byggherrar är? Trots det känns argumenten om en icke förekommande 

bostadsbubbla trovärdiga i den mån att statistik ifrån SCB, Boverket (2014), Evidence (2013) och 

kap 2.1 förstärker förevarande argument. Trolighet att något kommer hända finns, särskilt med tanke 

på amorteringsintresset som kan revidera situationen i Stockholm kommun. Det påvisar återigen 

konstruktivismen i studien och samspelet mellan individerna på kommunens bostadsmarknad. Dock 

är ett bostadsprisfall på minst 20 % kanske inte aktuellt med en fortsatt het marknadsefterfrågad. 15 

% kontantinsats på bolån säkerställer likaså en form av ekonomisk styrka hos bolånare, det går 

däremot inte att styrka att de 15 % kommer ifrån bostadsköparen själv och inte föräldrar. Dock fanns 

inte den styrka i till exempel USA där alla fick låna. Personligen hade ändå en försiktighet existerat 

vid bostadsköp, med hänsyn till citat (kap 1.2) samt källkritiskt övervägande.  
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6. Slutsats 

6.1 Studiens slutsats 

Studiens utgångspunkt var att undersöka fenomenet bostadsbubbla i Stockholm kommun, och om 

fenomenet kan komma att spricka inom en snar framtid. Ändamålet har besvarats genom 

semistrukturerade intervjuer med planering- och byggsektorn, dokumentanalys och offentlig statistik 

med utgångspunkt från nedan frågeställningar:  

 Hur har nyliberalism påverkat bostadsmarknaden i kommunen? 

 Vilket samband finns mellan utveckling i bostadspriser och fundamentala värden (ekonomisk 

tillväxt, inkomstökning, nybyggnation)? 

 Vilken uppfattning har planering- och byggsektorn gällande fenomenet bostadsbubbla? 

 

Utifrån insamlad empiri dras slutsatsen att nyliberal ideologi förekommer på Stockholm kommuns 

bostadsmarknad, främst de senaste tjugo åren. Flertalet tidigare forskningar ifrån kap 2.1 kopplas 

således med ovanstående slutsats (Clark 2013; Murie och Kempen 2009; Rolnik 2013). I Stockholm 

kommun har statliga subventioner och räntebidrag eliminerats ifrån bostadssektorn. Effekten har 

resulterat i hyresrätters omvandling till bostadsrätter. Dels för att värdet i en bostadsrätt är större för 

både fastighetsförvaltare och hyresgäst, men byggherrar har tillika funnit det ekonomiskt svårt att 

nyproducera hyresrätter utan räntebidrag. Bruksvärdesprincipen genererade i för låga hyror i 

förhållande till produktionskostnader. Inrättandet av presumtionshyran 2006 luckrade upp fenomenet 

då undantag numera kan göras på nybyggda hyresfastigheter. Viljan att öka nybyggnation av 

hyresrätt har sedan dess ökat, men nyliberalism lyser igenom då hyror får sättas efter marknadsvärde 

och inte utifrån det befintliga beståndet. De kommunalpolitiska särkraven och gestaltningsprogram 

visar dessutom vikten av att stå ut på bostadsmarknaden, det för att fortsätta frambringa den 

attraktionskraft som finns i Stockholm kommun.  

 

Likaså förklarar projektutvecklingschefen på JM att den enda faktor som styr bostadsprisernas 

utveckling är marknaden. Citatet i kap. 4.3 beskriver argument väl och pekar än mer på en nyliberal 

marknad. Att efterfrågan i kommunen är stor visar resultatet men samtliga respondenter inklusive 

Boverket (2014) marknadsrapport beskriver situationen som komplex. Komplexiteten består i att det 

indirekt finns en bostadsbrist i Stockholm kommun, men direkt så krävs rörlighet i det befintliga 

beståndet för att se hur omfattningen. Rörligheten motverkas av politiska lagstiftningar som genererar 

inlåsningseffekt. Förevarande omständighet kan kopplas till tidigare forskning (kap 2.1) och 

Christophers (2013) samt Hüfner och Lundsgaar (2007) artiklar. Forskarna menar att svensk 
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bostadsmarknad är en komplex hybrid av gammal reglerad politik och nyliberala ideologier. Studiens 

resultat visar likartat resultat: Avvecklade bostadssubventioner, låga räntor samt omvandlingar från 

hyresrätt till bostadsrätt är nyliberal influenser. Reavinstskatt och bruksvärdesprincip står och andra 

sidan för politiska lagstiftningar och gammal reglerade politik resulterar i inlåsningseffekt.  

 

Emellertid finns, enligt samtliga respondenter, i dagsläget inga faktorer som pekar på att Stockholm 

kommun har en bostadsbubbla som kommer att spricka. Utifrån studiens resultat beror anledningen 

främst på tre faktorer:  

 

 Bostadspriser kan förklaras med fundamentala faktorer 

 De med högt bolån har hög inkomst 

 Sverige har ingen tradition att använda bostaden som en spekulativ tillgång 

Affärsutvecklingschefen på NCC anser att bostadspriserna kan förklaras med fundamentala värden 

som stark befolkningstillväxt, ökade inkomster, ökad välfärd och stark bostadsefterfråga i samband 

med brist på utbud. Parallellt förstärker offentlig statistik från SCB, Boverket (2014) och Evidence 

(2013) ett sådant argument. Boverket (2014) nämner däremot låga realräntor och låg amorteringsvilja 

som ett fundament för ökade bostadspriser, vilket utifrån tidigare forskning (kap 2.1) kan vara en fara 

vid studie på andra bostadsmarknader (ex Bostic och Lee 2008). Lättillgängliga bolån och 

avreglerade banksektorer har varit en påverkande faktor för spruckna bostadsbubblor. Argumentet 

går automatiskt in på den andra empiriska faktorn som motsäger existerandet av en bostadsbubbla: 

Utredare (SKB) och Evidence (2013) antyder att de med högt bolån tillika har hög inkomst. Parallellt 

har inte Sverige någon inflation i dagsläget vilket begränsar fenomenet bostadsbubbla. De svenska 

bankernas krav på 15 % kapitalinsats förstärker utredare (SKB) argument, då det kräver en form av 

ekonomisk styrka hos svenska bolånetagare. Stockholm kommun har ett bättre bolånetak än USA 

som ville främja låg-och medelinkomsttagares ekonomiska situation genom bostadsägande och bolån 

(se Hackworth och Myly 2003). Huruvida den svenska kapitalinsatsen är de nyinflyttades själva eller 

att föräldrar gått i borgen är emellertid oklart och påverkar förevarande säkerhet. 

 

Den sista faktor som, utifrån studiens resultat, motsäger förekomst av en sprucken bostadsbubbla är 

att bostaden inte ses som en spekulativ tillgång i Sverige. Enligt respondenterna på JM och NCC 

finns ingen tradition av att äga flertalet bostadsenheter. I Sverige ägs allt som oftast en bostad med 

föreställningen att bo där själv. Länder med spruckna bostadsbubblor, har en kultur där bostäder 

överkonsumeras för att användas i senare livsskede alternativt hyras ut. Respondenterna på JM och 

NCC nämner Irland och Spanien som exempel på förevarande länder. Ställningstagandet går att 
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associera till Waldron och Redmon (2013) samt Hoekstra och Vakili-zad (2011) i tidigare forskning 

(kap. 2.1), som yrkar på sambandet mellan spekulationstradition och bostadsbubbla.  

 

Utifrån studiens resultat dras således slutsatsen att planering- och byggsektorn i Stockholm kommun, 

inte anser att det existerar en bostadsbubbla som kommer att spricka. Emellertid måste faktorerna 

placeras i förhållande till uppsatsens teoretiska utgångspunkt om vad en bostadsbubbla är, Stiglitz 

definition (kap. 2.2) för större validitet. Tillika då visar resultatet att Stockholm kommun inte har en 

bostadsbubbla, eftersom bostadspriserna kan förklaras med fundamentala värden. Införs 

amorteringskrav kan graden av belåning mättas men fler stängs ute ifrån bostadsmarknaden. Får 

Riksbanken upp inflationen så spelar inte heller nollsänkning av reporäntan väsentlig roll. En 

priskorrigering kan ske men ett prisfall på över 20 %, en sprucken bostadsbubbla, är inte rimligt 

utifrån insamlad empiri.  

 

En konsekvens av slutsatsen är att då studiens ontologiska ståndpunkt är konstruktivistisk kommer 

revidering på ett eller annat sätt ske på Stockholm kommuns bostadsmarknad. Sker revidering i form 

av att en bostadsbubbla ändå bildas och spricker, är varken JM, NCC eller SKB förberedda på 

fenomenet. Vid förevarande händelse skulle de stå handfallna inför hanteringen (Likartat med David 

Cameron och Donald Luskin 2007 och 2008, se citat kap 1.2) av situationen. 

 

6.2 Framtid forskning 

Resultatet yrkar på framtid forskning inom segregation på Stockholm kommuns bostadsmarknad, 

samt politiska åtgärder för hur komplexiteten i bostadssystemet ska lösas. En bredare studie med 

tillämpning av: finansiella frågor, skattefrågor och dess påverkan på efterfråga, utbud och rörlighet på 

bostadsmarknaden hade emellertid varit intressant.  
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7. Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka fenomenet bostadsbubbla i Stockholm kommun, och om fenomenet 

kan komma att spricka inom en snar framtid. Ändamålet besvaras genom semistrukturerade 

intervjuer med planering- och byggsektorn, dokumentanalys och offentlig statistik med utgångspunkt 

från nedan frågeställningar: 

 Hur har nyliberalism påverkat bostadsmarknaden i kommunen? 

 Vilket samband finns mellan utveckling i bostadspriser och fundamentala värden (ekonomisk 

tillväxt, inkomstökning, nybyggnation)? 

 Vilken uppfattning har planering- och byggsektorn gällande fenomenet bostadsbubbla? 

 

Metoderna har genomgående varit kvalitativa. För insamlat material har semistrukturerade intervjuer 

med respondenter inom planering- och byggsektorn på Stockholm bostadsmarknad genomförts:  

 Berit Göransson, Utredare på strategi- och utvecklingsenheten, Stadsbyggnadskontoret 

 Nancy Mattsson, Projektutvecklingschef, JM Stockholm 

 Henrik Sundesten, Projektutvecklare, JM Stockholm 

 Anja Norman, enhetschef projektenheten, Familjebostäder AB Stockholm 

 Stefan Timan, Affärsutvecklingschef, NCC Hyresboende AB Stockholm  

Parallellt med intervjuer har statistik ifrån SCB, Eurostat, Valueguard, samt information ifrån 

Boverket (2014) låst läge på bostadsmarknaden, Stockholm stad (2014) Kommunstyrelsens förslag 

till budget 2015 för Stockholm stad inriktning för 2016 och 2017, Evidence (2013) Bostadsbubbla? 

Analys av argumenten för och emot att Sverige har en Bostadsbubbla hämtats. Anledningen är för att 

antingen stärka eller ifrågasätta respondenternas svar och då stärka studiens reabilitet.  

Analysmetod för de semistrukturerade intervjuerna blev vad Hay (2005:100) beskriver som latent 

innehållsanalys. Återkommande begrepp och faktorer i intervjuernas huvudteman har kodats och 

analyserats. Parallellt har sekundäranalys av offentlig statistisk på SCG, Eurostat och Valueguard 

tillämpats, samt kvalitativ innehållsanalys på Boverkets (2014), Stockholm stad (2014) och Evidence 

(2013). 

 

Studiens teoridel innefattar tidigare forskning och teoretiskt ramverk. Utifrån tidigare forskning 

utläses att flera av västvärldens länder i hög grad nyliberaliserats, främst de senaste tjugo åren. 

Utvecklingen har påverkat bostadsmarknader med avveckling och privatisering. Nyliberalism valdes 

således ut som teoretiskt ramverk, för att tolka och beskriva Stockholm kommuns bostadsmarknad i 

dagsläget. Bostadsbubblan uppkomst är tillika en teori och definition som presenteras, för möjlighet 
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att säkerställa studiens syfte. Utifrån beskrivning av tre olika definitioner utgår studien ifrån Joseph 

Stiglitz definition på bostadsbubbla (kap 2.2).  

 

Studiens resultatdel består av fyra delar: Bostadsituationen i Stockholm kommun; relationen mellan 

nyliberalism och Stockholm kommuns bostadsmarknad; bostadsprisers samband med fundamentala 

värden; samt bostadsbubbla – sann existens eller falsk spekulation? Bostadsituationen i Stockholm 

kommun är idag i obalans med ett utbud och en efterfråga som inte möter varandra. Bostadspriser på 

bostadsrätter stiger således och köerna till hyresrätt är flera år långa. De senaste årens fokus på 

omvandling från hyresrätt till bostadsrätt gör att köerna blivit längre, de kommunala särkraven för 

nybyggnation av spetsprojekt gör bostadrätter än dyrare. Majoriteten av de som flyttar till kommunen 

har således inte råd att efterfråga nyproduktion, samt krävs en kontantinsats på 15 % för 

bostadsrättsköp. Bostäderna finns men det befintliga beståndet har, genom politiska lagregleringar en 

inlåsande effekt. Reavinstskatten är ett exempel som i de flesta fall gör det dyrare att flytta ifrån en 

större villa till mindre lägenhet. Nyliberala influenser på kommunens bostadsmarknad innefattar 

restriktion av bostadssubventioner och räntebidrag i två omgångar; Början på 1990talet samt 2006. 

Restriktionen har försvårat för upplåtelseformen hyresrätt då kalkylen inte varit lätt att få runt utan 

subventioner. Stor efterfråga har ökat värdet i en bostadrätt, vilket i sin tur ökat antalet omvandlingar. 

Tillika de kommunala särkraven och gestaltningsprogram för att bygga attraktiva spetsprojekt är en 

marknadsdriven influens som ökar bostadspriserna. Emellertid kan en parallell dras med 

fundamentala värden och ökade bostadspriser. Stockholm kommun är en tillväxtregion med stark 

befolkningstillväxt, ökade inkomster och stor efterfråga på bostäder. Bostadspriserna kan, enligt 

respondenterna på JM, NCC och SKB samt Boverket (2014) och Evidence (2013), förklaras utifrån 

ökade inkomster, räntor, möjlig låg amorteringsvilja och ett utbudsunderskott. Den nyvalda 

regeringens förslag om att införa amorteringskrav kan emellertid komma att förändra situationen. Till 

skillnad från andra länder med spruckna bostadsbubblor (exempelvis Irland och Spanien kap 2.1) har 

inte Sverige tradition att överkonsumera bostäder genom spekulativ tillgång. Det säkerställer bostads-

marknaden i högre grad vid ekonomiska svängningar. De med högt bolån har tillika hög inkomst 

enligt respondent på SKB samt Evidence (2013). 15 % kontantinsats påvisar att en form av 

ekonomisk stabilitet krävs av bostadsköpare. 

 

Studiens slutsats är att risken för en sprucken bostadsbubbla (prisras på minst 20 %) i Stockholm 

kommun är liten enligt planering- och byggbranschen. Argumentet förstärks med stöd ifrån Boverket 

(2014), Evidence (2013) och SCB. Bostadspriser kan förklaras med fundamentala faktorer vilket, 

enligt Stiglitz definition (kap 2.2), motsäger fenomenet bostadsbubbla.   
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Bilaga II – Folkmängd efter region, tabellinnehåll och år 
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III 

Bilaga III – Folkmängd efter region, tabellinnehåll och år  
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IV 

Bilaga IV (Diagram 1.1) 
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Bilaga V (Diagram 1.2) 
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VI 

Bilaga VI – Intervjuguide Byggherrar 

 

 

Byggherrar 

NCC – Stefan Timan affärsutvecklingschef  

JM- Nancy Mattsson projektutvecklingschef, Henrik Sundesten projektutvecklare 

 

Bostadsmarknaden  

 Hur anser ni att situationen ser ut på bostadsmarknaden i Stockholm kommun idag? 

Varför tror ni situationen ser ut som den gör? 

 Hur anser ni att Stockholm kommun planerar för att reducera bostadsbristen? 

 Hur ser bostadsbeståndet ut gällande hyresrätter och bostadsrätter? 

Varför ser situationen ut som den gör? 

 Hur förhåller ni er till argument om en bostadsbubbla i Stockholm? 

 

Byggprocessen 

 Hur ser processen från byggnadsidé till färdigställt bygge ut? 

 Vilken utveckling har produktionskostnader haft de senaste 20 åren? 

 På vilket sätt har byggprocessen utvecklats och förändrats de senaste 20 åren? 

Ur ert perspektiv, hur kan regelverket ändras för att lättare motverka 

bostadsbristen? 
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Bilaga VII – Intervjuguide stadsbyggnadskontoret 

 

Stockholm Kommun 

Stadsbyggnadskontoret – Berit Göransson, strategi- och utvecklingsenheten 

 

Bostadsmarknaden 

 Hur anser ni att situationen ser ut på bostadsmarknaden i Stockholm kommun idag? 

Varför tror ni situationen ser ut som den gör? 

 Hur ser fördelningen ut mellan bostadsrätt och hyresrätt? 

 Hur har bostadsmarknaden förändrats de senaste 20 åren? 

 Hur förhåller ni er till argumentet om en bostadsbubbla i Stockholm kommun? 

 

Fysiska planeringen 

 Hur ser processen från byggnadsidé till färdigställt bygge ut? 

 Hur anser ni att plan- och bygglagen hjälper eller stjälper processen att bygga bort 

bostadsbristen? 

 Hur väljs byggherrar ut till olika byggprojekt? 
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Bilaga VIII – Intervjuguide kommunalt allmännyttigt bostadsbolag 

 

Kommunalt allmännyttigt bostadsbolag 

Familjebostäder, AB Stockholm - Anja Norman, projektenhetschef 

 

 Hur anser ni att situationen ser ut på bostadsmarknaden i Stockholm kommun idag? 

Varför tror ni situationen ser ut som den gör? 

 Hur anser ni att utvecklingen för allmännyttiga bostadsbolag har sett ut i Stockholm 

kommun de senaste 20 åren? 

 Varför tror ni att det byggts så få objekt i Stockholm de senaste åren, med tanke på 

bostadsbristen?  

 På vilket sätt tror ni att bostadsbristen kan lösas? 

 Hur tror ni att framtiden kommer att se ut gällande fördelning av bostadsrätter och 

hyresrätter? 

 Hur sätter ni hyrpriser på era objekt? 

 Hur förhåller ni er till argumentet om en bostadsbubbla i Stockholm kommun? 

 


