
 
Sektionen för ekonomi och teknik           2006-05-17 
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 
C-uppsats 10p 
Handledare: Sven-Ola Carlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vad påverkade prisökningen på bostadsrätter i centrala 
Göteborg under 2005?  

En fallstudie av centrala Göteborgs bostadsrättsmarknad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Johansson  821013 
Tommy Karlsson  821031 
Danyel Ceylan  830729 



 1 

Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen syfte är att undersöka vad som påverkade den markanta prisökningen 
på bostadsrätter i centrala Göteborg under 2005. Studien syftar till att beskriva och 
förklara sambanden mellan de ekonomiska- och oekonomiska faktorer som reglerar 
prissättningen på Göteborgs bostadsrättsmarknad. Faktorer som behandlats i uppsatsen är 
ränta, inkomst, utbud & efterfrågan, demografi, arbetslöshet, BNP, psykologiska faktorer, 
homestyling, lockpriser och den så kallade fastighetsbubblan. En kvalitativ fallstudie har 
genomförts, där fyra personliga intervjuer utgjort den empiriska grunden. 
Respondenterna har varit personer från fyra mäklarföretag med en stor omsättning i de 
centrala delarna av Göteborg. Empirin påvisar vilka faktorer som har haft störst påverkan 
vad gäller prisstegringen, samt hur de påverkat varandra. Studien mynnar ut i en modell 
som visar de fyra mest prispåverkande faktorerna och sambanden mellan övriga mindre 
påverkande faktorer. 
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Förord 
 
Denna kandidatuppsats har skrivits vid sektionen för ekonomi och teknik vid Högskolan i 
Halmstad. Uppsatsen bygger på en fallstudie, där prisstegringen på bostadsrätter i 
centrala Göteborg under 2005 har studerats. 
 
Vi vill tacka följande personer: 
 

- Våra respondenter; Sven-Erik Kristensen, Karl Ljunggren, Henrik Rosengren och 
Jonas Berglund. För att de har tagit sig tid att hjälpa oss genomföra vår 
undersökning. 

 
- Vår handledare Sven-Ola Carlsson på Högskolan i Halmstad som hjälpt oss i 

med- och motgång under hela vår uppsatsperiod. 
 

- Våra opponenter som gett oss konstruktiv kritik och konkreta förslag på 
förbättringar under arbetets gång. 

 
 
 
Halmstad den 17 maj 2006 
 

      
 
 

Danyel Ceylan Christian Johansson 

Tommy Karlsson 
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1   Inledning 
 
Kapitlet ger en beskrivning för problemets bakgrund och hur vår problemformulering 
lyder, samt hur den uppkommit. Vidare klargörs syftet samt en redogörelse för de 
avgränsningar som gäller för uppsatsen. Därefter avrundar vi med studiens disposition.  
 
 

1.1   Problembakgrund 
Få saker engagerar människor så mycket som boendet. Alla behöver någonstans att bo 
under sitt liv och således berör bostadsmarknaden de flesta ett flertal gånger under livet. 
Detta märks även tydligt i media där ämnet ofta är i centrum för intresse och debatt. Ett 
vanligen diskuterat ämne under år 2005, har varit prisökningen på bostadsrätter. De 
största städerna stod för den högsta ökningen, varav Göteborg stod för den högsta 
prisökningen i Sverige under år 2005. Bostadsrätterna i storgöteborg har ökat i pris med 
ett snitt på 32% under 2005.1 
 
I Göteborg råder en stor efterfrågan på bostäder.2 Priserna på bostadsrätter i centrala 
Göteborg har under de senaste tio åren ökat från cirka 5 000 kr per kvadratmeter (1996) 
till cirka 27 000 kr per kvadratmeter (2006), sammantaget blir detta en procentuell ökning 
på cirka 540 % under tio års tid.3 Faktorerna angående prisökningen är flera och i många 
fall väldigt dåligt framförda i media och i tidigare forskning. Det framkommer ofta utförlig 
statistik om prisökningen och det är i huvudsak endast siffror som aktualiseras.  
 
Det som väckte vårt intresse för ämnet var just de exceptionella prisuppgångarna på 
bostadsmarknaden i Göteborgs innerstad under år 2005.  Vi ville analysera och klarlägga 
vilka faktorer som påverkade dessa uppgångar, på grund av att historiska och statistiska 
samband inte alltid går att lita på.  
 
Det är viktigt för hela branschen att veta vad som ligger bakom de stigande 
bostadspriserna. Det är inte bara intressant för köparna utan även för säljarna, banker, 
skattemyndigheten och andra kreditinstitut som verkar på marknaden.  
 
Utifrån ovanstående resonemang ställde vi oss frågande till om alla faktorer verkligen 
aktualiserats och granskats. Vi ansåg att en studie inom området låg rätt i tiden, då 
fastighetsbranschen för tillfället befinner sig i en högkonjunktur.  
 
 
 

                                                
1 http://www.maklarstatistik.se (2006-05-03) 
2 http://www.goteborg.se (2006-05-01) 
3 http://www.maklarstatistik.se (2006-03-05) 



 6 

Kapitel 1 - Inledning 

1.2   Problemformulering 
Vilka faktorer påverkade den extrema prisuppgången på bostadsrätter i centrala Göteborg 
under år 2005? 
 

1.3   Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka bakomliggande faktorer vad gäller 
prisökningen på bostadsrätter i centrala Göteborg. Vi vill beskriva vilka faktorer som 
inverkat på priset, både ur en ekonomisk och en icke-ekonomisk synvinkel. 
 

1.4   Avgränsningar 
Utifrån vår problemställning kommer avgränsningar att ske genom att vi lägger allt fokus 
på bostadsrätter. Småhus, hyreshus och andra fastigheter kommer inte att belysas ur 
någon empirisk synvinkel.  
 
Vi kommer även att avgränsa studien geografiskt genom att vi endast kommer att studera 
bostadsrätterna i Göteborgs centrala delar. Valet föll på de centrala delarna av Göteborg på 
grund av att bostadsrättspriserna var högst i det området under år 2005.  
 
Den tredje avgränsningen kommer att ske genom att vi fokuserar på prishöjningen under år 
2005. Vi tar inte hänsyn till de faktorer som ligger bakom prishöjningar och minskningar 
under tidigare år.  
 
Den sista avgränsningen sker i form av ett bestämt antal faktorer som sak undersökas i vår 
studie. Faktorerna är följande: Efterfrågan & Utbud, Ränta, Inkomst, BNP, Inflation, 
Arbetslöshet, Demografi, Psykologiska faktorer, Homestyling, Lockpriser, Ombildning 
samt Fastighetsbubbla.   
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Kapitel 1 - Inledning 
 
1.5   Det studerade området 
Göteborg, som grundades av Gustav II Adolf och fick sina stadsprivilegier år 1621, är 
idag Sveriges näst största stad. Med nästan en halv miljon invånare är därmed Göteborg 
även Nordens femte största stad. Göteborg använder sig av, som flera andra svenska 
städer, församlingar som administrativ indelning av staden. Göteborgs kommun använder 
sig även av stadsdelar som administrativ indelning, för att hålla ordning på 
fastighetsindelningen.4  
Det är i Göteborgs centrum som de mest extrema ökningarna av bostadsrättspriserna 
skett. Vår studie belyser därmed endast de centrala delarna av Göteborg. Med centrala 
Göteborg behandlas i vår studie följande församlingar: Vasa, Haga, Johanneberg, 
Annedal, Masthuggs, Oscar Fredriks samt Domkyrka (se figur, Göteborg centrum orange 
markering).  
 

                                                
4 http://sv.wikipedia.org (2006-03-04) 
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Figur 1, Beskrivning av det studerade området (orange markering) 

Källa: www.maklarstatistik.se 

Kapitel 1 - Inledning 

1.6   Uppsatsens disposition 
Denna undersökning innehåller sju olika kapitel med tillhörande underrubriker. Vi 
kommer att lägga stor vikt på förståelse och överblickbarhet av studien.  

1.6.1   Dispositionsmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 1 – Inledning 
Under det första kapitlet är studiens problem i fokus. Här presenteras även det 

studerade området. 

Kapitel 2 – Metod 
Det andra kapitlet syftar till att klargöra vilken typ av metod som 

använts för att samla in empirisk data. 
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Figur 2, Dispositionsmodell 

Källa: egen konstruktion 

2   Metod 
 
I detta kapitel presenteras först valet av undersökningsansats, vidare följer 
datainsamling där vi beskriver tillvägagångssättet för insamling av data, urval av  
respondenter, arbetsgång samt validitet och reliabilitet. 
 
 

2.1   Metodval 
Valet av metod grundar sig på hur forskaren tekniskt ska gå tillväga för att kunna samla 
in data och kunna dra korrekta slutsatser utifrån dessa. Beroende på vilka resultat 
forskaren vill uppnå, så lämpar sig vissa ansatser bättre än andra. Det är främst utifrån två 
dimensioner som valet av metod utgår ifrån. Dels om studien ska gå på djupet i ett fåtal 

 Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
Kapitel 3 tar upp och belyser redan befintlig teori och försöker förklara 

relevanta faktorer.  
 

Kapitel 4 – Empiri 
Det fjärde kapitlet fokuserar helt och hållet på den insamlade 

empirin. Intervjuerna återges i sitt fullständiga format. 

Kapitel 5 – Analys 
Här kopplas den behandlade teorin ihop med den insamlade empirin. 

Detta analyseras för att senare resultera i en slutsats.  

Kapitel 6 – Diskussion och slutsats 
I det sjätte kapitlet förs en diskussion kring hela studien för att tillslut 

mynna ut i en slutsats. Här ska problemet få en lösning.  

Kapitel 7 – Vidare forskning 
Här ges kort och koncist förslag till vidare forskning inom samma 

område som vår studie omfattat.  
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fall, så kallad kvalitativ ansats, eller om studien ska undersöka flera fall på bredden för att 
kunna generalisera resultatet för en viss population, kallad kvantitativ ansats.5 
 

2.2   Kvalitativ eller Kvantitativ ansats 
Det finns som sagt två olika sätt att angripa ett problem på, en kvalitativ metod och en 
kvantitativ metod. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ undersökningsansats 
handlar i grunden om två saker. Nämligen hur insamlade data uttrycks samt hur den 
inledande analysen utförs. Den kvalitativa ansatsen uttrycker data i form av text, bilder 
etcetera, och analysen görs i form av verbala resonemang och tankefigurer. Den 
kvantitativa ansatsen uttrycker däremot data i form av siffror som är kodade och analysen 
leder fram till statistiska sammanställningar.6   
Kännetecknande för en kvalitativ ansats är att forskaren inte från början har några 
förväntade slutsatser angående studien. Detta kräver en större följsamhet gentemot det 
man studerar, och man kan under projektets gång kanske tvingas ändra valet av metod. 
Fördelen med en studie som använder sig av en kvalitativ ansats är att den tar hänsyn till 
helheten på ett sätt som den kvantitativa ansatsen inte är kapabel till.7 
I en kvantitativ studie har forskaren en föraning om vad resultat och slutsatser kan leda 
till. Kvantitativa metoder har två fördelar, för det första får man ett objektivt mått på 
sannolikheten att de slutsatser man kommit fram till är korrekta, och för det andra är 
oftast den kvantitativa metoden både enklare och mindre resurskrävande.8 
 
En annan skillnad som man kan urskilja de båda undersökningsansatserna är om de är 
induktiva eller deduktiva. Den kvalitativa metoden är övervägande induktiv, vilket 
betyder att den utvecklar en teori som kan förklara den information som redan finns. Den 
kvantitativa metoden är således övervägande deduktiv, det vill säga att forskaren letar 
information som kan förklara en bestämd teori.9 

Kapitel 2 - Metod 
 
Den kvalitativa ansatsen är den vi valt att arbeta med för att kunna besvara uppsatsens 
problem och syfte. Vi vill gå på djupet och resonera oss fram till slutsatser där det 
insamlade materialet bäst uttrycks i form av ord och tankefigurer. Vi vill utveckla en teori 
som förklarar den information som vi redan har, det vill säga att ansatsen kommer att till 
mesta dels vara induktiv. Vi är inte ute efter några statistiska samband, utan vill hitta 
både medvetna och undermedvetna faktorer som ligger bakom vår problemformulering. 
 

2.3   Fallstudie 
Vid kvalitativa studier används ofta en fallstudie där intresset är riktat mot detaljerade 
och ofta djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall. Fallstudien 
                                                
5 Lekvall, P., Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut (2001) 
6 Lekvall, P., Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut (2001) 
7 http://www.infovoice.se (2006-02-25) 
8 http://www.infovoice.se (2006-02-26) 
9 Merriam, S. B., Fallstudien som forskningsmetod (1994) 
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kännetecknas också utav att man inte är intresserad av att dra särskilt djupgående 
slutsatser om hur de undersökta fallen ligger i förhållande till en målpopulation.  
Fallstudien lämpar sig för studier där endast ett fåtal faktorer påverkar det man är 
intresserad av att undersöka, samt att denna påverkan sker på ett komplext sätt.10 Det 
ringa antalet fall medför också att möjligheten till att generalisera är begränsad.11 
 
Fallstudier anses vara särskilt tillämpliga i utvärderingar, där studieobjekten är mycket 
komplexa. Man vill exempelvis förklara, förstå eller beskriva stora företeelser, 
organisationer eller system, som inte helt enkelt låter sig undersökas med annan metodik. 
En fallstudie kan vidare ha flera avsikter. Den kan vara förklarande, beskrivande eller 
undersökande.12  
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ fallstudie för att djupgående studera de 
bakomliggande faktorer som ligger till grund för de höga bostadspriser, vilka folk är 
villiga att betala i centrala Göteborg. Studien blir till en början undersökande för att 
senare mynna ut i en förklarande analys där både ekonomiska och icke-ekonomiska 
faktorer ligger till grund för vår slutsats. 
 

2.4   Analysmetod 
Vi kommer att analysera de öppna frågor som vi har ställt till våra respondenter. Svaren 
är många och skiftande vilka inte kan behandlas statistiskt. Vi kommer att indela de 
öppna svaren i de olika teman som genomsyrar vår undersökning. Därefter kommer vi att 
redogöra för de likheter och olikheter som uppkommer mellan den teoretiska 
referensramen och vår insamlade empiri.13  
 
 
 

Kapitel 2 - Metod 

2.5   Datainsamling 
Nedan presenteras hur vi gått tillväga för att samla in information och data för att kunna 
genomföra vår studie. Vi kommer att redogöra för två typer av data, nämligen primär- 
och sekundärdata. Därefter förklarar vi varför och vilka respondenter som deltagit i 
studien. 
 

2.5.1   Primärdata 
Primärdata består av information i form av grunddata som man själv samlar in från den 
ursprungliga källan.14 Insamlingen kan ske genom till exempel personliga intervjuer, 
                                                
10 Lekvall, P., Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut (2001) 
11 Lekvall, P., Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut (2001) 
12 Backman, J., Rapporter och uppsatser (1998) 
13 Jacobsen, D., I., Vad, hur och varför?(2002) 
14 Lekvall, P., Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut (2001) 
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enkätundersökningar eller observationer. Vi har valt att använda oss av personliga 
intervjuer vid insamling av primärdata. Detta på grund av att vi vill kunna föra en 
diskussion med respondenten kring ämnet för att verkligen få med alla de påverkande 
faktorerna.  
 

2.5.2   Sekundärdata 
Sekundärdata består av data som redan finns insamlade och sammanställda i något annat 
sammanhang, t.ex. befintlig statistik eller tidigare undersökningar.15 Dessa har insamlats 
genom dels sökningar på Internet, där sökmotorerna Google och Eniro främst har 
använts. Sökorden har bland annat varit prisökning på bostadsrätter, inflation, ränta, 
ombildning, disponibel inkomst, lockpriser och tidigare studier inom 
bostadsrättsprisuppgång. Vi har även använt oss av databaserna Hulda och Libris vid 
Högskolebiblioteket i Halmstad för att söka efter relevant litteratur. Utöver detta så har 
även artiklar och tidigare studier granskats och gett en god input i vårt arbete. 
 

2.5.3   Personliga intervjuer 
För att få reda på uppgifter om ett problemområde måste man vända sig till någon som 
kan ge de önskade uppgifterna. Denne kallas då respondent eller uppgiftslämnare.16 
Valet av respondent är viktigt och olika uppgiftslämnare kan ge vitt skilda bilder av en 
situation, färgade av deras personliga intressen, kunskap med mera. När väl 
uppgiftslämnare är utvalda, är det dags att välja en lämplig frågemetod. Frågemetoder är 
sådana metoder för datainsamling som bygger på att undersökaren ställer frågor till 
respondenten, som i sin tur ger ett godtyckligt svar.17 
Vi har valt att använda oss av en frågemetod kallad ”personlig intervju”. Det innebär att 
frågorna ställs och besvaras muntligt, alternativ skriftligt vid ett personligt 
sammanträffande mellan en intervjuare och en enskild eller en grupp av respondenter.18 

Kapitel 2 - Metod 
 
Den stora fördelen med en personlig intervju är de obegränsade möjligheterna att ställa 
olika typer av frågor. Intervjun kan också bli ganska omfattande om den intresserar och 
engagerar respondenten. Metoden passar bäst när man vill göra omfattande och ingående 
intervjuer. En personlig intervju kan utföras på många olika sätt. Det sätt som lämpade 
sig bäst för vår undersökning, var en ostrukturerad intervju med hjälp av en 
intervjuguide. Den tar upp breda frågeområden med särskilda förberedda följdfrågor som 
man vill ha svar på inom varje område.19 Vi ville komma åt alla de aspekter som kunde 
tas med i beaktningen av vårt problemområde. Därför underlättade det med en flexibel 
och djupgående frågemetod.  
 
                                                
15 Lekvall, P., Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut (2001) 
16 Lekvall, P., Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut (2001) 
17 Lekvall, P., Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut (2001) 
18 Lekvall, P., Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut (2001) 
19 Lekvall, P., Wahlbin, C., Information för marknadsföringsbeslut (2001) 



 13 

Avgörande för att intervjuer ska ge god information är att ställa bra frågor.20 De frågor vi 
arbetade fram i vår intervjuguide är således noga beaktade och testade i fiktiva 
sammanhang. Vi utarbetade även en lista över vilka frågor som kommer att ställas under 
intervjun, listan hade två funktioner: För det första är det ett sätt att översätta 
undersökningens mål till specifika och kanske mätbara termer, och för det andra är det ett 
sätt att motivera respondenten att dela med sig av sin kunskap angående en företeelse 
som studeras.21  
 

2.5.4   Val av respondenter 
Vi har valt att använda oss av fyra stycken oberoende uppgiftslämnare. Dessa är utvalda 
från de företag och områden som har störst omsättning i de centrala delarna av Göteborg. 
Valet gick till så att vi tog kontakt med förutbestämda företag (de med störst omsättning), 
där en diskussion kring lämpliga respondenter fördes. Vi förklarade i detalj vad 
undersökningen gick ut på och vad vi ville få för information. Därmed fick rätt personer 
svara på våra frågor.  
 

2.6   Utvärdering 
Nedan diskuterar vi reliabilitet, validitet samt källkritik i vår studie ur ett kritiskt 
perspektiv. Vad som har gjorts för att stärka trovärdigheten och giltigheten, samt vad som 
eventuellt kunde gjorts bättre. 
 

2.6.1   Validitet 
Validitet innebär att empirin måste vara giltig och relevant. Med det menas praktiskt taget 
att vi mäter det som vi önskar mäta.22 Validitet kan indelas i två delkomponenter, intern 
och extern validitet. Intern validitet handlar om i vilken mån ens resultat verkligen 
stämmer överens med verkligheten, det vill säga om ifall vi mäter det vi tror oss mäta.  

Kapitel 2 - Metod 
 
Validiteten måste alltså bedömas utifrån tolkningar av forskarens erfarenheter istället för 
i termer av verkligheten. Extern validitet innebär i vilken utsträckning resultaten från en 
viss undersökning är tillämpliga även i andra situationer, det vill säga hur pass 
generaliserbara resultaten är från en vetenskaplig undersökning.23 
 
Den interna validiteten kan prövas genom två viktiga åtgärder. Nummer ett är att 
kontrollera undersökningen och slutsatser gentemot andra. Nummer två är att kritiskt 
granska resultaten.24 Vår undersökning styrs till stor del av värderingar och attityder, 
vilka förändras över tiden. Vi har avgränsat uppsatsen till att endast undersöka år 2005, 
                                                
20 Merriam, S., B., Fallstudien som forskningsmetod (1994) 
21 Merriam, S., B., Fallstudien som forskningsmetod (1994) 
22 Jacobsen, D., I., Vad, hur och varför? (2002) 
23 Merriam, S., B., Fallstudien som forskningsmetod (1994) 
24 Jacobsen, D., I., Vad, hur och varför? (2002) 
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vilket minimerar riskerna för att attityderna ändras över tiden. Valet föll på 2005 på 
grund av dem extremt höjda priserna samt att det är lättare att mäta och undersöka 
attityder såpass kort tid tillbaka.  
 

2.6.2   Reliabilitet 
Reliabilitet innebär i vilken utsträckning det finns ett sammanhang eller logik i ens 
resultat. Detta kan stärkas genom att man klargör vilka utgångspunkter och vilket 
perspektiv som styrt undersökningen. För att resultatet ska bli detsamma ett flertal gånger 
på samma person måste variablerna vara konstanta. Får man liknande värden varje gång 
betyder det att mätmetoden har hög reliabilitet. Om resultaten däremot varierar kraftigt 
från de olika undersökningarna innebär det att man har en låg reliabilitet, vilket kan 
orsakas av olika faktorer, exempelvis variationer i sättet att fråga mellan olika intervjuare 
och egenskaper hos individen som kan påverka mätvärden, t ex hälsa, trötthet och 
stress.25  
 
Undersökningens tillförlitlighet kan påverkas av ett fenomen kallat intervjuareffekt. Det 
grundar sig på att intervjuarens närvaro skapar speciella resultat. Vid personliga 
intervjuer kan intervjuaren genom sitt uppträdande eller bara genom ålder och kön 
påverka respondenten. En annan typ av intervjuareffekt är om intervjuaren själv skall 
göra urvalet av respondenter. Medvetet eller omedvetet finns risken att intervjuaren dras 
mot vissa typer av personer i sitt urval. Kontexteffekt är ett annat fenomen som innebär att 
platsen där den personliga intervjun äger rum kan skapa speciella resultat.26  
 
En annan dimension är om undersökningen kommer överraskande för den som 
undersökts eller om den är känd i förväg så att undersökningsobjektet hinner förbereda 
sig på situationen.27 Vi har beaktat dessa moment och försökt anpassa intervjuerna för att 
minimera eventuella brister och fel. 
 

Kapitel 2 - Metod 

2.6.3   Källkritik 
De fel som vi kan se med vår valda metod handlar till stor del av indirekt påverkan av 
våra respondenter. Det finns alltid möjligheter att vårt agerande, lokalen eller 
intervjuguidens upplägg kan ha påverkat svaren vid intervjuerna. Dessa felkällor är 
mycket svåra att mäta och har i möjligaste mån bearbetats för att bli så minimala som 
möjligt.  
 
Andra felkällor som kan ha uppkommit under studiens gång är urvalet av respondenter. 
Det finns alltid en viss risk att välja fel intervjuobjekt, men vi har genom statistiskt 
material och genom god kontakt med respondenterna minimerat denna risk. Valet av 
mäklare, som intervjuobjekt är ytterligare ett val som kan ha påverkat vår studie. Valet 
                                                
25 Jacobsen, D., I., Vad, hur och varför? (2002) 
26 Jacobsen, D., I., Vad, hur och varför? (2002) 
27 Jacobsen, D., I., Vad, hur och varför? (2002) 
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grundar sig på att vi eftersöker bakomliggande orsaker till prisökningen, då krävs det en 
hög kompetens inom området. 
 
Vår insamlade teoretiska referensram är ytterligare en faktor som påverkar vår 
genomförda undersökning. Urvalet av teorin har gjorts från Högskolebiblioteket i 
Halmstad, och detta tenderar till en begränsning av teorin. Sökningar på andra bibliotek 
kunde ha gett andra källor och därmed påverkat referensramen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3   Teoretisk referensram 
 
Kapitel tre inleds kortfattat med vad som påverkar prisstegringen gällande bostadsrätter, 
för att sedan klargöra hur konsumenter fördelar sin disponibla inkomst då olika räntor 
styr hushållens ekonomi. För att förstå varje faktors innebörd skall vi förklara grundligt 
varje faktors roll i ”spelet” och ge en allmän definition av nämnda faktorer. 
 
 

3.1   Nationalekonomiska faktorer 

3.1.1   Jämviktsteorin 
Jämvikt definieras som att efterfrågad kvantitet är lika med den utbjudna. 
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För att kunna beskriva olika egenskapers inverkan på det slutliga försäljningspriset krävs 
en förståelse för de bakomliggande krafterna. Enligt ekonomisk teori är det utbudet och 
efterfrågan som styr priset på bostadsrätterna.28 Det har visat sig att fastighetspriser, 
precis som den allmänna ekonomin rör sig i cykler, detta ger uttryck för att det finns en 
kortsiktig prisförändring som skapar avvikelser ifrån en jämvikt.29 Både utbudet och 
efterfrågan är funktioner av ett antal variabler. Utbudet är en funktion av prisnivån och 
nybyggnadskostnader, medan efterfrågan är en funktion av inkomst, befolkningsstorlek 
och individens preferenser. Med preferens menas att individen föredrar ett objekt framför 
ett annat alternativ, då han maximerar sin nytta. Utbudet och efterfrågan över tid 
påverkas då ovannämnda faktorer förändras över tid.30 
 
Flera delmarknader utgör tillsammans bostadsmarknaden och var för sig fungerar 
delmarknaden som den totala marknaden angående utbud och efterfrågan. Läge, storlek, 
ägandeform och hustyp är exempel på avgränsningar inom delmarknaderna. 
Delmarknaderna som kan påverka bostadsmarknaden är utvecklingen på till exempel 
hyresmarknaden.31 
 

3.1.2   Efterfrågan 
Förändringar i efterfrågan sker snabbare än förändringar i utbudet. Efterfrågeförändringar 
slår igenom direkt på bostadsmarknaden, antingen i form av efterfrågeöverskott, vilket 
resulterar i stigande priser eller efterfrågeunderskott som resulterar i överskott av lediga 
lägenheter. Efterfrågan styrs av köpkraften som i sin tur står i relation till faktorer som 
inkomst och tillgångar. 
 
 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
 
Inkomsten är en avgörande roll för hur mycket individen kan och har möjligheten att 
betala för sitt boende. De flesta spenderar en stor del av sin disponibla inkomst på 
boendet. Stiger inkomsten ökar konsumentens köpkraft som följd. Efterfrågan påverkas 
av förändringar i befolkningsstorleken, det vill säga demografiska förändringar sker. I 
Storstäder är inflyttningen oftast betydligt större än utflyttningen, och när befolkningen 
ökar stiger även efterfrågan på bostäder.32 
 
Individer antas välja det alternativ som på bästa sätt maximerar nyttan enligt de 
preferenser (tycke och smak) individen har. Utifrån individens preferenser och den 
ekonomiska möjliga mängden, begränsas de alternativ individen kan välja mellan. 
Individen antas vara motiverad att välja det mest föredragna konsumtionsalternativet. 

                                                
28 Duboef, Ekonomisk teori, en introduktion, (2004) 
29 Dipascale, D., Wheaton, W., Urban, Economics and real Estate Market, (2004) 
30 Bostadspartementet, Priser och omsättning på bostadsrättslägenheter (1981) 
31 Varian Hal R, Intermediate Microeconomics, (1999) 
32 Varian Hal R, Intermediate Microeconomics (1999) 
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Prisbildningen på bostadsrätter uttrycker således konsumentens vilja att betala för det 
specifika boendet och de egenskaper som den tilltänkta bostaden erbjuder.33  
 
De prispåverkande faktorerna kan variera i styrka, tid och mellan olika orter beroende på 
vilka marknadsförhållande som råder på mikro – och makronivå.34 
 

3.1.3   Utbud 
Utbudet av bostadsrätter är det antal som vid varje given tidpunkt erbjuds till försäljning. 
På kort sikt är utbudet svårt att förändra på grund av trög rörlighet på bostadsmarknaden. 
På lång sikt kan bostadsbeståndet ändras genom nybyggnation, rivning samt omvandling 
eller fusioner av bostadsrätterna. Dessa förändringar är dock marginella och står sällan i 
proportion till den efterfrågan som råder vid det tillfället.  
 
Kostnaden för nybyggnation påverkar utbudet och därmed också prisutvecklingen på 
marknaden. Så länge byggföretagens kostnader är lägre än deras intäkter kommer de att 
fortsätta producera. Ytterligare faktorer som påverkar utbudet är rivningar av fastigheter, 
då detta leder till minskat utbud. Omvandling av en lägenhet innebär till exempel att en 
hyreslägenhet omvandlas till bostadsrätt och detta ökar i sin tur utbudet av bostadsrätter.  
 
Karaktäristiskt för bostadsmarknaden är att utbudet på kort och medellång sikt är relativt 
oelastisk, det vill säga att den är orörlig medan efterfrågan kan variera betydligt snabbare. 
Detta beror på att fastigheter och bostäder har en lång livslängd och är lägesmässigt 
bundna.35  
 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

3.1.4   BNP 
BNP, bruttonationalprodukten, mäter värdet på ett lands produktion av varor och tjänster 
under en viss given period. BNP är det viktigaste måttet på den ekonomiska aktiviteten i 
en viss nation. Bakom BNP-måttet ligger ytterliggare närrelaterade mått, såsom BNP per 
capita och bruttonationalinkomst. Det ligger ett stort statistiskt arbete bakom för att få 
fram de rätta måtten och tillsammans sammanfattas de i nationalräkenskaperna, som 
ligger till grund för flera viktiga ekonomiska beslut och beräkningar.36 BNP måttets 
viktigaste uppgift är att ge information om kortsiktiga svängningar i den ekonomiska 
aktiviteten. Vid längre jämförelser är det vanligt att faktorer såsom 
befolkningsutveckling, ekonomiska struktur med flera påverkar BNP mer än själva 
förändringen i produktionen. Den ekonomiskt långsiktiga tillväxten bestäms av flera 
viktiga faktorer såsom antalet arbetade timmar, investeringsnivå med flera. De 
ekonomiskt långsiktiga faktorerna är i sin tur beroende av olika ekonomiska förhållanden 

                                                
33 Varian Hal R, Intermediate Microeconomics (1999) 
34 Varian Hal R, Intermediate Microeconomics (1999) 
35 http://www.amosweb.se (2006-03-01) 
36 Fregert, K., Jonung, L., Makroekonomi (2005) 
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på marknaden, till exempel hur väl konkurrensutsatt ekonomin är och vilka incitament 
som olika aktörer har på marknaden37.  
BNP per capita delar upp BNP per invånare istället för att lägga ihop all produktion av 
varor och tjänster. Måttet används till största del för att göra jämförelser över tiden och 
mellan länder. Jämförelserna utförs med hjälp av tidsserieperspektivet, vilket visar hur 
mycket rikare eller fattigare ett land är idag än under tidigare perioder. Jämförelserna kan 
även göras med hjälp av tvärsnittsperspektivet, vilket visar hur mycket rikare eller 
fattigare ett land är än andra länder just nu38.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3, BNP-utvecklingen i Sverige, i 2000 års fasta priser 

Källa: www.scb.se 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

3.1.5   Ränta 
Ränta är avkastningen på investerat eller utlånat kapital. Räntemarknaden brukar ofta 
delas in i en obligationsmarknad och en penningmarknad. På obligationsmarknaden 
handlas värdepapper och obligationer, medan handeln på penningmarknaden omfattar 
statsskuldväxlar. Penningmarknaden är ett samlingsbegrepp för marknader för 
räntebärande tillgångar som emitteras med löptider i regel upp till ett år. 39 
Räntan är från låntagarens sida kostnaden för att låna pengar och utifrån långivarens sida 
är det intäkten för att låna ut sina pengar.40 Bakomliggande faktorer påverkar ränteläget 
(nivån på räntan) och den bestäms av ett komplicerat samspel mellan flera faktorer. 
Främst förväntad inflation, räntenivån i utlandet, konjunkturläget och den penningpolitik 
som förs.41 Det finns olika alternativ att låna pengar och utlåning sker genom lång eller 

                                                
37 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, fastighetsnomenklatur (2005) 
38 Fregert, K., Jonung, L., Makroekonomi (2005) 
39 Sveriges Riksbank, Finansiell stabilitet (2004) 
40 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, Fastighetsnomenklatur (2005) 
41 http://www.ne.se (20060320) 
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kort ränta. Den korta räntan bestäms på kort sikt och riksbanken har stor makt att kunna 
styra den korta räntan.  
I verkligheten styr riksbanken endast de extremt korta lånen, som löper från dag till dag. 
Samtliga räntor tenderar att röra sig i samma riktning, vilket gör att Riksbanken kan 
påverka det allmänna ränteläget genom att styra de korta räntorna.42 

 
Figur 4, Ränteuppgifter 2001-2005 

Källa: www.spintab.se  

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

3.1.6   Inflation 
Ursprungligen användes ordet inflation för att beteckna en egenskap hos pengar nämligen 
att pengar blev mindre värda. Detta inträffar när alla priser i en ekonomi ökar lika mycket 
över tiden. När inflationen råder stiger hushållens inkomster lika mycket som deras 
utgifter. Inflationen i denna bemärkelse kan i princip bara uppstå som en följd av att 
centralbanken tillhandahåller för stora mängder pengar. Motsatsen till inflation är 
deflation, vilket innebär en sänkning av prisnivån.43 Inflationen har även effekt på 
kreditmarknaden. Skulle inflationen vara lika hög som avkastningsräntan, skulle 
förtjänsten av investeringen utebli.44 Inflation betyder att den allmänna prisnivån stiger, 
det vill säga pengarna du innehar blir inte lika mycket värda. Det vanligaste 
inflationsmåttet kallas KPI, konsumentprisindex. Måttet utgår ifrån det genomsnittliga 
hushållets konsumtion. Riksbanken använder sig av ett inflationsindex de kallar UND1X. 
Måtten belyser oftast en viss typ av varor och man måste vara medveten om detta när de 
                                                
42 Fregert, K., Jonung, L., Makroekonomi (2005), 
43 Case, K,E., Fair, R,C., Gärtner, M., Heather, K., Economics (1999) 
44 Copeland, T,E., Weston, F,J., Shastri, K.,Financial Theory and Corporate Policy, 4th ed (2004) 



 20 

utläses.45 Effekterna som uppstår av inflation är i högsta grad beroende av om inflationen 
är förväntad eller inte. Vid en väntad inflation kan företag och människor säkra 
penningvärdet genom att ”låsa” sina kontrakt eller en specifik ränta. Inflationen har då 
ingen större effekt, utan kontentan som framkommer är att de flesta binder sina räntor 
och företagen skyddar sina kontrakt genom indexering. Effekterna av en oväntad inflation 
blir således helt annorlunda. Människor och företag kan gynnas, till exempel låntagare, 
medan andra kan missgynnas, till exempel småsparare och långivare.46 En vanlig 
uppfattning bland dagens ekonomer är att en hög inflation är farlig för den ekonomiska 
tillväxten i landet. På lång sikt kan en hög inflation leda till högre arbetslöshet och fokus 
läggs därefter på att hålla nere arbetslösheten för att hålla inflationen på en bra nivå.47 
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Figur 5, Inflationsutvecklingen i Sverige sedan år 1830 

Källa: www.scb.se 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

3.1.7   Inkomst  
Inkomstutvecklingen är en av de faktorer som är av stor vikt för att undersöka sambandet 
med prisutvecklingen.48 Med disponibel inkomst avses den summa som återstår för 
konsumtion och sparande efter skatter och avdrag är gjorda49 
 
Inkomsten beräknas som summan av de skattepliktiga inkomsterna (lön och bidrag) och 
de skattefria bidragen. Summan subtraheras med den uppkomna skatten och övriga 
negativa transfereringar (avgifter). I Europa räknar man inte in kapitalvinst/kapitalförlust 
(förr: reavinst/reaförlust) i den disponibla inkomsten. Dock räknar traditionell svensk 
statistik även med dessa. Den disponibla inkomsten kan även delas in per medborgare 
och kallas då disponibel inkomst per capita50. Nedan visas en figur över hur den 
disponibla inkomsten för hela Sverige varierat under de senaste 10 åren. 
                                                
45 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, Fastighetsnomenklatur (2005) 
46 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, Fastighetsnomenklatur (2005) 
47 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, Fastighetsnomenklatur (2005) 
48 Sveriges Riksbank, Den svenska finansmarknaden (2004) 
49 http://www.scb.se (2006-03-27) 
50 http://www.scb.se (2006-03-29) 
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Figur 6, Den totala disponibla inkomstens utveckling sen år 1993 i Sverige 

Källa: egen konstruktion 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

3.1.8   Arbetslöshet 
Låg arbetslöshet, även betecknad full sysselsättning, är ett av de viktigaste målen för 
svensk stabiliseringspolitik. Det vill säga den politik som är inriktad på att styra Sveriges 
samhällsekonomi. Undersökningen som utforskar hur stor arbetslösheten är består av de 
tre huvudkategorierna: sysselsatt, arbetslös eller ej i arbetskraften. De arbetslösa och 
sysselsatta utgör tillsammans Sveriges arbetskraft och alla som har arbetat mer än en 
timme den senaste veckan räknas som sysselsatta. År 2004 uppgick den relativa 
arbetslösheten i Sverige till 5,5 % (antalet arbetslösa/antalet i arbetskraften).51  
 
Definitionen arbetslös förklaras enligt AKU (arbetskraftundersökningarna), personer som 
saknar arbete men som vill och kan arbeta och har sökt arbete under de senaste fyra 
veckorna eller avvaktar nytt arbete inom fyra veckor.52  
 

                                                
51 Fregert, K., Jonung, L., Makroekonomi (2005), 
52 Fregert, K., Jonung, L., Makroekonomi (2005), 
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Figuren nedan visar hur arbetslösheten varierat procentuellt i förhållande till arbetskraften 
i Sverige sedan 1999.  
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Figur 7, Arbetslöshet i procent av arbetskraften i Sverige, ålder 16-64 år 

Källa: www.scb.se 
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3.2   Icke-ekonomiska faktorer 

3.2.1   Demografi, Åldersstruktur 
Sverige har under 1900-talet fått en ändrad åldersstruktur. Antalet födda har varierat i 
form av cykler där en generation med många barn leder till att flera barn föds 20-25 år 
senare. Till följd av de höga födelsetalen runt 1940-talet blev födelseantalet även högt 
runt 1960-talet. I genomsnitt föder kvinnor nu sitt första barn senare åldersmässigt än 
tidigare och babyboomen år 1990 härleds till 1960 års höga födelsetal. 
Åldersfördelningen mellan kvinnor och män år 2004 var i stort sett lika. Männen är fler i 
samtliga åldersklasser upp till 63 års ålder medan kvinnorna är fler från 63 år och uppåt.53  
 

                                                
53 SCB,. Beskrivning av Sveriges befolkning (2004) 
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Figur 8, Demografin i Sverige, 2004. 

Källa: www.scb.se 
 
 

3.2.2   Psykologiska faktorer 
De psykologiska faktorer som påverkar bostadsrättspriserna har sina grunder i dels 
mäklarens roll och dels i den allmänna samhällssituationen. Media tolkar rapporter, 
räntor och statistik, vilket förmedlas till allmänheten och en bild av samhällssituationen 
skapas. Information av karaktären med sjunkande räntor och statistik över en positiv 
prisutveckling av bostadsrätter, skapar en psykologisk effekt om att det är läge att köpa 
en bostad. Om flera köpare är intresserade av samma objekt skapas omedvetet en bild hos 
intressenten att priset för boendet kan stiga vilket då tas med i kalkylen.54 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

3.2.3   Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt 
Hyresgäster har rätt att genom en förening förvärva fast egendom för ombildning av 
hyresrätter till bostadsrätter. Egendomen måste innehålla minst tre lägenheter och minst 
två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna måste skriftligen ha förklarat sig intresserade 
av ombildningen. Dessa medlemmar måste också vara medlemmar i 
bostadsrättsföreningen och i vissa fall även vara folkbokförda på fastigheten.55  
Hyresgästerna måste anmäla sitt intresse till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Intresseanmälan skall utföras av en 
bostadsrättsförening för hyresgästernas räkning. Intresseanmälan är giltig i två år och 
innebär att fastighetsägaren inte får sälja fastigheten utan att först erbjuda föreningen om 
köp. Detta erbjudande kallas hembud. Hembudet antas genom att föreningen inom tre 

                                                
54 Barnekow, E., Demografi och finansmarknad (2002) 
55 http://www.notisum.se (2006-02-15) 
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månader skriftligen anmäler till hyresnämnden att föreningen beslutat att förvärva 
egendomen.56 En ekonomisk plan måste upprättas av bostadsrättsföreningen innan beslut 
om köp kan fattas. Föreningen kan söka lagfart på fastigheten först efter att 
fastighetsägaren skrivit under ett köpebrev och köpeskillingen erlagts.57 
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Figur 9, Antalet ombildade hyresrätter till bostadsrätter år 2000-2005 

Källa: egen konstruktion 
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3.2.4   Lockpriser 
Att fastighetsmäklare sätter ut lockpriser innebär att utgångspriset sätts på en låg nivå, 
lägre än det förväntade försäljningspriset. Detta gör man i syfte att fler potentiella köpare 
ska komma till visningarna. På så sätt får man in fler bud och därmed ett högre slutpris. 
Enligt Lars Kilander, VD på Mäklarsamfundet är det i slutändan verkligheten som vinner, 
det vill säga bostadens marknadsvärde. Detta är mest ett Stockholmsfenomen och är ett 
växande problem när det gäller bostadsrätter. En undersökning som SvD Näringsliv har 
genomfört visar att det faktiska priset ligger 30 procent över utropspriset, vilket kan verka 
vilseledande för kunderna. Detta fenomen har blivit både grövre och vanligare trots att 

                                                
56 http://www.notisum.se (2006-02-16) 
57 http://www.fc.se (2006-02-20) 
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Mäklarsamfundet förbjöd mäklarna att sätta för låga utropspriser. Att sätta ut lockpriser 
innebär således brott mot god mäklarsed och marknadsföringslagen.58      
    

3.2.5   Homestyling 
Målet med Homestyling är att få en snabbare försäljning på bostäder och bättre betalt. 
Homestyling innebär en förändring av bostadens inomhusmiljö där renhet och neutralism 
eftersträvas. Det vill säga att förbättra ett hem inför försäljning. Att styla sitt hem inför en 
visning är en av de hetaste trenderna i USA och England, som smittat av sig till Sverige. 
Att låta göra en Homestyling är en process av organisering, ommöblering, rengöring samt 
uppdatering av textilier och utsmyckning. Slutresultatet efter en styling har bara till 
uppgift att visa potentiella kunder den bästa sidan av hemmet.59 Normalt så stiger 
slutpriset på ett objekt med 8-12% efter att Homestyling har använts.60 
 

3.2.6   Fastighetsbubbla 
Angående om vi befinner oss i en fastighetsbubbla eller inte, finns det delade meningar 
om. När priserna på bostadsrätterna är så pass höga som idag, anser vissa professorer att 
fastighetsbranschen befinner sig i en bubbla som inom kort tenderar att spricka. Enligt 
Bengt Turner, professor i nationalekonomi med inriktning mot fastighetsmarknadernas 
ekonomi vid institutet för bostadsforskning, så har räntan inte förändrats mycket och 
inflyttningen till de stora städerna är inte heller särskilt stark. Han menar att det finns 
inget riktigt skäl för att priserna ska gå upp så mycket, vilket kan vara en varningssignal. 
Nu varnar också ekonomer att en ny bostadsbubbla kan drabba storstäderna.61 Bland de 
som inte tror att vi befinner oss i en fastighetsbubbla finns Föreningssparbankens 
fastighetsbyrå. De menar att något stort måste ske exempelvis på arbetsmarknaden, för att 
en bubbla ska bildas och kanske till och med spricka.  
 
 
 

4   Empirisk studie 
 
Den empiriska studien syftar till att få en tydligare förståelse för de olika faktorer som 
påverkat bostadsrättsprisernas utveckling. Intervjuer har gjorts med fyra olika 
respondenter som representerar fyra olika mäklarbyråer i centrala Göteborg. Vi har 
ställt samma frågor till respondenterna för att förenkla sammanställningen. (se bilaga 1) 
  
 

                                                
58 http://www.di.se (2006-04-12) 
59 http://www.homestyling.se (2006-04-15) 
60 http://www.housing.se (2006-04-16) 
61 http://www.di.se (2006-04-12) 
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4.1   Intervju med Bjurfors 
Intervju med Sven-Erik Kristensen försäljningschef på Bjurfors i centrala Göteborg. 

4.1.1   Nationalekonomiska faktorer 

Efterfrågan och Utbud 
Under slutet av år 2004 fanns ett extremt stort utbud av bostadsrätter i de centrala delarna 
av Göteborg. Utbudsökningen får med sig mer folk som vill ha lägenheter och utbudet 
minskade sedan under hela 2005 och blev minimalt under hösten. Den höga efterfrågan 
minskade inte i samma takt som utbudet varav priset steg. Inflyttandet av människor till 
Göteborg var stort och många väljer i första hand de centrala delarna av Göteborg vid 
sökande av bostad.  
 
Utbudet har minskat under hösten år 2005, då hus och lägenhets utbud hänger ihop. Finns 
det få hus på marknaden så finns det även lite lägenheter ute. När det gäller nyproduktion 
i centrala delarna av Göteborg, så är den begränsad. Däremot så byggs det mycket kring 
vissa yttre delar av Göteborg, men om folk söker sig in i centrala delarna så är det läget 
de eftersöker. Gemene man eftersträvar att bo i centrum. 
 

Inkomst och ränta 
I de centrala delarna av Göteborg så har den disponibla inkomsten ökat väldigt kraftigt 
under det senaste året. Detta är en viktigt faktor till prisökningen. Den låga räntan har 
självklart också varit en pådrivande faktor. Men mer ur en psykologisk effekt då en 
väntan efter höjd ränta som aldrig uppkom, fick folk att på nytt våga låna upp kapital och 
tro på fastighetsmarknaden. 
 

Arbetslöshet & Demografi  
Göteborg har en väldigt bra arbetssituation just nu, arbetslösheten för dem som bor i de 
centrala delarna är låg. Det är oftast välutbildade akademiker som söker sig till centrum 
och har därefter en stark betalningsvilja. De unnar sig ett bra boende och lägger helt 
enkelt mycket pengar på sin bostad. Det är mest ”tryck” på inflyttningen till 1:or och 
3:or, där själva inflyttningen påverkar priset mer än 40-talisterna.  

Kapitel 4 – Empirisk studie 

4.1.2   Icke-ekonomiska faktorer 

Demografi 
De så kallade 40-talisterna flyttar tidigare in till centrum än innan. Tidigare var det 
fysiska faktorer som påverkade valet av bostad, till exempel om man inte klarade av att 
sköta sin trädgård var man tvungen att lämna huset och flytta till en lägenhet. Steget efter 
de fysiska förutsättningarna kom när folk flyttade ifrån sina villor när de blev 
pensionärer. Nu flyttar man in till lägenhet redan när barnen är tonåringar. Det syns en 
tydlig trend att 50-talisterna redan nu börjar röra på sig ifrån sina hus till lägenheter.  
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Psykologiska faktorer 
De psykologiska faktorerna är viktiga för priset. De är svåra att mäta och uppkommer 
oftast i form av en speciell känsla. Räntan ökade aldrig under 2005 och det var självklart 
en viktig faktor, men än mer viktig var att massmedia spelade upp scenariot att den skulle 
höjas. Effekten av att folk trodde den skulle höjas men den inte rörde sig var en väldigt 
viktig faktor, detta på grund av att räntan är den enskilt största faktorn för att människor 
skall kunna ta lån och investera i lägenheter. Massmedia styr de psykologiska faktorerna 
på så vis att om räntan skulle röra sig mer än väntat, så förstorar media upp det och pekar 
på att hela fastighetsbranschen kommer rasa. Människor som forskar i ämnet och 
publicerar forskningsrapporter har en pådrivande psykologisk faktor. Rapporterna är mer 
spekulering än ren fakta.   
 

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt 
Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter är ett vanligt fenomen i Göteborg. Det sker 
cirka 1500 ombildningar per år. Rent ekonomiskt borde ombildningen sänka priset på 
grund av ett större utbud av lägenheter. Men utbudsökningen gör människor mer 
medvetna och fler får upp ögonen för bostadsrätter och därefter ökar priserna.  
De som bor i lägenhet strävar oftast att hitta ett hus att flytta till medan de som bor i hus 
oftast eftersöker lägenhet. 
 

Homestyling 
Homestyling är verkligen ett hett ämne. Det är viktigt för mäklaren och säljaren att kunna 
presentera lägenheten på ett bra och snyggt sätt. Lägenhetssäljarna under 40 år är mer 
medvetna om hur viktigt ett snyggt hem är och är därmed mer beredda på att göra 
förändringar. Objektsbilden är väldigt viktig vid exempelvis annonsering på nätet och i 
tidningar. Det är viktigt att själva bilden är bra tagen. Bjurfors hus och lägenheter 
fotograferas av enbart professionella fotografer. Säljaren få tips och råd från fotografen 
angående hur möblering och dylikt kan höja statusen på bilden. Gemene man fixar till 
lägenheten efter rekommendationer.  
 
 

Kapitel 4 – Empirisk studie 
 
Bjurfors tar även hjälp av professionella stylare om lägenheterna står tomma till exempel 
vid dödsbon. Mer och mer styling kommer att göras av dig själv i framtiden eller med 
hjälp av någon professionell stylare. Företag som stylar om hela lägenheten och byter ut 
möbler etcetera kommer mer och mer att försvinna. Hela modet har ökat folks 
medvetenhet om homestyling. En lägenhet som är städad och ”stylad” säljs mycket 
snabbare och priset ökar lättare. Nu behövs inte upplysningen längre, för folk är mer 
medvetna om det. Detta ökar priset automatiskt. 
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Ofta är det känslan som avgör om man köper eller inte. Möbleringen och stylingen har 
därför en viktig psykologisk faktor.  
 

Lockpriser 
Lockpriser förekommer inte i Göteborg, det är enbart ett Stockholms fenomen. Detta på 
grund av att det är öppna visningar. Alla som vill får komma och det är viktigt för 
mäklarna att ha många människor på visningarna. Senare har de inte klarat av 
budgivningen på ett riktigt sätt. Det är självklart svårt att sätta det rätta priset och man 
utgår ofta ifrån en närliggande fastighetsförsäljning. Det pris som presenteras i annonsen 
skall kunna accepteras. Det är viktigt att vid visningen eller på annat sätt visa kunden 
vilka premisser som gäller vid prissättning. Det finns inga lagar att följa utan god 
mäklarsed skall följas. Kunden har all makt och har all rätt att avbryta försäljningen. 
Köparen har även han all rätt att avbryta förhandlingen, så länge inga kontrakt är 
underskrivna. Fortsätter ”lockpriserna” kommer vi troligtvis att få se en förändring 
genom att exempelvis buden blir bindande. 
 

Fastighetsbubbla  
Fastighetens disponibla inkomst per boende minskar, vi skuldsätter oss mer och mer i 
pengar och ören. Men delen av inkomsten som går till räntor med mera är mindre än 
tidigare. Detta hänger även ihop med räntekostnaden som har blivit lägre.  
Massmedia styr och vid uppgång i priserna så skrivs det mycket om fastighetsbubbla, 
men när väl nergången kommer så blir det ”sju resor värre”. Det börja talas om kris och 
att fastighetsbubblan snart spricker. 
 

Framtiden 
Priserna kommer att fortsätta öka, inte lika mycket men på ett 10-års perspektiv kommer 
priserna att öka. Om priserna fortsätter upp i samma takt som år 2005 måste den 
disponibla inkomsten hänga med och då möts vi av inflation det vill säga prisstegring.  
Räntorna kan inte bli mycket bättre (lägre) och centrala Göteborg växer. Haga och Linné 
var inte med i centrala delarna för 10 år sedan. Utbudet på lägenheter i Göteborg är litet, 
vilket gör det jättesvårt att få tag på en lägenhet och det medför att priserna kommer att 
fortsätta uppåt. Mitt i smeten kommer priserna inte att minska. Ökningarna kommer att 
ske i trappsteg, men ökningarna som varit under de fem senaste åren kommer inte att 
överträffas.  

Kapitel 4 – Empirisk studie 

Trappstegsmodellen 
Enligt Sven-Erik har det under år 2005 skett en så kallad trappstegmodell. Under året har 
priset ökat mest i de centrala delarna medan närliggande stadsdelar har planat ut i pris. 
Under 2004 ökade bostadsrättspriserna i de områden som ligger lite utanför centrum. När 
en viss prisgräns uppnås i en stadsdel, så tenderar folk att söka sig till andra delar av stan. 
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Under andra halvåret 2005 så tog de centrala delarna av Göteborg sitt ”trappsteg” upp i 
pris. De närliggande områdena planade ut och centrum fick en skjuts uppåt i ”trappan”.  
  

4.2   Intervju med Mäklarhuset 
Intervju med Karl Ljunggren, fastighetsmäklare på Mäklarhuset i Göteborg. 

4.2.1   Nationalekonomiska faktorer 

Efterfrågan och utbud 
Antalet bostadsrätter i de centrala delarna är inne i ett ganska statiskt läge samtidigt som 
det hela tiden flyttar in nya människor till Göteborg, och de som vill och kan efterfråga 
bostadsrätter blir bara fler och fler. Utbudet ökar med hjälp av ombildningar från 
hyresrätter till bostadsrätter, men de är så få att de inte påverkar priset. Efterfrågan av 
bostäder ökar i de centrala delarna medan utbudet är statiskt. 
 

Ränta 
Räntan har sedan 2004 varit låg, och är en mindre viktig faktor som påverkat 
prisstegringen under 2005. Visst påverkar det den låga räntan de höga prisnivåerna men 
inte den specifika prishöjningen under år 2005.  
 

4.2.2   Icke-ekonomiska faktorer 

Demografi 
En av de viktigaste faktorerna för fastighetsmarknaden är positiv befolkningsutveckling. 
Detta på grund av att det inte sker några nya tillskott av bostäder i de centrala delarna i 
Göteborg, utan att det sker mer ombildningar från hyreslägenheter till bostadsrätter.  
De flesta 40- och 50-talister tycker generellt inte centralt belägna bostäder passar deras 
behov bäst. Däremot de bostäder som ligger lite utanför stan är mer attraktiva för dem. 
Klart att de i viss mån flyttar till de centrala delarna och att de då bidrar till 
prisutvecklingen, men extern inflyttning är en viktigare och starkare faktor. En annan 
generation är akademikerna och de studenter som inte får tag på studentlägenheter, de 
tvingas då gå in och köpa bostadsrätter, oftast centralt. Men generellt sker detta inte om 
man inte är tvungen. 
 
 

Kapitel 4 – Empirisk studie 

Psykologiska faktorer 
Att det skulle vara attraktivt att bo i de centrala delarna är en psykologisk faktor, men 
detta har inte avspeglats på priserna under 2005. När efterfrågan år såpass stark som den 
är och har varit, så påverkar inte de psykologiska faktorerna priset nämnvärt.  
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Ombildning från hyresrätter till bostadsrätter 
Ombildningen borde innebära att marknaden kyls av, men antalet ombildningar har inte 
varit så många att detta har skett. Mängden bostadsrätter har ökats, men inte i den mån att 
priset har förändrats.  
 

Homestyling 
Ett mer modernt sätt att öka sitt värde vid försäljning av sin bostadsrätt skulle komma att 
heta homestyling. De flesta mäklarfirmor har ett samarbete med konsulter som hjälper 
säljare att göra om sina lägenheter innan visning. Detta är egentligen inget nytt men 
homestyling har ökat de senaste åren, dock inte i någon större omfattning 
 

Lockpriser 
Beträffande lockpriser, så har det även förekommit i Göteborg. Det har skett häftiga 
budgivningar, och mäklarna har inte skött detta som man borde. Slutar budgivningen på 
40-50 procent över begärt pris, så har man misslyckats. Mäklaren måste följa god 
mäklaretik. Lockpriser är dock främst ett Stockholmsproblem och inte så stort problem i 
de västra delarna av Sverige.  
 

Fastighetsbubbla 
Framtidens bostadsrättspriser kommer påverkas av demografiska faktorer och hur mycket 
det kommer att byggas, då det till stora delar handlar om byggekonomiska frågor och 
befolkningsutveckling.  
En borgerlig valseger kommer att innebära försäljning av kommunala fastigheter, vilket 
påverkar marknaden negativt genom att det då kommer ut mycket begagnade 
bostadsrätter. Prisökningen kommer dessutom att fortsätta med upp till 5-10 procent nästa 
år. Att detta är en fastighetsbubbla finns inga tendenser på. Skulle priserna gå ner med 20 
procent från dagsnivån, så skulle inte detta innebära någon större risk med tanke på de 
senaste årens uppgångar. 
 
 
 
 

Kapitel 4 – Empirisk studie 

4.3   Intervju med Skandiamäklarna 
Intervju med Henrik Rosengren, fastighetsmäklare på Skandiamäklarna i Göteborg. 
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4.3.1   Nationalekonomiska faktorer  

Efterfrågan och Utbud 
Hyresrätterna är svåra att få tag på så därför ökar efterfrågan på bostadsrätter och därmed 
trissas priserna upp. Räntorna hade stor betydelse för prisstegringen under 2005, då de 
var exceptionellt låga. Folk vill bo centralt och blir då tvungna till att köpa bostaden om 
det inte finns några att hyra. 40- och 50-talisterna som förväntas flytta från sina hus till de 
centrala delarna av Göteborg har inte märkts av hittills. De har ekonomiska resurser och 
är inte priskänsliga vid köp av centrala bostadsrätter nu när priserna är höga. 
 

Ränta och inflation 
Inflationen och räntan har helt klart påverkat priserna. Detta genom att folk är villiga att 
låna pengar för att placera i en bostad. Trots att räntan gått upp senaste tiden så fortsätter 
man låna till bostäder. Någon avmattning på marknaden har ännu inte märkts av. 
Det är dyrast att bo i city då det är attraktivt att bo centralt. De som vill köpa en central 
bostad men inte fått tag på någon, eller tycker att det är för dyrt, letar efter bostad en bit 
utanför city. Detta har fått följderna att bostadsrätterna i dessa områden får 
innerstadspriser, det vill säga att priserna stiger i områden utanför centrala Göteborg, då 
efterfrågan på dessa ökar (den så kallade trapstegsmodellen).  
 

4.3.2   Icke-ekonomiska faktorer 

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt 
Angående ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter, så har det genomförts mer och 
mer under de senaste åren. Cirka 2500 lägenheter har gjorts om till bostadsrätter hittills 
och förväntas öka de kommande åren. Det har dock inte skett lika många ombildningar i 
Göteborg som i Stockholm. Anledningen till att folk vill köpa en bostadsrätt är att de vill 
investera och betala av till sig själva, istället för att betala till en hyresvärd. Att köpa en 
bostadsrätt tenderar att ge en lönsam investering.  
 

Psykologiska faktorer, läge & homestyling. 
Det som först påverkar priset är det geografiska läget då det är den viktigaste faktorn. En 
annan faktor som höjer priset är homestyling, vilket blivit mer populärt på sistone. Dock 
har detta inte skett i någon större omfattning ännu, då man bara tar hänsyn till ytskiktet i 
bostaden.  
 

Kapitel 4 – Empirisk studie 

Lockpriser 
Att lockpriser fått mycket uppmärksamhet på sistone beror på all diskussion i tv och 
tidningar. Som mäklare vill man inte kopplas till detta, utan vill komma ifrån 
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lockpriserna. En regel är att säljaren ska kunna acceptera startbudet. Lockpriser är främst 
ett Stockholmsfenomen och det är mindre firmor som sysslar med sånt.  
 

Fastighetsbubbla 
Framtidens bostadsrättspriser kommer att öka lite svagt, vilket är bra så att det inte skenar 
iväg allt för mycket. Kraftiga ränteökningar, högre arbetslöshet eller krig skulle kunna 
påverka priserna negativt. Att vi skulle befinna oss i en fasighetsbubbla tror jag inte på, 
men priserna kommer att gå ner förr eller senare. Det hör till det naturliga. 
 

4.4   Intervju med Föreningssparbanken Fastighetsbyrå 
Intervju med Jonas Berglund, fastighetsmäklare på Föreningssparbanken Fastighetsbyrå 
i Göteborg. 

4.4.1   Nationalekonomiska faktorer 

Efterfrågan och utbud 
Det finns fortfarande människor som inte får den boendeform de eftersöker. De söker 
hela tiden finare och finare boende men på grund av bristen på lägenheter så hittar inte 
människor det de söker. I de centrala delarna av Göteborg finns ett relativt stort utbud av 
exklusiva lägenheter och efterfrågan är därefter väldigt stor. Segregationen märks 
tydligare och tydligare i de centrala delarna. De som har råd att bo i centrum är oftast 
välutbildade akademiker som har ett välavlönat jobb, eller kapitalstarka människor med 
mycket pengar i plånboken. Detta är faktorer som tydligt märks och som bidrar till ökad 
klasskillnad i samhället.  
 

Ränta och Inkomst 
Under år 2005 har inflyttningen till Göteborg ökat i samband med ett väldigt ekonomiskt 
gynnsamt läge i Sverige. Gemene man har ökat sin disponibla inkomst och räntan har 
varit väldigt låg och stabil. Fler människor flyttar och det blir svårare att överhuvudtaget 
få tag i en lägenhet.  
 

4.4.2   Icke-ekonomiska faktorer 

Demografi 
Åldersstrukturen påverkar mer än nybyggnationen av lägenheter i Göteborg. 

Kapitel 4 – Empirisk studie 
 
De som är födda under 1940- och 1950-talet har oftast bil och närhet till garage och har 
väldigt svårt att släppa denna fördel. För att uppnå deras krav krävs närhet till garage med 
mera och således flyttar de hellre till ytterområden som är anpassade för människor med 
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bil och dylikt. Det finns väldigt få 40-talister i stadsdelen Linné i jämförelse med 
Sveriges åldersstruktur. Många väljer att bo kvar i sina hus på grund av att de har väldigt 
svårt att släppa sina fördelar med garage med flera. De hittar helt enkelt inte de boende de 
eftersöker och bor kvar både billigare och bättre i sina befintliga hus.  
  

Psykologiska faktorer 
Psykologiska faktorer påverkar självklart priset. Linné och Vasastaden har ett högre pris 
på grund av en finare ”stämpel”. Detta framkommer tydligare och tydligare desto större 
segregationen blir och det gör den tydligt just nu. 
 

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt 
Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter bör rent ekonomiskt påverka priserna 
negativt. Under 2005 har efterfrågan varit enormt stor och ombildningen har inte 
påverkat priserna nämnvärt. De som ombildar sin lägenhet är oftast dem med en mindre 
lägenhet, exempelvis 1 Rum och Kök. De som ombildar hyresrätten är oftast ute efter en 
ny lägenhet som tenderar att vara mycket större, till exempel 3 Rum och Kök. Denna 
process bidrar till ökad konkurrens och helt enkelt en ökad efterfrågan.  
 

Homestyling 
Homestyling har ökat priserna på vissa specifika platser i Göteborg, men det är ingen 
generell faktor som ligger till grund för prisökningen. Om allt skulle vara ”homestylat” så 
skulle inte det ha någon effekt överhuvudtaget. Att homestyla sitt hem kommer att vara 
populärt under några år till och kommer att utmynna i att folk ser till att det ser välstädat 
ut vid en presumtiv försäljning av lägenheten.   
 

Lockpriser 
Lockpriser förekommer på sina håll i Göteborg men mäklarna är relativt duktiga i 
Göteborg med att sätta lägsta möjliga försäljningspriser. Generellt sett sköter de stora 
firmorna i Göteborg  sina försäljningar och prissättningar på ett bra sätt. Utgångspunkt 
för mäklarna är: ”en dålig dag, vad säljer man för då?”. Stockholm har fortfarande svårt 
med lockpriserna, det går inte att gå ut med en toppnotering i bostadsrättsföreningen och 
veta att man kommer att få det priset för lägenheten. Säljarna har ofta en prisskillnad 
mellan 200 000 till 300 000 kronor som godtas.  
 
 

Kapitel 4 – Empirisk studie 

Fastighetsbubbla 
Termen ”fastighetsbubbla” tenderar att vara en ren spekulation i dagspress tillsammans 
med experter på området. Fastigheten är ett värde för människan. I jämförelse med IT-
bubblan som sprack i början av 2000 så innehar fastigheterna ett helt annat värde, det är 
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inte ett fiktivt värde som IT-branschen hade. Om priserna skulle börja gå ner idag så 
skulle det behövas en riktig stor samhällsekonomisk krasch som 1990-talets. Det var inte 
någon specifik fastighetskrasch under 90-talet utan det var samhället som brakade ihop i 
stort. Räntorna sköt i höjden och detta påverkade fastighetsägarna väldigt mycket. Det 
berodde inte på för höga fastighetspriser utan det hela berodde på att räntorna höjdes 
enormt. Nuläget känns säkrare, en räntehöjning på några procentenheter kommer inte att 
påverka nämnvärt.  
 

Framtiden 
I framtiden kommer priserna på bostadsrätter i centrala Göteborg att plana ut på kort sikt. 
Den kraftiga prisökningen som har varit under de senaste åren kommer vi inte att se inom 
de närmaste åren igen. Priserna på sikt kommer att öka, om det inte kommer ett väldigt 
stort byggprojekt eller en stor samhällsekonomisk krasch. Väldigt svårt att spekulera om 
framtiden, men det är förhållandevis tryggt just nu.  
 

4.5   Sammanfattning av intervjuerna 
Majoriteten av respondenterna påstår att räntan är av stor betydelse för 
bostadsrättspriserna utveckling. Faktorer som ekonomisk tillväxt, psykologiska faktorer, 
befolkningsutveckling och arbetsmöjligheter är avgörande för inflyttningen till 
Göteborgsregionen, som i sin tur leder till ökad efterfrågan. Så länge räntan kommer vara 
låg och utbudet inte står i relation till efterfrågan kommer prisbilden att vara hög och om 
möjligt stiga ytterligare. Homestyling är en relativt ny metod i Sverige som kan påverka 
priset positivt och ha en inverkan på försäljningen. Utöver detta är det svårt att spekulera 
om framtidens utveckling av priserna, då vissa personer påstått att vi befinner oss i en 
”fastighetsbubbla”. På nästa sida visas en schematisk tabell över hur respondenterna tyckt 
kring de olika faktorerna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Högst upp ser vi respondenterna och till vänster finns de olika faktorerna uppspaltade. De 
gröna markeringarna visar när respondenterna är övervägande överens om en faktors 
betydelse för prisets uppgång.  
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 Sven-Erik 
Kristensen 

Karl      
Ljunggren 

Henrik 
Rosengren 

Jonas    
Berglund 

Efterfrågan Hög efterfrågan Hög efterfrågan Hög efterfrågan Hög efterfrågan 

Utbud Utbudet 
minskade 

Statiskt läge Ökat Brist på 
lägenheter 

BNP Indirekt faktor Marginellt Ingen påverkan Indirekt påverkan 

Ränta Pådrivande Mindre påverkan Stor betydelse Låg och stabil 

Inflation Mindre påverkan Mindre påverkan Påverkar priset Ekonomiskt 
gynnsamt 

Inkomst Disponibel 
inkomst ökat 

Disponibel 
inkomst ökat 

Disponibel 
inkomst ökat 

Disponibel 
inkomst ökat 

Arbetslöshet Låg - påverkar Låg - påverkar Mindre påverkan Låg - påverkar 

Demografi 40-talister till 
centrum 

Centrum passar 
ej 40-talister 

40- & 50–talister 
förväntas flytta 

40- & 50-talister 
kvar i hus 

Psykologi Massmedia 
påverkar 

Mindre påverkan Centrum är 
status 

Läget påverkar 
pris 

Ombildning Ökar utbudet Inte tillräckligt 
många 

Cirka: 2500 
ombildningar 

Ökar 
konkurrensen 

Lockpriser Ej i Göteborg Förekommer Stockholm Förekommer 

Homestyling Ökar priset Ökar priset Ökar priset Ökar priset 

Fast.bubbla Spekulation Inga tendenser Ej bubbla Spekulation 

 

Tabell 1, Sammanställning av samtliga intervjuer 

Källa: Egen konstruktion 

 
 

5   Analys 
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I analyskapitlet ställs det insamlade empiriska materialet mot den teoretiska 
referensramen. Vi tar upp likheter som vi funnit samt skillnader mellan empiri och teori. 
Vi presenterar detta på ett lättöverskådligt sätt som följer tidigare kapitelindelning 
 
 

5.1   Nationalekonomiska faktorer 

5.1.1   Utbud och efterfrågan 
En ökad efterfrågan på bostadsmarknaden medför att priserna generellt stiger, det samma 
gäller även om utbudet sänks. Förändringar i efterfrågan slår igenom direkt på 
bostadsmarknaden till skillnad mot förändringar i utbudet. Efterfrågeförändringar bidrar 
alltså direkt till stigande priser genom att det styrs av köpkraften, som i sin tur påverkas 
av inkomst och ekonomiska tillgångar.62  
 
Efterfrågan är en komplex faktor som är svår att mäta när det gäller fastighetsöverlåtelser. 
Det finns inga konkreta siffror på hur efterfrågan varierade under år 2005, men enligt 
våra respondenter var efterfrågan mycket hög och ökade under årets gång. Utbudet i 
centrala Göteborg gällande bostadsrätter ha varit ganska konstant under de senaste åren. 
Detta på grund av att möjligheten till nybyggnation är begränsad. Däremot bidrar 
ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter till en ökning av utbudet. Utbudet kan dock 
öka genom att ”centrala Göteborg” blir geografiskt större. Det vill säga att fler 
närliggande stadsdelar med tiden kommer att klassas som centrum.   
Det är svårt att få tag på hyreslägenheter i de centrala delarna av Göteborg, då köerna är 
långa hos fastighetsbolagen. Utbudet på hyreslägenheter är i princip minimalt i de 
centrala delarna av Göteborg och de flesta har redan ombildats till bostadsrätter. Detta 
bidrar till att efterfrågan på bostadsrätter ökar, folk måste bo någonstans och man kan 
nästan urskilja ett panikartat beteende vad gäller anskaffning av boende. Enda utvägen 
för många är att köpa sin egen bostad, vilket folk även är mycket villiga till att göra. 
Detta tillsammans med att folk hellre verkar vilja betala en hyra till sig själva genom 
amortering och ränta, istället för att betala en hyra till hyresvärden varje månad. Denna 
ändrade medvetenhet är samtliga respondenter ense om. 
 
De flesta av centrala Göteborgs lägenheter är exklusiva vilket också bidrar till en ökad 
efterfrågan, mer om detta redovisas under punkten psykologiska faktorer. Inflyttningen 
till Göteborg under 2005 har varit hög och därmed också bidragit till en ökad efterfrågan 
på bostäder centralt.  
 
 

Kapitel 5 – Analys 
 
De flesta som flyttar till Göteborg söker sig först och främst centralt, och det är 
huvudsakligen akademiker, studenter och kapitalstarka personer som söker sig till 

                                                
62 Varian Hal R, Intermediate Microeconomics (1999) 
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Göteborgs innerstad. Respondenterna var även överens om att Göteborg har ett väldigt 
gott arbetsklimat som lockar mycket folk till staden. Företagen har gått bra i 
Göteborgsregionen under de sista åren, vilket bidragit till en ökad inflyttning då företagen 
rekryterar ny personal. 
 

5.1.2   Ränta 
Räntan är från låntagarens sida en kostnad för att få låna pengar och från långivarens sida 
är det intäkten för att låna ut pengar. Bolåneräntan påverkas av styrräntan vilken bestäms 
av riksbanken. Under 2005 var bolåneräntorna historiskt väldigt låga, de lägsta låg kring 
2,88 procent i slutet på december 2005.63 
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Figur 10, Den rörliga bolåneräntans utveckling, 2000 – 2005. 

Källa: www.comboloan.se 

 
Respondenterna var eniga om att den låga räntenivån var en grundläggande faktor till att 
bostadspriserna har ökat. En låg utlåningsränta innebär att det blir billigare och lättare för 
folk att låna upp kapital. Vilket i sin tur leder till att fler kan köpa lite dyrare bostäder. 
Efterfrågekonkurrensen på bostadsmarknaden trissar upp priserna och så länge gemene 
man har råd med amorteringar och ränteutgifter så är det inga problem att bjuda ett högt 
pris för sin drömbostad.  
 
Media har länge talat om en räntechock där de låga räntorna skulle skjutas i höjden. Men 
någon räntechock har inte infunnit sig, vilket har fått folk att tvivla på argumenten och 
istället tro på en fortsatt låg räntenivå. Media är en väldigt viktig kanal som kan påverka 
människans handlande. När media påtalar att exempelvis räntan ska stiga, så inbringas en 
försiktighet hos låntagarna. Media är för många den enda kunskapskällan och styr därför 
människors handlande när det rör exempelvis bostadsköp.    

                                                
63 http://www.comboloan.se (2006-03-05) 



 38 

Kapitel 5 – Analys 

5.1.3   Inflation  
Inflation betyder att den allmänna prisnivån stiger, pengarna som människor innehar blir 
mindre värda. När inflationen inträffar stiger samtliga priser i en ekonomi, hushållens 
inkomster stiger lika mycket som deras utgifter. Denna sortens inflation kan endast 
inträffa om centralbanken tillhandahåller för stora mängder pengar. Motsatsen till 
inflation kallas deflation och då blir således pengarna mer värda.64 

 
Figur 11, Beskrivning av Inflationensutveckling i Sverige år 2000-2005. 

Källa: www.scb.se 

Inflationen har varit relativ stabil sedan mitten av år 1990. Riksbankens mål är en 
inflationsnivå på 2 procent +/- 1 procentenhet. En låg och stabil inflation påverkar det 
ekonomiska klimatet i Sverige, då en låg inflation inbringas blir det till exempel billigare 
för folk att låna pengar. Under år 2005 har inflationen varit väldigt låg och stabil, till och 
med något under riksbankens fastställda mål. Enligt respondenterna är inte inflationen en 
specifikt påverkande faktor till prisökningen under 2005. Självklart påverkar den priset 
marginellt under ett längre tidsperspektiv, men inte synbart under det studerade året 2005.   
 

5.1.4   BNP och Inkomst 
Bruttonationalprodukten är värdet på ett lands produktion av tjänster och varor under en 
viss specifik period. Måttet mäter den ekonomiska aktiviteten i landet och är således det 
viktigaste ekonomiska måttet i ett land. Sverige har haft en positiv BNP utveckling sen 
flera år tillbaks, med en positiv BNP utveckling följer en ökad privat konsumtion. Denna 
positiva BNP utveckling har haft en stor påverkan på hushållens köpkraft. Hushållen ökar 
sin disponibla inkomst när BNP stiger.65  
 
                                                
64 Case, K,E., Fair, R,C., Gärtner, M., Heather, K., Economics (1999) 
65 Fregert, K., Jonung, L., Makroekonomi (2005) 
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Göteborgs centrala delar består i huvudsak av exklusiva lägenheter, vilket i sin tur 
attraherar kapitalstarka människor. För att kunna bosätta sig i centrum måste man ha ett 
välavlönat jobb eller rikligt med kapital enligt våra intervjupersoner. 
Inkomstutvecklingen i Göteborg har varit positiv sedan flera år tillbaka. Respondenterna 
framhåller att Göteborg är inne i en tillväxtfas och att företagen expanderar. Folk 
efterfrågar attraktiva arbeten och det kan Göteborg i nuläget erbjuda. Ett positivt 
företagsklimat gynnar stadens tillväxt och så också invånarnas ekonomi.  
 

5.1.5   Arbetslöshet 
Arbetslöshet får av tradition mycket utrymme i massmedia och i den politiska debatten. 
Förekomst av hög arbetslöshet kännetecknas som ett misslyckande för den svenska 
ekonomiska politiken. När människor ställs utan sysselsättning, så minskar ett lands 
BNP. Levnadsstandarden för de arbetslösa sjunker när deras inkomst sjunker. Det samma 
gäller levnadsstandarden för dem som har sysselsättning, eftersom arbetslöshetsbördan 
delas av samtliga medborgare.66  
 

 
Figur 12, Beskrivning av den öppna arbetslösheten i Göteborg. 

Källa: Länsarbetsnämnden 

 
Den öppna arbetslösheten i Göteborg år 2005 uppgick till 3,6 procent, beräknad på 17500 
arbetssökande och 484 993 invånare. Målet för den ekonomiska politiken är att ha en 
arbetslöshet mellan 2 procent och 4 procent, på grund av att det tar tid att hitta rätt person 
till rätt arbete.67 I de centrala delarna, framhåller respondenterna, att arbetslösheten är 
extremt låg. 
                                                
66 Fregert, K., Jonung, L., Makroekonomi (2005) 
67 Fregert, K., Jonung, L., Makroekonomi (2005) 
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De som bosätter sig i centrum har sedan tidigare ett arbete och deras ekonomiska 
situation är stabil. De som är arbetslösa har helt enkelt inte råd att bo i de centrala delarna 
utan de bosätter sig utanför centrum.  
 

5.2    Icke-ekonomiska faktorer 

5.2.1   Demografi 
I fokus på den svenska demografin står de stora barnkullarna ifrån 1940-talet, vilket 
kommer att innebära en kraftig uppgång i antalet pensionärer runt år 2010. Antalet 
personer i arbetsför ålder som skall försörja de unga och gamla blir allt mindre under 
perioden 2005 till 2040. Den åldrande befolkningen kommer med all sannolikhet att ge 
negativ effekt på BNP utvecklingen i Sverige.68   
 
Respondenterna var oense om demografins påverkan på bostadsrättspriserna under 2005. 
Sven-Erik på Bjurfors framhöll att 40-talisterna redan flyttat in och 50-talisterna är på 
väg in till de centrala delarna av Göteborg. Resterande intervju personer framhåller dock 
att denna åldersgrupp inte nämnvärt flyttade in till de centrala delarna under 2005, mer än 
vad som gjorts tidigare år. De söker sig ofta till ytterområden av staden på grund av andra 
faktorer.  
 
Samtliga intervjuade personer är överens om att inflyttningen till Göteborg påverkar 
bostadsrättspriset positivt. Antalet bostadsrätter är inne i ett ganska statiskt läge samtidigt 
som det hela tiden flyttar in mer och mer folk till staden. Antalet inflyttade till Göteborg 
uppgick år 2005 till 27 797 personer, medan utflyttningen uppgick till 25 931 st. 
Inflyttningsöverskottet uppgick därmed till cirka 2000 personer under år 2005.69  
 

5.2.2   Psykologiska faktorer 
Det är främst massmedia och bostadsmäklare som framhäver de psykologiska faktorerna 
hos intressenterna vid en bostadsförsäljning. Massmedia tolkar och presenterar fakta på 
sitt eget sätt, egentligen bara för att sälja. Allmänheten förmedlas signaler om när det är 
rätt att köpa respektive sälja, men detta är enbart medias egna spekulationer.70  
 
En stor psykologisk faktor under 2005 enligt Sven-Erik Kristensen var den förväntade 
ökningen av räntan som aldrig infriades. Massmedia spelade upp scenariot om att räntan 
garanterat kommer att höjas, men detta blev inte utfallet. Folk insåg då att massmedia 
hade fel och lånekarusellen tog ny fart. Vilket bidrog till fler köp och försäljningar inom 
fastighetsbranschen.  
 

                                                
68 Fregert, K., Jonung, L., Makroekonomi (2005) 
69 http://www.scb.se (2006-04-13) 
70 Kruse, J., Melin, C., Prisutvecklingen på småhusmarknaden i Göteborgsområdet (2004) 
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Två andra respondenter framhäver att de centrala delarna av Göteborg i sig skapar 
psykologiska känslor hos folk i form av tillfredställelse av emotionella behov. Vissa 
centrala stadsdelar anses som finare och framhåller en viss typ av statuskänsla.  
 
Magkänslan kan också beskrivas som en psykologisk faktor. Den är oftast väldigt 
avgörande vid ett bostadsköp och varierar stort mellan olika intressenter. Den kan bero på 
allt ifrån fasadens skick till mäklarens uppförande och bostadens inredning.  
 

5.2.3   Ombildningar 
En fastighetsombildning från hyresrätt till bostadsrätt innebär att hyresgästerna går ihop 
och köper fastigheten ifrån den nuvarande fastighetsägaren. Hyresgästerna måste starta 
en bostadsrättsförening som i sin tur förvärvar fastigheten. Föreningen säljer sedan 
nyttjanderätterna till lägenheterna till de redan befintliga boende i fastigheten. Alla måste 
vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få lov att bo i en av lägenheterna. Det krävs 
att två tredjedelar av de boende är intresserade av en ombildning för att det ska kunna 
ske. Fördelen med ombildningar är att du som hyresgäst garanterat har rätt att köpa din 
egen bostad utan någon inblandning av andra intressenter.71 
 
Respondenterna är överens om att det sker relativt många ombildningar i Göteborg. 
Under 2005 skedde cirka 2000 stycken ombildningar i Göteborg. De är även överens om 
att ombildningarna borde sänka priset på bostadsrätterna då utbudet ökar men antalet 
ombildningar som har gjorts har inte varit så många till antalet, så att marknaden har kylts 
av och efterfrågan mättats. Utan efterfrågan har varit såpass stor att utbudsökningen i 
samband med ombildningarna kan ses som försumbar.  
 
Jonas Berglund på Föreningssparbanken fastighetsbyrå i Göteborg, säger att de 
ombildade lägenheterna ofta är av mindre typ, exempelvis 2 rum och kök. När dessa 
ombildningar av små lägenheter skett, så strävar oftast de som innehar dem att söka efter 
större boende. Det innebär att de snabbt efter ombildningen säljer sin lägenhet och blir en 
potentiell köpare på en annan större bostadsrätt. 
 
Sven-Erik Kristensen på Bjurfors i Göteborg säger att ombildningarna rent ekonomiskt 
borde sänka priserna på bostadsrätter. Fallet är dock ett annat, nämligen så att 
utbudsökningen tenderar att göra folk mer medvetna om att fler lägenheter finns lediga 
och att chansen är större att hitta en bostad. Efterfrågan ökar alltså då utbudet ökar, en så 
kallad ”tvärtom effekt”. 
 
 
 

                                                
71 http://www.notisum.se (2006-04-15) 
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5.2.4   Lockpriser 
Lockpriser innebär att mäklaren sätter ett för lågt utgångspris för att locka fler 
intressenter som kan trissa upp priset vid en eventuell budgivning. Detta görs för att 
maximera nyttan för säljare och mäklare. Köparen hamnar dock i en förlorar position. 
 
Respondenterna är övervägande överens om att det mest handlar om ett Stockholms 
fenomen. Dock framhäver någon att det även förekommit i Göteborg, men i väldigt liten 
skala och oftast i små oseriösa företag. I Stockholm använder de sig av öppna visningar 
vilket gör att lockpriser kan ses som mer användarvänliga.  
Media har på sistone granskat och tagit upp begreppet lockpriser, vilket har gjort 
allmänheten mer medveten om situationen. Verkligheten är dock en helt annan än vad 
media beskriver och lockpriser förekommer inte i lika stor omfattning som de gärna 
framhäver. 
 
Våra intervjuobjekt vill gärna poängtera att det är svårt att sätta ett korrekt utgångspris. 
Grundregeln bör dock utgå ifrån att utgångspriset ska kunna accepteras av säljaren. När 
man värderar bostadsrätter används oftast ortsprismetoden, vilket innebär att priset sätts 
efter en närliggande fastighetsförsäljning. Det finns inga direkta lagar och förordningar 
vad gäller bestämmandet av utgångspris vid fastighetsöverlåtelser. Säljaren har alltid rätt 
att sätta vilket pris den vill och även acceptera och välja vilken köpare den vill. Mäklare 
strävar dock efter att god mäklarsed ska följas och kan avvisa säljare som inte vill 
acceptera dessa krav.  
 

5.2.5   Homestyling 
Begreppet homestyling innebär att bostaden görs om inför en försäljning. Denna 
förändring innebär oftast enklare saker såsom städning och undanplockning av saker. 
Dock förekommer det mer och mer att möbler och ytskiktet på väggar byts mot 
modernare och snyggare alternativ. Allt för att öka säljchanserna och höja slutpriset. 
 
Våra respondenter framhäver att homestyling blir mer och mer vitalt vid en 
bostadsrättsförsäljning. Massmedia påverkar allmänheten, vilket ökar folks medvetenhet 
om att lägenheten ska se snygg ut vid en presumtiv försäljning. Homestyling är extra 
viktigt vid exempelvis annonsering på Internet och i tidningar. Bilderna som framförs i 
annonsen är väldigt viktiga för att kunna hitta en köpare, och därför tar mäklarna hjälp av 
professionella fotografer för att få perfekta bilder.  
 
Vid visning av lägenheten är den första ”känslan” väldigt viktig för den eventuella 
köparen. Om lägenheten ser fräsch ut vid visningen så inger detta ett gott första intryck 
vilket gör det lättare för intressenten att fatta ett beslut. Det är viktigt för säljarna att inte 
styla sina lägenheter för mycket då detta har en negativ effekt i form av osäkerhet hos 
köparen. 
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5.2.6   Fastighetsbubbla 
Innebörden av en fastighetsbubbla utgår ifrån att priserna är väldigt höga på dagens 
fastighetsmarknad, samt att media och experter förstorar upp risken för prisras. Det hela 
är en ren spekulation som ingen konkret kan bevisa. Fastighetsbranschen befinner sig i en 
uppåtgående trend sedan en längre tid tillbaka, därför spekuleras det om att branschen 
kommer att krascha.  
 
Respondenterna menar att den så kallade fastighetsbubblan är en massmedial spekulation 
av fastighetsmarknaden. Det finns inga belägg eller konkreta bevis för att vi befinner oss 
i en fastighetsbubbla, då detta endast är ett historiskt påfund. De nämner även att en 
fastighetskrasch liknande den på 90-talet inte kommer att inträffa igen, då dagens 
ekonomiska politik har garderats mot detta.  
 
Jonas Berglund på föreningssparbanken fastighetsbyrå i Göteborg, jämför 
fastighetsbubblan mot den så kallade IT-bubblan. Fastigheter innehar ett helt annat värde 
än vad de fiktiva värden som IT-branschen innehöll. Det går inte att jämföra dessa 
branscher. En fastighetsbubbla är en ren spekulation som råder på marknaden. Historiska 
samband är inget garanterat facit för framtiden.  
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6   Diskussion och Slutsatser 
 
I följande kapitel kommer slutsatser att diskuteras angående vilka faktorer som har 
påverkat den enorma prisstegringen på bostadsrätter i centrala Göteborg under 2005.  
Vi kommer att avsluta kapitlet med en egen modell, som uttrycker vilka faktorer som 
påverkat priserna och i vilka samband.  
 
   
Vilka faktorer har påverkat priset på Göteborgs centrala bostadsrätter under 2005? 
Enligt våra respondenter så är faktorerna flera och av ganska varierande art. De är alla 
ense om att räntan inte har påverkat prisuppgången under 2005 i den mån massmedia har 
framställt. Räntan är dock fortfarande en grundläggande faktor för att den höga prisnivån 
skall kunna hållas. Andra faktorer som nämnts vid intervjuerna är prispåverkande 
faktorer som; utbud och efterfrågan, BNP, inflation, inkomst, demografi, arbetslöshet, 
psykologiska faktorer, ombildningar, lockpriser, homestyling samt en diskussion kring 
fastighetsbubbla.  
 
Utbud och efterfrågan är en klassisk modell för att värdera varor och tjänster. I vårt fall 
angående bostadsrätter i centrala Göteborg, är efterfrågan betydligt större än utbudet. 
Utbudet av bostadsrätter i centrala delarna av Göteborg är inne i ett ganska statiskt läge, 
det finns ingen chans för nybyggnation och det enda som påverkar utbudet är 
ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Under senare halvan av 2005 var 
efterfrågan av bostadsrätter extremt hög, detta avspeglades i priset då fler intressenter 
trissade upp priset. Bostadsrätter säljs på ”auktion”, och fler budgivare resulterar i högre 
försäljningspriser. Folk var tvungna att hela tiden bjuda över varandras bud för att finna 
drömbostaden.  
 
Bruttonationalproduktens påverkan på bostadsrättspriserna är marginell. BNP påverkar 
priserna indirekt genom att en god BNP påvisar en positiv ekonomisk situation i Sverige. 
En positiv ekonomisk situation innebär att konsumtionen ökar och folk får mer pengar att 
röra sig med. Företagen i Göteborg är inne i en högkonjunktur och detta medför 
nyanställningar och eventuellt högre löner. Detta gynnar Göteborgs ekonomiska klimat 
vilket även innefattar fastighetsmarknaden. Nyanställningar för med sig att inflyttningen 
till Göteborg ökar, och det ökar i sin tur efterfrågan på bostäder. När företagen går bra 
påverkas som sagt även den enskildes ekonomi positivt, vilket medför en generellt ökad 
betalningsförmåga.  
 
Räntan är den faktor som figurerat mest i massmedia och är självklart en grundläggande 
faktor för att priserna ska kunna hållas på en hög nivå. En låg ränta innebär att det blir 
billigare att låna upp kapital som gör det ekonomiskt enklare att förvärva bostad. Räntans 
direkta påverkan på prisökningen under 2005 är marginell, då räntan varit låg under ett 
par år. Den har däremot figurerat som en psykologisk faktor, då massmedia spådde en 
räntechock som aldrig inträffade.  
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Under hösten 2005 insåg man att räntan inte skulle höjas och vågade på nytt låna upp 
rikligt med kapital. Priserna sköt därför i höjden igen efter ett par månaders stagnering.  
 
Inflationen påverkade inte priset nämnvärt under 2005. Ser man ur ett betydligt längre 
perspektiv, så kan man se att priserna påverkas av inflationsutvecklingen. Men på kort 
sikt är den försumbar. Våra respondenter avvisade denna faktor som en påverkande del i 
prisuppgången på bostadsrätter under 2005. 
 
Inkomsten är en betydande faktor. Speciellt i de centrala delarna av Göteborg, dit många 
välbärgade och välavlönade söker sig. Den disponibla inkomsten har ökat under senare år 
efter påverkningar av skattereduktioner och andra politiska beslut. En högre disponibel 
inkomst ger möjlighet till att betala av högre lån, som i sin tur redan är billiga då räntan 
varit låg. Detta har inneburit en möjlighet till att låna upp stora mängder kapital, som 
krävs vid fastighetsöverlåtelser. Inkomstökningen har även som tidigare nämnts 
påverkats av det positiva företagsklimatet som rått i Göteborg under 2005. 
 
Arbetslösheten i de centrala delarna av Göteborg är låg i jämfört med andra delar av 
Sverige. Det goda arbetsklimatet i Göteborg påverkar arbetssituationen positivt och även 
inflationen är en positiv faktor för låg arbetslöshet. Det är främst akademiker och 
välavlönade som bosätter sig i de centrala delarna och där är arbetslösheten väldigt låg. 
En låg arbetslöshet medför att de flesta människor har sysselsättning och inkomst. Med 
en hög inkomst följer en stark betalningsförmåga och det är inga problem för dem att ta 
ett stort lån.  
 
Demografin i form av inflyttning och ålderstruktur, är ytterligare en vital del för 
prisökningen. Många 40- och 50-talister som lämnar sina hus för att flytta in till centrum, 
är i regel kapitalstarka. Vid en viss ålder tenderar folk att lämna sina hus för att slippa 
vissa tunga sysslor som exempelvis trädgårdsarbete, målning och underhåll. Tendensen 
har dock under senare år inneburit att folk tidigare flyttar från sina hus till lägenheter i 
centrum. Dock framkom det att dessa hellre söker sig till områden något utanför de mest 
centrala delarna. Vi kan inte se att denna typ av inflyttning har haft någon direkt påverkan 
på prisökningen i de centrala delarna. Indirekt har dock denna inflyttning till de 
närliggande områdena kring centrum, inneburit en prisökning även på bostadsrätter i de 
centrala delarna. Detta genom att priserna på ytterområdena ökar då kapitalstarka fyrtio- 
och femtiotalister efterfrågar bostad där. När priserna stegras till en viss nivå på 
ytterområdena söker sig gemene man in till de centrala delarna istället på grund av att 
prisskillnaden är marginell. 
 
Det har skett cirka 2000 ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter i Göteborg under 
2005. Rent ekonomiskt borde ombildningar öka utbudet av bostadsrätter och sänka priset, 
dock ser vi ett annat förhållande under 2005. De ombildningar som gjorts har inte ökat 
utbudet såpass mycket att priset har sänkts. Utbudsökningen förde med sig en 
efterfrågeökning på grund av den extrema bostadsbristen. I början av året fanns det 
relativt många lediga bostadsrätter ute på marknaden.  



 46 

Kapitel 6 – Diskussion & Slutsatser 
 
Denna utbudsökning gjorde folk mer medvetna om att det fanns möjlighet att hitta ett bra 
boende i centrala Göteborg. Efterfrågan höjdes markant och priserna steg därför under 
hösten. 
 
Homestyling har använts ett tag i utlandet, men i Sverige har det endast figurerat i ett par 
år. Under 2005 var homestyling relativt nytt och behandlades flitigt i massmedia. Media 
höjde medvetenheten hos folk vad gällde deras boende och dess utseende vid en 
försäljning. Vi anser att styling av hemmet har haft en påverkan på priset gällande 
bostadsrätter under 2005. Exakt hur stor påverkan har varit går dock inte att säga. 
Homestyling är rätt så nytt och alla tänker kanske inte på att ett snyggt och städat hem 
säljer bättre än ett smutsigt och tråkigt. En jämförelse kan göras mellan en tvättad och en 
otvättad bil. En tvättad och vaxad bil kan höja dess värdefaktor, vilket även är fallet vid 
bostäder. Begreppet innefattar även fotografering och visning i media. En bild säger mer 
än tusen ord, vilket gör det extra viktigt att få en snygg bild. Allt för att locka potentiella 
köpare till visningar och öka efterfrågan. Tidigare har vi nämnt att en ökad efterfrågan 
höjer priset, vilket även är slutsatsen vid homestyling.  
 
Lockpriser är främst ett Stockholmsfenomen. Detta grundas på att i Stockholm använder 
sig mäklarna av öppna visningar, det vill säga att alla är välkomna när de vill. Det innebär 
att ett lägre utgångspris generar ännu fler intressenter som i sin tur eventuellt ingår i en 
budgivning och höjer priset. I Göteborg är lockpriser inte någon välkänd metod för att 
höja säljpriset på bostäder. Det är dock väldigt svårt att undersöka om det verkligen har 
förekommit eller ej. Prissättningen är komplex och det finns inga direkta lagar och 
förordningar som reglerar detta. Det finns heller ingen allmän information vad gäller 
försäljningar av bostadsrätter och dess utgångspriser. Lockpriser skadar ryktet hos 
mäklarna mer än vad som vinns ekonomiskt. Slutsatsen är att lockpriser inte haft någon 
direkt påverkan på försäljningspriserna. 
 
Fastighetsbubblan är ett spekulativt begrepp som behandlats flitigt av massmedia och 
experter. Om vi befinner oss i en bubbla eller ej, är bara spekulationer, och om den skulle 
kunna brisera finns ingen som kan svara på. Den enda prispåverkande faktorn angående 
vår studie, är den psykologiska inverkan på köpare och säljare som en fastighetsbubbla 
bidrar till. Vi ser samma fenomen som när massmedia målar upp en eventuell räntechock. 
Under 2005 har bubblan behandlats flitigt i media, vilket till en början fick folk att 
avvakta och vänta med ett eventuellt köp. När bubblan inte ”sprack”, så började folk 
tvivla på tesen och efterfrågan ökade igen. Detta syns tillsammans med räntan som en 
tydlig ökning vad gäller efterfrågan under den senare delen av 2005.  
 
 
”På nästa uppslag illustreras en figur hur de olika faktorerna påverkar varandra och 
prisökningen på bostadsrätter i centrala Göteborg under 2005.” 
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Figur 13, Påverkande faktorer, en sammanfattning 

Källa: egen konstruktion 
 
 
Sammanfattningsvis kan vi summera att räntan, de psykologiska faktorerna, den ökade 
inkomsten samt utbuds och efterfrågeekvationen är de mest prispåverkande faktorerna på 
bostadsrätter i de centrala delarna av Göteborg under 2005. Homestyling har också haft 
en betydande roll i spelet. Vi vet dock inte hur många lägenheter som stylades innan 
försäljning under 2005, men att homestyling ökar priset och försäljningstakten. 
Inflyttningen har också varit en viktig faktor och den tillsammans med kapitalstarka 
människor ökade priset på bostadsrätter under 2005.  Resterande faktorer påverkar främst 
de fyra huvudfaktorerna, och har helt enkelt en indirekt påverkan på priset. Faktorerna 
ingår i ett samspel och den rätta kombinationen har under 2005 ökat bostadsrättspriserna 
avsevärt i centrala Göteborg.   
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7   Förslag till fortsatt forskning 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera förslag på vidare forskning inom vårt 
problemområde. Olika intressanta aspekter inom samma område tas upp och diskuteras. 
 
 
Vi har i vår uppsats valt att belysa vilka faktorer som påverkade priset på bostadsrätter i 
de centrala delarna av Göteborg under 2005. Vi har däremot inte jämfört med närliggande 
städer. Det skulle kunna vara en intressant vinkling på vidare forskning att se hur priset 
på bostadsrätter har utvecklat sig i jämförbara städer. Exempelvis kan man utifrån andra 
städers prisutveckling, analysera detta emot vårt studerade objekt.  
 
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till, vore att undersöka småhusmarknadens 
prisutveckling. Det skulle kunna vara ett bra ämne att undersöka, exempelvis om 
prisuppgången på småhus följer bostadsrätternas prisutveckling. Ett annat presumtivt 
forskningsområde, vore att analysera vårt objekt mot andra stadsdelar i Göteborg.  
 
Ett annat förslag till vidare forskning vore att undersöka historiska fakta om bostadsrätter. 
Man kan studera olika priskurvor och vad som låg bakom prisuppgången för exempelvis 
10 år sedan och jämföra mot dagens utveckling.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

1. Vilka är de huvudsakliga faktorerna som påverkat bostadsrättspriserna i centrala 
Göteborg, under 2005? 

 
2. Vilken/vilka faktorer har haft störst påverkan på priset? 

 
3. Tror Ni att följande faktorer påverkat bostadsrättspriserna?, isåfall hur? 

 
o Utbud och efterfrågan av bostadsrätter. 

 
o Samhällsekonomiska faktorer (ränta, inflation, arbetslöshet) 

 
o Demografi (åldersstruktur) 

 
o Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. 

 
o Psykologiska faktorer (status). 

 
o Geografiska faktorer (läge) 

 
o Homestyling. 

 
o Lockpriser. 

 
4. Varför ligger de centrala delarna av Göteborg bakom den högsta prisökningen i 

Sverige? 
 

5. Finns det några belägg för den uppkomna frasen ”fastighetsbubbla”? 
 

6. Vad tror Ni om framtidens bostadsrättspriser, (fortsatta ökningar av priserna?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


