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I media har vi kunnat följa bostadsexperternas uttalanden om kraftiga 
prisfall på bostäder som en följd av finanskrisen och den ekonomiska 
situationen runt om i världen idag. Jämförelser med 90-talskrisen, och 
till och med krisen 1929, hamnar bland spaltmetrarna. Då är det ju 
extra intressant att ta en titt på diagrammet som visar prisutvecklingen 
på villor och bostadsrätter i hela riket från början av 90-talet och fram 
till och med idag. Ord som kris, kraftiga prisfall och bubbla känns 
onödigt överdrivna och spär bara på den oro som redan finns idag. 
Vad det snarare handlar om är väl att priserna stabiliseras och planar ut 
under resten av år 2009.

Är dagens kris jÄmförbar med gårdagens?
Ur ett bostadsperspektiv var den stora skillnaden att krisen 92/93 
var ”självförvållad” och tillika en inhemsk kris som i första hand var 
koncentrerad till kommersiella fastigheter, där priserna sjönk nästan 
dubbelt så mycket som på vanliga småhus. Dessutom föregicks krisen 
av kraftiga prisökningar från 1990 vilket gjorde ”fallet större”. Utöver 
det hade vi också ett helt annat ränteläge 92/93 med en boränta på 
12 % - 15 % jämfört med dagens extremt låga räntenivåer på 2 – 4 %. 

Uppgång eller nedgång? Prisrally eller prisras? En ständigt omtvistad fråga bland landets bostadssexperter och en fråga 
som väcker allt större uppmärksamhet, framförallt nu när vi befinner oss i en stark konjunkturnedgång. 
Flera faktorer påverkar givetvis prisutvecklingen på bostadsmarknaden, men den faktor som verkar ha störst 
psykologisk effekt är otvivelaktigt dagens extremt låga boräntor. Efter Riksbankens sänkning i april och juli 2009 har 
bostadsköpen tagit ny fart och utlåningen från bankerna ökat. Men det råder samma förvirring bland experterna 
där vissa bedömare tror på en prisuppgång och andra på en prisnedgång – den trenden håller alltid i sig.
Den stora frågan är hur låga boräntor och skattelättnader kan stå emot lågkonjunktur och växande 
arbetslöshet. Det är i huvudsak kring dessa faktorer som priskampen kommer att stå.
På uppdrag av Bjurfors har Värderingsdata gjort en intressant analys av bostadsmarknaden 
och vilka faktorer som styr prisutvecklingen utifrån dagens situation.  

Vilket delvis förklarar att återhämtningen 92/93 kom först två år 
senare och hamnade 1998 på samma nivåer som innan krisen. 
I nuvarande kris har det bara tagit sex månader för priserna att 
återhämta sig vilket är ett bevis för att sänkningen av reporäntan med 
extremt låga boendekostnader som följd, spelat en viktig roll för att 
återskapa förtroendet för bostadsmarknaden igen.  

en långsam återhÄmtning 92/93
En annan viktig skillnad var också att försäljningsvolymerna och om-
sättningen på villor och bostadsrätter sjönk kraftigt under krisen 92/93 
då luften gick ur bostadsmarknaden. Mellan 1991 och 1992 minskade 
den årliga omsättningen på villor från 61 000 köp till 35 000 köp. 
Den totala försäljningsvolymen minskade under samma period från 
47 miljarder till 24 miljarder. Det var först 1999 som vi åter hade en 
försäljningsvolym som översteg de nivåer vi hade 1991.

Så även om vi har en internationell och nationell kris idag så har 
bostadsmarknaden, så här långt, klarat sig mycket bättre om vi jämför 
med krisen 92/93. 

Vad hände med krisen?

Finanskris – då och nu 

PrisUtVeCkling VillOr OCh bOstadsrÄtter Prisutvecklingen för såväl villor som bostadsrätter låg efter prisfallet 1992-1993 ganska stilla 
fram till 1997. För bostadsrätterna började sedan en dramatisk prisuppgång på hela 370 % mellan åren 1997 och 2009 och villorna fick ”nöja sig” med en prisuppgång på 
170 % under samma period. Boräntan sänktes kraftigt 1996 och har fram till i början av 2008 legat på en tämligen låg nivå (3-5 %) vilket var huvudorsaken till den kraftiga 
prisutvecklingen. När Riksbanken sedan försökte dämpa en stigande inflation höjdes boräntan och när finanskrisen ”slog till” under hösten 2008 kontrade Riksbanken 
med kraftiga räntesänkningar. Vilket resulterade i historiskt låga räntenivåer, låg inflation (till och med deflation) och som en följd av det – stigande bostadspriser. 
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PrisUtVeCklingen för bOstadsrÄtter
Från november 2006 fram till augusti 2007 steg priserna på bostadsrät-
ter i Sverige med hela 22%. Efter detta kunde vi se en nedgång på 16% 
fram till och med november 2008. Sedan vände det, mitt i finanskrisen, 
och priserna steg med 12% fram till och med maj i år bland annat som 
ett resultat av Riksbankens sänkningar av reporäntan. 
 
”fritt fall” På bOrÄntan
Hur påverkar dagens extremt låga boräntor konsumenterna? Det kan 
vara intressant att först få ett lite historiskt perspektiv på vad som hänt 
med den rörliga villaräntan (3-månaders) under perioden 1990 – 2009. 

Som diagrammet visar så låg villaräntan på 12,5% innan fastighetskris-
en 92/93 då den tog ett kraftigt skutt uppåt och hamnade på orimliga 
nivåer en kort period. Vi har sedan, med vissa undantag, kunnat följa 
villaräntans nedgång till dagens historiskt låga nivåer på 2 – 4%. 
I samband med finanskrisen i november 2008 hade vi en tillfällig 
uppgång till en nivå på drygt 6 % för att sedan hamna i ett tillstånd av 
”fritt fall” till dagens extremt låga nivå på runt 2%. En intressant fråga 
i sammanhanget är givetvis vad det får för effekter när konsumenterna 
får mer i plånboken och hur mycket av den disponibla inkomsten man 
är beredd att lägga på boendet. Var går smärtgränsen?  

kOnsUmenten – en Vinnare
Helt klart är dagens historiskt låga nivåer på boräntan den viktigaste 
förklaringen till att konsumenterna ”vågar” satsa på boendet och att 
försäljningsvolymerna ökar. Tittar vi på skillnaden i räntekostnaden för 

en nyköpt ”Sverige-villa”(i reala tal, med hänsyn till inflationen) mellan 
sommaren 2008 och våren 2009 så sjönk boendekostnaden från drygt 
80 000 kr till en bra bit under 40 000 kr. Mer än en halvering alltså 
samtidigt som skattelättnader gjort att konsumenterna får ännu mer i 
plånboken – en dubbel effekt som givetvis ökar ”köpglädjen” och gör 
att vi kan se en positiv prisutveckling på bostadsmarknaden – även i 
kristider.    

rÄtt lÄge för köP
Att konsumenten är en vinnare blir ännu tydligare om vi ser utveck-
lingen i ett längre perspektiv. 1990 fick konsumenten ”vänja” sig vid en 
real räntekostnad för en nyköpt ”Sverige-villa” på uppåt 120 000 kr per 
år jämfört med dagens nivå på 40 000 kr. Vilket något förenklat borde 
innebära att det finns ett ganska rejält utrymme för prisökningar och 
högre boendekostnader innan konsumenterna har nått sin smärtgräns. 
Med andra ord – ett mycket gynnsamt läge att köpa bostad idag.

men det finns alltid ett men… 
Men runt hörnet lurar också varsel och arbetslöshet som vi inte sett 
effekten av än, samtidigt som vi i skrivande stund inte känner till hela 
sanningen om nivån på bankernas kreditförluster och vad som händer 
i Baltikum. Orosmolnen finns där helt klart men så här långt har 
bostadsmarknaden ”klarat sig bra” och det flesta bedömare ser nog med 
en viss försiktighet fram emot vad som händer under hösten 2009 och 
våren 2010.

InterVJU med 
Carl-henrik ageman, 
BJUrfors stocKholm

hur tror du att bopriserna kommer att utvecklas i 
stockholm hösten 2009?

– Min bedömning är fortsatta stabila priser. Visst 
finns det några orosmoln som skulle få detta att än-
dra sig. sannolikheten att räntan skulle höjas (vilket 
det spekulerades i under sen våren) eller att vårt 
finanssystem skulle påverkas så pass negativt på 
grund av krisen i Baltikum att utlåningen i sverige 
skulle strypas är dock inte särskilt sannolikt. I syn-
nerhet inte då Riksbanken alldeles nyligen halverat 
reporäntan till 0,25%. Inflyttningen till Stockholms-
regionen är den största i landet samtidigt som 
nyproduktionen är låg är några ytterligare skäl till 
att jag tveklöst gör bedömningen att priserna kom-
mer att vara stabila även under hösten..

stockholm är ju inte lika hårt drabbad av varsel 
och arbetslöshet som exempelvis göteborg. hur 
tror du att regionala skillnader påverkar prisbilden 
på bostadsmarknaden i stockholm?

– Göteborg har en stor produktionssektor 
medan stockholm snarare har en stor tjänste- och 
finanssektor. Trots detta är det ju så att det är i 
storstäderna sysselsättningen kommer att finnas 
varför de regionala skillnaderna kommer att vara 
ytterst begränsad.

bostadsmarknaden har ju återhämtat sig enligt 
färsk statistik. men nu ser vi att krisen även börjar 
slå mot stockholmsregionen. Vad blir effekten på 
bostadsmarknaden tror du?

– Jag gör bedömningen att priserna under hösten 
kommer att vara stabila. det är storstäderna som 
kommer att påverkas minst och intresset för att bo 
i storstäderna är något som självklart kommer att 
bidra till en stabil prisutveckling.

bankerna har ju ökat kraven och lånevillkoren ”en 
aning”. hur tror du att det påverkar rörligheten 
och därmed prisutvecklingen?

– Rörligheten på bostadsmarknaden styrs i första 
hand av människors behov. det påverkas inte av 
att det har blivit lite svårare att låna pengar. när 
bankerna är mer återhållsamma med att låna ut 
pengar, påverkar detta främst prisbilden. när det 
blir svårare att låna pengar blir det inte samma typ 
av budgivning och det reflekteras i slutpriserna. 
Vi kan dock konstatera att om det inte blir någon 
avsevärd förändring jämfört med idag så kommer 
detta inte att påverka prisutvecklingen nämnvärt.

Det finns vissa kända faktorer som påverkar 
prisbilden, men hur mycket påverkar psykologiska 
faktorer och medias starkt överdrivna uttalanden 
om kommande ”bostadskrascher”?

– Visst kan media hjälpa till att skapa oro. 
en överdriven rapportering skapar osäkerhet, och 
i ett osäkert läge väljer de flesta som har möjlighet, 
att avvakta med stora köp- och säljbeslut. Vi såg 
detta tydligt i höstas då marknaden i princip stod 
stilla under en period. när läget sedan stabiliserar 
sig – oavsett på vilken prisnivå – kommer affärerna 
igång igen.
 
när boräntorna är extremt låga varnar vissa 
experter för en rekyl på bostadsmarknaden när 
räntorna normaliseras och hamnar på 5% - 6%. 
Vilka risker ser du med den låga boräntan på lite 
längre sikt?

– En höjd ränta i kombination med fallande priser 
kan nog tvinga en del hushåll att sälja. då blir det 
också en period av justering innan marknaden 
stabiliserar sig på en ny nivå. Men bostadsaffärer 
för de allra flesta handlar inte om spekulation utan 
ett behov kopplat till en livssituation. så länge man 
köper och säljer på samma marknad så blir det mer 
eller mindre ett nollsummespel. en högre ränta 
kompenseras av lägre priser och vice versa. 
min och mångas bedömning är dock att det kom-
mer dröja många år innan vi når en räntenivå på 
5-6 % varför jag, trots det allmänna konjunkturläget, 
är optimistisk inför framtiden och gör bedömnin-
gen att bostadsmarknad kommer att vara stabil 
framöver.

BJURFORS OM BOMARKNADEN HÖSTEN 2009

Diagrammet visar hur förändringar på boräntemarknaden återverkar på villamarknaden. Efter flera års ”stiltje” resulterade räntesänkningarna under perioden 
96 – 99 att villamarknaden till sist återhämtade sig. När boräntan höjdes under perioden januari till november 2006 fick vi en prisnedgång på villamarknaden. Efter 
Riksbankens sänkningar med början i november började villapriserna åter stiga. Mellan november 2008 och juli 2009 har villapriserna stigit med 6 % vilket betyder 
att en stor del av ”prisraset” under 2007 och 2008 är återställt.

Källor: räntor - nordea,  Villastatistik - Värderingsdata

I diagrammet har vi utgått från det månatliga snittpriset för en ”normalvilla” i Sverige och sedan räknat fram den årliga räntekostnaden (2-årig villaränta) och skat-
tereduktion för räntekostnaden på 30 %. Siffrorna är framräknade i reala tal dvs. med hänsyn taget till inflationen. Eftersom räntekostnaderna är en så betydande 
del av Bokalkylen och boendekostnaderna betyder att vi idag har historisk låga kostnader för vårt boende och därmed också ett gynnsamt läge för bostadsköp.
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InterVJU med  
Ola lUndqVist,  BJUrfors mAlmö

hur tror du att bopriserna kommer att utvecklas i 
malmö hösten 2009?
- Jag tror vi får leva med viss osäkerhet på grund av 
det ekonomiska klimatet även under hösten 2009, 
samtidigt som räntan kommer att ligga kvar på da-
gens extremt låga nivå. Det här betyder att vi kom-
mer att få en jämnare och stabilare prisutveckling 
på bostadsmarknaden utan alltför stora svängningar, 
där försäljningsvolymen också kommer att ligga 
kvar på ungefär samma nivå som under våren 2009. 

malmös ”beroende” av bostadsmarknaden i 
köpenhamn har ju påverkas negativt under en 
period. hur tror du att prisutvecklingen kommer 
att se ut under hösten 2009? 
– Våren 2006 började priserna på bostäder i 
Köpenhamn falla och har fortsatt så fram till och 
med idag. detta påverkade i viss mån även malmö-
regionen, fast idag har vår ”beroendeställning” till 
Köpenhamns bostadsmarknad klingat av och nu 
klarar vi oss av egen kraft. det är ju inte samma eft-
erfrågetryck längre och våra danska grannar sitter 
väl lite ”inlåsta” i sitt boende och ser tiden an.

bankerna har ju ökat kraven och lånevillkoren ”en 
aning”. hur tror du att det påverkar rörligheten 
och därmed prisutvecklingen?
- I och med krisen så har bankernas krav på lån-
tagarna ökat. men den stora skillnaden är väl att 
det tar lite längre tid i hanteringen idag jämför med 
tidigare och att belåningsgraden har sjunkit en aning. 
dessutom vill bankerna att låntagaren skall ha sålt 
sin bostad innan han/hon genomför ett nytt köp. 
Men de flesta låntagarna är alltid kapabla att ordna 
finansieringen för sina bostadsköp. 

Det finns vissa kända faktorer som påverkar 
prisbilden, men hur mycket påverkar psykologiska 
faktorer och medias starkt överdrivna uttalanden 
om kommande ”bostadskrascher”?
Helt klart påverkas vi av medias vinkling av ny-
heter som rör bostadsmarknaden. försiktigheten 
sätter in och detta leder till en viss osäkerhet 
som kan störa marknaden. men jag tror också att 
vi blir mätta på alla uttalanden som till slut känns 
kraftlösa och därmed inte får någon effekt, sam-
tidigt som bostadsspekulanten måste lita till sina 
egna bedömningar och filtrera bort medias.

när boräntorna är extremt låga varnar vissa 
experter för en rekyl på bostadsmarknaden när 
räntorna normaliseras och hamnar på 5 % - 6 %. 
Vilka risker ser du med den låga boräntan på lite 
längre sikt?
- redan idag räknar bankerna med att låntagarna 
skall klara av 5 – 6 % ränta i sina Bokalkyler, och 
kanske ännu högre räntenivåer. Bankerna tar 
sitt ansvar och bedömer givetvis en låntagares 
möjlighet att betala tillbaka ett lån. Att det sedan 
krävs en egeninsats på 15 till 20 % är ju bara sunt 
och gagnar både banken och låntagaren. men får 
vi en ökning av räntan under en period till runt 6 
% så påverkar detta självklart prisutvecklingen på 
bostadsmarknaden.

InterVJU med  
mats ljUng,  BJuRFoRS GöTEBoRG

hur tror du att bopriserna kommer att utvecklas i 
göteborg hösten 2009? 
- Det är alltid svårt att göra en enkel analys, men jag 
tror att vi kommer att få en stabilare utveckling un-
der hösten 2009 med en viss prisuppgång. Boräntan 
kommer att ligga kvar på dagens extremt låga nivå 
som tillsammans med högre disponibla inkomster 
talar för prisuppgången. Visst finns det vinnare och 
förlorare i dagens kris, men dom som har jobb idag 
kan glädja sig åt extremt låga boendekostnader och 
för alla som vill skaffa bostad är det bästa läge för 
köp.

när arbetslösheten slår fullt ut, hur tror du att det 
kommer påverka prisbilden på villor och bostad-
srätter i göteborgsregionen? 
- under hösten 2008 drabbades ju Göteborg av 
många varsel, från främst Volvo, vilket gjorde att 
regionen påverkades hårdare än stockholm och 
malmö. det tillsammans med högre räntenivåer 
gjorde att många bostadsspekulanter tog ”timeout” 
och under en kort period sjönk även försäljnings-
volymen kraftigt. Men redan i början av år 2009 
märkte vi att marknaden började ta fart igen och 
i maj hade vi försäljningsrekord. Köpsuget kom 
snabbt tillbaka och jag tror att vi, trots varsel och 
arbetslöshet, får en positiv prisbild även framöver. 

bankerna har ju ökat kraven och lånevillkoren ”en 
aning”. hur tror du att det påverkar rörligheten 
och därmed prisutvecklingen?
- Vad vi ser idag är bara en liten åtstramning och 
en sund sådan. Jag tror inte det har någon effekt 
på kundernas finansiering av ett bostadsköp. Rör-
ligheten påverkas nog mer av det allmänekonomiska 
läget och reavinstskatten än av bankernas ”nya” 
villkor. 

Det finns vissa kända faktorer som påverkar 
prisbilden, men hur mycket påverkar psykologiska 
faktorer och medias starkt överdrivna uttalanden 
om kommande ”bostads-krascher”? 
- Att medias och bostadsexperternas varningar 
skapar oro på marknaden är jag övertygad om. 
Det får givetvis en psykologisk effekt som gör att 
folk känner sig mer osäkra inför ett bostadsköp 
samtidigt som man till slut inte orkar ta till sig alla 
överdrivna rubriker. Varningarna är för många och 
långa vilket leder till en mättnadseffekt. 

när boräntorna är extremt låga varnar vissa 
experter för en rekyl på bostadsmarknaden när 
räntorna normaliseras och hamnar på 5 % - 6 %. 
Vilka risker ser du med den låga boräntan på lite 
längre sikt?
- Jag tror inte vi får någon rekyl av den enkla 
anledningen att, inte bara bankerna, utan även 
låntagarna räknar med räntenivåer på upp till 6 %. 
man har redan diskonterat vad som är en normal 
rörlig ränta för sina bostadslån. dessutom är det 
ju så att folk är mycket mer medvetna och kunniga 
idag och gör ”stresstester” på sig sin egen ekonomi 
och vilka kostnadsnivåer man klarar av. sedan får 
vi ju inte glömma det nästan obefintliga bostads-
byggande, som också ger en större obalans i utbud 
och efterfrågan.

Bolånemarknaden är ju ganska komplex och det råder ofta en 
viss begreppsförvirring när vi hör olika uttalanden från bankfolk 
och bostadsexperter i media idag. Att bankerna lånar ut pengar är 
väl känt men att dom också lånar upp pengar för att finansiera ett 
bolån är det nog inte många som tänker på. Och vilka möjligheter 
har bankerna när dom skall finansiera ett bolån? Hur ser den 
marknaden ut? Vad är skillnaden på lång och kort ränta och vad 
betyder egentligen STIBOR? Frågorna är många och därför bad vi 
Lennart Wigren, tidigare affärsutvecklare på Handelsbanken med 
trettio års erfarenhet av bankvärlden att en gång för alla reda ut 
begreppen. 

det Är inte ”bankens Pengar” dU lånar
– Det finns olika möjligheter för bankerna att finan-
siera ett bolån. Det vanligaste är att när en kund tar 
ett bolån så lånar banken upp motsvarande belopp 
på kapitalmarknaderna genom att ge ut räntebärande 
papper med olika löptider. Bankerna kan också fin-
ansiera ett bolån med ”egna pengar” eller genom att 
upplåningen sker mellan bankerna där ”priset” styrs 
av interbankräntan (Stibor). Det finns alltså ett antal 
långivare för bankerna där den klart största är våra 
egna pensionsfonder. 
- Idag ligger den rörliga (3-månaders) räntan på runt 
2 % och den bundna 5-års räntan på lite drygt 4 %. 
När en bank lånar upp pengar med långa löptider (5 
år) tar man också hänsyn till inflationen och kronans 
ställning på sikt, vilket innebär ett större risktagande 
från bankens sida. Så gapet mellan rörlig och bunden 
ränta beror alltså på att kapitalplacerare kalkylerar 
med större riskmarginaler eftersom lånet är bundet 
på en inflationsosäker framtid. 

liten efterfrågan På bUnden rÄnta
– Idag finns det en liten marknad för den bundna 5-års ränta eftersom 
nästan ”alla” efterfrågar rörlig ränta. Vilket innebära att placerarna 
kräver ännu bättre skydd för sina investeringar samtidigt som vi idag 
har en osäker ekonomisk situation på grund av finanskrisen. Så jag tror 

faktiskt att gapet mellan den rörliga och bundna kommer att öka under 
hösten 2009 och våren 2010.

stOr risksPridning På bOlån
- Vi kan väl se en viss förändring i bankernas villkor som en anpassn-
ing till tuffare tider. Men det är väl snarare så att dagens kreditvillkor 
är normala jämfört med tidigare då villkoren var lite för vidlyftiga. Att 
bankerna begär en egeninsats av kunden tycker jag bara är normalt 
och i förlängningen gagnar det både låntagare och banker. Jag tror att 
bankernas eventuella kreditförluster inte kommer att ”smitta” av sig 
på bostadsmarknaden eftersom riskspridningen för bankerna bland 

Sveriges alla låntagare är så stor.
– Priserna på villor och bostadsrätter kommer att fortsätta öka men 
med den viktiga skillnaden att vi får en stabilare prisutveckling under 
hösten 2009 och våren 2010 med färre tvära kast på kurvan än tidigare. 

Hur fungerar bolånemarknaden idag? 
Trots att vi idag befinner oss i en djup lågkonjunktur med global 
ekonomisk oro, kan vi ändå se vissa ljuspunkter. Bostadsmarknaden 
har klarat sig ”förvånansvärt” bra och till och med gått sin egen väg 
i det ekonomiska mörkret. Och det finns ett antal positiva faktorer 
som förklarar bostadsmarknadens ”okänslighet” för vissa 

ekonomiska svängningar. Och det finns givetvis ett antal negativa 
faktorer som vi också måste ta hänsyn till. Det är mellan dessa fak-
torer som priskampen förmodligen kommer att stå under hösten 
2009 och våren 2010.

Bostadsmarknaden våren och sommaren 2009

A. POSITIVA FAKTORER

• BORÄNTAN den absolut viktigaste förklaringen till en stabil bostads-
marknad. Tack vare en extremt låg boränta är det ”billigt” att bo idag och 
det stora flertalet väljer rörlig ränta (3-månaders) vilket är ett bevis på att 
bostadsspekulanter och bostadsägare har en stark tilltro till fortsatta prisup-
pgångar. Åtminstone har oron för prisnedgångar avtagit markant.

• SKATTELÄTTNADER,  med bland annat jobbavdraget, betyder mer i 
plånboken för konsumenterna och därmed ett högre tak för boendekostnad-
erna. Vilket också givetvis påverkar prisutvecklingen positivt.

• FASTIGHETSSKATTEN är en annan faktor som slog igenom 2007, 
vilket också bidragit till lägre boendekostnader för framförallt villor med höga 
taxeringsvärden.

• MÅNADSAVGIFTERNA för bostadsrätter påverkas också positivt tack 
vare bättre lån med lägre räntor för bostadsrättsföreningarna. Vilket ger ett 
större utrymme för sänkta avgifter som i  förlängningen påverkar prisbilden 
positivt. 

B. NEGATIVA FAKTORER

• KONJUNKTUREN är i dagsläget både en nationell och internationell 
angelägenhet. med ekonomisk oro och tuffa tider kommer också varsel med 
arbetslöshet som resultat. Under 2010 räknar många bedömare att arbet-
slösheten kommer att vara uppe i drygt 11 % vilket givetvis även påverkar 
bostadsmarknaden. och tittar vi regionalt så är det inte bara Göteborg (Volvo) 
utan även stockholm och tjänstesektorn som nu påverkas. Ingen verkar gå helt 
fri från krisen och vad som kan få en direkt  effekt på bostadsmarknaden och 
boräntorna är hur banksektorn klarar eventuella kreditförluster framöver. 

• LÅNEVILLKOREN från banker och kreditinstitut stramas åt vilket betyder 
minskad rörlighet på bostadsmarknaden. Idag har vi inte sett några drastiska 
förändringar från bankerna när det gäller utlåningen till konsumenterna. men 
tendensen finns där och minskar utlåningen under hösten 2009 och våren/som-
maren 2010 kan detta givetvis även få inverkan på försäljningsvolymerna och 
därmed bostadspriserna. 

• KRISBETEENDE och psykologiska faktorer får ofta större betydelse för 
våra beslut än vad man kanske tror. Den negativism som media bygger upp i 
form av dagligen upprepade kraftuttryck skapar givetvis en osäkerhet hos kon-
sumenterna, framför allt när det gäller så stora livsviktiga affärer som bostad-
sköp. Vilket leder till en viss försiktighet och ”vi-bör-nog-vänta” mentalitet som 
också självklart påverkar efterfrågan på bostäder med minskade försäljnings-
volymer som resultat.         

BJURFORS OM BOMARKNADEN HÖSTEN 2009
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