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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholmsområdet sjunker med  

hela 2,7 procent jämfört med föregående månad. Även villaindex  

sjunker med 1,1 procent. De svenska hushållens förväntningar på  

bostadsmarknaden i Stockholm sjunker kraftigt. Index som visar  

svenskarnas syn på sin egen samt Sveriges ekonomi steg något under juni. 

 

Utbudet på Hemnet för Stockholmsregionen är nu åter nere på mycket låg  

nivå och den explosionsartade utbudsökningen vi såg i maj försvann efter  

införandet av amorteringskravet. Marknaden är just nu osäker och det i  

kombination med den normala avmattningen inför sommaren  

påverkar försäljningstakt och efterfrågan negativt.  

 

Analys och efterfrågan på successions- och 
nyproduktionsmarknaden  
Bostadsmarknaden i Stockholm påverkades i mycket stor utsträckning av amorteringskravet 

som infördes den 1 juni. Inför införandet ökade utbudet explosionsartat för att sedan minska 

kraftigt efter införandet. Detta fick till följd att snittpriserna sjönk i maj med hela 2,7 % jämfört 

med månaden innan. Osäkerheten är nu stor avseende hur amorteringskravet kommer att 

påverka marknaden vilket i kombination med normal säsongbetonad avmattning under 

sommaren ger en lugn och försiktig marknad. Någon förändring på marknaden sker troli-

gen inte förrän till hösten. Återstår att se om amorteringskravet får en temporär eller perma-

nent effekt.

I Göteborg och Malmö har vi inte sett samma direkta effekt av det införda amorteringskravet.

HOX index
Från april till maj har prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, sjunkit 

med 0,6 procent. En viktig förklaring är en nedgång av bostadsrätter i Stockholm 

med 2,7 procent. Det drar också ner index för bostadsrätter i Sverige, som går ned
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som går ned med 1,6 procent. I Göteborg ökade bostadsrättsindex med 0,2 pro-

cent och i Malmö steg det med 0,9 procent. Även villaindex går ner i Stockholm, 

med 1,1 procent. I både Göteborg och Malmö stiger villaindex med 0,3 procent.

 

Nedgången för bostadsrätter i Stockholm jämfört med april är den procentuellt sett 

största nedgången för det indexet sedan oktober 2008. För villaindex i Stockholm är 

nedgången den största sedan oktober 2010. Dock är index för bostadsrätter i Stock-

holm 7,3 procent högre än för ett år sedan medan villaindex i Stockholm är 12,0 

procent högre än för ett år sedan.

 
SEBs Boprisindikatorn faller efter fyra månaders uppgång med hela 18 enheter 

från förra månaden och ligger nu på 49.  

SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande pri-

ser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 

49 vilket är 18 enheter lägre än förra månaden. 

Av de tillfrågade hushållen svarar 63 procent att de tror på stigande bostadspriser 

under det kommande året. Det är en nedgång med 13 procentenheter från förra 

månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger till 14 procent jämfört med för-

ra månadens 9 procent. Den sammantagna effekten blir därför en kraftigt fallande 

Boprisindikator för junimånad.

    
     Index  Förändring sedan
        1 mån  3 mån  12 mån
 
 HOX Sverige   221  -0,6%  +1,3%  +10,5% 
   
 Bostadsrätter
 Sverige BR   281  -1,6%  -0,7%  +9,2%
 Stockholm BR  275  -2,7%  -2,3%  +7,3%
 Göteborg BR   301  +0,2%  +1,4%  +12,2%
 Malmö BR   213  +0,9%  +3,6%  +14,4%

 Villor
 Sverige Villa   202   0,0%  +2,5%  +11,4%
 Stockholm Villa  220  -1,1%  +0,8%  +12,0%
 Göteborg Villa  203  +0,3%  +3,5%  +11,4%



Den pessimistiska synen på utvecklingen av de genomsnittliga bostadspriserna 

för de två senaste månaderna är negativ i alla regioner utom en. Boprisindikatorn 

faller mest i Stockholm, från 70 till 50 mätt som två månaders medelvärde och med 

rekordstora 30 enheter för den enskilda månaden. I Västra Götaland faller medel-

värdet över två månader med 11 enheter till 60 och i Östra Götaland med 1 enhet 

till 62. I Skåne ligger Boprisindikatorn på 56 mot förra månadens 61. I Norrland faller 

den med 6 enheter till 61. Den enda region där förväntningarna stiger är Svealand, 

utom Stockholm, där den går upp med 2 enheter till 62 (genomsnittliga värden av 

de två senaste månaderna). 

Boprisindikatorn 2003 - 2016
Skillnaden mellan dem som tror att bostadspriserna kommer att öka det närmaste året 

jämfört med dem som tror att de kommer att minska.



Hushållens konfidensindikator  
Hushållen är oförändrat positiva om sin egen ekonomi i nuläget medan man har blivit mind-

re negativa om den svenska ekonomin.  

Köp av kapitalvaror anses i nuläget vara gynnsamt. Nettotalet är oförändrat positivt från fö-

regående månad. Samtidigt bedöms risken för att bli arbetslös ha minskat något 

Hushållens förväntningar på sin egen ekonomi på tolv månaders sikt var mindre pessimistis-

ka i juni och är nu i nivå med det historiska medelvärdet. Förväntningarna på den svenska 

ekonomin är oförändrat pessimistiska.  

Hushållens förväntningar på arbetslösheten var mindre pessimistiska i juni och är därmed 

tillbaka på samma nivå som i april. En stor andel av hushållen tror att de kommer att kun-

na spara under de kommande tolv månaderna. Nettotalen för övriga frågor var i stort sett 

oförändrade.
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