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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholmsområdet rekylerade uppåt med 3,5 

procent jämfört med föregående månad. Villaindex däremot fortsätter att sjunka 

med 0,4 procent. De svenska hushållens förväntningar på bostadsmarknaden i 

Stockholm stiger något i juli. Index som visar svenskarnas syn på sin egen samt 

Sveriges ekonomi är fortsatt pessimistisk. Utbudet på Hemnet för Stockholmsregio-

nen är större än föregående år.  

Vart bostadsmarknaden är på väg vet vi först en bit in i september. Troligt är dock 

att betalningsförmågan mer kommer att styra prisutvecklingen på marknaden än 

betalningsviljan. På lite längre sikt är vår bedömning att införandet av amorterings-

kravet endast skapade ett hack i kurvan och att den långsiktiga trenden är svagt 

uppåt. 

 

 

Analys och efterfrågan på successionsmarknaden  
Utbudet på successionsmarknaden minskade kraftigt i juni efter införandet av amorterings-

kravet. I augusti är utbudet betydligt större än föregående år vilket till stor del kan förklaras av 

att de som inte lyckades sälja sin bostad innan införandet av amorteringskravet nu gör ett 

nytt försök. Antalet objekt som säljs innan visning har ökat under juli/augusti. Successions-

marknaden har haft många visningsbesökare samt budgivare. 

 

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder
Osäkerheten på marknaden fortsätter att påverka våra kunders vilja till beslut. In-

tresse finns men spekulanterna vill få en bild av vart marknaden är på väg. Succes-

sionsmarknaden verkar ha stabiliserat sig men det märks först senare på nyproduk-

tionen. Under perioden har vi inte säljstartat några nya projekt varför efterfrågan är 

mer svårbedömd. Tydligare bild av marknaden får vi först i slutet av september.
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HOX index visar på rekyl uppåt på bostadsrättsmarknaden under juli månad.

Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 

0,4 procent. Bostadsrättsindex steg med 2,9 procent medan villaindex sjönk med 

1,1 procent. 

Bostadsrättsindex steg kraftigt i samtliga tre storstäder, i Stockholm med 3,5 procent, 

i Göteborg med 3,3 procent och i Malmö med 2,1 procent. Denna rekyl har utplå-

nat de senaste månadernas nedgång i både Göteborg och Malmö, där tremåna-

dersförändringen är upp 2,1 respektive 0,5 procent. I Stockholm ligger bostadsrätts-

marknaden emellertid fortfarande 1,5 procent under toppnoteringen i april. 

 

Villaindex däremot gick ned i samtliga storstäder, i Stockholm med 0,4 procent, i 

Göteborg med 0,9 procent och i Malmö med 0,3 procent. Dessa nedgångar är un-

gefär i linje med vad vi sett tidigare år i juli.

    
     Index  Förändring sedan
        1 mån  3 mån  12 mån
 
 HOX Sverige   218  +0,4%  -1,7%  +8,5% 
  
 Bostadsrätter
 Sverige BR   283  +2,9%  -0,9%  +6,9%
 Stockholm BR  279  +3,5%  -1,5%  +5,2%
 Göteborg BR   307  +3,3%  +2,1%  +9,2%
 Malmö BR   212  +2,1%  +0,5%  +13,1%

 Villor
 Sverige Villa   198   -1,1%  -2,1%  +9,5%
 Stockholm Villa  214  -0,4%  -3,6%  +9,4%
 Göteborg Villa  200  -0,9%  -1,5%  +9,3% 
 Malmö Villa   168  -0,3%  +0,3%  +7,3%



Utbud på Hemnet gällande bostadsrätter i Stockholm vecka 33, 2015 var 1 979 st och 

samma vecka 2016 var det 2 522 st dvs. utbudet är klart högre än motsvarande period fö-

regående år (27 %).  

Utbudet av villor vecka 33, 2015 var 545 st. motsvarande vecka 2016 var utbudet 709 st, dvs. 

även på villor är utbudet klart högre (30%) än förra året.
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