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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm fortsatte svagt uppåt med 0,6 procent 

jämfört med föregående månad. Villaindex hade däremot en mer positiv utveckling 

och ökade med 1,6 procent.  

Utbudet på Hemnet för Stockholmsregionen är större än föregående år, främst gäl-

lande bostadsrätter.  

Hushållens konfidensindikator återhämtade sig rejält i september. Konfidensindika-

torn steg från 94,6 i augusti till 100,4. 

Bostadsmarknaden i Stockholm har återhämtat sig efter införandet av amorterings-

kravet och är återigen stabil även om den långsiktiga effekten av  

amorteringskravet är för tidig att bedöma. En potentiell källa till oro 

är bristen på politisk enighet gällande den framtida bostadspolitiken. 

En stabil bostadsmarknad kräver tydliga spelregler.

HOXSWE steg mellan juli och augusti med 2,1 procent. Bostadsrättsindex steg 

med 1,2 procent och villaindex med 2,6 procent. Även tidigare år har vi sett tydliga 

indexuppgångar i augusti. Justerar vi för säsongseffekter stiger HOXSWE med något 

mer modesta 0,9 procent medan bostadsrätts- och villaindex stiger med 0,5 respek-

tive 1,2 procent.  

 

Bostadsrättsindex steg i samtliga tre storstäder, i Stockholm med 0,6 procent, i Göte-

borg med 0,8 procent och i Malmö med 2,6 procent. Villaindex steg kraftigt i samtli-

ga storstäder, i Stockholm med 1,6 procent, i Göteborg med 3,5 procent och i Mal-

mö med 2,7 procent. 

Förra månaden såg vi en rekyl på bostadsrättsmarknaden som kompenserade för 

försommarens nedgång. I augusti stiger villaindex för riket åter upp till all time high. 

Av Valueguards offentliga index är det endast de för Stockholm som ännu ligger 

under sina respektive toppar från april i år, med 0,9 procent för bostadsrätter och 

2,0 procent för villor.
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Utbudet på successionsmarknaden ökade kraftigt efter sommaren men glädjande så 

följde efterfrågan med. Successionsmarknaden i Stockholm känns idag stabil även om pri-

sökningen, främst gällande bostadsrätter, har lugnat ner sig. Antalet objekt som säljs innan 

visning har stabiliserat sig runt ca 20%. Antalet visningsbesökare är nu tillbaks på nivån innan 

amorteringskravets införande.  

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder
Nyproduktionsmarknaden har liksom successionsmarknaden lämnat mycket av oron kring 

amorteringskravet bakom sig även om den svagare prisutvecklingen fortsätter att skapa en 

osäkerhet kring framtiden. Framtidsoron påverkar Nyproduktions-marknaden betydligt mer 

än successionsmarknaden.

Spekulanterna som nu kommer på visningarna bedöms som något mer köpstarka men 

också mer försiktiga. De ser köpet mer som en investering och vill ha ”rätt” objekt för att slå 

till. Detta ger en mer differentierad marknad där prisskillnaden mellan ”bra” och ”mindre bra” 

objekt ökar. Vi ser även att antalet köpare som är beroende av en medköpare eller bor-

gensman ökar.

Befintliga projekt där merparten av bostäderna är sålda har ett fortsatt stort intresse men en 

något långsammare försäljningstakt. Detta då kunderna uppfattar det som att de ”bästa” 

bostäderna redan är sålda. Nya projekt som har släppts under perioden har haft god efter-

frågan.



 
Valueguards marknadsindikator, med data från deras mäklarpanel, har fortsatt 

stiga under sensommaren från att under försommaren fallit till kring noll. De senaste 

veckorna har runt halva panelen trott på stigande priser medan 5-10 procent trott 

på fallande priser. 

    
     Index  Förändring sedan
        1 mån  3 mån  12 mån
 
 HOX Sverige   223  +2,1%  +1,0%  +7,9% 
  
 Bostadsrätter
 Sverige BR   286  +1,2%  +2,0%  +5,9%
 Stockholm BR  280  +0,6%  +1,9%  +3,7%
 Göteborg BR   310  +0,8%  +2,7%  +8,8%
 Malmö BR   218  +2,6%  +2,2%  +13,5%

 Villor
 Sverige Villa   203   +2,6%  +0,4%  +9,1%
 Stockholm Villa  218  +1,6%  -0,9%  +7,9%
 Göteborg Villa  207  +3,5%  +1,7%  +11,0% 
 Malmö Villa   173  +2,7%  +2,6%  +10,9%



Utbud på Hemnet gällande bostadsrätter i Stockholm vecka 37, 2015 var 2 245 st och 

samma vecka 2016 var det 2 833 st dvs. utbudet är klart högre än motsvarande period fö-

regående år (26 %).  

Utbudet av villor vecka 37, 2015 var 736 st. motsvarande vecka 2016 var utbudet 812 st, dvs. 

även på villor är utbudet något högre (10%) än förra året
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