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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 0,8 procent  
jämfört med föregående månad. Villaindex hade även den en  
positiv utveckling och steg med 0,7 procent.  
 
Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna sjönk i april med 1 enhet 
från 68 till 67. 
 
Hushållens syn på Sveriges ekonomi är oförändrad och ligger nära det 
historiska genomsnittet. Synen på sin egen ekonomi har dock stärkts 
och hushållen är idag mer optimistiska än normalt.  
 

Bostadsmarknaden Stockholm 
Framtidstron är god men det är svårt för förstagångsköparna att 
komma in på marknaden. Svårigheten att få lån och inlåsningseffekten 
som amorteringskrav samt reavinstbeskattning skapar är dock fortsatt 
hämmande. 
 

Ana l y s  och  e f te r f rågan på success ionsmarknaden 
Successionsmarknaden visar inga större förändringar från föregående 
månad. Marknaden är stabil men fortsatt differentierad. 
Budgivningsstarterna är fortsatt lägre än tidigare men slutpriserna blir 
ofta enligt förväntan. I vissa området är utbudet extremt lågt. 
Förstagångsköparna har mycket svårt att komma in på marknaden 
med de krav bankerna idag ställer på inkomst och kontantinsats.  
   
Ana l y s  och  e f te r f rågan på nyproduk t ionsmarknaden  
April månad fortsätter i samma trend som första kvartalet och 
försäljningstakten har varit god trots påskhelg mitt i månaden. 
Marknaden är känslig gällande prisbilden. Mer aggressivt prissatta 
projekt har en långsammare försäljningstakt. Vi har även börjat märka 
en ökad medvetenhet hos spekulanterna gällande belåning och 
marginaler i de ekonomiska planerna. 
Bankerna är fortsatt restriktiva gällande nyutlåning vilket gör att tiden 
från köparens beslut till bindande avtal tar längre tid. 

 
Bostadsmarknaden Göteborg 
Göteborg växte med 7 206 personer under 2016. Det motsvarar  
138 personer varje vecka. Under samma period färdigställdes  
ungefär knappt 3000 bostäder (villor, hyresrätter och bostadsrätter). 
Den som köper en ny bostadsrätt i Göteborg lägger nu i snitt 38% av  
sin inkomst på boendet – långt över vad vi anses ha råd med. 
Människor är generellt villigare att lägga mer pengar på boendet – 

Ont om tid? Läs 
vår 1-minuts- 

sammanfattning! 



det beror dels på att boendet blivit en viktig del av identiteten,  
men också på att man inte har något val i dag. 
  
Just nu ökar priserna mest på mindre bostäder, dvs. för en eller två 
personer. Spekulanterna är ofta förstagångsköpare som bor i 
andrahand, är inneboende eller måste pendla långa avstånd. 
  
Modemagasinet Vouge uppmärksammar Göteborg i en artikel och  
slår fast att staden formligen exploderat i popularitet de senaste åren.  
Detta p.g.a att det är lätt att ta sig till fots runt i staden, pittoresk 
arkitektur, sofistikerad barkultur, välrenommerade gallerier och 
konstmuseer, designers shops samt kreddiga caféer. 

 
Bostadsmarknaden Malmö 
Malmö fortsätter med att visa en positiv prisutveckling. Mäklarnas 
visningar har varit välbesökta. Utbud av bostäder till salu är fortfarande 
relativt lågt. Även rörelsen på bostadsmarknaden är fortsatt svag och 
många av mäklarna I Malmö anser att det beror på amorteringskravet. 
Dessa faktorer kan vara en bidragande orsak till varför Malmös priser 
har stigit mer än i Stockholm. 
  
Bostadsrättspriserna i Malmö har ökat med 1,1% medan villapriserna 
har ökat med hela 5,0%. 
 

 

 

  



HOX index  
Mellan februari och mars steg prisindex för privatägda bostäder i 
Sverige, HOXSWE, med 0,8 procent. Bostadsrättsindex steg med 0,8 
procent medan villaindex steg med 0,7 procent.  
 
Bostadsrättsindex steg med 0,2 procent i Stockholm mellan februari och 
mars. I Göteborg var motsvarande siffra 1,9 procent medan ökningen i 
Malmö var 1,1 procent.  
 
Även villaindex steg i samtliga tre storstäder. I Stockholm var ökningen 
1,4 procent, i Göteborg 0,1 procent och i Malmö 5,0 procent. 
Uppgången för villaindex i Malmö är anmärkningsvärd. Förra månaden 
sjönk samma index med 1,5 procent medan det i januari steg med 4,6 
procent. Totalt har villaindex i Malmö stigit 8,2 procent under årets 
första kvartal vilket är mer än övriga storstadsområden. Emellertid är 
denna uppgång något ryckig och det finns en viss statistisk osäkerhet.  
 
Ökningen de senaste tolv månaderna är för bostadsrättsindex 5,4 
procent i Stockholm, 14,9 procent i Göteborg och 20,5 procent i Malmö. 
Huvudstaden har alltså haft en markant sämre utveckling de senaste 
tolv månaderna än rikets andra och tredje största stad. För ett och ett 
halvt år sedan, i slutet av 2015, var situationen en annan då Stockholm 
och Göteborg låg kring en 20-procentig ökning på tolv månaders sikt 
medan Malmö låg efter. Vi har med andra ord sett en tydlig, långsiktig 
inbromsning på bostadsrättsmarknaden i Stockholm sedan slutet av 
2015 medan Göteborg saktat in litet och Malmö istället ökat farten 
avsevärt. På villamarknaden är tendensen liknande för Stockholm och 
Göteborg men utan den tydliga accelerationen i Malmö. En tänkbar 
förklaring är att amorteringskravet har större påverkan i områden med 
höga priser.  
  
Annonsprisindex för bostadsrätter stiger mellan februari och mars i 
Malmö och Göteborg medan det ligger kvar på oförändrad nivå i 
Stockholm.  
  
Antal inrapporterade försäljningar av bostadsrätter var i mars högre än 
tidigare år, men denna effekt försvinner när vi kompenserar får att 
påsken ligger senare i år medan den i fjol låg i mars. Antalet 
villaförsäljningar ligger kvar på ungefär samma nivå och verkar inte 
påverkats på samma sätt av påsk. 
 
 



 

 

 
	
	
procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn sjunker 
med en enhet. 
 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om 
ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,12 procent. 
Det är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,05 
procent. 
 
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sju 
procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande 
tremånadersperioden. Det är en enhet högre än förra månaden och 
en tangering av den högsta nivån på två år. 
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Hälsingegatan 40 
113 43 Sthlm 	

Barlastgatan 2 
414 63 Gbg 

Nordenskiöldsgatan 6 
211 19 Malmö 	

Torngatan 44D 
754 23 Uppsala	


