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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 
Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg i maj  
med 0,7 procent. Ökningen drivs av villaindex som steg med 1,3 
procent. Bostadsrättsindex sjönk däremot med 0,2 procent. 
Säsongsjusterat steg HOXSWE med 0,4 procent. 
 
Villaindex hade en mer positiv utveckling och steg med 0.8 procent.  
Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna steg i maj med 2 
enheter från 67 till 69 vilket är den näst högsta nivån någonsin. 
 
Hushållens syn på Sveriges ekonomi stärktes rejält och ligger nu på  
den högsta nivån sedan 2014. Synen på sin egen ekonomi sjönk  
något men är fortfarande över det historiska genomsnittet. 
 

Bostadsmarknaden Stockholm 
Bostadsmarknaden i Stockholm är fortsatt stabil men betydligt mer 
differentierad. För objekt som har det mesta rätt fortsätter priserna 
uppåt medan svagare objekt har betydligt svårare att hitta köpare. 
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 fortsatt 
hämmande. HOX index för bostadsrätter i Stockholm sjönk med 0,3 
procent medan villaindex steg med 0,8 procent. 
 

Ana l y s  och  e f te r f rågan på success ionsmarknaden 
Successionsmarknaden i Stockholm visar inga större förändringar från 
föregående månad. Marknaden är stabil men om något ännu mer 
differentierad. 
 
På objekt som har det mesta rätt är intresset mycket stort och 
avslutspriset blir högt medan det på objekt som saknar vissa kvaliteter 
är ett svalare intresse. 
 
Bankernas mer restriktiva hållning till utlåning samt krav på inkomst och 
skuldkvot skapar fortsatta hinder för förstagångsköparna att komma in 
på marknaden.  
   
Ana l y s  och  e f te r f rågan på nyproduk t ionsmarknaden  
Maj månads försäljningstakt har varit fortsatt stabil. Tidsspannet mellan 
visning och beslut till köp har dock blivit längre. Spekulanterna har idag 
svårare att finansiera köpet och även om viljan finns saknas i vissa fall 
förutsättningarna enligt bankernas regelverk. 
 
Vi har även märkt en ökad medvetenhet hos spekulanterna gällande 
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belåning och marginaler i de ekonomiska planerna. 

 
Bostadsmarknaden Göteborg 
Bostadsmarknaden är fortsatt het i Göteborg. 53.000 nya bostäder 

planeras de kommande 10 åren. Det visar fastighetskontorets prognos 

för bostadsbyggandet för 2017-2026. Byggsektorn går på högvarv och 

ökar på i stort sett alla fronter. 2017 blir femte året i rad med stark tillväxt 

och fortsatt är det bostadsbyggandet som driver utvecklingen. Flera 

byggherrar slåss om samma tomtmark och priserna ut till kund kommer 

att ligga på över 100.000 kr/kvm i de centrala delarna. Det är tydligt att 

det finns två starka trender gällande utbudet av bostäder, de mindre 

yteffektiva lägenheterna som har en relativt god standard och de större 

dyrare objekten som har ett mycket högre pris och lyxigare inredning. 

Den senare har en kundgrupp som har höga krav gällande design och 

komfort. 

  

Spekulanterna ställer sig frågande till hur länge denna prisutveckling 

kan fortsätta och när en prisjustering kommer att ske. Oron finns förstås 

där men så länge alla andra köper och tror på marknaden så fortsätter 

affärerna. 

 

Bankerna har svårigheter med att ge lånelöfte till projekt som ligger 

långt fram i tiden vilket gör att köpprocessen tar längre tid. Vi ser ingen 

avmattning ännu, i alla fall inte på mindre lägenheter. De projekt som 

har stor volym av stora lägenheter har lite svårare att finna sin köpare. 

 
Bostadsmarknaden Malmö 
Malmös bostadsmarknad är fortsatt het. Den uppåtgående trenden 

håller i sig, men man kan ana en svag recession i fråga om hur snabbt 

kunderna kommer till beslut. Vi upplever att frågorna ökar kring hur 

deras förutsättningar ser ut om marknaden skulle vända, och 

ränteläget stiga. Tillströmningen av nya kunder har också avtagit en del 

den senaste månaden. Detta är dock bara en svag aning om en 

skiftning i marknadsläget, i stort känner sig kunderna säkra på att de 

gör en bra affär och försäljnings- och bokningstakt är fortsatt mycket 

god. Det är dock rimligt att förutsätta att Malmömarknaden på sikt följer 

utvecklingen i Stockholm, och det vi nu svagt känner av är troligtvis ett 

resultat av att marknaden i Stockholm för första gången på mycket 

länge stagnerat. 

 



HOX index  
Mellan mars och april steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, 

HOXSWE, med 0,7 procent. Ökningen drivs av villaindex som steg med 

1,3 procent. Bostadsrättsindex sjönk däremot med 0,2 procent. 

Säsongsjusterat steg HOXSWE med 0,4 procent. 

  

Bostadsrättsindex sjönk i alla storstäder mellan mars och april. I 

Stockholm och Göteborg var nedgången 0,3 procent och i Malmö var 

den 0,9 procent.  

  

Villaindex steg i Stockholm och Göteborg med 0,8 respektive 1,3 

procent men sjönk i Malmö med 0,4 procent.  

  

Den senaste månaden har alltså prisindex för både villor och 

bostadsrätter i Malmö haft en svagare utveckling än övriga storstäder. 

Jämfört med för tre månader sedan är dock Malmös utveckling ungefär 

i linje med Stockholm och Göteborg. Jämfört med för ett år sedan har 

index stigit mer i Malmö än i övriga storstäder för både bostadsrätter 

och villor. 

 

Annonsprisindex för bostadsrätter stiger mellan mars och april i 

Göteborg och Stockholm medan det sjunker i Malmö. 

  

Antalet inrapporterade försäljningar är av bostadsrätter och villor är i 

riket något lägre än tidigare år. Dock vet vi att det brukar säljas mindre 

under påsken, ifjol låg påsken i mars medan den i år inföll mitt i april. 
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Hälsingegatan 40 
113 43 Sthlm 	

Barlastgatan 2 
414 63 Gbg 

Nordenskiöldsgatan 6 
211 19 Malmö 	

Torngatan 44D 
754 23 Uppsala	


