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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 

Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, 
HOXSWE, med 0,3 procent. Villaindex sjönk med 0,5 procent medan 
bostadsrättsindex steg med 1,5 procent. Efter säsongsjustering steg 
HOXSWE med 0,6 procent. 
Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna sjönk med 5 enheter från 63 
till 58.  
Hushållens syn på Sveriges ekonomi sjönk och ligger nu strax under det 
historiska genomsnittet. Synen på sin egen ekonomi sjönk även den något 
och ligger strax över det historiska genomsnittet.  

 

 

Bostadsmarknaden Stockholm 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 0,9 procent jämfört 
med föregående månad. Villaindex utveckling följde bostadsrätterna och 
steg med 1,2 procent.  
Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna fortsatte nedåt från förra 
månaden med 3 enheter från 62 till 59.  
Marknaden har nu kommit igång efter sommarvilan och både utbudet och 
antalet spekulanter har ökat kraftigt. Hur hösten kommer att gestalta sig är 
dock för tidigt att säga något om. 

 
Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 
Utbudet av bostäder har från mitten av augusti ökat kraftigt. Jämfört med 
förra året är det drygt 35% fler bostäder till salu på Hemnet för 
Stockholmsregionen. De två första visningshelgerna efter semesterperioden 
var välbesökta vilket visar på att även om utbudet ökade så följde antalet 
spekulanter med. 
Effekten av amorteringskrav och bankernas bolånetak börjar bli märkbar. 
Marknaden är fortsatt selektiv vilket märks på antal spekulanter på 
visningarna samt på budgivningarna. 

   
Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 
Efterfrågan på nyproducerade bostäder känns stabil även om kunderna nu 
ställer högre krav gällande utformning, läge och föreningens ekonomi. 
Nyproduktionsmarknaden har förändrats såtillvida att försäljningstakten mer 
börjar följa en klassisk W-form. D.v.s. försäljningen håller initialt en hög takt 
för att sedan minska när projektets nyhetskänsla har minskat. Vid 
stomresning sker en ökad försäljning för att sedan gå ner till lägre takt igen. 
När tillträdena börjar närma sig och projektet tidsmässigt konkurrerar med 
befintlig succession och når en annan kundgrupp ökar försäljningstakten 



igen. 
Bankernas ökade krav vad gäller lånekvot och amorteringstakt har låst ute 
en del kunder som vill köpa men som nu inte kan. 
Vi har också märkt ett växande antal kunder som har problem med att sälja 
sin nuvarande bostad till det pris de förväntar sig.  

 

Bostadsmarknaden Göteborg 

Bostadsmarknaden i Göteborg är glödhet just nu. En förklaring är den goda 
konjunkturen i Göteborgsområdet och reallöneökningen vilket gör att man 
helt enkelt har mer att lägga på boendet. 
Enligt SCB:s småhusbarometer är Storgöteborg den stora storstadsregionen 
i landet där priserna på småhus ökar snabbast. Barnfamiljer söker 
radhus/villor med ljus och lykta, här finns en stor marknad att mätta, det är 
få områden som planeras med småhus i Göteborgsområdet, så byggbolagen 
bör storsatsa på småhusmarknaden nu! 
 
Det är fortsatt högtryck på små lägenheter, dels på grund av att studenterna 
påbörjar sin hösttermin och söker små lägenheter dels börjar de större 
lägenheterna bli för dyra.  
 
Vi bedömer att bostadspriserna i Göteborg fortsätter att stiga i höst. 
Förslaget om skärpta amorteringskrav kan ge extra skjuts uppåt bland 
köpare som tror det här är deras sista chans att köpa den bostad de vill ha.  

 
 

Bostadsmarknaden Malmö 

Bostadsmarknaden i Malmö är fortsatt stabil och efterfrågan god. Jämfört 
med Stockholm och Göteborg är Malmö den storstadsregion som har högst 
köptryck även om marknaden har lugnat ner sig något även här.  Gällande 
nyproduktion är kunderna något mer restriktiva än de varit tidigare i år och 
funderar lite längre innan de tecknar bindande avtal. De höga priserna på 
andrahandsmarknaden gör dock att nyproduktion fortsatt är ett intressant 
alternativ för flera, men den sista tiden har utbudet ökat på 
andrahandsmarknaden, vilket indikerar längre försäljningstider. Utbudet på 
successions- och nyproduktionsmarknaden är stort och spekulanter har 
mycket att välja på. Först senare på hösten märker vi på allvar om 
marknaden har lugnat ner sig eller ej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOX index - marginellt uppåt på bostadsmarknaden i juli  
Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, 
HOXSWE, med 0,3 procent. Villaindex sjönk med 0,5 procent medan 
bostadsrättsindex steg med 1,5 procent. Efter säsongsjustering steg 
HOXSWE med 0,6 procent. 
 
Bostadsrättsindex steg i alla tre storstäder: i Stockholm med 0,9 procent, i 
Göteborg med 3,4 procent och i Malmö med 1,5 procent. 
 
Villaindex steg i Stockholm och Malmö, med 1,2 respektive 0,3 procent, 
medan det sjönk med 1,1 procent i Göteborg. 
 
Något vi sett de senaste åren är att bostadsrättsmarknaden tenderar att vara 
svagare i början av sommaren, för att sedan återhämta sig något, medan 
villamarknaden ofta beter sig tvärtom. Årets sommarsäsong har inte varit 
något undantag, då bostadsrättsindex föll i juni för att återhämta sig i juli 
medan villaindex föll marginellt i juni och sedan litet mer i juli.  
 
Annonsprisindex för bostadsrätter stiger mellan juni och juli i samtliga tre 
storstäder och ligger även på sina respektive högsta nivåer någonsin i alla 
tre städer. 
 
Antalet inrapporterade försäljningar har under sommaren legat på ungefär 
samma nivåer som de två senaste åren. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
SEB:s Boprisindikator 
SEB:s Boprisindikator faller tillbaka och ligger nu på 58. Regionalt är 
skillnaderna små och de ligger i spannet 56 till 65. Hushållens förväntningar 
på reporäntans nivå om ett år ligger kvar på 0,06 procent. Andelen som 
planerar att binda sina räntor ökar till 6 procent från föregående månads 
notering 5 procent. 
 
Av de tillfrågade hushållen svarar 69 procent att de tror på stigande priser 
under det kommande året. Det är nedgång med fyra enheter jämfört med 
föregående månad. Andelen som tror på fallande priser steg från 10 till 11 
procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med en enhet och 
ligger denna månad på 12 procent. 
 
SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen som tror på 
stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i 
denna mätning på 58 vilket är fem enheter lägre än förra månaden.  
 
- Sommarens lägre aktivitet på bostadsmarknaden kan ha påverkat 
hushållens prisförväntningar som sjunker i månadens mätning. 
Förväntningarna är dock fortsatt höga och det går ännu inte att tala om 
något tydligt trendbrott, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.  
 
Det skiljer fortsatt lite mellan regionerna som nu ligger i spannet 56 till 65. 
Boprisindikatorn är oförändrad i Norrland där den ligger kvar på 64. I de 
resterande regionerna Svealand utom Stockholm, Västra Götaland, 
Stockholm, Östra Götaland och Skåne sjönk indikatorn. Som mest sjönk den 
i Östra Götaland där den backade med åtta enheter från 69 till 61.  I Skåne 



backade den med sex enheter från 62 till 56. I Västra Götaland sjönk den 
med tre enheter från 68 till 65 och i Stockholm från 62 till 59. I Svealand 
utom Stockholm backade den endast med en enhet från 60 till 59.  
              
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,06 procent om ett år  
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år 
svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,06 procent. Det är 
samma nivå som förra månaden. 
 
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sex 
procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande 
tremånadersperioden. Det är ökning från förra månadens fem procent men 
kvar inom det intervall på 3-7 procent som gällt de senaste 3,5 åren.  
  
- Allt mer ekonomisk statistik pekar nu mot kommande räntehöjningar och 
det är naturligt att fler hushåll överväger att binda räntan. För de flesta är 
det sunt att sprida sina ränterisker genom att dela upp lånen i flera delar och 
med olika bindningstider, säger Jens Magnusson. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
Hushållens konfidensindikator.   
Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin 
uppgår till 99,4 i augusti, vilket är en minskning med 1,1 enheter från 
föregående månad. Samtliga ingående frågor bidrog till minskningen och 
nivån ligger därmed något under det historiska genomsnittet.  
Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, föll 
tillbaka ytterligare i augusti med 1,5 enheter, ti ll 100,4. Nedgången förklaras 
främst av mer pessimistiska förväntningar på den egna ekonomin framöver.  
 
Utfall och nuläge: Hushållen är oförändrat positiva om sin egen ekonomi i 
nuläget. Samtidigt har synen på den svenska ekonomin försämrats men är 
fortsatt mer positiv än normalt. Hushållen bedömer fortsatt risken att själv bli 
arbetslös som låg. Nettotalet för frågan är oförändrat från föregående månad 
och den positiva trenden under de senaste åren visar tecken på att plana ut.  
Andelen hushåll som anser det fördelaktigt att spara nu sjönk jämförelsevis 
mycket för andra månaden i rad och ligger på en historiskt låg nivå.  
 
Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på sin egen ekonomi 
på tolv månaders sikt dämpades i augusti, och är fortsatt mindre  optimistiska 
än normalt.  
Hushållens planer för hur mycket pengar de kommer att lägga på 
kapitalvaruinköp de kommande månaderna ligger i linje med det historiska 
genomsnittet.  
Andelen hushåll som bedömer det som troligt att de kommer att köpa eller 
byta bil inom tolv månader minskade för fjärde månaden i rad och nettotalet 
för frågan ligger nu nära det normala.  
 
Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv 
månaders sikt uppgår till 2,1 procent i augusti, en minskning med 0,6 
procentenheter från föregående månad. Samtidigt har förväntningarna på 
den rörliga bostadsräntan justerats upp på samtliga tidshorisonter. Den 



rörliga bostadsräntan förväntas uppgå till 2,27 procent på ett års sikt, 2,82 
procent på två års sikt och 3,70 procent på fem års sikt.  
Hushållen förväntar sig en ökning av bostadspriserna med 5,2 procent de 
kommande tolv månaderna, vilket är en nedjustering med 0,1 
procentenheter sedan i juli. 
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