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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 0,5 procent jämfört 
med föregående månad. Villaindex steg med 1,5 procent.  
Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna fortsatte nedåt från förra 
månaden med 1 enhet från 59 till 58.  
Hushållens syn på den svenska ekonomin, steg något i september och 
uppgår till 101,0. Hushållens syn på sin egen ekonomi är i det närmaste 
oförändrad och uppgår till 101,1. Nivån på indikatorerna ligger därmed 
fortsatt nära det historiska genom-snittet 
Marknaden står och stampar och vill inte riktigt komma igång efter 
sommarvilan. Prisbilden har planat ut och det är tydlig skillnad på antal 
visningsbesökare och budgivningstakt mellan olika objekt.  

 

 

Bostadsmarknaden Stockholm 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 0,5 procent jämfört 
med föregående månad. Villaindex steg med 1,5 procent.  
Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna fortsatte nedåt från förra 
månaden med 1 enhet från 59 till 58.  

 
Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 
Jämfört med förra året är det drygt 35% fler bostäder till salu på Hemnet för 
Stockholmsregionen. Visningarna är, i de flesta fall, fortsatt relativt 
välbesökta men spekulanterna är mer försiktiga och det är svårare att starta 
budgivningar. I takt med det ökade utbudet har spekulanterna blivit mer 
ovilliga till beslut. 
Marknaden är mer selektiv vilket märks på antal spekulanter på visningarna 
samt på budgivningarna. Antalet bostäder som är osålda efter första 
visningen har ökat kraftigt och prisjusteringar nedåt är mer förekommande. 

   
Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 
Intresset för nyproduktion är fortsatt stort men antalet spekulanter har 
minskat de senaste veckorna. De som är ute och letar bostad är dock 
betydligt mer seriösa än tidigare. Den spekulativa kundgruppen har nästan 
helt försvunnit. Intresse och försäljningstakt varierar kraftigt mellan 
projekten och här spelar läge, utformning, pris och konkurrerande utbud stor 
roll. I områden med stort nyproduktionsutbud ser vi en lägre försäljningstakt.  
Många som köpte nyproduktion under 2015 gjorde det med ett spekulativt 
syfte. De är nu ute på marknaden vilket spär på utbudet av nyproducerade 
bostäder. 
 



Bostadsmarknaden Göteborg 

Nu byggs det fler bostäder än på länge i Göteborg. Inte sedan miljon-
programmet avslutades i mitten på 70-talet har det byggts så mycket. Men 
alla projekt har kommit i gång samtidigt. I  Göteborg har det varit svårt att få 
igång bostadsprojekt under många år jämfört med andra storstäder i 
Sverige, frågan är varför? På fastighetsmässan i Göteborg berättade Åsa 
Henninge, NAI Svefa, att nyproduktionen kommit i gång först nu! Frågan är 
om det toppar på en sen högkonjunkturtop?  
Vi ser att i flera nyproduktionsprojekt är det de mindre lägenheterna som 
hittar sin köpare mycket snabbt. De större lägenheterna har en längre 
försäljningsprocess och det krävs att de säljs med ”extra allt”. 
Bostadsprojekt i kommuner runt Göteborg säljer mycket bra och med en hög 
försäljningstakt, på några dagar säljs hela etapper om 20-30 lgh. Här är 
både små och stora lägenheter efterfrågade. 
När det gäller successionsmarknaden noterar vi att slutpriset på små 
lägenheter hela tiden slår rekord, gång på gång, man väljer mindre yta som 
fortfarande går att finansiera, då bankerna blivit mer restriktiva. När det 
gäller större lägenheter i innerstaden, runt 100 kvm börjar budgivningen 
under utgångspriset, i snitt 60.000 kr/kvm och klättrar uppåt till 
utgångspriset och säljs strax ovanför.  

 

Bostadsmarknaden Malmö 

Utbudet har ökat även i Malmö, främst gällande bostadsrätter. Antalet 
visningsbesökare har minskat men försäljningspriserna håller sig på stabil 
nivå. Det tar lite längre att komma till avslut men efterfrågan är fortsatt god.  
 

 
HOX index - Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti  
Mellan juli och augusti stiger prisindex för privatägda bostäder i Sverige, 
HOXSWE, med 1,8 procent. Villaindex stiger med 2,8 procent medan 
bostadsrättsindex stiger med 0,2 procent. Efter säsongsjustering stiger 
HOXSWE med 0,4 procent. 
 
Bostadsrättsindex stiger i Stockholm och Malmö, med 0,5 respektive 0,8 
procent, medan det sjunker med 0,4 procent i Göteborg. 
Tolvmånadersförändringen på Stockholms bostadsrättsmarknad ligger i 
augusti på 5,7 procent. Den har svajat kring 5 procent sedan inbromsningen 
våren 2016. Den rullande tolvmånadersförändringen på Göteborgs 
bostadsrättsmarknad har sjunkit även den under samma period, men inte 
alls lika mycket som i Stockholm, medan den gått upp tydligt i Malmö.  
 
Villaindex stiger i samtliga tre storstäder, i Stockholm med 1,5 procent, i 
Göteborg med 3,2 procent och i Malmö med 2,5 procent. Att villaindex faller 
under första delen av sommaren för att sedan återhämta sig kraftigt i augusti 
är helt i linje med hur det sett ut de senaste åren. 
 
Annonsprisindex för bostadsrätter faller i samtliga tre storstäder mellan juli 
och augusti. 
 



Antalet inrapporterade försäljningar av bostadsrätter och v illor är något 
högre än samma period de senaste två åren, i både Stockholm och riket som 
helhet. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



SEB:s Boprisindikator 
SEB:s Boprisindikator faller tillbaka med ytterligare 7 enheter och ligger nu 
på 51. Regionalt är skillnaderna små och de ligger i spannet 53 till 59 utom 
Skåne som ligger på 47. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om 
ett år ökar till 0,2 procent, en ökning med 0,14 procentenheter. Andelen som 
planerar att binda sina räntor ligger kvar på 6 procent.  
 
Av de tillfrågade hushållen svarar 66 procent att de tror på stigande priser 
under det kommande året. Det är en nedgång med tre enheter jämfört med 
föregående månad. Andelen som tror på fallande priser steg från 11 till 15 
procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med två enheter och 
ligger denna månad på 14 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 51 vilket är sju enheter lägre än förra månaden. 
 
- Det vi ser liknar allt mer ett trendbrott i hushållens boprisförväntningar. På 
två månader har indikatorn fallit 12 enheter och jämfört med den senaste 
toppen i maj är nedgången 18 enheter. Det är en rejäl nedgång. Samtidigt 
ska det understrykas att två tredjedelar av hushållen fortfarande tror på 
stigande priser så det handlar inte om någon störtdykning, säger SEB:s 
privatekonom Jens Magnusson. 

 
Boprisindikatorn sjönk i alla regioner   
Det skiljer fortsatt lite mellan regionerna som nu ligger i spannet 53 till 59 
med undantag för Skåne som ligger på 47. Boprisindikatorn går nedåt i 
samtliga regioner och sjunker mest i Norrland där minskningen är 11 enheter 
till 53 mätt som två månaders medelvärde. I Svealand utom Stockholm sjönk 
indikatorn med en enhet till 58, i Stockholm med fem enheter till 53, i Västra 
Götaland med sju enheter till 58, i Östra Götaland med två enheter till 59 
och i Skåne med nio enheter till 47.  I Skåne har indikatorn nu sjunkit sju 
månader i rad från 72 i mars til l månadens notering på 47. 
 
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,2 procent om ett år  
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år 
svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,2 procent. Det 
är den högsta noteringen sedan juli 2015 då hushållen trodde nivån på 
reporäntan skulle vara 0,22 procent. 
 
- Hushållens förväntningar på reporäntan är trögrörliga så det här är en 
ganska stor uppgång. Att hushållen tror att en räntehöjning rycker närmare 
är också en delförklaring till varför förväntningarna på boprisutvecklingen 
sjunker. Många är sannolikt medvetna om att de senaste årens bostadpriser 
drivits på av stadigt sjunkande räntor, säger Jens Magnusson.  

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hushållens konfidensindikator.   
Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, 
steg något i september och uppgår till 101,0.  
Hushållens syn på sin egen ekonomi, sammanfattad av mikroindex, är i det 
närmaste oförändrad och uppgår till 101,1. Nivån på indikatorerna ligger 
därmed fortsatt nära det historiska genomsnittet och visar på att hushållen 
är något mer optimistiska än normalt om såväl den svenska som den egna 
ekonomin. 
 
Utfall och nuläge: Hushållen är oförändrat positiva om sin egen ekonomi i 
nuläget. Samtidigt har synen på den svenska ekonomin förbättrats något och 
är den fråga som bidrar mest positivt till makroindex.  
Hushållen är oförändrat positiva till om det är rätt tidpunkt att köpa  
kapitalvaror nu. Männen i undersökningen är som vanligt något mer 
optimistiska till kapitalvaruinköp än kvinnorna.1  
Andelen hushåll som anser det fördelaktigt att spara nu ökade något i 
september, efter den jämförelsevis kraftiga minskningen i augusti, och ligger 
kvar på en historiskt låg nivå. 
 
Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på sin egen ekonomi 
på tolv månaders sikt är oförändrat något mindre optimistiska än normalt.  
Förväntningarna på den svenska ekonomin blev något mindre pessimist iska 
i september, men ligger fortsatt under det historiska genomsnittet.  
Andelen hushåll som bedömer det som troligt att de kommer att köpa eller 
byta bil inom tolv månader minskade för femte månaden i rad. Nettotalet för 
frågan sjönk jämförelsevis mycket i september och ligger nu på den lägsta 
nivån sedan 2009. 
 
Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv 
månaders sikt uppgår till 2,5 procent i september, en ökning med 0,4 
procentenheter från föregående månad.  
Samtidigt har förväntningarna på den rörliga bostadsräntan justerats ned på 
samtliga tidshorisonter. Den rörliga bostadsrän-tan förväntas uppgå till 2,25 
procent på ett års sikt, 2,73 procent på två års sikt och 3,47 procent på fem 
års sikt.  
Hushållen förväntar sig en ökning av bostadspriserna med 4,6 procent de 
kommande tolv månaderna, vilket är en nedjuste-ring med 0,6 
procentenheter sedan i augusti. 
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