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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex sjönk med 1,3 procent.  

SEB:s Boprisindikator faller tillbaka med en enhet och ligger nu på 50.  

Svenskarnas syn på Sveriges ekonomi steg något denna månad och fler 

hushåll bedömer att det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror i nuläget.  

Bostadsmarknaden är fortsatt nervös och de som inte behöver göra en 

förändring av sin boendesituation avvaktar för att se vart marknaden är på 

väg. Detta gäller främst Stockholm men trenden märks även i Göteborg och 

Malmö. Nu börjar osäkerheten synas i prisstatistiken och en sättning av 

prisbilden pågår. Utbudet är fortsatt stort vilket ger en signal om att säljare 

och köpare ännu inte har hittat en balanserad prisnivå.   

 

Bostadsmarknaden Stockholm 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm sjönk med 2,2 procent jämfört 

med föregående månad. Villaindex sjönk med 1,4 procent.  

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna fortsatte nedåt från förra 

månaden med 8 enheter från 55 till 47 vilket är lägst i landet.  

 

Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Jämfört med förra året är det 84% fler bostäder till salu på Hemnet för 

Stockholmsregionen. Visningarna har färre besökare och i takt med det 

ökade utbudet har spekulanterna blivit mer avvaktande till beslut. Säljare och 

köpare ligger en bit ifrån varandra vad gäller prisbilden men har nu börjat 

närma sig varandra. 

Marknaden är fortsatt mer selektiv vilket märks på antal spekulanter på 

visningarna samt på antal avslut. 

   

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 

Efterfrågan på nyproducerade bostäder varierar mellan projekten men 

generellt har antalet spekulanter minskat. Den senaste tidens nyhetsflöde 

med fokus på försäljningsmotgångar gällande nyproduktion har klart 

påverkat kunderna. 

Kunderna är avvaktande och det tar betydligt längre tid att få dem till beslut 

om köp. De bostäder som är unika och som har något extra, t.ex. sjöutsikt, har 

fortsatt intresse från spekulanterna medan de bostäder som det finns många 

av i ett projekt eller område och som inte sticker ut har svårare att hitta 

köpare. Spekulanterna märker att de har tiden på sin sida och har högre krav 

på sin nya bostad än tidigare. De som idag är ute på marknaden letar 

bostad att bo i till skillnad mot tidigare köpare som mer såg det som en 

kombination av bostad och investering. 

 

 



Bostadsmarknaden Göteborg 

 

Bostadsfrossan har inte nått Västsverige 

De orosmoln som har börjat hopa sig på bostadsmarknaden är främst 

Stockholmsfenomen. Efterfrågan på bostäder är fortfarande hög i Göteborg 

och de västsvenska företagen ser ljust på framtiden.  

-Samtliga indikationer går uppåt jämfört med september och konjunkturen 

fortsätter att vara glödhet i Västsverige, säger Johan Trouvé, vd på 

Västsvenska Handelskammaren. 

I den sammanlagda bilden framgår att framgångssagan fortsätter i väst. 

Enligt Johan Trouvé finns det ingen anledning att dra för stora växlar på de 

skakningar på bostadsmarknaden som finns i Stockholm. Vi har en helt annan 

situation i Göteborg. Den enorma prisökningen vi sett i Stockholm har vi inte 

haft på samma sätt i Göteborg. I Göteborg finns det en större bostadsbrist. 

Även Lars-Göran Andersson vd på HSB Göteborg bekräftar i dagens GP 

30/10, att efterfrågan är fortsatt mycket god. 

 

När det gäller avtal som tecknats i nyproduktionen i centrala Göteborg får vi 

en del frågor från kunder som undrar om marknaden börjar vika. 

Spekulanterna vill höra sig för och tar till sig all information kring 

bostadsmarknaden. Nyproduktionen i och utanför centrala Göteborg går 

fortsatt bra. De upparbetade köerna som byggbolagen har fortsätter att 

fyllas på.  

 

På successionsmarknaden noterar vi att det tar något längre tid och fler 

visningar behövs för att sälja större lägenheter över 5 miljoner. Dock är det 

tydligt att de bästa adresserna och lägenheter som ligger högt och ljust 

fortfarande säljs över utgångspris efter någon eller några visningar. När det 

gäller villamarknaden så är det samma fenomen, hus i bra och attraktiva 

lägen slår prisrekord men för hus som har sämre läge och behöver renoveras 

börjar budgivningen under utgångspriset och slutar på utgångspriset eller säljs 

strax ovanför. 

Utbudet är lite större och köparna har lite mer att välja bland. Inga 

fundamentala orsaker på bostadsmarknaden har ändrats utan oron för att 

marknaden kan bromsa in finns mest på det psykologiska planet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bostadsmarknaden Malmö 

På bostadsmarknaden i Malmö märks just nu en inbromsning. Kunderna är 

mer restriktiva och eftertänksamma, man tänker igenom sitt framtida köp och 

räknar noggrant på vad en högre ränta hade inneburit för 

boendekostnaderna. Den stora prisstegringen som varit det senaste året, har 

nu stagnerat men utan att priserna har gått ner. Det finns dock en 

uppfattning om och oro för att priserna kommer att gå ner inom en snar 

framtid. Därför känner många kunder osäkerhet inför att köpa en bostad som 

man ska flytta in i först om 1,5-2 år, och riskera ett prisfall fram till dess. Det finns 

dock fortfarande ett stort inflöde av nya kunder, och visningarna förblir relativt 

välbesökta. Men det är tydligt att beslutet att köpa sitter längre in än tidigare, 

och omgärdas av mycket frågor, funderingar och oro. Medias fokus på en 

trög och avstannad bostadsmarknad skrämmer många köpare, även om det 

som skrivs faktiskt i första hand berör Stockholmsmarknaden och inte är 

verkligheten i Malmö.   
 

 

HOX index - Bred nedgång på bostadsmarknaden  
Mellan augusti och september sjunker prisindex för privatägda bostäder i 

Sverige, HOXSWE, med 1,5 procent. Både bostadsrättsindex och villaindex 

sjunker, bostadsrättsindex med 1,9 procent och villaindex med 1,3 

procent. Efter säsongsjustering sjunker HOXSWE med 1,0 procent. 

 

Bostadsrättsindex faller i alla tre storstäder. I Stockholm är nedgången 2,2 

procent, i Göteborg 1,9 och i Malmö är den 1,4 procent. 

Tolvmånadersförändringen för Stockholms bostadsrättsmarknad är nu 1,7 

procent. Lägre har den inte varit på nästan sex år, sedan senhösten-vintern 

2011-2012, då tolvmånadersförändringen under fem månader var negativ.  

 

Även villaindex faller i samtliga tre storstäder mellan augusti och september. I 

Stockholm sjunker villaindex med 1,4 procent och i både Göteborg och 

Malmö är nedgången 1,8 procent. 

 

Annonsprisindex för bostadsrätter faller i Stockholm men stiger i både 

Göteborg och Malmö mellan augusti och september. 

 

Antalet inrapporterade försäljningar av bostadsrätter och villor är liknande 

eller något högre än samma period de senaste två åren i riket som helhet. I 

Stockholm är antalet inrapporterade försäljningar tvärtom något lägre än 

tidigare. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



SEB:s Boprisindikator 
SEB:s Boprisindikator faller tillbaka med en enhet och ligger nu på 50. 

Regionalt ökade skillnaderna jämfört med föregående månad men de är 

fortsatt små och ligger i spannet 47 till 55.  

 

Av de tillfrågade hushållen svarar 66 procent att de tror på stigande priser 

under det kommande året. Det är samma som föregående månads notering. 

Andelen som tror på fallande priser steg från 15 till 16 procent. Andelen som 

tror på oförändrade priser backade med en enhet och ligger denna månad 

på 13 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 50 vilket är en enhet lägre än förra månaden. 

 

- Boprisindikatorn fortsätter att sjunka men nu bara en enhet. Intrycket är att 

marknaden står och väger. Å ena sidan är det fjärde månaden i rad som 

hushållens boprisförväntningar sjunker. Å andra sidan är nedgången liten och 

det är fortfarande två tredjedelar av hushållen som tror på stigande priser. 

Försäljningsstatistik, räntesignaler och diskussionen om tuffare bolåneregler lär 

ha en stor påverkan på den fortsatta utvecklingen, säger SEB:s privatekonom 

Jens Magnusson. 

 

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner utom Skåne 

Det skiljer fortsatt lite mellan regionerna som nu ligger i spannet 47 till 55. 

Boprisindikatorn går nedåt i samtliga regioner utom i Skåne där indikatorn 

ökar med 3 enheter till månadens notering på 50, mätt som två månaders 

medelvärde. I Norrland minskar indikatorn med 4 enheter och har de senaste 

fem månaderna sjunkit med 18 enheter till månadens notering på 49. I 

Svealand utom Stockholm sjönk indikatorn med tre enheter till 55, i Stockholm 

med åtta enheter till 47, i Västra Götaland sjunker indikatorn för andra 

månaden i rad med exakt sju enheter till 51 och i Östra Götaland med fem 

enheter till 54. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Hushållens konfidensindikator.   
Hushållens syn på såväl den svenska som den egna ekonomin förbättrades i 

oktober.  

Mikroindex som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi steg från 

101,2 i september till 103,9 i oktober. Uppgången förklaras främst av att fler 

hushåll bedömer att det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror i nuläget.  

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, 

steg något i oktober och uppgår till 102,9.  

Nivån på båda indikatorerna ligger därmed något över sina historiska 

genomsnitt och visar på att hushållen är något mer optimistiska än normalt 

om såväl den svenska som den egna ekonomin.  

 

Utfall och nuläge: Hushållen är mycket positiva till om det är rätt tidpunkt att 

köpa kapitalvaror nu. Nettotalet har inte varit så högt sedan 2007 och bidrar 

därmed mycket positivt till nivån mikroindex. Hushållen ser dock något mindre 

positivt på den egna ekonomin i nuläget och nettotalet ligger nu i nivå med 

det historiska genomsnittet.  

Synen på den svenska ekonomin i nuläget har förbättrats ytterligare och är 

den fråga som bidrar mest positivt till nivån i makroindex.  

 

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på såväl sin egen som 

den svenska ekonomin på tolv månaders sikt steg i oktober. Förväntningarna 

på arbetslösheten på tolv månaders sikt blev mer optimistiska för femte 

månaden i rad.  

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv 

månaders sikt uppgår till 2,8 procent i oktober, en ökning med 0,3 

procentenheter från föregående månad. Samtidigt har förväntningarna på 

den rörliga bostadsräntan justerats upp på samtliga tidshorisonter. Den rörliga 

bostadsräntan förväntas uppgå till 2,26 procent på ett års sikt, 2,74 procent 

på två års sikt och 3,58 procent på fem års sikt.  

Hushållen förväntar sig en ökning av bostadspriserna med 3,3 procent de 

kommande tolv månaderna, vilket är en nedjustering med 1,3 

procentenheter sedan i september 
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