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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 2,8 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex sjönk med 3,2 procent.  

SEB:s Boprisindikator faller tillbaka rejält med 39 enheter och ligger nu på 11.  

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

november. Mikroindex steg från 103,4 i oktober till 104,8 i november. 

Makroindex steg för femte månaden i rad till sin högsta nivå sedan 2011. 

Indexet uppgår i november till 106,8 och visar på att hushållen är mer 

optimistiska än normalt om den svenska ekonomin.  

Bostadsmarknaden är fortsatt nervös. Nu syns osäkerheten i prisstatistiken då 

säljarna börjar gå köparna till mötes och en sättning av prisbilden pågår.  

Nedgången vi nu ser är styrd av marknadspsykologi och inte av faktiska 

faktorer vilket gör att den kan försvinna lika fort som den kom. Frågan är bara 

när så sker. Innan årsskiftet lär knappast någon vändning ske. 

 

Bostadsmarknaden Stockholm 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm sjönk med 3,4 procent jämfört 

med föregående månad. Villaindex sjönk med hela 4,0 procent.  

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna sjönk kraftigt från förra 

månaden med 29 enheter från 47 till 18 vilket är lägst i landet.  

 

Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Jämfört med förra året är det ca 100% fler bostäder till salu på Hemnet för 

Stockholmsregionen. Det är fortsatt en mycket avvaktande marknad och 

antalet visningsbesökare varierar kraftigt. På vissa visningar kommer det inga 

spekulanter medan andra är mycket välbesökta. Faktorer som läge, 

planlösning, skick och föreningens ekonomi påverkar betydligt mer idag än 

för ett år sedan. Det stora utbudet gör att köparna inte känner samma stress. 

De tar nu god tid på sig vid budgivningar och vill göra så bra affär som 

möjligt. Säljarna har så smått börjat ändra på sitt beteende och har nu en 

mer försiktig förväntan på priset. De är även snabbare på att justera priset 

och acceptera lägre bud. Vi ser även en trend att fler säljer först och köper 

sen vilket ytterligare ökar utbudet på kort sikt. 

Denna marknadssituation kommer att fortsätta till dess utbudet minskar och 

kommer i balans med antalet köpare. Detta kan tidigast ske i början av nästa 

år.  

   

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 

Efterfrågan varierar mellan projekten men antalet spekulanter har fortsatt att 

minska även om vissa undantag finns där man har ökat/ändrat 

marknadsföringen.  

Spekulanterna är mycket försiktiga och avvaktande. De 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. Tyvärr har 

många av de spekulanter som vi kommer i kontakt med inte möjlighet att 

finansiera köpet. Antingen saknar de tillräcklig kontantinsats eller så har de för 

låga inkomster. Detta gäller främst den yngre kundgruppen. Flera av de 

spekulanter som har en bra kontantinsats och höga löner avvaktar tills 

marknaden har stabiliserats. 

 

Bostadsmarknaden Göteborg 

Makalös tillväxt i Göteborgsregionen 

Näringslivet i Göteborg går som tåget och till våren väntas konjunkturen bli än 

hetare. I de flesta branscher ser man en utbredd optimism, säger Mats 

Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen. Konjunkturen drivs 

uppåt av regionens tillverkningsindustrier, och den drar i sin tur med sig 

tjänstesektorn. Vi ser också fortsatt en mycket het byggsektor i 

Göteborgsregionen, även om byggandet ökar i lägre takt än tidigare, är 

optimismen i byggbranschen mycket stark, säger Mats Granér. Byggbolagen 

räknar med att detta är en tillfällig nedgång och att läget blir ännu bättre i 

vår. Just nu pågår byggandet av 4055 bostäder i Göteborg, det är ca 500 fler 

lägenheter än vid årsskiftet de senaste två åren. 

Byggs det rätt lägenheter? Enligt undersökningar byggs det för många dyra 

lägenheter som färre efterfrågar. Lägenheterna inreds med likadan 

inredningsstandard oavsett var lägenheterna ligger. Enligt 

Hyresgästföreningen visar att 57% av alla unga vuxna har ett eget boende – 

43% har inte det. Med bolånetak, amorteringskrav och ett ytterligare förstärkt 

amorteringskrav innebär att vissa målgrupper utesluts. De unga har inte en 

chans att komma in på bostadsmarknaden. Villaägarna med utflugna barn 

bor förhållandevis billigt, så flyttskatten blir för hög. Så då låser man in den 

delen av marknaden, och låser ute de unga, medan priserna pressas uppåt i 

mitten. 

Trots detta så är efterfrågan på nyproducerade lägenheter fortsatt god i 

Göteborgsområdet. Bomässor som arrangeras i centrala Göteborg och i 

kranskommunerna är välbesökta. Byggbolagen fyller på sina kölistor och i 

attraktiva lägen säljs hela projekt till den upparbetade kön.  

När det ökade utbudet sålts av kommer marknaden att fortsatt stiga eller 

stabiliseras. Det som visas nu är att lägenheterna säljs under en jämn takt 

istället för som tidigare på några veckor. Det upplevs som regelbundna 

visningar på helger och kvällar kan komma tillbaka och som vi tidigare varit 

bekväma med. Det krävs bara ett större tålamod, med att det tar lite längre 

tid att sälja ”på ritning”. 

När det gäller successionsmarknaden så säljs lägenheter över 5 miljoner strax 

runt utgångspriset, något avvaktande marknad, men viljan att flytta/byta 

bostad är fortfarande stark. Utbudet är lite större och köparna har lite mer att 

välja bland. Inga fundamentala orsaker på bostadsmarknaden har ändrats, 

det är bara en känsla att marknaden kan bromsa in. Vi tror att marknaden tar 

en liten paus och efter årsskiftet är balansen återställd när säljare och köpare 

hittat varandra igen. 



 

 

Bostadsmarknaden Malmö 

Bostadsmarknaden i Malmö brukar följa i Stockholms spår men historiskt sett 

har det dröjt innan tendenserna på Stockholmsmarknaden synts i Malmö. Den 

här gången har Malmö följt efter Stockholm snabbare än vanligt och den oro 

som märkts i Stockholm under en tid är nu väldigt påtaglig även i Södra 

Sverige.  

Efter att Mäklarstatistik visade på sjunkande priser under oktober, kändes det 

som bostadsköparna fick bekräftat det man fruktat en tid, att priserna är på 

väg ned. Nyproduktion drabbas då särskilt eftersom man köper bostaden nu 

och flyttar in långt senare då marknaden potentiellt ser annorlunda ut. I goda 

tider, när man förväntar sig prisuppgångar, är det inget problem utan istället 

en fördel. Men om man förväntar sig sjunkande priser, är det förståeligt att 

man tvekar och tänker igenom sitt köp noggrant. Man kompromissar mindre 

och vill att bostaden man köper ska uppfylla alla kriterier då man inte 

nödvändigtvis räknar med att göra en god affär. I dagens marknad hör man 

oftare att kunderna letar efter något att flytta in i snabbt och ju senare ett 

projekt är inflyttningsklart, desto mer svårsålt är det.  

Det kommer fortfarande folk på visningarna, om än inte lika många som för 

ett par månader sedan. De har mycket funderingar kring marknadsläget och 

om det finns någon reell anledning till oro. Medias negativa rapportering 

nästan dagligen tillsammans med det förväntade, nya amorteringskravet, gör 

att det finns en otrygghet hos kunderna. Men faktum är att bostadsbrist 

fortfarande råder i Malmö och efterfrågan är fortsatt stor. Mycket pekar på 

att det vi upplever nu är en kort dipp, till största delen baserad på 

psykologiska effekter och till våren när orosmolnen blåst förbi ser vi 

förhoppningsvis en stabilare marknad igen. 

Vad gäller prisläget finns det anledning att tycka att den lilla nedgången som 

syntes i oktober var rimlig sett till den väldigt snabba prisökningen som varit de 

senaste två åren. Prisutvecklingen kan omöjligen fortsätta i sådan takt och 

det vi nu ser känns som en sund och förväntad inbromsning. 
 

 

HOX index - Fortsatt nedgång i hela landet i oktober 

Mellan september och oktober sjunker prisindex för privatägda bostäder i 

Sverige, HOXSWE, med 3,0 procent. Bostadsrättsindex går ned med 2,8 

procent och villaindex med 3,2 procent. Efter säsongsjustering sjunker 

HOXSWE med 1,8 procent. Sedan augusti har HOXSWE gått ned 4,5 procent. 

  

Alla Valueguards publika prisindex faller under oktober. I Stockholm är 

nedgången för bostadsrätter 3,4 procent, i Göteborg 1,2 procent och i 

Malmö är den 2,9 procent. För villor är nedgången i Stockholm 4,0 procent, i 

Göteborg 1,6 procent och i Malmö 2,1 procent. Den största nedgången är 

alltså i Stockholm för både bostadsrätter och villor.  

  



På tre månaders sikt har vi nedgång i samtliga offentliga prisindex, vilket är 

första gången sedan 2011. Även tolvmånadersförändringen är nu negativ för 

bostadsrättsindex i Stockholm. 

  

Historiskt har vi sett nedgångar under hösten under 2007, 2008 och 2011. 

Samtliga dessa år kännetecknades av nedgångar ända till årets slut och 

sedan en snabb återhämtning efter årsskiftet. Nedgången de senaste två 

månaderna är den snabbaste sedan finanskrisen 2008.    

 

 

 
 

 



SEB:s Boprisindikator 

SEB:s Boprisindikator faller rejält. Nedgången är 39 enheter jämfört med 

föregående månad och ligger nu på 11. Det är den näst största förändringen 

mellan två månader under Boprisindikatorns 15-åriga historia.  Regionalt 

ökade skillnaderna jämfört med föregående månad och ligger nu i spannet 

18 till 41. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år steg med 

0,06 procentenheter till 0,23 procent. Andelen som planerar att binda sina 

rörliga lån backade med 1 enhet till 7 procent. 

 

Av de tillfrågade hushållen svarar 43 procent att de tror på stigande priser 

under det kommande året. Det är en minskning med 23 enheter från 

föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser steg med 

16 enheter från 16 till 32 procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg 

med fem enheter och ligger denna månad på 18 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 11 vilket är 39 enheter lägre än förra månaden. 

 

– Nedgången från 50 i oktober till 11 i november är den största vi sett sedan 

november 2007. Det har skett en inbromsning på bostadsmarknaden och nu 

sjunker förväntningarna på den framtida prisutvecklingen rejält. De sjunkande 

förväntningarna späs på av osäkerheten kring räntan, ränteavdragen, det 

skärpta amorteringskravet och ett stort mediafokus på frågan, säger SEB:s 

privatekonom Jens Magnusson. 

 

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner och mest i Stockholm 

Det skiljer nu mer mellan regionerna jämfört med de senaste månaderna. 

Boprisindikatorn går nedåt i samtliga regioner och i Stockholm backar den 

mest från 47 till 18, mätt som två månaders medelvärde. I Norrland minskar 

indikatorn med 12 enheter till 37, i Svealand utom Stockholm sjönk indikatorn 

med 17 enheter till 38, i Västra Götaland med 23 enheter till 28, i Östra 

Götaland med 24 enheter till 30 och i Skåne sjunker indikatorn med nio 

enheter till 41. 

 

– De kraftigt sjunkande boprisförväntningarna syns i hela landet men 

skillnaderna mellan regionerna ökar också. Allra störst, 29 enheter, är 

nedgången i Stockholm där priserna stigit mest och fallhöjden är störst. Det är 

dessutom så att de här redovisade regionala siffrorna är medelvärdet över de 

senaste två månaderna. Tittar man isolerat på den senaste månaden är 

nedgången i Stockholm hela 47 enheter och det är för första gången sedan 

2012 en majoritet som tror på sjunkande priser, säger Jens Magnusson. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hushållens konfidensindikator.   
Risken att själv bli arbetslös anses vara rekordlåg 

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

november.  

Mikroindex steg från 103,4 i oktober till 104,8 i november. Uppgången i indexet 

förklaras främst av att fler hushåll ser mer positivt på sin egen ekonomi i 

nuläget.  

Makroindex steg för femte månaden i rad till sin högsta nivå sedan 2011. 

Indexet uppgår i november till 106,8 och visar på att hushållen är mer 

optimistiska än normalt om den svenska ekonomin.  

 

Utfall och nuläge: Hushållens syn på såväl den egna som den svenska 

ekonomin i nuläget förbättrades i november och är mer positiv än normalt. 

Hushållen bedömer att risken för att själv bli arbetslös som mycket låg. 

Nettotalet för frågan sjönk för tredje månaden i rad och nivån är den lägsta 

sedan frågan började ställas i slutet av 2001.  

 

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på den svenska ekonomin 

på tolv månaders sikt förbättrades något i november medan förväntningarna 

på den egna ekonomin var i stort sett oförändrade.  

Även förväntningarna på arbetslösheten blev mer optimistiska i november. 

Ökningen i nettotalet var jämförelsevis stor och frågan var den som bidrog 

mest till den positiva förändringen i makroindex.  

Andelen hushåll som bedömer det som troligt att de kommer att köpa en ny 

bostad inom tolv månader sjönk ytterligare något i november och ligger 

under det normala.  

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv 

månaders sikt uppgår till 2,3 procent i november, en minskning med 0,5 

procentenheter från föregående månad. Samtidigt var förväntningarna på 

den rörliga bostadsräntan på ett och två års sikt oförändrad och uppgår till 

2,27 respektive 2,74 procent. På fem års sikt förväntar sig hushållen en 

bostads-ränta på 3,49 procent, vilket är en minskning med 0,09 enheter från 

oktober. 
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