
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent.  

 

Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter att falla och hamnar 

nu under noll för första gången sedan februari 2012. Nedgången är 16 

enheter jämfört med föregående månad och ligger nu på minus 5. 

 

Hushållens syn på såväl den svenska som den egna ekonomin är i stort sett 

oförändrad i jämfört med föregående månad. Hushållen har en mer positiv 

syn än normalt på både sin egen och Sveriges ekonomi.  

 

Nu syns höstens oro på bostadsmarknaden även i prisstatistiken och 

nedgången på tre månaders sikt är nu 7,3%. Det stora utbudet och den 

avvaktande hållningen hos bostadsköparna har klart påverkat prisbilden 

negativt. December månad är normalt en lugnare månad då priserna har en 

tendens att sjunka något varför vi troligen lär se ytterligare prisnedgång i 

prisstatistiken som kommer ut i januari. 
 
Den första mars 2018 införs det skärpta amorteringskravet. Finansinspektionen 

har meddelat att samma regler som vid införandet av det befintliga 

amorteringskravet ska gälla. Det innebär att banken kan bevilja undantag för 

köp av nyproduktion. Mäklarsamfundet har tidigare larmat om att 

undantaget för nyproduktion sällan beviljades av banken när det gäller det 

befintliga amorteringskravet. Dock sticker SBAB ut och beviljar amorteringsfria 

lån för köp av nyproduktion, under förutsättning att låntagaren ansöker om 

det och har en belåningsgrad under 70%. Vi får se hur bankerna agerar 

gällande det skärpta amorteringskravet som nu kommer nästa år. 
 
 
 

Bostadsmarknaden Stockholm 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm sjönk med 4,2 procent jämfört 

med föregående månad. Villaindex sjönk med 3,9 procent.  

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna fortsatte kraftigt nedåt från 

förra månaden med 42 enheter från 18 till minus 24 vilket är lägst i landet.  
 
Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Jämfört med förra året är det ca 174% fler bostäder till salu på Hemnet för 

Stockholmsregionen. Ingen större förändring har skett sedan förra månaden 

och marknad är fortsatt avvaktande med kraftigt varierande antal 

visningsbesökare. Utbudet är mycket högt med tanke på att det normalt 

sjunker i december även om en viss utbudsminskning har skett veckorna innan 

jul. Säljarna har börjat acceptera lägre priser vilket gör att köpare och säljare 

börjar mötas och affär sker. Detta möte syns i prisstatistiken som i Stockholm 

har backat nästan 10% på tre månader. Denna marknadssituation kommer 



att fortsätta till dess utbudet minskar och kommer i balans med antalet 

köpare. Utbudet ser ut att vara fortsatt stort en bit in i 2018. 

   

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 

Ingen större förändring har skett från föregående månad gällande 

efterfrågan på nyproducerade bostäder.   

Spekulanterna är försiktiga och är ovilliga att ta någon risk. De märker att de 

har tiden på sin sida. 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.  

 

Spekulanterna räknar idag med det nya skärpta amorteringskravet vilket 

begränsar deras möjligheter att köpa en ny bostad. Detta i kombination med 

insikten gällande deras nuvarande bostads negativa prisutveckling under 

hösten, gör att de tvingats revidera sina kontantinsatser, vilket i sin tur leder till 

att de tittar på objekt med lägre köpeskilling än tidigare. Deras krav på den 

nya bostaden kvarstår dock varför de har svårare att hitta något bland 

utbudet av nyproduktion då  prisbilden i många fall ligger något högre än de 

klarar av. Hur bankerna kommer agera gällande möjligheten att för 

nyproduktion göra undantag från amorteringskravet blir mycket intressant att 

följa och en viktigt komponent för hur försäljningen av nyproduktion kommer 

att utvecklas. 
 
 

 

Bostadsmarknaden Göteborg 

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

med föregående månad. Villaindex sjönk med 3,9 procent.  

Förväntningar på bostadspriserna i Västra Götaland fortsatte nedåt från förra 

månaden med 23 enheter från 28 till 5.  

 

Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Successionsmarknaden går bra men inga ”vilda budgivningar” syns längre. 

De lägenheter som har minustecken, dvs ingen hiss, ingen balkong, dålig 

planlösning eller hög hyra, får visas flera gånger innan avslut. De bästa 

lägenheterna säljs förhållandevis fort. Även här har media stor påverkan, och 

kunderna blir mer avvaktande, trots en fortsatt urstark västsvensk konjunktur, 

låg ränta och låg arbetslöshet. Vi ser ingen anledning till oro, då man oftast 

köper och säljer på samma marknad. 

 

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 

En normal marknad börjar synas, om man frågar dem som varit i 

nyproduktionsmarknaden i många år. Frågar man dem som inte varit i 

marknaden mer än några år, tycker de att bostadsmarknaden är nervös.  

Denna grupp lyssnar också mycket på media som hela tiden matar på med 

att det är en bostadskrasch på gång. Vår analys är att vi är inne i en 

uppåtgående bostadsmarknad men att vi hamnat i ett litet ”hack” i kurvan, 

precis som det fungerar på aktiemarknaden. Marknaden normaliseras och 



utbudet balanseras upp mot efterfrågan, detta bidrar till en sund och 

ömsesidig bostadsmarknad.  

 

Trots en vanligtvis lugn december så har det varit en bra försäljning generellt i 

nyproduktionsprojekten. Bäst går de projekt som ”sticker ut” eller har ett 

konceptboende. Även de projekt som marknadsförs som yteffektiva och 

prisvärda går mycket bra och säljs på några veckor. 

 
 
 

Bostadsmarknaden Malmö 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö sjönk med 1,8 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex sjönk med 2,9 procent.  

Förväntningar på bostadspriserna i Skåne fortsatte nedåt från förra månaden 

med 24 enheter från 41 till 17.  
 
Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Stockholmsfrossan på bostadsmarknaden har nu även nått Malmö även om 

det inte riktigt är i samma omfattning. Marknaden är nervös men relativt 

balanserad med priser på en nivå som gör att säljare och köpare lättare hittar 

varandra. Bostadpriserna är lägre i Malmö jämfört med Stockholm och 

Göteborg vilket gör att det nya amorteringskravet inte får samma effekt här. 

 

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 

December är enligt traditionen en sval månad på bostadsmarknaden. De 

som söker bostad fokuserar under julmånaden på annat än bostadsköp. 

Även i år har december varit en månad med få spekulanter på visningarna, 

och förhållandevis få genomförda försäljningar. I år har oron på marknaden 

ytterligare saktat ner tempot. Det råder fortsatt en osäkerhet bland köparna. 

Media rapporterar nästan dagligen om marknadsläget ur ett negativt 

perspektiv vilket spär på osäkerheten och skapar en, eventuellt, obefogad 

återhållsamhet. I Malmö finns inte de reella faktorerna som bidrar till ett 

prisras, bostadsbristen är fortfarande stor, räntan rekordlåg och 

sysselsättningen hög. Allt det talar för att den inbromsning och svacka vi ser 

nu är tillfällig och inte långvarig. Känslan är att vi kommer se en stabilare 

bostadsmarknad i Malmö efter årsskiftet, med få svängningar varken upp eller 

ner. 
 

 
 
 

HOX index - sjunker i november  

Mellan oktober och november sjunker prisindex för privatägda bostäder i 

Sverige, HOXSWE, med 2,9 procent. Bostadsrättsindex går ned med 3,5 

procent och villaindex med 2,5 procent. Nedgången på tre månaders sikt är 

nu 7,3 procent. Efter säsongsjustering sjunker HOXSWE med 1,6 procent mellan 

oktober och november. Nedgången i HOXSWE på tre månaders sikt är nu 7,3 

procent. Det är den största nedgången över tre månader vi sett sedan 



finanskrisen hösten 2008. Då var nedgången på tre månaders sikt som mest –

8,6 procent. 

  

Alla Valueguards publika prisindex faller i november, precis som förra 

månaden. I Stockholm är nedgången för bostadsrätter 4,2 procent, i 

Göteborg 3,4 procent och i Malmö är den 1,8 procent. För villor är 

nedgången i både Stockholm och Göteborg 3,9 procent och i Malmö 2,9 

procent. 

  

Prisindex i Stockholm har nu på tre månader fallit med 9,5 procent för 

bostadsrätter och 9,0 procent för villor. Även tolvmånadersförändringen är nu 

negativ i Stockholm, för både villor och bostadsrätter. 

  

Antalet inrapporterade försäljningar av bostadsrätter är på ungefär samma 

nivå som samma period de senaste åren, medan antalet inrapporterade 

villaförsäljningar är lägre än tidigare år. I Stockholm är antalet inrapporterade 

försäljningar lägre än tidigare år för bostadsrätter och mycket lägre för villor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

SEB:s Boprisindikator 

SEB:s Boprisindikator fortsätter att falla och hamnar nu under noll för första 

gången sedan februari 2012. Nedgången är 16 enheter jämfört med 

föregående månad och ligger nu på minus 5. Regionalt ökar skillnaderna 

mellan Stockholm och de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 

24 och övriga regioner i spannet 5 till 17. Hushållens förväntningar på 

reporäntans nivå om ett år ligger kvar på samma nivå som förra månaden 

0,23 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån backade med 2 

enheter till 5 procent. 

 

Av de tillfrågade hushållen svarar 36 procent att de tror på stigande priser 

under det kommande året. Det är en minskning med 7 enheter från 

föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser steg med 9 

enheter från 32 till 41 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger 

kvar på förra månadens 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 minus 5 vilket är 16 enheter lägre än förra månaden. 

 

- För första gången på mer än fem år tror en majoritet av svenskarna på 

sjunkande bostadspriser. Rapporter om fallande försäljningspriser, stor 

uppmärksamhet kring svårsålda nybyggnationer och fortsatt åtstramning av 

reglerna från politiskt håll påverkar förmodligen förväntningarna, säger SEB:s 

privatekonom Jens Magnusson. 



 

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner men mest i Stockholm 

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

Boprisindikatorn går nedåt i samtliga regioner men i Stockholm backar den 

mest från 18 till minus 24, mätt som två månaders medelvärde. I Norrland 

minskar indikatorn med 26 enheter till 11, i Svealand utom Stockholm sjönk 

indikatorn med 24 enheter till 14, i Västra Götaland med 23 enheter till 5, i 

Östra Götaland med 25 enheter till 5 och i Skåne sjunker indikatorn med 24 

enheter till 17.   

 

- Skillnaderna är numera stora och ökar mellan regionerna. Allra störst är 

nedgången i Stockholm där indikatorn sjunkit från 18 till minus 24 enheter mätt 

som två månaders medelvärde.  Tittar man isolerat på den senaste månaden 

ligger boprisindikatorn i Stockholm på minus 42. Det är en nedgång med hela 

83 enheter jämfört med för två månader sedan och den lägsta noteringen 

sedan finanskrisen 2008/2009, säger Jens Magnusson. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Hushållens konfidensindikator.   
 

Rätt tid att köpa kapitalvaror 

Både mikro- och makroindex är i stort sett oförändrade jämfört med 

föregående månad. Båda indexen ligger därmed kvar över sina historiska 

genomsnitt och visar på att hushållen har en mer positiv syn än normalt på 

både sin egen och Sveriges ekonomi.  

 

Utfall och nuläge: Hushållen har en fortsatt mycket positiv inställning till om det 

i nuläget är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror. Även nulägesomdömet om 

den egna ekonomin är jämförelsevis starkt. Det är dessa två frågor som bidrar 

mest till den positiva nivån i mikroindex.  

Hushållen är oförändrat positiva även om nuläget i den svenska ekonomin. 

Risken att bli arbetslös bedöms ha minskat ytterligare och når därmed en ny 

historisk lägstanivå.  

Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget anser färre hushåll än 

normalt att det är fördelaktigt att spara just nu.  

 

Förväntningar och planer: Hushållens syn på den egna ekonomin framöver är 

oförändrad och i nivå med det historiska genomsnittet.  

Hushållens planer på hur mycket pengar de kommer att använda till att köpa 

kapitalvaror det närmaste året pekar på en något svagare utveckling än 

normalt. Samtidigt bedömer betydligt fler hushåll än normalt att de kommer 

att kunna spara något.  

Hushållens förväntningar på den svenska ekonomin framöver sjönk marginellt i 

december och är i ett historiskt perspektiv något mindre optimistiska än 

normalt. Synen på hur arbetslösheten kommer att utvecklas är dock 

jämförelsevis ljus.  



 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv 

månaders sikt uppgår till 2,8 procent i december, jämfört med 2,3 procent i 

november.  

Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt 

justerades upp med 0,04 procentenheter. På två års sikt var 

ränteförväntningarna oförändrade medan de på fem års sikt sänktes med 

0,05 procentenheter. 
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