
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 2,7 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex sjönk med 1,6 procent.  

 

Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter nedåt från förra månaden 

med 8 enheter från minus 5 till minus 13.  

 

Hushållen syn på sin egen ekonomi i nuläget förbättrades för tredje månaden i rad. 

Nettotalet ligger på sin högsta nivå sedan augusti 2007. Synen på den svenska 

ekonomin är mindre positiv än i december och ligger nu nära det historiska 

genomsnittet. Samtidigt bedöms risken att själv bli arbetslös som mycket låg. 

 

Bostadsmarknaden i de tre storstadsregionerna har i januari till viss del börjat 

stabilisera sig. Säljarna har en mer försiktig syn på prisnivån vilket skapar en större 

möjlighet att möta köparnas betalningsvilja. Det är fortsatt köparens marknad då 

utbudet är stort. Troligen börjar vi så smått se en utplanande prisbild men det finns 

fortfarande ett tryck nedåt på marknaden med anledning av det stora utbudet.  

 

SBAB har med hjälp av SIFO frågat personer som äger sin bostad, hur de påverkas av 

medias bevakning av bostadsmarknaden. Undersökningen visar att personer mellan 

18-24 år känner störst oro. De äldre personerna som är etablerade på 

bostadsmarknaden, vet att marknaden går upp och ned och påverkas därför inte i 

samma grad av marknadspsykologi, utan de gör sin egen analys. 

 
 

Bostadsmarknaden Stockholm 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm sjönk med 2,3 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex sjönk med 0,9 procent.  

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter nedåt från förra 

månaden med 7 enheter från minus 24 till minus 31 vilket är lägst i landet. 

 
Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 
Jämfört med förra året är det ca 70% fler bostäder till salu på Hemnet för 

Stockholmsregionen.  

Det nya året har börjat med ett större tryck på visningarna men med fortsatt försiktigt 

agerande från spekulanterna. Säljarna har en mer realistisk syn på prisnivån och det 

ger en kortare väg för köpare och säljare att mötas. Antalet affärer har inte minskat 

utan till och med ökat något. Det stora utbudet kvarstår och gör att både intresse 

och pris varierar från objekt till objekt. I vissa området med extremt stort utbud är 

antalet spekulanter alldeles för få i förhållande till utbudet vilket påverkar prisbilden 

negativt. 

  

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 
Årets första visningshelg var välbesökt. Antalet besökare återspeglades dock inte i 

antal intresseanmälningar och köp. Spekulanterna är fortsatt avvaktande och vill se 

vart marknaden är på väg.  

I vissa områden är utbudet av nyproducerade bostäder mycket stort och där 

konkurrerar vi även med de kunder som har köpt nyproduktion och av olika 

anledningar säljer om innan tillträdet.  

De projekt som har lättast att hitta köpare är de med unikt läge i 

området/kommunen och som inte har stor konkurrens av annan nyproduktion 



och/eller omförsäljning av nyproduktion. Gemensamt för dessa områden är att 

köparna har lokal förankring och köper ett långsiktigt boende. 

 

Spekulanterna räknar idag med det nya skärpta amorteringskravet vilket gör att de 

tittar på billigare bostäder och/eller avvaktar en prissänkning gällande 

nyproduktionsprojekten. I takt med insikten gällande deras nuvarande bostads 

negativa prisutveckling under hösten, har spekulanterna tvingats revidera sina 

kontantinsatser. Detta leder in sin tur till att de tittar på objekt med lägre köpeskilling 

än tidigare. Deras krav för att byta bostad kvarstår dock varför de har svårt att hitta 

något bland nyproduktionen, där det till skillnad mot successionsmarknaden ännu 

inte har skett någon nedjustering av priserna. 

 
 

Bostadsmarknaden Göteborg 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg sjönk med 3,2 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex steg däremot med 0,6 procent.  

Förväntningar på bostadspriserna i Västra Götaland fortsatte nedåt från förra 

månaden med 5 enheter från 5 till 0.  

 

Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 
På successionsmarknaden har budgivningarna kommit igång igen. Om det beror på 

kommande extra amorteringskrav eller att det är ett uppdämt behov från slutet av 

året får vi se längre fram.  

Vi tror på en stabilisering på bostadsmarknaden under 2018. Det är stor skillnad på 

villor och bostadsrätter. Det finns inget stort utbud på villamarknaden och därför 

håller sig prisnivån stabil. Det har inte kommit ut lika många nya villor som 

nyproducerade lägenheter. När det gäller bostadsrätter så kan priserna minska 

något ytterligare men mynna ut i en långsiktig stabilisering. Men här är det stor 

skillnad mellan kommunerna. 

Om det blir en räntehöjning i år eller om det blir som Nordea tror, inte förrän under 

första delen av 2019, kommer det förstås påverka bostadsmarknaden på kort sikt. 

 

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 
Många kunder fanns på plats på de första visningarna efter årsskiftet. Stort intresse 

och viljan att flytta till ny bostad finns. Dock tar det längre tid att få besked från 

bankerna om lånelöfte. Kunderna som köper nu är stabila och pålästa.  

I Göteborg är utbudet inom toppsegmentet lägre och därmed påverkar det inte 

marknaden i samma utsträckning som i Stockholm. Den starka byggkonjunkturen 

kom igång senare i Göteborg. Arbetsmarknaden fortsätter att vara urstark. Mycket 

beroende på att flera företag fokuserar på just Göteborg. Bl.a. CEVT:s och Geelys 

expansion med nya medarbetare i staden, kommer att ge ringar på vatten i form av 

ökat bostadsbehov. I kommunerna runt om Göteborg sticker Kungälvs kommun ut, 

här råder mycket stor efterfrågan på nya bostäder. Det är en kommun som har en 

av den lägsta arbetslösheten i länet och riket. Kommunen har också kommit i gång 

sent med bostadsbyggandet jämfört med andra kommuner. I Mölndals kommun 

råder däremot ett överutbud på nyproduktion. Här står flera byggherrar med många 

osålda lägenheter. 

 

 
 
 



Bostadsmarknaden Malmö 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö sjönk med 2,1 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex sjönk med 1,8 procent.  

Förväntningar på bostadspriserna i Skåne fortsatte nedåt från förra månaden med 

15 enheter från 17 till 2.  

 
Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 
På successionsmarknaden märks ett ökat intresse på årets visningar. Marknaden 

verkar lossna, även om köparna fortfarande är avvaktande. Medias generella 

rapportering om en överhettad marknad har skrämt köparna. Nu inser man att 

Malmö har långt kvar till prisnivåerna man oroar sig för i Stockholm och Göteborg.  

 

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 
Efter en trög och återhållsam sista månad 2017 ser vi i Malmö en mer optimistisk trend 

under januari. Redan under mellandagarna kändes vändningen av, och så har det 

fortsatt i januari. 

Visningar har varit välbesökta av seriösa spekulanter, men antalet affärer är 

fortfarande förhållandevis få. Det indikerar att det finns en stor efterfrågan, men 

spekulanterna är fortfarande mycket försiktiga och beslutet att köpa tar lång tid. 

Flera av de potentiella köpare vi träffar nu, kommer eventuellt inte att köpa i 

dagsläget, men av erfarenhet vet vi att flera av dem vi träffar i osäkrare tider ofta 

kommer tillbaka när oron på marknaden lagt sig och känner sig då trygga nog för 

att slå till.  

De som köper i dagens läge läser på noggrant och sätter sig in i risker. Man tycker 

också det är viktigt att träffa banken innan man köper. Till följd av det stundande 

nya amorteringskravet är man osäker på vad man egentligen har råd att köpa i 

dagsläget. I slutändan är känslan ändå att det nya amorteringskravet inte nämnvärt 

påverkar Malmös bostadsmarknad. Köparna tycker det är sunt att amortera på sina 

lån och ser det som ett sparande, i regel är dessutom inte bostadspriserna här så 

höga att man med sin årsinkomst inte beviljas ett lån på den bostad man vill köpa. 

Den övergripande känslan på Malmös marknad är att vi just nu upplever en sund 

bostadsmarknad, som definitivt är svalare än för ett år sedan, men också mer 

balanserad. 

 

 

Valueguard, SEB Boprisindikator samt Konjunkturinstitutet 
 

HOX index - sjunker i november  
Mellan november och december sjunker prisindex för privatägda bostäder i Sverige, 

HOXSWE, med 2,0 procent. Bostadsrättsindex går ned med 2,7 procent och villaindex 

med 1,6 procent. Nedgången för HOXSWE på tre månaders sikt är nu 7,8 procent.  

  

Nedgången kan delvis förklaras av säsongsmönstret från tidigare år - efter 

säsongsjustering sjunker HOXSWE med 0,9 procent från november till december. 

December är ofta en månad där prisindex går ned för att sedan vända upp i 

januari. Så har det varit även de år vi haft nedgångar under hösten, dvs. 2007, 2008 

och 2011.  

  

Alla Valueguards publika prisindex faller i december, utom villaindex i Göteborg som 

ökar marginellt. I Stockholm är nedgången för bostadsrätter 2,3 procent, i Göteborg 

3,2 procent och i Malmö är den 2,1 procent. För villor är nedgången i Stockholm 0,9 



procent, i Malmö 1,8 procent medan Göteborg som sagt ökar något, med 0,6 

procent. 

  

Sedan augusti 2017, dvs. innan prisindex började gå ned, är den totala nedgången i 

Stockholm 11,6 procent för bostadsrätter och 9,8 procent för villor. 

Tolvmånadersförändringen är nu negativ i både Stockholm och Göteborg för både 

villor och bostadsrätter. 

 

Antalet inrapporterade försäljningar av bostadsrätter är liknande eller något högre 

än för samma period de senaste åren, medan villavolymerna är något lägre än 

tidigare år. En förklaring till det kan vara att fler bostäder är till salu i december 

medan många på en hetare marknad har hunnit sälja tidigare. 

  

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel har kring årsskiftet börjat vända 

uppåt. Det är fortfarande en övervikt för dem som tror på prisnedgång och senaste 

veckorna tror 20 procentenheter fler mäklare på nedgång än uppgång de 

närmaste månaderna. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SEB: Boprisindikator 
SEB:s Boprisindikator fortsätter att falla. Nedgången är 8 enheter jämfört med 

föregående månad och indikatorn hamnar nu på minus 13. Regionalt sticker 

Stockholm ut även denna månad jämfört med de övriga regionerna. Stockholm 

ligger lägst på minus 31 och övriga regioner i spannet 2 till minus 12.  

 

Av de tillfrågade hushållen svarar 30 procent att de tror på stigande priser under det 

kommande året. Det är en minskning med 6 enheter från föregående månads 

notering. Andelen som tror på fallande priser steg med 2 enheter från 41 till 43 

procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med 1 enhet från 18 procent 

till 19 procent. 

 

SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande 

priser och andelen som tror på fallande priser.  

 

- Det är en stor omsvängning som har skett de senaste månaderna. Boprisindikatorn 

har sjunkit med hela 63 enheter sedan oktober och det är nu betydligt fler som tror 

på fallande priser än på stigande. De sjunkande förväntningarna har sammanfallit 

med en nedgång i de faktiska priserna och nu blir det intressant att följa 

utvecklingen under vintern och våren. Det finns tecken på att marknaden redan är 

på väg att stabiliseras men det är alldeles för tidigt att blåsa faran över, säger SEB:s 

privatekonom Jens Magnusson. 

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,25 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 0,25 procent. Det är en något 

högre nivå än föregående månad då den låg på 0,23 procent.  



 

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan  

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att 

de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det 

är en nedgång med en enhet jämfört med föregående månad.  

 

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner och mest i Svealand utom Stockholm 

Boprisindikatorn går nedåt i samtliga regioner. I Stockholm backar den från minus 24 

till minus 31, mätt som två månaders medelvärde. I Norrland minskar indikatorn med 

15 enheter till minus 4, i Svealand utom Stockholm sjönk indikatorn med 20 enheter till 

minus 6, i Västra Götaland med 5 enheter till 0, i Östra Götaland med 17 enheter till 

minus 12 och i Skåne sjunker indikatorn med 15 enheter till 2.  

- Den stora nedgången kom först till Stockholm men har nu spridit sig till resten av 

landet. Förra månaden var det bara i Stockholm som Boprisindikatorn låg på minus, 

den här månaden är det bara Skåne som fortfarande har en positiv siffra. Det är 

fortfarande Stockholm som har den lägsta siffran men den största minskningen ser vi 

den här månaden i Svealand utom Stockholm, säger Jens Magnusson.  

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

Hushållens konfidensindikator.   

 
Ljus syn på den egna ekonomin 

Mikroindex steg från 104,0 i december till 108,4 i januari. Ökningen på 4,4 enheter är 

jämförelsevis stor och förklaras främst av att fler hushåll planerar att lägga mer 

pengar på kapitalvaruinköp de kommande tolv månaderna.  

Makroindex föll tillbaka med 2,1 enheter, till 102,9. Nivån ligger trots nedgången över 

det historiska genomsnittet och indikerar att hushållen är mer optimistiska än normalt 

om den svenska ekonomin.  

 

Utfall och nuläge: Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget förbättrades för 

tredje månaden i rad. Nettotalet ligger på sin högsta nivå sedan augusti 2007 och 

bidrar starkt till den höga nivån i mikroindex.  

Synen på den svenska ekonomin är mindre positiv än i december och ligger nu nära 

det historiska genomsnittet. Samtidigt bedöms risken att själv bli arbetslös som mycket 

låg.  

 

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på sin egen ekonomi på tolv 

månaders sikt blev något mer optimistiska i januari. Förväntningarna på den svenska 

ekonomin gick i motsatt riktning och är mer pessimistiska än normalt.  

En jämförelsevis hög andel hushåll tror att de kommer att kunna spara något de 

kommande tolv månaderna. Nettotalet för frågan steg i januari efter att ha legat still 

i december.  

Andelen hushåll som tror att de kommer att köpa eller byta bil inom de närmaste tolv 

månaderna steg i januari, till en nivå något över det normala.  

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt 

uppgår till 2,6 procent i januari, en minskning med 0,2 procentenheter från 

föregående månad.  

Samtidigt har förväntningarna på den rörliga bostadsräntan justerats ned på 

samtliga tidshorisonter. Den rörliga bostadsräntan förväntas uppgå till 2,28 procent 

på ett års sikt, 2,71 procent på två års sikt och 3,40 procent på fem års sikt. 
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