
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 2,4 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex steg med 4,1 procent.  

 

Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna har vänt uppåt från förra 

månaden med 6 enheter från minus 13 till minus 7. Stockholmarna är fortsatt 

mest pessimistiska i landet gällande bostadspriserna.   

 

Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget är oförändrat mycket positiv. 

Synen på den svenska ekonomin blev däremot något mindre positiv i februari 

men ligger fortsatt över det historiska genomsnittet. 

Hushållens förväntningar på sin egen ekonomi är nästan oförändrade i 

februari och ligger nära det normala. Även förväntningarna på den svenska 

ekonomin var oförändrade och ligger kvar en bit under det historiska genom-

snittet. 

 

En optimism har så sakta börjat få fäste i de tre storstadsregionerna. Utbudet 

är fortsatt betydligt större jämfört med samma period förra året men det görs 

också fler affärer. Säljarna har justerat priserna nedåt vilket möter köparnas 

förväntningar. Lokalt är det fortsatt köparens marknad då utbudet är stort 

men för de bostäder som har något unikt råder mer jämvikt mellan köpare 

och säljare. Om detta är början till en stabilisering på bostadsmarknaden är 

dock för tidigt att säga. Det stora utbudet samt effekterna av det nya 

amorteringskravet är fortsatt ett orosmoln, främst i Stockholmsregionen.  

 

Ett oväntat inflationsfall, påhejat av fallande klädpriser och skor, lär hålla 

Riksbanken borta från ränteknappen ett tag till. Inflationen faller, enligt nya 

prissiffror från Statistiska centralbyrån, den lägre prisuppgången mätt på 

årsbasis, var lägre än väntat och en räntehöjning från Riksbanken flyttas 

förmodligen fram. Nordea tror att den kommer först 2019. 

 

 

Bostadsmarknaden Stockholm 
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 2,4 procent jämfört 

med föregående månad. Villaindex steg med 1,8 procent.  

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna har vänt uppåt från förra 

månaden med 10 enheter från minus 31 till minus 21. Stockholmarna är dock 

fortsatt mest pessimistiska i landet gällande bostadspriserna.  

 

  

Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Utbudet fortsätter att vara betydligt större än motsvarande period förra året. 

En anledning till det stora utbudet är att fler säljer sin nuvarande bostad innan 

de köper en ny. De har följt höstens marknad och vill vara säkra på vad de får 



för sin nuvarande bostad innan de tecknar sig för en ny. Detta beteende 

pekar på den oro och osäkerhet som finns på marknaden. De kan sedan 

agera snabbt och beslutsamt som köpare eftersom de vet exakt hur mycket 

de kan köpa nytt för. 

 

Det känns dock som om Stockholmsmarknaden har en mer optimistisk attityd 

även om det fortfarande är stora skillnader mellan bostäderna. Läge, 

planlösning och föreningens ekonomi har större betydelse för 

attraktionsvärdet och därmed prisnivån än tidigare. Säljarna är nu klart 

medvetna om rådande marknad och har sänkt sina prisförväntningar så de 

matchar köparnas betalningsvilja bättre än de gjorde innan årsskiftet.  

 

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 

Nyproduktionsmarknaden är fortfarande mycket avvaktande. Största hindret 

för köp är tiden till tillträde samt givetvis priset i förhållande till utbudet. 

Noterbart är att även i de projekt som attraherar många spekulanter är det få 

som går vidare och köper. Köparna finns där men är ännu inte redo att 

teckna sig för ett köp. I många områden konkurrerar nyproduktionsprojekt 

med privatkunder som försöker sälja om sin nyproducerade lägenhet innan 

tillträdet. Det stora utbudet pressar priserna lokalt vilket märks framförallt i 

områden med stor andel nyproduktion. 

 

Spekulanterna är oroade över vart marknaden är på väg och vad de ska få 

för sitt nuvarande boende. Jämför vi med successionsmarknaden så är 

situationen liknande med den skillnaden att där kan spekulanterna sälja först 

och köpa sedan. Det visar på att många köpare inte vågar binda upp sig på 

en ny bostad innan de sålt sin nuvarande även om försäljning kan ske i direkt 

närtid efter köp. Osäkerheten kring värdet på deras befintliga bostad är stor 

och med de höga priser vi idag har i Stockholm rör det sig om stora belopp. 

Belopp så höga att det direkt påverkar valet av ny bostad. Detta då 

kontantinsatsens storlek har fått en betydligt större betydelse efter införandet 

av amorteringskravet. Minskad kontantinsatsen leder till högre belåning vilket 

kan trigga ökat amorteringskrav vilket i sin tur ger kraftigt ökad utgift för 

boendet. En utgift hushållen kanske inte kan eller vill ta.  

 

De myndighetsbeslut som har tagits vid två tillfällen kring amorteringskrav och 

bristen på en blocköverskridande bostadspolitik skapar en osäkerhet på 

marknaden vilket leder till passivitet. De som vill och är i behov av att köpa ny 

bostad vågar inte binda upp sig över tid vilket påverkar 

nyproduktionsförsäljningen.      

 

En förbättring på nyproduktionsmarknaden kommer först när 

successionsmarknaden har stabiliserat sig. Den stabiliseringen börjar vi nu 

skönja även om det är för tidigt att säga om den är varaktig.  

 

 

 



Bostadsmarknaden Göteborg 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg steg med 1,7 procent jämfört 

med föregående månad. Villaindex steg med 3,2 procent.  

Förväntningar på bostadspriserna i Västra Götaland fortsatte nedåt från förra 

månaden med 2 enheter från 0 till -2.  

 

 

Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

I Göteborg har marknaden stabiliserat sig och det är fler visningsbesökare än i 

höstas. Att deras betalningsvilja är lite lägre balanseras av att säljarna har 

sänkt sina förväntningar. Utbudet stabiliseras genom att det säljs ungefär lika 

många bostäder som det kommer ut. 

Tittar man på hur priserna har utvecklats senaste tiden är det skillnad på 

bostäder och bostäder: ettorna har minskat med sex procent, tvåor och treor 

med åtta procent. Samtidigt har fyror eller ännu större lägenheter bara gått 

ner med en procent från en mycket hög nivå. Detta gäller de senaste tre 

månaderna (i Västra Götaland). Tittar man på ett år har vissa 

lägenhetsstorlekar ökat i värde. När det gäller de riktigt dyra lägenheterna 

spelar de i en liga för sig. Det är en stabil marknad just nu. 

 

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 

Vi ser ett ökat intresse på lägenheter som är lite större i centrala Göteborg. 

Det är en trend som vi inte sett förut. Det tar lite längre tid att avsluta en affär, 

men dessa kunder är stabila. Intresset för nybyggda småhus är fortfarande 

stort.  

 

Inställningen till nyproduktion tenderar på vissa marknader att vara mer 

positiv, man tycker att nyproduktionen är lockande, speciellt på orter där 

byggtakten tidigare varit svag. 

Som vi tidigare sett så är det viktigt att bygga lägenheter som tillför något 

som inte finns, storlek, koncept, bekvämlighet. Bankerna har också stor 

påverkan på utvecklingen. Om de undantar nyproduktionen från det nya 

amorteringskravet kommer det underlätta för kunderna att få lånelöfte.  

Att köpa nyproduktion innebär för det mesta att man förbinder sig till ett köp 

flera år i förväg och för att du skall våga göra det behöver du ha en tilltro till 

en positiv eller åtminstone stabil prisutveckling under dessa år.  

 

 

Bostadsmarknaden Malmö 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö steg med 1,3 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex steg med hela 5,1 procent.  

Förväntningar på bostadspriserna i Skåne fortsatte nedåt från förra månaden 

med 4 enheter från 2 till -2.  

 

 

 

 



Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

I februari har man i Malmö känt av en förhållandevis stabil och balanserad 

bostadsmarknad. Oron från de senaste månaderna är inte bortblåst, men det 

är uppenbart att köparna och efterfrågan finns och att man ser mer positivt 

på framtiden än i slutet av förra året. Visningarna fortsätter att fyllas med fler 

besökare än under hösten och det finns ett ökat köpintresse med fler 

budgivare.  

 

Analys och efterfrågan på nyproducerade bostäder 

Spekulanterna är fortsatt försiktiga och beslut om köp tar i regel lång tid. Man 

rekar marknaden noggrant, ser över alternativ och möjligheter. Det finns 

mycket att välja på; utbudet är fortsatt högt både på successionsmarknaden 

och vad gäller nyproduktionen. 

 Det känns viktigt att nyttja nya kanaler vid annonsering, t.ex. har annonsering 

i sociala medier den sista tiden tydligt gett utslag i form av fler intressenter till 

visningarna. P.g.a. att nyproduktionsutbudet i Malmö för närvarande är högt, 

och projekt som varit till försäljning länge hamnat långt ner i söklistorna på 

Hemnet blir det allt viktigare att nå ut till potentiella köpare på nya sätt.  

De som går i köptankar tycker i regel att det är viktigt att träffa banken inför 

köpet för att diskutera sina lånemöjligheter och villkor.  Processen att sälja sin 

nuvarande bostad börjar i ett något tidigare skede än vad vi sett tidigare. Här 

i Malmö har vi inte märkt någon rusning inför det nya amorteringskravet som 

träder i kraft 1 mars. Till stor del tror vi att det beror på att priserna i Malmö inte 

är tillräckligt höga i förhållande till hushållens inkomster för att påverkas av de 

nya reglerna.  

 

 

Rapporter från Valueguard, SEB Boprisindikator samt 

Konjunkturinstitutet 
 

HOX index - sjunker i november  

Mellan december och januari stiger prisindex för privatägda bostäder i 

Sverige, HOXSWE, med 3,4 procent. Bostadsrättsindex går upp med 2,4 

procent och villaindex med 4,1 procent. Justerat för säsongseffekter stiger 

HOXSWE med endast 0,7 procent mellan december 2017 och januari 2018.  

  

Alla Valueguards publika prisindex stiger i januari. I Stockholm är uppgången 

för bostadsrätter 2,4 procent, i Göteborg 1,7 procent och i Malmö är den 1,3 

procent. För villor är uppgången i Stockholm 1,8 procent, i Göteborg är den 

3,2 och i Malmö 5,1 procent. 

  

Januari har historiskt varit en stark månad på bostadsmarknaden. Samtidigt 

brukar december vara en ganska svag månad. Denna kombination har över 

åren gett relativt höga månadsförändringar mellan just december och 

januari. Denna tendens har varit extra uttalad de år vi haft tydliga nedgångar 

under hösten. I januari 2012 steg HOXSWE med 4,8 procent och i januari 2009 

med 5,0 procent. Båda dessa uppgångar var efter tydliga nedgångar 

föregående höst.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



SEB:s Boprisindikator 

Fallet i SEB:s Boprisindikator avstannar och vänder i februari uppåt. 

Uppgången är 6 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn 

hamnar nu på minus 7. Bland regionerna ligger Stockholm lägst även denna 

månad. Stockholm ligger på minus 21 och övriga regioner i spannet minus 2 

till minus 15. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger på 

en något lägre nivå än förra månaden, en förändring från 0,25 procent till 

0,17 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger kvar på 4 

procent.  

 

Av de tillfrågade hushållen svarar 34 procent att de tror på stigande priser 

under det kommande året. Det är en ökning med 4 enheter från föregående 

månads notering. Andelen som tror på fallande priser sjönk med 2 enheter 

från 43 till 41 procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med 1 

enhet från 19 procent till 20 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 7 vilket är 6 enheter högre än förra månaden.  

 

- De senaste månadernas kraftiga nedgång i hushållens boprisförväntningar 

har avstannat och för första gången på åtta månader stiger nu 

Boprisindikatorn. Men nivåerna är fortfarande låga, fler tror på nedgång än 

på uppgång och det är en bit kvar innan förtroendet för bostadsmarknaden 

kan sägas ha återvänt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,17 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 0,17 procent. Det 

är en något lägre nivå än föregående månad då den låg på 0,25 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 samma nivå som förra månaden. 

- Det kan bli ett ökat fokus på räntan de närmaste månaderna. Internationellt 

har de långa räntorna stigit vilket kan spilla över på bundna svenska 

bolåneräntor. Den som har för avsikt att binda räntan på hela eller delar av 

sina lån bör därför inte vänta för länge, säger Jens Magnusson.  

 

Boprisindikatorn sjönk i alla regioner utom i Stockholm och Östra Götaland 

I Stockholm stiger indikatorn från minus 31 till minus 21, mätt som två 

månaders medelvärde och i Östra Götaland från minus 12 till minus 6. I 

Stockholm utom Svealand minskar den med 9enheter till minus 15 och i 

Norrland minskar indikatorn med 6 enheter till minus 10. I Skåne sjunker 

indikatorn med 4 enheter till minus 2 och i Västra Götaland med 2 enheter till 

minus 2.   

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Hushållens konfidensindikator 

  

Utfall och nuläge: Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget är oförändrat 

mycket positiv. Synen på den svenska ekonomin blev däremot något mindre 

positiv i februari men ligger fortsatt över det historiska genomsnittet.  

Risken att själv att bli arbetslös bedöms fortsatt som mycket låg. Framför allt är 

det kvinnor som bedömer sin egen arbetslös-hetsrisk som låg och nettotalet 

för gruppen är det lägsta som uppmätts sedan 2001.  

Andelen hushåll som anser att det är fördelaktigt att spara nu ökade 

marginellt i februari men ligger fortsatt under det nor-mala.  

Det är fortsatt en större andel hushåll än normalt som uppger att de sparar i 

nuläget. Samtidigt bedömer hushållen att det i dagsläget är fördelaktigt för 

folk i allmänhet att göra stora inköp, som exempelvis möbler, tvättmaskiner 

och TV.  

 

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på sin egen ekonomi är 

nästan oförändrade i februari och ligger nära det normala. Även 

förväntningarna på den svenska ekonomin var oförändrade och ligger kvar 

en bit under det historiska genomsnittet.  

Andelen hushåll som tror att de kommer att kunna spara något under de 

kommande tolv månaderna sjönk jämförelsevis mycket i februari. Nettotalet 

för frågan är det lägsta sedan mars 2014 men ligger trots detta klart över det 

historiska genomsnittet som beräknas från 1996.  

Hushållens planer för hur mycket pengar de kommer att lägga på 

kapitalvaruinköp har justerats ner. Nettotalet sjönk jämförelsevis mycket i 

februari, vilket inte var helt oväntat med tanke på den ovanligt kraftfulla 

ökningen i januari.  

Förväntningarna på arbetslösheten är något mindre optimistiska i februari.  

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv 

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

procentenheter från föregående månad.  

Samtidigt har förväntningarna på den rörliga bostadsräntan justerats upp 

marginellt på samtliga tidshorisonter. Den rörliga bostadsräntan förväntas 

uppgå till 2,29 procent på ett års sikt, 2,73 procent på två års sikt och 3,44 

procent på fem års sikt. 

 

 

 

 



 
 

 
 


