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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 0,8 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex sjönk med 0,2 procent.  

Tolvmånadersförändringen för prisindex för privatägda bostäder i Sverige, 

HOXSWE är nu -3,7 procent. 

 

Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt från förra 

månaden med 11 enheter från minus 7 till plus 4. Stockholmarna är dock 

fortsatt mest pessimistiska i landet gällande bostadspriserna.   

 

Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget är oförändrat något mer positiv 

än normalt. Synen på den svenska ekonomin var mindre positiv i mars och 

ligger därmed nära det historiska genomsnittet. 

 

Hushållens förväntningar på sin egen ekonomi är nästan oförändrade i mars 

och ligger i linje med det normala. Däremot blev förväntningarna på den 

svenska ekonomin mer pessimistiska. 

 

Bostadsmarknaden Stockholm 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm sjönk med 0,6 procent jämfört 

med föregående månad. Villaindex sjönk med 0,3 procent.  

För bostadsrätter i Stockholm är nu tolvmånadersförändringen -10,0 procent. 

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt från förra 

månaden med 4 enheter från minus 21 till minus 17. Stockholmarna är dock 

fortsatt mest pessimistiska i landet gällande bostadspriserna.   

 

Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Utbudet på Stockholmsmarknaden minskade kraftigt med anledning av 

införandet av det nya amorteringskravet den 1 mars och är nu endast 18% 

större än samma period förra året. Det kan jämföras med utbudet i februari 

som låg 96% högre än förra året. 

Det minskade utbudet har mött den minskade efterfrågan som blev en följd 

av amorteringskravets införande. Marknaden verkar därmed vara i balans. 

Det är dock fortsatt stor variation mellan objekt och objekt samt mellan lokala 

områden. Lokalt kan utbudet fortfarande vara stort vilket påverkar prisbilden 

negativt. 

   

Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden 

Nu börjar vi skönja ett visst ökat intresse för nyproduktionen även om det 

fortfarande är en klart avvaktande marknad. 

Projekt som har anpassat sig till rådande marknad och justerat priserna har ett 

betydligt större intresse än de projekt som inte gjort någon justering. Till skillnad 

mot februari har det ökade intresset även börjat ge lite fler kontrakt. 

Det finns dock en kvardröjande osäkerhet hos spekulanterna som gör att 

köpbesluten tar lång tid. Kunden har en nervös syn på marknaden vilket bl.a. 

märks på sena avhopp från bokade kontraktsskrivningar. Det krävs några 



månader med stabil prisbild innan kunderna vågar tro på en positiv 

prisutveckling. 

 

Bostadsmarknaden Göteborg 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg sjönk med 0,8 procent jämfört 

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

För bostadsrätter i Göteborg är nu tolvmånadersförändringen -1,7 procent. 

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt från förra 

månaden med 7 enheter från minus 2 till plus 5.  
 
Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Det är överlag fler personer på visningarna och viljan att komma till avslut i en 

bostadsaffär har ökat. Samtidigt finns en viss oro kvar och en relativt stor 

grupp är fortfarande avvaktande och väntar på tydligare signaler vart 

marknaden är på väg. Utbudet av lägenheter faller kraftigt. På tre veckor 

(vecka 7-10) har bostadsrätter som är till salu på Hemnet minskat med 40%. 

Förmodligen är det amorteringskravet som trädde i kraft 1/3 som är 

anledningen till detta. Utbudet fortsätter att minska i Göteborg, även förra 

veckan (vecka 12). Fortsätter detta kommer priserna förmodligen stabiliseras 

relativt snabbt. Medelpriset för en bostadsrätt i centrala Göteborg ligger nu 

på 58 272 kr/kvm och i Storgöteborg 43 480 kr/kvm. En genomsnittlig villa 

ligger på 4 486 000 kr i Storgöteborg. 
 
Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden 

Intresset för att köpa nyproduktion är fortsatt gott. Det tar lite längre tid att få 

ett avslut men det är en mer balanserad och normal marknad vi ser just nu. 

Dock är intresset olika beroende på olika marknader. Vissa 

bostadsmarknader är mättade (där man byggt likadana lägenheter 

gällande storlek, pris och standard) och där går det trögt, men på 

”jungfrumark” går det mycket bra att sälja nya bostäder och där byggherren 

tagit fram ett starkt och tydligt koncept som erbjuder något mer än bara en 

lägenhet. Addera något mer till lägenheten är i dag en förutsättning för att 

hålla försäljningstakten någorlunda jämn över tid. Vi ser att fler annonser 

produceras både i print och på sociala medier. Detta fanns nästan inte 

tidigare då merparten av lägenheterna såldes till interna köer. Några större 

”lyxbyggen” läggs på is. Man ser över produkterbjudandet och ritar om. Vi ser 

tydligt att erbjudanden om olika trygghetspaket lanseras av de större 

byggherrarna och även prissänkningar på upp till 10%. Några mindre projekt 

har sänkt priset mellan 7-10% efter att bara varit ute 1-2 månader. Frågan är 

om detta ger nya kunder. Man har oftast bara en chans till att visa upp sitt 

projekt för första gången. Viktigt att tänka till och gå ut med ett pris och en 

målgruppsanpassad lägenhet, som marknaden accepterar med en gång. 

Bankerna är ett stort hinder för att komma till avslut i en bostadsaffär, i alla fall 

på kort sikt. Det tar lång tid att få lånelöfte beviljat och bankerna är många 

gånger dåligt insatta i projektet varför de hellre fäller än friar. Viktigt att 



utbilda och informera banken för att de ska förstå det aktuella projektet och 

dess förutsättningar.  

 

Bostadsmarknaden Malmö 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö sjönk med 0,2 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex stiger med 0,1 procent.  

För bostadsrätter i Malmö är nu tolvmånadersförändringen +5,1 procent. 

 

Skåningarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt från förra 

månaden med 6 enheter från minus 2 till plus 4.  
 
Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Även i Malmöregionen har utbudet minskat kraftigt efter den 1 mars. Det är 

lättare att komma till avslut, inte sällan efter budgivning men det krävs 

fortfarande fler visningar och en hel del förhandlande innan köpare och 

säljare är överens.   
 
Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden 

I mars har vi likt årets första månader känt av en något dämpad marknad. En 

svag optimism skymtas hos bostadsköparna men man vill fortfarande ha fler 

betryggande besked i form av stillastående, eller till och med uppåtgående 

priser innan man vågar slå till och investera. Troligtvis kommer vi se att flera av 

de spekulanter som i detta skedet inte slår till, återkommer och köper längre 

fram när man känner sig mer säker på att köpet är en god investering. Vi ser 

flera situationer när kunden tycks ha bestämt sig och dessutom fått 

godkännande av bank men i sista sekund ångrar sig och avstår köp. Men 

p.g.a. en tvekan inför hur marknad och prisläge ska utvecklas är man 

försiktigare med köp av nyproduktion, om inte inflyttningen är planerad inom 

max ett halvår. Inom mäklarkåren och i branschen är känslan dock 

fortfarande optimistisk. Man tycks ha en tilltro till att den dämpning som varit 

och fortfarande är, är tillfällig och att vi under 2018 kommer att se en sund 

och stabil marknad. Det kommer att göra att även försäljningen av 

nyproduktion kommer att öka. Det finns ett bra utbud och det finns gott om 

intressenter. Det som krävs just nu för att det ska resultera i affärer, är 

betryggande medierapportering kring marknadsläget i kombination med att 

vi ser att prisnedgången har nått sin botten.  
 
 

HOX index – Bred men måttlig nedgång på bostadsmarknaden i 

februari 
Mellan januari och februari sjunker prisindex för privatägda bostäder i Sverige, 

HOXSWE, med 0,4 procent. Bostadsrättsindex sjunker med 0,8 procent och 

villaindex med 0,2 procent. Justerat för säsongseffekter har HOXSWE sjunkit 

med 0,9 procent den senaste månaden. Vi bedömer dock att 

säsongsjusteringen är osäker denna månad eftersom amorteringskravet 

påverkat marknaden och det är inte säkert att tidigare säsongsmönster är 

helt relevant. 



 

Bostadsrättsindex sjunker i alla tre storstäder i februari. I Stockholm är 

nedgången 0,6 procent, i Göteborg 0,8 procent och i Malmö är den 0,2 

procent. Villaindex sjunker i Stockholm, med 0,3 procent, och i Göteborg, 

med 1,1 procent. I Malmö stiger villaindex med 0,1 procent mellan januari 

och februari. 

 

Tolvmånadersförändringen för HOXSWE är nu -3,7 procent. Av Valueguards 

publika index är bostadsrättsindex för Stockholm det som gått ned mest. Där 

är tolvmånadersförändringen nu -10,0 procent. Det är den största nedgången 

på tolv månaders sikt sedan finanskrisen hösten 2008. Hösten 2015 låg 

förändringen på tolv månader för bostadsrättsindex för Stockholm som högst 

på +20,4 procent. Det är alltså en skillnad på över 30 procentenheter på två 

och ett halvt år. 

  

Antalet inrapporterade försäljningar av både bostadsrätter och villor låg i 

januari på betydligt högre nivåer än tidigare år. Även i Stockholm var 

volymerna högre än tidigare år. 

  

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel har de sedan mitten av 

januari legat kring 0, vilket innebär att ungefär lika många av 

fastighetsmäklarna i panelen tror på uppgång som på nedgång. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

SEB:s Boprisindikator 
SEB:s Boprisindikator fortsätter uppåt i mars och är nu positiv för första gången 

sedan november 2017. Uppgången är 11 enheter jämfört med föregående 

månad och indikatorn hamnar nu på plus 4.  

 

Bland regionerna ligger Stockholm lägst även denna månad. Stockholm 

ligger på minus 17 och övriga regioner i spannet minus 5 till plus 10. Hushållens 

förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger på samma nivå som förra 

månadens 0,17 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån 

ligger även den kvar på samma nivå som föregående månads 4 procent. 

 

Av de tillfrågade hushållen svarar 38 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 7 enheter 

från 41 till 34 procent. Andelen som tror på oförändrade priser sjönk med 1 

enhet från 20 procent till 19 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 plus 4, vilket är 11 

enheter högre än förra månaden. 

 

- Fler hushåll tror återigen på stigande bostadspriser. De senaste månadernas 

kraftiga nedgång i hushållens boprisförväntningar har avstannat och för första 

gången sedan november 2017 är Boprisindikatorn nu positiv, vilket innebär att 

fler tror på en uppgång än på en nedgång det närmaste året. Men nivåerna 

är låga 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 samma nivå som föregående månads notering. 

 

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 de två föregående 

månaderna. 

- De flesta bedömare menar att räntorna kommer att vara fortsatt låga. Det 

gäller i synnerhet de rörliga räntorna och är säkert en anledning till att många 

väljer rörligt. Samtidigt ska man veta att de bundna räntorna är mer 

internationellt påverkade och kan stiga tidigare. Det spetsar till besluts-

situationen och den som vill ha bundna räntor på hela eller delar av sitt lån 

bör inte vänta för länge. När de rörliga räntorna vänder uppåt finns risken att 

de bundna räntorna redan är oattraktivt höga, säger Jens Magnusson. 

 

Indikatorn steg i alla regioner men Stockholm och Svealand utom Stockholm 

fortsatt negativa 

I Stockholm steg indikatorn från minus 21 till minus 17, mätt som två månaders 

medelvärde och i Svealand utom Stockholm från minus 15 till minus 5. I 

Norrland steg indikatorn med 13 enheter till plus 3, i Västra Götaland med 7 

enheter till plus 5, i Östra Götaland med 16 enheter till plus 10 och i Skåne från 

minus 2 till 4. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Hushållens konfidensindikator   
 

Dystrare förväntningar på den svenska ekonomin 

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

något mer positiv än normalt. Synen på den svenska ekonomin var mindre 

positiv i mars och ligger därmed nära det historiska genomsnittet.  

Risken att själv att bli arbetslös bedöms fortsatt som mycket låg och nettotalet 

för frågan ligger nära det lägsta som har uppmätts. Andelen hushåll som 

anser att det är fördelaktigt att spara i nuläget ökade marginellt i mars men 

ligger kvar under det normala.  

Hushållens inställning till om det är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra 

kapitalvaruinköp, som exempelvis möbler, tvättmaskiner och TV, försämrades 

för tredje månaden i rad. Trots nedgången ligger nettotalet för frågan över 

det normala.  

 

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på sin egen ekonomi är 

nästan oförändrade i mars och ligger i linje med det normala. Däremot blev 

förväntningarna på den svenska ekonomin mer pessimistiska.  

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

kommande tolv månaderna sjönk ytterligare i mars. Nettotalet för frågan är 

det lägsta sedan september 2011 men ligger trots detta över det historiska 

genomsnittet. I åldersgruppen 65 år och äldre är det i mars klart färre hushåll 

som tror att de kommer att kunna spara något under det närmaste året i 

jämförelse med andra åldersgrupper. Detta är dock inget unikt för denna 

månad, hushåll i den äldsta ålderskategorin brukar uppge att de har sämre 

möjlighet att lägga undan pengar.  

 



Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv 

månaders sikt uppgår till 2,9 procent i mars, en ökning med 0,1 

procentenheter från föregående månad.  

Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan på ett och två års sikt är i stort 

sett oförändrade medan ränteförväntningarna på fem års sikt justerades ned 

marginellt. 
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