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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige är oförändrad jämfört med 

föregående månad. Detsamma gäller Villaindex.  

Tolvmånadersförändringen för prisindex för privatägda bostäder i Sverige, 

HOXSWE är nu -4,5 procent. 

 

Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter svagt uppåt från förra 

månaden med 3 enheter från 4 till 7. Stockholmarna är dock fortsatt mest 

pessimistiska i landet gällande bostadspriserna.   

 

Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget är oförändrad och ligger nära 

det historiska genomsnittet. Synen på den svenska ekonomin dämpades 

ytterligare i april och ligger därmed nära det normala. 

 

Hushållens förväntningar på den svenska ekonomin på tolv månaders sikt 

blev något mindre pessimistiska i april. Förväntningarna på hur den egna 

ekonomin kommer att utvecklas framöver ligger oförändrat i linje med det 

normala.  

 

Bostadsmarknaden Stockholm 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm sjönk med 0,1 procent jämfört 

med föregående månad. Villaindex steg med 0,4 procent.  

 

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt från förra 

månaden med 13 enheter från minus 17 till minus 4. Stockholmarna är dock 

fortsatt mest pessimistiska i landet gällande bostadspriserna.   

 

Utbudet på Stockholmsmarknaden var i april något högre än förra året men 

betydligt lägre jämfört med före införandet av amorteringskravet den 1 mars. 

 

Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Utbudet på Stockholmsmarknaden minskade kraftigt med anledning av 

införandet av det nya amorteringskravet den 1 mars och är nu ca 25% högre 

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

96% högre än förra året. 

Antalet spekulanter har ökat på visningarna och de som köper idag har i 

många fall redan sålt sitt befintliga boende och har därmed en mycket bra 

uppfattning om vad de kan köpa. Marknaden börjar stabilisera sig men det 

är en fortsatt differentierad marknad där attraktiva bostäder lättare hittar 

köpare. Köparen är betydligt mer selektiv i sitt val av bostad jämfört med för 

ett år sedan. 

   

Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden 

På nyproduktionsmarknaden har vi inte sett någon tydlig förändring eller 

stabilisering likt den på successionsmarknaden. Förändringar som sker på 

successionsmarknaden brukar nå nyproduktionsmarknaden med några 



månaders fördröjning då nyproduktionen är mer trögrörlig. De projekt som har 

prisjusterat har ett fortsatt större intresse än de som inte har gjort en 

anpassning av prisnivån till rådande marknad. Varje affär tar dock lång tid 

och kunderna är försiktiga men köparna finns där när prisnivån möter deras 

betalningsvilja/förmåga. 

Spekulanternas syn på bostadsmarknaden och vart priserna är på väg har 

förbättrats den senaste tiden. Fortsätter prisnivån att vara stabil ett tag till 

släpper troligen en del av den oro som finns på marknaden. Detta gynnar 

nyproduktionen då en positiv syn på bostadsmarknaden är en förutsättning 

för att vilja köpa nyproduktion. 

Bankernas tuffare hållning till utlåning i kombination med amorteringskravet 

har en bromsande effekt på bostadsmarknadens återhämtning. Flera av de 

kunder som idag vill köpa har inte förmågan då de ej får lån. Detta gäller 

främst de som går in på marknaden för första gången men även de som sitter 

i en bostadsrätt/villa där amorteringskravet blir aktuellt vid ett bostadsbyte.  

 

Bostadsmarknaden Göteborg 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg sjönk med 0,4 procent jämfört 

med föregående månad. Villaindex sjönk med 0,6 procent.  

För bostadsrätter i Göteborg är nu tolvmånadersförändringen -6,8 procent. 

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt från förra 

månaden med 7 enheter från 5 till 12.  
 
Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Marknaden är fortsatt avvaktande med ett lågt utbud av både bostadsrätter 

och villor, men framförallt villor. Med tuffare krav från bankerna har 

beteendet hos köparna förändrats, nu säljer man först sitt egna boende, 

innan man köper något nytt. Vi räknar med en stark marknad genom att ett 

lågt utbud ger många visningsbesökare och därmed fler avslut. Priserna har 

stabiliserats på en hög nivå. Den nya bostadsprisstatistiken gör att många 

fastighetsmäklare och bostadssäljare drar en lättnadens suck. Blir prisfallet inte 

mer än så, ned 5-10% för bostadsrätter i storstäderna på ett år, kan affärerna 

åter ta fart.  
 
Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden 

När det gäller försäljning av nyproducerade bostäder, så säljs stora 

lägenheter som har något extra att erbjuda. Det finns inte så stort utbud av 

nyproducerade större lyxigare lägenheter. De mindre lägenheterna som ser 

ut som vilken annan nyproducerad lägenhet som helst, har svårare att finna 

en köpare.  

Man ser att nedgången av försäljningen från i höstas är bruten, men vart det 

är på väg vet vi ännu inte. På vissa orter har nyproduktionstakten varit mycket 

hög och marknaden har svårt att svälja alla lägenheter som kommer ut 

samtidigt. Många byggherrar gör ”omtag” på sina projekt, man ser över 

erbjudandet, dvs ritar om lägenheter, ser över marknadsföringen, tar fram 

olika trygghetspaket, byter mäklare mm. Dock har projekten redan varit ute 



till försäljning en tid och det är svårt att övertala marknaden att köpa. 

Köparna blir osäkra och vet inte om man kan lita på att byggherren inte 

ändrar förutsättningar i projektet igen. Frågor om vem byggherren är, kommer 

allt oftare. Vad händer om byggherren går i konkurs? Vem är 

projektledare/platschef för projektet. Flera byggherrar har marknadsfört 

projektet före sig själva (sitt eget bolag), genom s.k. property branding. Detta 

har varit populärt de senaste åren, men nu är det viktigt att tala om vem man 

är (Avsändaren/byggbolaget) och vad man står för.  

Dessutom granskar bankerna bostadsrättsföreningens ekonomi mycket 

hårdare, dvs belåningsgraden bedöms tillsammans med köparens privata 

låneutrymme. Detta innebär att det inte räcker med att köparen har en god 

kreditvärdighet, utan bostadsrättsföreningens ekonomi finns med i 

bedömningen. Som mest kan vissa hushåll behöva amortera 3% på sina lån 

och det gör att inträdesbiljetten till ny lägenhet blir mycket hög.  

 

Det som saknas på marknaden är bra och genomarbetade planlösningar, 

som kan vara flexibla gällande antal rum. Större lägenheter som har en 

uthyrningsdel, s.k. additionsbostad skulle kunna vara ett tillskott till ett boende 

som förändras över tid. Ett bra boendekoncept som ger mervärden och 

adderar något ytterligare till lägenhetsköpet. Det kan vara olika typer av 

service och tjänster. Lägenheter som är prisvärda men som ändå har en bra 

kvalitet efterfrågas på marknaden. 

 

Bostadsmarknaden Malmö 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö steg med 0,3 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex steg med 0,5 procent.  

För bostadsrätter i Malmö är nu tolvmånadersförändringen -5,6 procent. 

 

Skåningarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt från förra 

månaden med 11 enheter från 4 till 15.  
 
Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Efter en period som präglats av en statisk bostadsmarknad med en mindre 

prisnedgång, har man i april märkt en tydlig skillnad och tempouppgång. 

Kanske är det så enkelt att den första vårsolen väcker planerna på ett nytt 

boende till liv, men det är uppenbart att bostadsköparna känner sig mindre 

oroliga för marknadens utveckling nu, än under förra hösten och hittills under 

2018. Besked om stillastående, och i vissa områden stigande priser ger 

lugnande besked och den som tidigare funderat på att flytta, känner att det 

nu är rätt läge att slå till.  
 
Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden 

Det är fortsatt en negativ rapportering från media gällande nyproduktion 

vilket leder till att kunderna mer försiktiga med köp av bostäder som står 

färdiga långt fram i tiden. Dock kommer lättnaden och de mer frekventa 

budgivningarna på successionsmarknaden troligtvis ge ringar på vattnet och 

göra att även nyproduktionsaffärerna ökar på sikt. I april månad har man som 



fastighetsmäklare kommit i kontakt med fler kunder än på länge. Visningarna 

är välbesökta, och fler kunder hör av sig på eget initiativ via e-post och 

telefon. Flera är seriöst intresserade av att gå vidare med köp av en specifik 

bostad. Dock råder det fortfarande en försiktighet, där man är noga med att 

träffa banken, jämföra potentiella alternativ, och ta ett välgrundat beslut. De 

affärer som blir av är genomtänkta köp och på vägen dit har kunderna ofta 

många frågor och ett stort behov av en trygg köpprocess. 
 
 
 

HOX index –Stillastående prisindex i mars 

Mellan februari och mars står prisindex för privatägda bostäder i Sverige, 

HOXSWE, still. Detsamma gäller både bostadsrättsindex och villaindex för riket. 

Inga delindex uppvisar några större rörelser. Bostadsrättsindex sjunker i både 

Stockholm och Göteborg, med 0,1 respektive 0,4 procent, medan det stiger i 

Malmö med 0,3 procent. Villaindex stiger i Stockholm och Malmö, med 0,4 

procent respektive 0,5 procent, medan det sjunker i Göteborg, med 0,6 

procent. Justerat för säsongseffekter sjunker HOXSWE med 0,3 procent medan 

index för bostadsrätter respektive villor sjunker med 0,4 procent respektive 0,2 

procent. 

 

I januari såg vi en återhämtning sedan höstens nedgång. Därefter har 

HOXSWE rört sig väldigt lite. Därmed kan vi konstatera att den snabba 

nedgången från i höstas är bruten. Däremot har vi inte sett samma 

återhämtning som vid de tre tidigare nedgångarna på höstarna 2007, 2008 

och 201. Det gör att vi nu har en ny situation på marknaden som inte följer 

något mönster från tidigare. 

  

Antalet inrapporterade försäljningar av både bostadsrätter och villor låg i 

mars på lägre än i fjol men på ungefär samma nivå som 2016. Samma 

mönster gäller för huvudstaden, men än tydligare. Årets första två månader 

var det istället många försäljningar, vilket tyder på att många ville sälja innan 

det nya amorteringskravet trädde i kraft 1 mars. 

  

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel har de senaste veckorna 

legat kring 20, vilket betyder att fler mäklare tror på uppgång än på 

nedgång. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



SEB:s Boprisindikator 
SEB:s Boprisindikator fortsätter svagt uppåt i april. Uppgången är 3 enheter 

jämfört med föregående månad och indikatorn hamnar nu på plus 7. Bland 

regionerna är det endast Stockholm som ligger kvar på minus denna månad. 

Stockholm ligger på minus 4 och övriga regioner i spannet 2 till 15. Hushållens 

förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger något lägre på 0,13 

procent jämfört med förra månadens 0,17 procent. Andelen som planerar att 

binda sina rörliga lån ökar kraftigt och ligger nu på 9 procent jämfört med 

föregående månads 4 procent. 

 

Av de tillfrågade hushållen svarar 40 procent att de tror på stigande priser 

under det kommande året. Det är en ökning med 2 enheter från föregående 

månads notering. Andelen som tror på fallande priser sjönk med 1 enhet från 

34 till 33 procent. Andelen som tror på oförändrade priser steg med 1 enhet 

från 19 procent till 20 procent.  

 

– Långsamt återvänder hushållens förtroende för bostadsmarknaden och 

Boprisindikatorn stiger nu för tredje månaden i rad. Men det är långt upp till 

nivåerna vi såg innan höstens fall och i Stockholm är det fortfarande fler som 

tror på nedgång än på uppgång. Det vittnar om den genuina osäkerhet som 

många fortfarande känner, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,13 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 0,13 procent. Det 

är en något lägre nivå från förra månadens notering på 0,17 procent. 

 

Nio procent av hushållen planerar att binda räntan  

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar nio 

procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande 

tremånadersperioden. Det är den högsta andelen sedan oktober 2011. 

Dessutom har andelen som säger att de har en fast ränta ökat från 14 

procent till 21 procent och andelen med rörlig ränta samtidigt minskat från 31 

procent till 26 procent. 

– Andelen som planerar att binda sina lån har mer än fördubblats från mars till 

april och är nu uppe på ovanligt höga 9 procent. Mycket talar för att de 

rörliga räntorna förblir låga ytterligare en tid medan de bundna kan komma 

att stiga tidigare. Det är naturligt att de hushåll som vill binda räntan för hela 

eller delar av lånet tycker att det nu är läge att göra slag i saken, säger Jens 

Magnusson. 

 

Boprisindikatorn steg i alla regioner utom i Östra Götaland men i Stockholm är 

indikatorn fortsatt negativ 

I Stockholm steg Boprisindikatorn från minus 17 till minus 4, mätt som två 

månaders medelvärde och i Svealand utom Stockholm från minus 5 till plus 2. 

I Norrland steg indikatorn med 2 enheter till plus 5, i Västra Götaland med 7 

enheter till plus 12 och i Skåne från 4 till 15. Det är endast i Östra Götaland 

som indikatorn backar med 7 enheter till plus 3. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Hushållens konfidensindikator   

 
Få planerar att renovera sin bostad 

Utfall och nuläge: Hushållens syn på hur den svenska ekonomin utvecklats de 

senaste tolv månaderna dämpades ytterligare i april och ligger nu nära det 

normala. Synen på hur den egna ekonomin utvecklats ändrades inte 

nämnvärt och ligger också nära det historiska genomsnittet.  

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

kapitalvaruinköp, som exempelvis möbler, tvättmaskiner och TV blev mindre 

positiv för fjärde månaden i rad. I och med nedgången är hushållen för första 

gången på flera år inte mer positivt inställda än normalt till kapitalvaruinköp.  

Andelen hushåll som svarar att de sparar för närvarande ökade jämförelsevis 

mycket och ligger betydligt över det normala. Risken att själv bli arbetslös 

bedöms ha minskat de senaste tolv månaderna, i betydligt större utsträckning 

än normalt.  

 

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på den svenska ekonomin 

på tolv månaders sikt blev något mindre pessimistiska i april. Förväntningarna 

på hur den egna ekonomin kommer att utvecklas framöver ligger oförändrat i 

linje med det normala.  

Andelen hushåll som planerar att lägga mer pengar på kapitalvaruinköp de 

kommande tolv månaderna sjönk ytterligare i april, vilket är den främst 

bidragande orsaken till nedgången i mikroindex. Trenden har varit 

nedåtgående under det senaste året och inköpsplanerna är nu de lägsta på 

fyra år.  

Samtidigt som hushållens planer på att köpa kapitalvaror blivit mer 

återhållsamma har andelen hushåll som bedömer att de kommer att kunna 

spara något under de kommande tolv månaderna ökat jämförelsevis mycket 

i april.  

Avsevärt färre hushåll än normalt bedömer det som troligt att de kommer 

renovera sin bostad inom tolv månader. Ungefär lika många hushåll som 

normalt planerar att köpa bil eller byta bostad det närmsta året.  

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv 

månaders sikt är oförändrade och uppgår till 2,9 procent. Samtidigt har 

förväntningarna på den rörliga bostadsräntan justerats ner på samtliga 

tidshorisonter. 
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