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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 

Mellan mars och april har prisindexet för privatägda bostäder i Sverige, 

HOXSWE, ökat med 0,9 procent. Bostadsrättsindex går upp med 1,3 procent 

och villaindex med 0,7. Tolvmånadersförändringen för prisindex för 

privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE är nu -4,2 procent. 

 

Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter svagt uppåt från förra 

månaden med 4 enheter från 7 till 11. Även Stockholm uppvisar en positiv 

siffra (plus 1) vilket är första gången sedan november 2017 

 

Hushållen har en fortsatt positiv syn på hur den egna ekonomin utvecklats de 

senaste tolv månaderna. Inställningen till om det i dagsläget är fördelaktigt 

att köpa kapitalvaror dämpades dock för femte månaden i rad och är nu 

mindre positiv än på flera år. 

Hushållens förväntningar på den egna ekonomin de kommande tolv 

månaderna försvagades något i maj. Hushållen är förhållandevis pessimistiska 

även avseende utvecklingen i den svenska ekonomin på tolv månaders sikt.  

 

Boprisfallet tar paus. Dock behöver det stora utbudet av nyproduktion i vissa 

marknadssegment säljas av innan bostadspriserna kan fortsätta uppåt. 

Osålda bostäder gör comeback. Var femte bostadsrätt som lades ut till 

försäljning i april var en återvändare som varit ute på marknaden tidigare 

utan att bli såld enligt Hemnet.  

 

För hela riket har 24% av bostäderna gått under utropspris, vilket kan jämföras 

med 14,5% för samma period 2017. Höstens inbromsning har resulterat i att 

lockpriserna ersatts med högre utropspriser än tidigare enligt Booli. 

 

 

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 

Marknaden verkar ha hittat sin nivå där köpare och säljare kan göra affär. 

Det är fortsatt en mycket selektiv marknad varför vissa objekt idag har 20% 

lägre pris än för ett år sedan medan andra objekt knappt har prisjusterats alls. 

Detta gör marknaden svårbedömd för köparen men även för köparens bank 

som ska finansiera köpet. Detta gör att det tar längre tid från säljstart till avslut.     



Det krävs idag flera visningar och mer individuell försäljning anpassad efter 

kundens behov.  

Värt att notera är att en stor del av de som vill köpa inte kan köpa då de inte 

klarar av finansieringen. En uppskattning är att ca 30% av de som idag vill 

köpa bostad inte kan finansiera ett köp med rådande låneregler.   

 

Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden 

Nyproduktionsförsäljningen har inte riktigt lossnat även om antalet besökare 

på visningarna och intressenter på projekten har ökat. En bidragande orsak till 

att nyproduktionen fortfarande har det betydligt trögare än 

successionsmarknaden är det stora utbudet av nyproduktion i vissa områden. 

Det tillsammans med bankernas fortsatta negativa syn på nyproduktion gör 

att nyproduktionen har det betydligt tuffare än successionen. 

I de projekt som har gjort en nedjustering av priserna märks ett klart ökat 

intresse men för att få en varaktighet av intresset samt att spekulanterna i 

större utsträckning går vidare och också köper bostäderna krävs en relativt 

kraftig justering. I områden med mycket nyproduktion konkurrerar projekten 

med varandra och det skapar en negativ prisspiral. Här vinner den med 

starkast varumärke samt den bästa och mest prisvärda produkten.  

 

Bostadsmarknaden Göteborg 

Efter en negativ utveckling under våren vände marknaden för bostäder upp i 

april. Det vände upp både för villor och bostadsrätter. Det är en starkare 

ökning än för riket som helhet och även jämfört med de andra två 

storstäderna. Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg steg med 2,3 

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

För bostadsrätter i Göteborg är nu tolvmånadersförändringen -4,3 procent.  

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter svagt uppåt från 

förra månaden med 1 enhet från 12 till 13.  
 
Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Göteborg har en stark arbetsmarknad och en stark tillväxt. Räntan är låg och 

tillsammans med stor inflyttning skapar det gynnsamma förhållanden för en 

uppgång på bostadsmarknaden. Men det svänger mycket i pris och 

marknadsklimat vilket hänger samman med psykologi – den ena ytterligheten 

är den låga räntan, den andra är tanken som smyger sig på, att just räntan 

bara kan gå åt ett håll – uppåt. Med de historiskt höga bostadspriserna vi har 

krävs det ganska lite för att de skall komma in ångest och oro på marknaden. 

Andelen bostäder i Göteborg som sålts under utropspris under perioden 1 

januari – 1 maj har ökat kraftigt till 14,3%. I Fjol var siffran 2,8%. Det visar statistik 

från Booli.  

Marknaden har stabiliserat sig men är fortsatt selektiv. Under maj månad har 

utbudet ökat igen. Om efterfrågan kan möte det ökade utbudet återstår att 

se. Om så inte är fallet finns det en risk att den negativa prisutvecklingen 

återkommer.  



Tydligt är att marknaden är svart eller vit, dvs bostäder som har alla ”rätt” har 

galna budgivningar och bostäder som har flera ”minus” är mycket svårsålda 

och kräver många visningar innan man kommer till avslut. Det är stora 

skillnader mellan stadsdelarna i hur mycket bostadsrättspriserna gått ned det 

senaste året. 

De stadsdelar som sjunkit mest är Kortedala (-13%), Härlanda (-11%), Högsbo 

(-10%), Lundby (-9), Västra Frölunda och Linnéstaden (-7). Det område som 

priserna gått ned minst är Örgryte (-3) samt de centrala delarna i Göteborg. I 

Göteborg som helhet har priserna sjunkit med 6% senaste året. Slutpriserna för 

lägenheterna är inhämtade under perioden 1 mars 2018 till 20 maj i 

jämförelse med samma period föregående år. Genomsnittspriset för en 

bostadsrätt i centrala Göteborg ligger nu på 57 164 kr/kvm och 43 535 kr/kvm 

i stor Göteborg. En genomsnittlig villa i stor Göteborg kostar strax under 4,7 

miljoner. 
 
Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden 

Fler och fler byggherrar gör ”omtag” på sina projekt, man ser över 

erbjudandet, dvs ritar om lägenheter, sänker priser och många fler annonser 

skapas både digitalt och i print. Planeringen inför säljstarter blir mer och mer 

omfattande. Flera projekt skjuts också på framtiden. Effekterna av det skärpta 

amorteringskravet börjar nu bli tydliga, många som egentligen har råd att 

köpa en bostadsrätt får inte den finansiering de planerat och räknat med. 

Resultatet blir att många unga hushåll stängs ute från bostadsmarknaden. 

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.  

Att planera lägenheter som är flexibla är en trend som blir starkare. 

Möjligheten att minska eller öka antalet rum i lägenheten, om man blir fler 

eller färre i hushållet. En klädkammare som kan göras om till ett extra WC (dra 

fram avlopp och rördragning under golvet, som lätt kan tas fram om behovet 

uppstår). Planera s.k. additionslägenheter, där ett rum och kokskåp kan hyras 

ut om hushållet behöver en extra inkomst. Om det finns flera alternativ så blir 

bostaden mer lättsåld. Köparen känner sig tryggare och vågar då investera i 

något som ligger i framtiden, för det är det allt handlar om.  

 

Bostadsmarknaden Malmö 

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

föregående månad. Villaindex står still.  

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

 

Skåningarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt från förra 

månaden med 4 enheter från 15 till 19.  
 
 
 



Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

I maj har Malmös bostadsutbud ökat och spekulanterna har mycket att välja 

mellan. Antalet visningsbesökare har också ökat något i maj månad. Det finns 

fortfarande en god efterfrågan och många Malmöbor är på jakt efter en ny 

bostad, men det är tydligt att det stora utbudet inte sväljs helt av efterfrågan.   
 
Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden 

Nyproduktionsmarknaden har liksom successionsmarknaden ett stort utbud. 

Köparna har råd att vara kräsna, ställa krav och låta köpprocessen ta sin tid 

utan att riskera att bostaden säljs till någon annan. Det finns dock fortfarande 

en god betalningsvilja, och det rådande prisläget upplevs inte vara för högt.  

En oro kring hur marknaden skall komma att utvecklas har dock börjat få 

fäste.  Spekulanter är väl medvetna om rådande tröga marknadsläge, är 

dessutom pålästa kring bostadsrättsföreningarnas ekonomi och vill gärna 

diskutera framtidens risker innan man köper. Bankernas restriktivitet i 

kreditgivning bidrar ytterligare till spekulanters oro, och flera kunder beviljas 

inte lån med bankernas nya stränga kalkyler - även om de gärna velat köpa, 

och själva anser att de har råd.  

 

Just nu märker vi att det är de bostäder med högst och lägst pris som 

efterfrågas och inte utbudet där emellan. De lägenheter som säljs nu, är 

antingen de som har en lägre prislapp, och därmed ofta ett litet sämre läge i 

huset. Köparna till dessa objekt hade kanske haft råd att köpa något dyrare, 

men nöjer sig med något till ett lägre pris, då man inte vill maxbelåna sig när 

framtiden känns oviss. Även de dyraste bostäderna i projekten säljs, om de 

har unika attribut, och inte bara ett högt pris. Det finns en målgrupp som har 

det gott ställt, kanske efter en lyckad villaaffär, som är beredda att betala 

extra för något unikt, som de är helt ensamma om.  
 
 
 

HOX index – Uppåt på bostadsmarknaden i april 
Mellan mars och april har prisindexet för privatägda bostäder i Sverige, 

HOXSWE, ökat med 0,9 procent. Bostadsrättsindex går upp med 1,3 procent 

och villaindex med 0,7. Bostadsrättsindex stiger i både Stockholm och 

Göteborg, med 1,7 respektive 2,3 procent medan det i Malmö sjunker med 

0,8 procent. Villaindex sjunker i Stockholm med 0,8 procent, ökar i Göteborg 

med 1,8 procent och står still i Malmö. 

  

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 0,4 procent. Bostadsrättsindex 

ökar med 1,5 procent medan index för villor är oförändrat efter 

säsongsjustering. Det är dock svårt att tolka den senaste utvecklingen utifrån 

säsong – den ökning vi normalt sett under årets första månader har uteblivit. 

Därför är det också svårt att bedöma om den senaste månadens utveckling 

är början på en uppåtgående trend i marknaden. 

  

Efter den säsongsenliga rekylen uppåt i januari har det varit små rörelser i 

Valueguards prisindex. Samtliga index i de tre storstäderna och för riket ligger 



fortfarande inom 1,0 procent från nivån i januari. 

  

Bland de tre storstäderna är det fortfarande i Stockholm index gått ned mest 

på tolv månaders sikt, där index gått ned 7,2 procent för bostadsrätter och 

8,2 procent för villor. Denna skillnad mellan storstäderna är större för villor än 

för bostadsrätter. 

 

Antalet transaktioner är relativt lågt i riket, för både bostadsrätter och villor.  

 

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel har legat kring 20 sedan i 

mars, vilket betyder att fler mäklare tror på uppgång än på nedgång. För att 

läsa mer, 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

SEB:s Boprisindikator 
SEB:s Boprisindikator fortsätter uppåt i maj. Uppgången är 4 enheter från 

föregående månad och indikatorn är nu plus 11. Bland regionerna uppvisar 

nu även Stockholm en positiv siffra (plus 1) vilket är första gången sedan 

november 2017. Övriga regioner ligger i ett spann mellan 3 och 

19.  Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger från 0,13 

procent förra månaden till 0,19 procent denna månad. Andelen som 

planerar att binda sina rörliga lån minskar till 6 procent från föregående 

månads 9 procent. 

 

Av de tillfrågade hushållen svarar 42 procent att de tror på stigande priser 

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

föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser sjönk med 

2 procentenheter från 33 till 31 procent. Andelen som tror på oförändrade 

priser är 20 procent, vilket är samma som förra månaden. 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 11, 

vilket är 4 enheter högre än förra månaden. 

 

- De senaste månadernas trend håller i sig och hushållens förtroende för 

bostadsmarknaden återvänder gradvis. Det är fjärde månaden i rad som 

Boprisindikatorn stiger och nu är det i samtliga regioner fler som tror på en 

prisuppgång än på en prisnedgång. Samtidigt är vi långt ifrån de nivåer vi 

såg innan höstens stora nedgång och det återstår mycket osäkerhet på 

bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

 

 

 



Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,19 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 0,19 procent. Det 

är en något högre nivå än förra månadens notering på 0,13 procent. 

- Det är lite överraskande att hushållens förväntning på reporäntan stiger. En 

stor del av undersökningen genomfördes efter Riksbankens besked att 

prognosen för den första räntehöjningen skjuts upp ytterligare. Med denna 

månads notering ökar den redan betydande skillnaden mellan hushållens 

förväntningar och Riksbankens egen prognos, säger SEB:s privatekonom Jens 

Magnusson. 

 

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan  

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent 

att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande 

tremånadersperioden. Det är en minskning och en normalisering från förra 

månadens ovanligt höga notering på 9 procent. Vidare har andelen som 

säger att de har en fast ränta minskat från 21 till 15 procent och andelen med 

rörlig ränta ökat från 26 till 28 procent. 

   

Boprisindikatorn åter på plus i alla regioner.  

I Stockholm steg Boprisindikatorn från minus 4 till plus 1, mätt som två 

månaders medelvärde. Därmed uppvisar nu alla regioner positiva siffror och 

för Stockholms del är det första gången sedan i november 2017 som fler tror 

på stigande än på fallande priser. Störst uppgång noteras i Svealand utom 

Stockholm där indikatorn steg från plus 2 till plus 11. I Norrland steg indikatorn 

med 2 enheter till plus 7, i Västra Götaland med 1 enhet till plus 13 och i Skåne 

från 15 till 19. Det är endast i Östra Götaland som indikatorn ligger still på 3. 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

Hushållens konfidensindikator  
 

Allt färre anser att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror  

Utfall och nuläge: Hushållen har en fortsatt positiv syn på hur den egna 

ekonomin utvecklats de senaste tolv månaderna. Inställningen till om det i 

dagsläget är fördelaktigt att köpa kapitalvaror dämpades dock för femte 

månaden i rad och är nu mindre positiv än på flera år. Att spara upplevs 

också som något mindre fördelaktigt än normalt. Dock är det fortsatt en 

jämförelsevis hög andel hushåll som uppger att deras ekonomiska situation är 

sådan att de sparar snarare än skuldsätter sig i nuläget.  

Hushållens syn på hur den svenska ekonomin utvecklats de senaste tolv 

månaderna ligger fortsatt något över det historiska genomsnittet och 

betydligt fler hushåll än normalt bedömer att risken för att själv bli arbetslös 

har minskat. 
 
Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på den egna ekonomin 

de kommande tolv månaderna försvagades något i maj. Dessa sänkta 

förväntningar är, tillsammans med den mer dämpade inställningen till 

kapitalvaruinköp (se ovan), de främst bidragande orsakerna till nedgången i 

mikroindex och konfidensindikatorn i maj. Hushållen planerar också att minska 

de egna inköpen av kapitalvaror framöver.  

Hushållen är förhållandevis pessimistiska även om utvecklingen i den svenska 

ekonomin på tolv månaders sikt. Dock är förväntningarna på arbetslösheten 

jämförelsevis optimistiska.  

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv 

månaders sikt har trendmässigt stigit varje månad sedan januari i år och 

uppgår i maj till 3,1 procent.  

Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan har inte ändrats nämnvärt 

sedan förra månaden. 
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