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Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden 

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

HOXSWE, ökat med 0,1 procent. Bostadsrättsindex går ned med 0,1 procent 

och villaindex upp med 0,2. Tolvmånadersförändringen för prisindex för 

privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE är nu -4,0 procent. 

 

SEB:s Boprisindikator backar i juni. Nedgången är 4 enheter från 

föregående månad och indikatorn är nu 7. Bland regionerna uppvisar 

Stockholm åter en negativ siffra, minus 7. Övriga regioner ligger i ett spann 

mellan 9 och 21.  

 

Hushållens förväntningar på den egna ekonomin de kommande tolv 

månaderna är oförändrat något svagare än normalt. Synen på utvecklingen i 

den svenska ekonomin, som också understiger det historiska genomsnittet, 

dämpades ytterligare i juni. Förväntningarna på hur arbetslösheten kommer 

att utvecklas är oförändrat ljus.  

 

Enligt konjunkturinstitutets prognos vänder konjunkturen nästa år. Den rosiga 

högkonjunkturen kulminerar i år. Därefter bromsar den in när satsningen på 

bostadsmarknaden i Sverige minskar. 

Huvudfaktorn är att bostadsinvesteringarna faller. Även en minskad export av 

varor under inledningen av året spelar in, enligt prognoschefen Ylva Hedén 

Westerdahl. Men än så länge är nästa lågkonjunktur flera år bort. Vi har en 

låg arbetslöshet, hög sysselsättning och kommer att ha en fortsatt 

högkonjunktur till 2021. Nordea tror att riksbanken höjer räntan först i slutet på 

2019 eller ännu senare.  

 

Bostadspriserna väntas falla med 10% fram till 2021. Samtidigt bromsar 

nyproduktionen in kraftigt enligt SBAB. Amorteringskravet och kommande 

räntehöjning ligger bakom bankens nya prognos. Svagt stigande boräntor, 

ett kraftigt ökat utbud av bostäder samt tuffare låneregler och en stramare 

kreditgivning från banken är de faktorer som bromsar bostadsmarknaden. 

SBAB målar upp en dyster bild för nyproduktion. Antalet påbörjade 

byggstarter av lägenheter väntas sjunka med 30% under nästa år (2019). 

 

Enligt en Novusundersökning där 1 614 svenskar har svarat på frågor om sin 

boendesituation är varannan svensk positiv till att köpa en nyproducerad 

bostad vilket är en minskning med 7 procentenheter jämfört med när samma 

fråga ställdes för ett år sedan. 

De som inte tycker att nyproduktion är attraktivt hänvisar i först hand till att 

det är dyrt, vilket 63 procent tycker. Näst största anledningen är att 

nyproduktion är opersonligt vilket 29 procent tycker. 24 procent upplever 

också att det är svårt att bedöma boendets kostnader och framtida 

ekonomi. 

 



Bostadsmarknaden Stockholm 

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

med föregående månad. Även index för villor sjönk med 0,4 procent.  

 

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna vände åter nedåt, SEB-

bankens boprisindikator sjönk med 8 enheter till minus 7. Därmed är 

stockholmarna klart mest pessimistiska i landet gällande prisutvecklingen. 

 

Utbudet på Stockholmsmarknaden har stabiliserat sig på en högre nivå 

jämfört med förra året. Antal transaktioner är dock lägre än tidigare år. 

Nyproduktionsutbudet är fortsatt mycket högt och försäljning sker i stort sett 

enbart i de projekt som har justerat ned priserna. 

 

Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Stockholmsmarknaden känns relativt stabil med köpare och säljare som har 

justerat sitt agerande utifrån förutsättningarna.  

Köparna är väl förberedda och fler säljer först innan de köper nytt. De vet att 

det tar längre tid att få finansiering och är ute i god tid. De har även i viss mån 

anpassat objekten de tittar på till deras nya finansiella förutsättningar. 

Säljarna har även de en mer realistisk syn på marknaden och har en lägre 

prisförväntan samt är beredda på att försäljningen kan ta tid.  

 

Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden 

Det märks nu en tydlig skillnad mellan de projekt som har en prisbild anpassad 

för denna marknad och de projekt som har kvar en prisbild från våren 2017. 

Kunderna är både mer prismedvetna och mer priskänsliga i denna marknad. 

De är medvetna om att deras nuvarande bostad har tappat i värde och 

vill/kan inte köpa något som inte har justerats till marknadspris. I och med att 

förväntan på prisutvecklingen hos stockholmarna i stort sett är på plus minus 

noll har man heller ingen vilja att betala ett pris för nyproduktion med 

inflyttning om ett år som ligger högre än de som säljs med tillträde i närtid. 

Tvärtom vill köparen ha en rabatt för att ta risken med långt tillträde. Nya 

projekt med en marknadsanpassad prissättning och där man är i 

bokningsskede/ej bindande förhandsavtal, lockar köpare. Dessa avtal är 

dock osäkra och det behövs en mer positiv marknad med en stabil prisbild 

innan vi får se någon större volymförsäljning.     

 

Bostadsmarknaden Göteborg 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg steg med 0,5 procent jämfört 

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

För bostadsrätter i Göteborg är nu tolvmånadersförändringen -4,7 procent.  

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter svagt uppåt från 

förra månaden med 1 enhet från 13 till 14.  
 
 
 



Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Vi har en lugn period med färre visningsbesökare och budgivare och utbudet 

minskar igen. Svagt uppåt för bostadsrätter och något ner vad det gäller för 

villor. Priserna höll sig ganska stadigt i maj, en månad med generellt sett små 

förändringar. 

Prisnivån har stabiliserats kring -10% sedan historisk rekordnivå. Fler och fler 

säljare inser nu att de kan sälja till nuvarande nivå. Så länge lägenheterna 

kommer ut på marknaden, en och en så sväljer bostadsmarknaden detta 

ganska enkelt och snabbt jämfört med nyproduktion där många lägenheter 

kommer ut samtidigt och det tar längre tid att ”svälja” det stora antalet. 

Fastighetsmäklaren får hjälpa köparna i allt större omfattning med att få 

lånelöfte, många banker lämnar ”sin personliga åsikt” till köparna inför 

förfrågan om lånelöfte. Kommentarer förekommer som; ”Denna lägenhet är 

inget som jag personligen skulle köpa”, eller ”du har råd men jag 

rekommenderar dig att avstå”. Banken granskar ekonomisk 

plan/årsredovisningen för bostadsrättsföreningen mycket mer noggrant vilket 

är sunt. 
 
Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden 

Flera bostadsutvecklare har sommarlovsrea på lägenheter, upp emot 15% 

lägre pris. Generellt tvingas flera bolag sänka sina priser då utbudet av 

likadana lägenheter med samma prisnivå ökat kraftigt. Enligt chefsekonom 

Michael Granath på Danske Bank tar det minst ett par kvartal till, att rensa ut 

de nyproduktionslägenheter som prissattes i en annan marknad. 

Den begränsade historik vi har att gå på när det gäller priskorrektioner på 

bostadsmarknaden, visar att det har tagit ungefär 2 år från och med att ett 

antal byggstartade lägenheter toppar till och med att byggstarterna bottnat. 

 

Flera arkitektkontor och byggherrar varslar anställda om uppsägning. Flera 

Projekt säljs, ombildas till hyresrätter eller skjuts på framtiden. Vi ser dock under 

den senaste veckan, att intresset för lägenheter med välplanerade koncept, 

som har ”alla rätt”, åter blir intressanta för personer som redan är inne på 

bostadsmarknaden, som söker det bästa, modernaste och trendigaste som 

finns på marknaden just nu. Denna kundgrupp har inga problem med 

finansieringen. Marknaden för nyproduktion av småhus är också stor, då 

utbudet på begagnatmarknaden inte är speciellt stort. Här sitter många äldre 

kvar i sina stora villor. Viljan att flytta finns hos många, men p g a olika 

skattemässiga inlåsningseffekter så avstår man. 

  

Bostadsmarknaden Malmö 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö steg med 2,6 procent jämfört med 

föregående månad. Villaindex ökar med 0,7 procent.  

För bostadsrätter i Malmö är nu tolvmånadersförändringen -2,9 procent. 

 

Skåningarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt från förra 

månaden med 2 enheter från 19 till 21.  
 



Analys och efterfrågan på successionsmarknaden 

Hittills under 2018 har vi i Malmö inte sett några stora rörelser på 

bostadsmarknaden i fråga om prisnivå. Jämfört med samma period 2017 så 

har priserna sjunkit med 6% och tempot är betydligt lugnare, om än inte på 

något sätt stillastående. Även på eftertraktade adresser tar affärerna ofta tid, 

men både bostadsrätter och villor säljs ofta till utgångspris eller efter 

budgivning. Om känslan för ett år sedan var att marknaden var överhettad 

och skenande, så känns bostadsmarknaden i Malmö nu sund och stabil, och 

framförallt köparen får tid att tänka igenom sitt köp innan det sker. Utbudet 

spelar förstås också roll, det har hittills i år varit betydligt högre än under 2017 

och som köpare har man att välja på. Inför midsommar gick utbudet, som 

det i regel gör, ner igen och det kan antas att utbudet förblir lågt under 

sommaren för att sedan öka rejält till hösten.  
 
Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden 

Nyproduktionsmarknaden är fortsatt trög. Utbudet är stort och det görs 

förhållandevis få affärer. Varje affär sitter hårt inne, och föregås av en lång 

process med flera visningar och lång betänketid. Inte sällan avstår man köp i 

sista stund, och tänker att bostaden troligtvis finns kvar om några månader 

eftersom man ser att försäljningstakten i projektet är låg, på så sätt blir det en 

ond cirkel. De kunder som köper lägenhet nu är de som t.ex. p.g.a. växande 

familj behöver köpa större, par som vill flytta ihop och förstagångsköparen 

som vill flytta hemifrån. Med andra ord, de som ”måste” flytta. Man har också 

en föreställning om att man ska bo i bostaden under lång tid, och man är 

medveten om att det inte är säkert att man gör en vinst när det är dags att 

sälja igen.  

Byggherrarna börjar bli pressade ju närmre inflyttningen kommer i projekten 

och troligtvis kommer vi till hösten se fler erbjudanden av typen avgiftsfritt i x 

antal månader, sänkta priser o.s.v. för att få det stora utbudet sålt. Allt fler 

inflyttningsklara projekt står också med enstaka lägenheter kvar. I branschen 

hör man även att flera projektörer avvaktar innan de släpper planerade 

projekt, då man inte sålt tillräckligt i de som redan finns på marknaden.  
 
 

HOX index – Bostadsmarknaden still i maj 
Mellan april och maj har prisindexet för privatägda bostäder i Sverige, 

HOXSWE, ökat med 0,1 procent. Bostadsrättsindex går ned med 0,1 procent 

och villaindex upp med 0,2. Bostadsrättsindex sjunker i Stockholm med 0,4 

procent medan det ökar i både Göteborg och Malmö med 0,5 respektive 2,6 

procent. Villaindex sjunker i Stockholm med 0,4 procent och i Göteborg med 

0,6 procent, men ökar i Malmö med 0,7 procent. Justerat för säsongseffekter 

ökar HOXSWE med 0,5 procent. Bostadsrättsindex ökar med 0,6 procent 

medan index för villor ökar med 0,5 procent efter säsongsjustering. 

  

Efter höstens nedgång på bostadsmarknaden har återhämtningen varit 

måttlig, med en mestadels sidledsgående marknad. Detta gäller särskilt i 

huvudstaden, där vi inte sett någon återhämtning alls. Det var också där 

höstens nedgång var djupast. 



  

Antalet transaktioner är lägre än tidigare år. Detta gäller särskilt för 

bostadsrätter, och är mer uttalat för huvudstaden än övriga storstäder. 

  

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel låg under hela våren kring 

20 men har de senaste veckorna gått ner och legat kring eller strax över noll, 

vilket innebär att ungefär lika många av mäklarna i panelen tror på uppgång 

som på nedgång. 

 

 

 

 
 

 

 

 



SEB:s Boprisindikator vänder nedåt 
SEB:s Boprisindikator backar i juni. Nedgången är 4 enheter från 

föregående månad och indikatorn är nu 7. Bland regionerna uppvisar 

Stockholm åter en negativ siffra, minus 7. Övriga regioner ligger i ett spann 

mellan 9 och 21.  Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år 

stiger från 0,19 procent förra månaden till 0,27 procent denna månad. 

Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger kvar på samma nivå 

som föregående månad, 6 procent. 

 

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

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

föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser steg med 2 

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

priser är 20 procent, vilket är samma för tredje månaden i rad.  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 7, vilket är 4 enheter lägre än förra månaden. 

 

Det finns fortfarande en stor osäkerhet på svensk bostadsmarknad. Efter fyra 

månader i rad med stigande Boprisindikator ser vi nu åter en nedgång. Det är 

fortfarande fler som tror på uppgång än på nedgång men osäkerheten är 

tydlig och nivåerna är fortfarande på låga nivåer jämfört med läget innan 

höstens stora nedgång, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,27 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 0,27 mot förra 

månadens 0,19 procent. Det är den högsta nivån sedan maj 2015. 

 

Det är stor skillnad mellan hushållens förväntningar och Riksbankens egen 

prognos för hur reporäntan ska utvecklas. Den skillnaden växer nu ytterligare 

och hushållen tror på en avsevärt snabbare räntehöjningstakt än både 

Riksbanken och de flesta andra ekonomer, säger SEB:s privatekonom Jens 

Magnusson. 

 

Boprisindikatorn på plus i alla regioner utom i Stockholm 
I Stockholm sjönk Boprisindikatorn från plus 1 till minus 7, mätt som två 

månaders medelvärde. Därmed uppvisar Stockholm återigen ett negativt 

värde medan övriga regioner har positiva värden mellan 9 och 21. Störst 

uppgång noteras i Östra Götaland där indikatorn steg från 3 till 10. I Skåne 

steg indikatorn med 2 enheter till 21 och i Västra Götaland med 1 enhet till 14. 

I Norrland och Svealand utom Stockholm ligger indikatorn still på 11 respektive 

10. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hushållens konfidensindikator  
 

Dystrare hushåll med stigande inflationsförväntningar  

Utfall och nuläge: Hushållens syn på hur den egna ekonomin har utvecklats 

de senaste tolv månaderna dämpades för femte månaden i rad och ligger 

därmed i nivå med det historiska genomsnittet. Även synen på den svenska 

ekonomin försvagades något men är fortsatt något mindre negativ än 

normalt.  

Andelen hushåll som anser att det är fördelaktigt att spara i nuläget minskade 

jämförelsevis mycket i juni och hamnar därmed betydligt under det historiska 

genomsnittet. Risken att bli arbetslös bedöms fortsatt som låg jämfört med för 

tolv månader sedan.  

Inställningen till om det i dagsläget är fördelaktigt att köpa kapitalvaror, som 

exempelvis möbler, tvättmaskiner och TV, steg, till en historisk normal nivå i 

juni. Detta efter att nettotalet hade sjunkit under fem månader i rad 

dessförinnan.  

 

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på den egna ekonomin 

de kommande tolv månaderna är oförändrat något svagare än normalt. 

Synen på utvecklingen i den svenska ekonomin, som också understiger det 

historiska genomsnittet, dämpades ytterligare i juni. Förväntningarna på hur 

arbetslösheten kommer att utvecklas är oförändrat ljus.  

Hushållens planer för hur mycket pengar de kommer att lägga på 

kapitalvaruinköp de närmaste tolv månaderna har justerats ner ytterligare. 

Samtidigt är andelen hushåll som tror sig kunna spara något oförändrat hög.  

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv 

månaders sikt fortsatte att stiga i juni, till den högsta uppmätta nivån på 

många år och uppgår till 3,4 procent. Samtidigt har förväntningarna på den 

rörliga bostadsräntan justerats ner något på samtliga tidshorisonter. 
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