
Januari och inflation, vad göra?
Välkomna till årets första fastighetskrönika där vi har ett 
nytt år att se fram emot. 

Ingen vet exakt hur fastighetsmarknaden kommer att 
bli 2023 med bland annat rådande inflation och ränte
läge. Det vi däremot vet är att efterfrågan på bostäder, 
oberoende av om den är stor eller liten är betydligt mer 
jämnt fördelad under året än vad många tror. Det här är 
 åtminstone min erfarenhet. Därtill spelar naturligtvis 
 också omvärldsfaktorer in när det gäller efterfrågan.  

Människors bostadsköp, byte av bostad och försäljning 
påverkas såklart av en mängd olika faktorer men låt oss 
titta lite extra på just vintern och hur efterfrågan sett ut 
tidigare. Efterfrågan och agerande styrs mycket oftare 
av det som sker i livet, så kallade livshändelser än vilken 
månad som står i kalendern. Min erfarenhet är att det 
är få gånger en spekulant har månaden som sådan som 
 argument för ett köp. Desto vanligare är det med livs
händelser såsom tillökning i familjen, behovet av ytor som 
ökar eller minskar, bekvämlighet och så vidare. Notera att 
vissa objektstyper kan ha en högre efterfrågan under vissa 
delar av året, hit räknas ofta objekt som kräver en mer 
omfattande syn av själva terrängen i markområdet. Om vi 
dock för en liten stund håller oss till välhållna bostäder i 
åländska bostadskvarter och där terrängen och tomten till 
den del det är nödvändigt går att inspektera nu så säger 
min intuition att det här kan vara värt att tänka på och 
agera utifrån. Någon eller flera av de tilltänkta köparna 
för just ditt objekt finns alltså med stor sannolikhet på 
marknaden redan nu. 

När jag tittar historiskt på årets första månader är att 
det många gånger säljare belönats med höga slutpriser 
särskilt i början av året. Det kan bero på att konkurren
sen i kvarteret inte varit så stor från andra försäljningar 
i  samma område eller på samma gata, vilket gjort att 
nästan all köpkraft fokuserats på just det objektet jag haft 
till salu med högre slutpris som följd. Många av de köpare 
som finns på marknaden senare i år finns förmodligen 
 redan här och bara väntar på att just deras rätta objekt 
ska dyka upp. Och när rätt objekt dyker upp spelar det 
mindre roll om det står januari eller juni i kalendern. 

Av det här följer alltså att du som går  
i säljtankar 2023 och har ett attraktivt 
objekt med fina attribut inte ska fästa  
all vikt vid vilken kalendermånad vi är i. 

Ur både köpperspektiv och säljperspektiv ställer sig 
många också frågan vad man ska göra när inflationen är 
högre än den brukar vara. I bägge fall kan det i mån av 
möjlighet vara bra att binda pengarna i något som håller 
värdet och gärna också i något som kan öka i värde sett 
över tid. Historiskt sett har det hittills inte lönat sig att 
vänta på bättre tider när det råder högre inflation efter
som inflationen oftast pågått längre än väntat. Inte alla 
men många fastigheter är och har historiskt sett varit ett 
bra skydd mot inflation.   

Om du tänkt göra någon förbättring eller renovering inför 
kommande försäljning senare i år gör det nu om du har 
möjlighet. Det är högst sannolikt bättre att göra det nu än 
att vänta om man ser på saken ur ett inflationsperspektiv. 
Vi guidar gärna dig som säljare och ger våra tips och råd 
kring vad som lönar sig och vad som inte lönar sig.  
Som köpare sett i ett längre perspektiv har det historiskt 
sett visat sig vara bra att ha med fastigheter i portföljen. 
För dig som köpare har vi också mycket på menyn inför 
2023. 

Vi ger inte slutgiltiga råd när det gäller vad du ska eller 
inte ska göra med dina pengar, det måste var och en själv 
bestämma. Det vi däremot vet är att du ska kontakta 
Lyyski Fastigheter om du ska sälja eller köpa en bostad 
eller en fastighet 2023.    

God fortsättning, jag önskar alla en 
flygande start på 2023!

Ps. För dig som redan bestämt dig för att sälja och vill 
agera gå in på lyyski.ax/produkt/duharbestamtdig
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