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ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER  

Nu vänds blickarna mot hösten då bostadsmarknaden kommer igång på allvar. Utbudet lär fortsätta 

vara högt på grund av ett stort antal osålda bostäder och inflöden av nyproduktion. Utbudet för 

successionsbostäder till salu har inte varit så här högt sedan 2012. Det är 13% högre utbud i augusti 

jämfört med samma tid förra året gällande lägenheter och gällande villor är utbudet 12% högre än 

2017,enligt Boolis augustirapport. 

Efterfrågan finns där men är förändrad i och med att en del som vill och behöver flytta fått svårare att få 

ihop kalkylen med anledning av amorteringskraven, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB. 

Rörligheten på marknaden är mycket låg på grund av olika inlåsningseffekter. Effekten av hårdare 

finansieringskrav har slagit hårt på framför allt nyproduktionen. 

 

Enligt Handelsbankens senaste konjunkturrapport slutar tillväxtfesten i världen i år. Den feberheta 

världskonjunkturen slår i taket i år. Därefter sjunker temperaturen globalt när tillväxten i USA fryser under 

2019. Medan euroområdet står och väger bromsar superekonomierna USA och Kina in. För andra 

ekonomier innebär den allt starkare dollarn och stigande räntor tuffare tider framöver. Vad gäller svensk 

penningpolitik räknar Handelsbanken med långsamma räntehöjningar med start i vinter. Om två år spås 

en styrränta om 0,5%. 

Du håller i din hand vår rapport över 

den svenska bostadsmarknaden för 

augusti. Förmodligen är du lika 

intresserad av specialkunskap, fakta 

och trender som vi. Vårt fokus är 

försäljning av nyproducerade 

bostäder och de aspekter som 

påverkar denna bransch. Här 

analyserar vi Stockholm, Göteborg 

och Malmö samt hushållens förhållning 

till kapital och boende.  
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I juli sjönk prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,6 procent. Bostadsrättsindex stiger 

med 0,8 procent medan villaindex sjunker med 1,4 procent för riket. Tolvmånadersförändringen för 

prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE är nu -4,9 procent. 

 

SEB:s Boprisindikator stiger rejält i augusti. Uppgången är 13 enheter från föregående månad och 

indikatorn är nu 26. Som sista region har nu även Stockholms indikator stigit över nollstrecket, till plus 5. 

Övriga regioner ligger i ett spann mellan 20 och 31.  

 

Hushållens syn på hur deras egen ekonomi har utvecklats det senaste året förbättrades i augusti.  

Den ekonomiska situationen i Sverige bedöms vara i stort sett oförändrad jämfört med för tolv månader 

sedan samtidigt som den egna arbetslöshetsrisken upplevs ha minskat.  

Hushållens förväntningar på hur den egna ekonomin kommer att utvecklas det närmaste året är 

oförändrat ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Planerna på att göra större kapitalvaruinköp 

är fortsatt mer återhållsamma än normalt, även om de justerades upp något i augusti. 

Hushållens förväntningar på utvecklingen i den svenska ekonomin det närmaste året är fortsatt något 

negativa 

 

Vanligtvis brukar riksdagsvalet påverka bostadsmarknadens utveckling och inför ett val brukar oro hos 

både köpare och säljare märkas av i form av en inbromsning på marknaden, ofta i flera månader i 

förväg. Så har inte skett i samma utsträckning i år och en sannolik anledning till det är att årets valrörelse 

inte fokuserat på frågor som kan komma att påverka vår bostadsmarknad.  

 

 

 

 

 

Vi samarbetar med Erik Olsson 

Fastighetsförmedling för att kunna 

erbjuda våra kunder ett 

helhetskoncept. Detta gör att vi är 

en stor aktör även på 

successionsmarknaden.  
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STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 0,6 procent jämfört med föregående månad. 

Även index för villor steg med 0,5 procent.  För bostadsrätter i Stockholm är nu 

tolvmånadersförändringen -8,0 procent.  

 

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna vände åter uppåt, SEB-bankens boprisindikator steg 

med 11 enheter till plus 5. Därmed tar Stockholm sig, som sista region, över nollstrecket. 

 

Utbudet på Stockholmsmarknaden har stabiliserat sig på en högre nivå. Nyproduktionsutbudet har ökat 

kraftigt och nu är det ca 9450 nyproducerade bostäder ute på marknaden i Stockholms lön. Det kan 

jämföras med 2017 med 6 649 st och 2016 med 3 703 st enligt Booli. 

 

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Bostadsmarknaden i Stockholm rör sig sidledes och det råder en fortsatt försiktighet på marknaden. 

Bostäder med ”alla rätt” säljs relativt snabbt och till en stabil prisnivå medan andra bostäder, som av 

kunderna uppfattas som mindre attraktiva, har problem att hitta köpare. Vissa av dessa mer svårsålda 

bostäder säljs inte utan tas bort från marknaden för att återkomma i ett senare skede. Detta fenomen 

kan bidra till en felaktig prisstatistik då statistiken baseras på sålda bostäder. I själva verket skulle 

prisnedgången vara något större om bostäderna istället hade sålts till det pris köparna var beredda att 

betala.  

Hösten kommer troligen fortsätta att präglas av osäkerhet och en prisutveckling runt nollstrecket. Det 

stora utbudet lär bestå under hösten vilket fungerar prisdämpande. 

 

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Intresset för nyproduktion har varit relativt slagigt under sommarmånaderna. Vissa projekt har haft bra 

med besökare på visningarna medan andra knappt har haft några intressenter alls. Som vanligt under 

sommaren är det de bostäder med snar inflyttning som har haft störst intresse. 
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Det stora utbudet av nyproduktion är fortsatt en faktor som påverkar försäljningen negativt. Vi får dock 

vissa signaler på att antalet seriösa spekulanter ökar. Totala antalet intressenter är relativt konstant men 

de är något mer redo att köpa. Tyvärr är den största enskilda orsaken till att köpet inte går igenom 

fortfarande finansieringsproblematiken. Kunderna får inte ihop kalkylen utifrån de krav bankerna ställer. 

Det extra amorteringskravet som infördes i vintras har en tydlig negativ påverkan på 

Stockholmsmarknaden. Viljan till köp börjar återkomma men för ett antal saknas förmågan.  

 

 

GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg steg med 1,1 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex sjönk däremot ordentligt med 3,8 procent.  

För bostadsrätter i Göteborg är nu tolvmånadersförändringen -6,9 procent.  

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt från förra månaden med 3 enheter 

från 17 till 20.  

 

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Utbudet ökar igen, från att ha varit lägre under sommaren.  

Villamarknaden har varit liten i sommar. En hel del av villorna som funnits till salu är sådana som legat 

ute till försäljning tidigare och därför sålts billigare.  

Däremot syns en uppgång när det gäller bostadsrätter. I juli gick priset upp med drygt 1% enligt 

Valueguards statistik. Ett ovanligt lågt utbud skapade ett stort intresse och fortsatt höga priser för 

bostäderna som var till salu. 

 

GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Många nyproducerade bostadsrätter ligger ute till försäljning. Senast utbudet av nyproducerade 

bostäder var uppe i samma nivå var 2012. Av de nyproducerade bostäderna är 5% utlagda till 

försäljning under augusti månad. Detta redovisar Booli, om trender på bostadsmarknaden. Det är helt 
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naturligt – tiden det tar att sälja nyproducerade bostäder är betydligt längre än vad det tar att sälja en 

successionsbostad. Utbudet är en blandning av bostäder som inte börjat byggas ännu och 

färdigställda lägenheter redo att flyttas in i.  

I västra Götaland låg 3 029 nyproducerade bostäder till försäljning i juni jämfört med 2 683 i mars 

månad. Samtidigt minskade byggandet av nya lägenheter med 10% första halvåret jämfört med 

samma tid förra året, enligt siffror från statistiska centralbyrån.  

Priserna för nyproduktion börjar anpassas till vad marknaden kan betala. Fler erbjudanden från 

byggherrar börjar dyka upp gällande allt från fria månadsavgifter till premier att användas för köp av 

tillvalspaket. Vissa projekt anpassas och ritas om eller tas bort från marknaden. Byggherrarna tar 

ytterligare en funderare innan man beslutar sig för att lämna offert på nya markförvärv. Fler 

noggrannare analyser görs i tidigt skede, innan man beslutar sig för att starta försäljningen. Man tittar 

mer på vem som verkligen är kunden och köparen till objektet. Hur mycket kan kunden betala för en 

nyproducerad bostad med tanke på de nya amorteringskraven? Kan man hjälpa potentiella köpare 

att sälja sin nuvarande bostad redan idag och hjälpa till med ersättningsbostad tills den nya bostaden 

är inflyttningsklar? Fler kreativa boendelösningar måste helt enkelt fram för att minska den finansiella 

risken som det är att köpa något i en marknad som kan se helt annorlunda ut när det är dags att flytta 

in i den nya bostaden. 

Intresset för nyproduktion är fortsatt stort och många spekulanter är positiva och tror att finansieringen 

av en ny bostad skall gå att lösa. Men tyvärr är det vanligt att banken sätter krokben på många på 

grund av de hårdare finansieringskraven. Bankerna granskar kostnadskalkylen/ekonomiska planen mer 

i dag än vad man gjort tidigare. Man tittar på bostadsrättsföreningens belåningsgrad i förhållande till 

anskaffningsvärdet på fastigheten. Men även på räntemarginalerna på föreningens lån. En låg 

belåning och en buffert för eventuell ränteuppgång när föreningens lån skall bindas, är av stort värde 

när banken gör en bedömning om kunden kommer att få ett lånelöfte eller inte. 
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MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö steg med 0,4 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex föll med 2,2 procent.  

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

 

Skåningarnas förväntningar på bostadspriserna är oförändrad på 22 från förra månaden.  

 

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Under sommarmånaderna brukar normalt sett aktiviteten på bostadsmarknaden dämpas något. När 

man är ledig fokuserar man på att umgås med nära och kära, kanske resa iväg och koppla bort allt som 

hör vardagen till – inklusive visningar och bostadsköp. Som mäklare brukar man märka en tydlig skillnad i 

antal kundkontakter, åtminstone under juli när de flesta har semester. Trots en rekordsommar med 

många varma stranddagar blev 2018 ett undantag, åtminstone på Malmös bostadsmarknad. Efter en 

förhållandevis återhållsam vår, där vi sett att bostadsaffärer kommit till stånd först efter långa 

betänketider, så hände något under sommaren och tempot ökade. Precis som vi brukar se, sjönk 

utbudet vid midsommar för att förbli lågt drygt en månad framåt. I samband med det brukar även 

efterfrågan sjunka, men i år skedde inte så och det blev ett ordentligt tryck på de bostäder som fanns till 

salu. I augusti har utbudet åter stigit till relativt höga nivåer, men efterfrågan verkar bestå och det har 

gjorts många bostadsaffärer under sommarens sista månad. I branschen ser man optimistiskt på hösten 

vi har framför oss. Man förväntar sig inga stora prisuppgångar, men inte heller några prisnedgångar. 

Troligtvis kommer vi att se en fortsatt stimulerad bostadsmarknad där säljare och köpare kan mötas i sina 

förväntningar. 

 

MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Nyproduktionsmarknaden i Malmö drog nytta av det låga utbudet under sommaren och efter en vår 

som var märkbart dämpad i jämförelse med det stora trycket under förra året, ökade efterfrågan på 
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nyproducerade bostäder igen. Budgivningar på andrahandsmarknaden resulterade i att många sökte 

sig till det nyproducerade utbudet där de fasta priserna lockade. I Malmö produceras det för 

närvarande en stor volym nya bostäder och den skjutsen vi sett under sommaren är inte tillräcklig för att 

få projekten slutsålda innan de står inflyttningsklara. Det är fortfarande troligt att flera byggherrar under 

hösten kommer att använda sig av erbjudanden och eventuellt även prissänkningar för att sälja av 

ännu mer av sitt stora utbud. 

 

 

HOX INDEX – BLANDADE RÖRELSER PÅ BOSTADSMARKNADEN I JULI 

I juli sjunker prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,6 procent. Bostadsrättsindex 

stiger med 0,8 procent medan villaindex sjunker med 1,4 procent för riket. I Stockholm stiger prisindex för 

både bostadsrätter och villor, med 0,6 respektive 0,5 procent. I både Göteborg och Malmö stiger 

bostadsrättsindex medan villaindex sjunker ordentligt. I Göteborg stiger bostadsrättspriserna med 1,1 

procent medan villapriserna faller med 3,8 procent. I Malmö stiger bostadsrätterna med 0,4 procent 

medan villorna faller med 2,2 procent.  

  

Sett till tidigare år så brukar villamarknaden vara svagare än bostadsrättsmarknaden under juli. Justerat 

för säsongseffekter faller HOXSWE något mindre, med 0,4 procent. Bostadsrättsindex faller med 0,9 och 

1,0 procent för riket respektive Stockholm, medan villaindex sjunker med 0,2 procent för riket men stiger 

0,3 procent för Stockholm efter säsongsjustering. Juli är en speciell månad mellan vårens och höstens 

säsonger, med relativt få försäljningar och ofta annorlunda prisrörelser. Det är svårt att dra några 

slutsatser om hur pristrenden ser ut innan bostadsmarknaden drar igång igen efter sommaren. 

  

För riket som helhet var antalet transaktioner i juli något högre än i fjol och betydligt högre än för två år 

sedan, särskilt för villor. I Stockholm var antalet sålda bostadsrätter betydligt högre än de två senaste 

åren och antalet sålda villor var 50 procent fler jämfört med både 2017 och 2016.  

Månadens nedgång innebär att tolvmånadersförändringarna på nytt är negativa för samtliga 

VAD ÄR HOX INDEX?  

Det är ett kvalitetsjusterat index som 

mäter prisutvecklingen på 

bostadsrätter och villor i Sverige. 

Beräkningen görs genom en 

regressionsanalys, med nya värden för 

varje månad.  

 



 

 Nytt Hem Marknadsrapport augusti 8 

boprisindex för riket och de tre storstäderna. För HOXSWE är tolvmånadersförändringen nu - 4,9 procent, 

vilket är det lägsta sedan marknaden började vända nedåt hösten 2017, och den har nu varit negativ i 

nio månader. Vid de två nedgångarna på bostadsmarknaden 2008-09 och 2010-11 var 

tolvmånadersförändringarna negativa i 13 respektive 10 månader, och var som lägst -7,3 respektive -6,3 

procent. 

 

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel låg under hela våren kring 20 men sjönk i mitten av 

maj till kring noll där den låg första halvan av sommaren. Sedan mitten av juli har den stigit och närmar 

sig nu 20. Det innebär att fler mäklare i panelen nu tror på uppgång än på nedgång.  

 

 

SEB:S BOPRISINDIKATOR STIGER REJÄLT I AUGUSTI 

Uppgången är 13 enheter från föregående månad och indikatorn är nu 26. Som sista region har nu 

även Stockholms indikator stigit över nollstrecket, till plus 5. Övriga regioner ligger i ett spann mellan 20 

och 31.  Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger på 0,12 procent vilket är 

oförändrat från förra månaden. Även andelen som planerar att binda sina rörliga lån är oförändrad från 

förra månaden och ligger kvar på 5 procent. 

Av de tillfrågade hushållen svarar 49 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är 

en ökning med 7 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser 

sjönk med 6 procentenheter från 29 till 23 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är 21 

procent, en minskning med 1 procentenhet. 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 26, vilket är 13 enheter högre än förra månaden. 

- Det blir allt tydligare att hushållens förtroende för bostadsmarknaden är på väg tillbaka. 

Månadens Boprisindikator på 26 är en kraftig ökning från föregående månad och den har nu 

stigit med 39 enheter sedan årsskiftet. Att hushållen tror på stigande priser är i sig stabiliserande 

för bostadsmarknaden. Samtidigt är dock många fastighetsmäklare, ekonomer och andra 

VAD ÄR SEB:S BOPRISINDIKATOR?  

SEB:s Boprisindikator definieras som 

skillnaden mellan andelen som tror på 

stigande priser och andelen som tror 

på fallande priser. 
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bedömare mer tveksamma inför höstens prisutveckling och det kan vara för tidigt att blåsa faran 

över. Man bör därför vara fortsatt försiktig och inte bygga sin privatekonomi på fortsatta 

prisökningar, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,12 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 0,12 procent. Det är oförändrat från förra månaden. 

 

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan  

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att 

binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma notering som förra månaden. 

Även andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån är 

oförändrad från förra månaden (23 procent) medan andelen med enbart rörlig ränta minskat från 25 till 

24 procent. 

 

Boprisindikatorn är nu på plus i alla regioner 

I Stockholm steg Boprisindikatorn från minus 6 till plus 5, mätt som två månaders medelvärde. Det 

innebär att Boprisindikatorn nu är positiv i samtliga regioner. Störst uppgång från föregående månad 

uppvisar Norrland med en ökning från 11 till 31. Övriga regioner ligger tätt samlade i intervallet 20 till 23. 

Förutom i Norrland och Stockholm noteras uppgångar även i Svealand utom Stockholm (+15 till 23), 

Västra Götaland (+3 till 20) och i Östra Götaland (+10 till 22). Endast i Skåne är indikatorn oförändrad på 

22. 

- Nu är Boprisindikatorn positiv även i Stockholm. Det innebär att det i samtliga regioner nu är fler 

som tror på stigande bostadspriser än på sjunkande. Men de regionala skillnaderna är 

betydande och det är fortfarande stockholmarna som är mest tveksamma till den kommande 
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prisutvecklingen. Det är rimligt med tanke på de höga prisnivåerna och på rapporterna om trög 

försäljning och möjligt överutbud i vissa segment, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

 

 

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR  

 

Ljusnad bild av den egna ekonomin  

Utfall och nuläge: Hushållens syn på hur deras egen ekonomi har utvecklats det senaste året 

förbättrades i augusti vilket är den främst bidragande orsaken till uppgången i konfidensindikatorn. 

Inställningen till om det i dagsläget är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra större kapitalvaruinköp 

dämpades samtidigt, men är trots det något mer positiv än normalt. Att spara anses fortsatt vara mindre 

fördelaktigt än normalt.  

Den ekonomiska situationen i Sverige bedöms vara i stort sett oförändrad jämfört med för tolv månader 

sedan samtidigt som den egna arbetslöshetsrisken upplevs ha minskat.  

 

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på hur den egna ekonomin kommer att utvecklas 

det närmaste året är oförändrat ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Planerna på att göra 

större kapitalvaruinköp är fortsatt mer återhållsamma än normalt, även om de justerades upp något i 

augusti. Andelen hushåll som svarar att det är troligt att de kommer att kunna spara något under de 

närmaste tolv månaderna ökade samtidigt rejält.  

Hushållens förväntningar på utvecklingen i den svenska ekonomin det närmaste året är fortsatt något 

negativa. Synen på hur arbetslösheten kommer att utvecklas det närmaste året är dock ljusare än 

normalt.  

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt dämpades 

marginellt i augusti, från 3,5 procent i juli till 3,4 procent.  

Även ränteförväntningarna justerades ner marginellt, på samtliga tidshorisonter. Den rörliga 

bostadsräntan förväntas uppgå till 2,23 procent om ett år. I juli var motsvarande siffra 2,24 procent. 
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NYTT HEM 

Vi finns representerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Förutom mäklare har vi även andra 

specialister inom nyproduktion av bostäder – allt för att vi ska fungera som samarbetspartner över ett 

nybyggnadsprojekts hela tid. 

 

För närvarande hanterar vi försäljningen av ca 80 projekt bestående av totalt ca 4 700 bostäder. Det 

gör oss till den största aktören på förmedling av nyproduktion i våra tre största städer. 

 

Förutom månatliga rapporter kan vi erbjuda specifika rapporter som går på djupet inom geografiska 

områden, utvalda målgrupper eller typ av bostadsbyggande. Kontakta oss för mer information. 

 

nytthem.se 

 

ODENGATAN 82                      ODINSGATAN 2              SÖDRA FÖRSTADSGATAN 34 

113 22  STOCKHOLM                      411 03  GÖTEBORG             211 43  MALMÖ 

08-441 57 01                       072-200 75 70              040-691 82 81 

stefan.strahle@nytthem.se                      marie.guregard@nytthem.se             info@nytthem.se 
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