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MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2018 

Köparintresset återvänder nu till svensk bostadsrättsmarknad, särskilt i Stockholm. Antalet budgivare och 

antalet bud per lägenhet är nu högre än förra hösten och störst skillnad syns just i Stockholm. 

Det visar statistik från bostadssajten Booli.  

Andelen prissänkta lägenheter är dock på en fortsatt hög nivå, dessutom högre än i fjol. Medan 

prissänkningarna ökat totalt i Sverige efter sommaren har andelen varit ganska stabil i Stockholm, vilket 

är en stor skillnad mot förra hösten då andelen prissänkta lägenheter i stället sköt i höjden. Det kan också 

noteras att det sedan mitten av april har varit en lägre andel prissänka lägenheter i Stockholm än i hela 

Sverige. Detta kan tolkas som att priserna stabiliserats i Stockholm. Då utvecklingen i Stockholm har en 

tendens att spilla över på övriga Sverige är det troligt att denna stabilisering på sikt även kommer där. 

Frågan är dock om priserna har bottnat i Stockholm eller om detta enbart är en tillfällig platå, Det stora 

utbudet av nyproduktion, där prissänkningar nu pågå, riskerar att dra med sig hela marknaden med 

ytterligare nedgång som följd. 

Du håller i din hand vår rapport över 

den svenska bostadsmarknaden för 

september. 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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Köparnas syn på bostaden som en investering har förändrats kraftigt sedan 2016. Då såg 74% av 

svenskarna bostaden som en investering medan det nu endast är 45% visar en undersökning som 

Landshypotek Bank tagit fram tillsammans med Novus. Denna attitydförändring märks tydligt hos 

nyproduktionsköparna. De är idag betydligt mer intresserade av själva bostaden och har för avsikt att 

bo där längre än tidigare. Den längre tidshorisonten gällande deras boende för med sig en betydligt 

noggrannare analys av bostadens utformning, standard och läge i huset kontra prisnivån. Vi märker 

även ett ökat intresse gällande storleken på föreningens lån samt framtida ekonomi.  

För nyproduktionen minskar antalet spekulanter när de som främst ser bostaden som en investering inte 

längre är aktiva på marknaden. Av de kvarvarande spekulanterna finns viljan men inte alltid förmågan. 

Främsta orsaken är rådande kreditrestriktioner, hushållen har i lägre grad möjlighet att köpa 

nyproduktion till följd av bolånetaket och det skärpta amorteringskravet. Hade man utvärderat det 

första amorteringskravet 2016, så hade man förmodligen inte behövt ta i med ytterligare 

amorteringskrav som nu skedde i mars 2018. Dessutom har bankerna blivit väldigt försiktiga i sina kalkyler. 

Kunderna behöver ofta sälja sin gamla bostad först för att visa hur mycket pengar det finns till 

kontantinsatsen. Detta gör det svårt för kunden av nyproduktion att få ett lånelöfte.  

STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN 

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

Även index för villor sjönk med 0,7 procent.  

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna sjönk något rejält, SEB-bankens boprisindikator sjönk 

med 3 enheter till plus 19. Därmed ökar spannet mellan regionerna igen. 

I en ny undersökning från Stockholms Handelskammare står det tydligt att många vill äga sitt eget 

boende, men att de inte kan. Över 60 procent av de tillfrågade som i dag hyr lägenhet uppger att man 

skulle vilja köpa sitt eget boende. 

 

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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– Det talar starkt för att människor inte fullt ut bor i den boendeform som man själv önskar. Det är så klart 

ett bekymmer för den enskilda individen men det är också ett större problem när människor inte kan röra 

på sig inom bostadsbeståndet och släppa in de som i dag står utanför, säger Daniella Waldfogel, 

näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. 

Av personerna som uppgett att man skulle vilja äga sitt boende, men som i dag hyr, hänvisar omkring 50 

procent till ekonomiska begränsningar. Exempelvis uppger 26 procent att banken inte beviljar lån och 17 

procent menar att amorteringskraven gör kostnadsbilden för hög. 

– Införandet av amorteringskrav var logiskt, men att därefter snabbt skärpa kraven utan någon djupare 

analys av effekterna var ett misstag. Det har höjt muren till det ägda beståndet, gjort det mycket svårare 

att gå från hyresrätt till bostadsrätt och det är så klart negativt för rörligheten, säger Daniella Waldfogel. 

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Det är stor skillnad på Stockholmsmarknaden i år jämfört med förra hösten. Det finns ett stort köpintresse 

och trots att ytterligare amorteringskrav infördes i mars i år samt att bankerna blivit mer restriktiva är 

marknaden mer positiv nu än för ett år sedan. Flera mäklarfirmor vittnar om att september/oktober har 

varit årets bästa period. Att marknaden nu absorberar utbudet är ett styrketecken trots att färre kan 

finansiera bostadsköpet än för ett år sedan. Säljarna accepterar en lägre prisnivå vilket gör att fler affärer 

sker. Det är dock fortsatt en differentierad marknad där bostaden med ”alla rätt” säljs till ett betydligt 

högre kvadratmeterpris än bostaden som saknar egenskaper som köparna uppskattar.  

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

På nyproduktionsmarknaden märks, likväl som på successionsmarknaden en tydlig förbättring 

försäljningsmässigt. Utöver den generella förbättringen på marknaden så är det främst två skäl till den 

ökade försäljningen. Efter sommaren har det skett en välbehövlig prisjustering i många projekt samt att 

det nu är kortare tid till tillträde för många bostäder vilket gör att kunderna vågar köpa. 
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Det skiljer dock fortfarande mycket mellan projekt och projekt. I vissa projekt har vi en strid ström av 

spekulanter medan andra projekt knappt har någon spekulant alls. 

Det stora utbudet av nyproduktion skapar en speciell marknad i vissa områden där nyproduktionen är 

sin egen prispressare. Kunderna tar god tid på sig och är väl pålästa. Tiden från första kontakt till 

bindande avtal är lång och kräver ofta flera kontakter och diskussioner kring finansiering, ekonomisk 

plan m.m. Idag ställs höga krav på mäklarens kunskap om projektet och förmåga att förklara för 

kunden fördelen med att köpa nyproduktion. Detta gäller oavsett om bostaden säljs som nyproduktion 

med fast pris eller som succession med budgivning. 

Amorteringskrav, bolånetak och bankernas kalkylskärpningar fortsätter att vara det största hindret för 

ökade försäljningsvolymer. Dessa hinder slår främst mot unga och kapitalsvaga som nekas lån. Det som 

förstärker problemet är att även bland dem som beviljas lån finns det de som väljer att inte genomföra 

affären då de anser att den ökade utgiften vid ett bostadsbyte blir alltför hög.  

GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg steg med 0,3 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex sjönk med 1,5 procent.  

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt från förra månaden med 6 enheter 

från 24 till 30.  

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Prisreduktioner i nyproduktion ger spridningseffekter i det befintliga beståndet. Varje nyproducerad 

bostad kräver en ny bostadsägare för att marknaden skall vara i balans. Trots detta säljs många 

bostäder. Marknaden i Göteborg befinner sig i en lugnare fas. Mäklarna har lättare att sätta mer 

korrekta priser. Skillnaden mellan utgångspris och slutpris har minskat under 2018. Marknaden är mer 

skiktad än vanligt och prissegmentet mellan fyra till fem miljoner är svårast att sälja. Marknaden för 

centrala lägen är lättare.  
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Mäklarna är frustrerade gällande villkorade lånelöften. Ett lånelöfte är inget ”lånelöfte”, längre. Banken 

kräver att kunden skall vinna budgivningen innan man kan få ett gällande lånelöfte. Detta medför en 

komplicerad sits för mäklarna och kunderna som varit inblandade i budgivningarna. Plötsligt kan den som 

vunnit budgivningen inte fullfölja köpet och mäklaren får börja om igen, ringa runt och fråga om näste 

man i budgivningshistoriken är intresserad istället och så kan detta fortsätta under en längre period.  

Bankerna sägs inte hinna med att kontrollera bostadsrättsföreningens ekonomi, innan det 

är ”skarpt läge”. 

GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Bomässorna är fullbokade av byggherrar som vill visa upp sina projekt. I helgen var många byggherrar på 

plats på den årliga bomässan som Boplats Göteborg anordnar. 1 700 personer besökte mässan. 

Byggherrarna visade upp både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Många besökare frågade 

om bostäder utanför ”stan”. Man upplever att Göteborgs centrum har blivit ”stökig” på grund av alla 

byggnationer som pågår och som planeras de kommande 10-15 åren. Luftkvalitén blir sämre och sämre 

för varje nytt byggprojekt som sätts igång. Flera personer är beredda att lämna sin cityvåning och flytta 

utanför stan. Det har också blivit alldeles för dyrt att bo centralt.  

Frågor om vem som är byggherren för olika projekt var många. Man vill veta vem som är ansvarig för 

projektet och vem som är avsändaren. Många gånger marknadsför byggherren projektets namn 

(konceptnamnet) men kunden vill veta vem som ligger bakom projektet. Man söker trygghet och jämför 

olika erbjudanden med trygghetspaketen som flera större byggherrar erbjuder. Man söker referensprojekt, 

var har byggherren byggt hus tidigare, kan man åka och titta och se något färdigbyggt? Intresset var 

även stort för upplåtelseformen ”äganderätt”.  

I övrigt finns det ett stort intresse för nya bostäder i Göteborgsregionen, men då det finns mycket att välja 

på och osäkerheten om finansieringen kan lösas, gör att försäljningsprocessen tar tid. De byggherrar som 

använder ”bokningsavtal” i tidiga skeden, har en större andel köpare i sina projekt än de som använder 

förhandsavtal som första steg i försäljningsprocessen. Att börja sin köpprocess med ett bokningsavtal, 

upplevs som en mjukare och tryggare köpprocess. Lånelöften innehåller fler villkor än
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tidigare, bl a så kräver flera banker att en registrerad mäklare skall ansvara för avtalstecknandet och 

tillträdet av bostaden. Som tidigare vi noterat, tar banken inte hänsyn till att Finansinspektionen har 

lämnat rekommendation om att låta köpare till nyproduktionen komma undan det senaste extra 

amorteringskravet. Banken väger in i sin bedömning, både köparens ekonomiska möjligheter och 

bostadsrättsföreningens lån och räntemarginaler. Det är en större medvetenhet kring 

bostadsrättsföreningens skuldsättning generellt. 

MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö sjönk med 0,3 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex sjönk med 1,8 procent.  

Skåningarnas förväntningar på bostadspriserna steg med 8 enheter till 39 enligt SEB:s Boprisindikator. 

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

En fortsatt försiktighet råder bland spekulanterna på Malmös bostadsmarknad. Den senaste månaden 

har flera medier rapporterat illavarslande om marknadsläget, och till exempel jämfört dagens läge 

med hur det såg ut innan den stora finanskrisen i början på 1990-talet. Efter att priserna, om än 

långsamt, faktiskt ökat sedan i början av året gick de under september svagt nedåt och mycket talar 

för att de kommer fortsätta så resten av 2018. Den väntande ränteuppgången kommer allt närmre och 

folk överväger sina alternativ noggrant innan de väljer att investera, de vet att boendekostnaden 

kommer att gå upp inom den närmsta framtiden och det är viktigt att inte köpa något för dyrt. 

Bostäder med speciellt attraktiva attribut, utan några egentliga brister, säljs fortsatt snabbt och efter 

budgivning, medans allt fler bostäder utan utmärkande attribut förblir osålda, köparnas betalningsvilja 

möter helt enkelt inte säljarnas förväntningar. Tydligt är också att bostadsrättföreningars ekonomi blir en 

allt viktigare faktor och den granskas noggrant både av köparna själva och av deras banker innan ett 

köp. Föreningens ekonomi och avgiftsnivå påverkar i större utsträckning en enskild bostadsrätts värde 

idag jämfört med för bara ett år sedan. En naturlig följd av det stora utbudet är att spekulanterna har 

andra möjligheter att ”välja och vraka” och låta processen att köpa nytt ta lång tid för att resultera i ett 

så lyckat köp som möjligt i slutändan.  
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MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN

Den illavarslande rapporteringen i media kring bostadsmarknaden den senaste tiden tar inte sällan 

avstamp i nyproduktionsmarknaden. Det är genom den tröga försäljningstakten där, och de många 

osålda lägenheterna i färdigställda projekt, som man drar slutsatsen att bostadsmarknaden står inför 

nedgångar. Alla de osålda lägenheterna i färdigställda projekt kommer att behöva säljas, frågan är 

bara till vilket pris. Den naturliga följden blir att utbudet förblir väldigt stort ju fler projekt som färdigställs 

med osålda bostäder kvar, och priserna lägre eftersom byggarna tvingas att prissänka för att få sålt. 

Det ger ringar på vattnet i hela regionen under en lång tid framöver. Byggherrarna verkar dock 

uppmärksamma rådande marknadsläget i kommande och nyligen säljstartade projekt, där är priserna 

satta på nivåer där det finns köpare att finna. De som köpte sin lägenhet för ett år sedan när trycket var 

stort och priserna ca 5% högre, enbart i syfte att sälja omgående efter upplåtelse, kämpar nu med att 

sälja sin bostad på andrahandsmarknaden bara för att få pengarna tillbaka. Eftersom byggherrarna 

sänkt sina priser för att möta marknaden, är det fördelaktigare för en köpare att köpa direkt av 

byggaren istället för på andrahandsmarknaden där priserna sattes när marknaden var bättre. 

HOX INDEX – MÅTTLIGT NEDÅT PÅ BOSTADSMARKNADEN I SEPTEMBER 

I september går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ned med 0,3 procent. 

Bostadsrättsindex går ner med 0,4 och villaindex med 0,3 procent för riket. Dessa måttliga nedgångar är 

i linje med säsongsmönstret för september och justerat för säsongseffekter står HOXSWE i princip still, med 

en uppgång på endast 0,1 procent. Prisindex går i september ned för både bostadsrätter och villor i 

samtliga tre storstäder, med undantag för Göteborg bostadsrätt. I Stockholm går bostadsrätterna ned 

med 0,1 och villorna med 0,7 procent. I Göteborg stiger bostadsrätterna med 0,3 och villorna går ned 

med 1,5 procent. I Malmö sjunker bostadsrätterna med 0,3 och villorna med 1,8 procent. 

Antalet transaktioner i riket under september jämfört med förra året är betydligt färre för bostadsrätter 

Med en måttlig nedgång senaste månaden, som dessutom i princip försvinner efter säsongsrensning, 

måste trenden på Sveriges bostadsmarknad anses vara stillastående till och med september. Vi har 

VAD ÄR HOX INDEX?  

Det är ett kvalitetsjusterat index från 

Valueguard som mäter prisutvecklingen 

på bostadsrätter och villor i Sverige. 

Beräkningen görs genom en 

regressionsanalys, med nya värden för 

varje månad.  
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även undersökt hur den första halvan av oktober sett ut jämfört med tidigare för bostadsrätter i 

Stockholms kommun, en viktig marknad och en bra indikation för vart bostadsmarknaden är på väg. 

Där ser vi en nedgång i priserna jämfört med september. 

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel låg under första halvan av sommaren strax under 

nollan, då ungefär lika stor andel av mäklarkåren trodde på upp- som på nedgång. Senare under andra 

halvan av juli steg den och har sedan augusti rört sig mellan 10 och 25. Det är en skillnad mot i fjol då 

indikatorn dök skarpt i början av september, när förra höstens nedgång började. 

SEB:S BOPRISINDIKATOR - FÖRVÄNTNINGARNA PÅ BOSTADSPRISERNA BACKAR 

SEB:s Boprisindikator sjunker i oktober. Nedgången är 11 enheter från föregående månad och indikatorn 

är nu 22. Tron på stigande priser har vänt ner i Stockholm, övriga Svealand och Norrland. Skåne ligger nu 

i topp och alla regioner återfinns i ett spann mellan 19 och 39. Hushållens förväntningar på reporäntans 

nivå om ett år ligger på 0,12 procent vilket är lägre än förra månaden. Även andelen som planerar att 

binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger nu på 6 procent. 

Av de tillfrågade hushållen svarar 48 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är 

en minskning med 4 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande 

priser ökade med 7 procentenheter från 19 till 26 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är 19 

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 22, vilket är 11 enheter lägre än förra månaden. 

– Efter stigande boprisförväntningar under nästan hela året kom det en tydlig sättning den här månaden.

Hush ållens inställning har troligen påverkats av fortsatta rapporter om svårsålda bostäder, i synnerhet 

nyproduktion. Det är för tidigt att säga om det här är ett trendskifte nedåt eller om den långsiktigt 

uppåtgående trenden fortsätter, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

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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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 0,09 procentenheter lägre än från förra månaden 

och mer i linje med Riksbankens egen prognos över ränteutvecklingen. 

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 lägre notering än förra 

månaden (7 procent). Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörligt ränta på 

sina bostadslån stiger något till 21 procent från 20 procent förra månaden medan andelen med enbart 

rörlig ränta ligger kvar på 27 procent. 

Boprisindikatorn faller i Stockholm, Svealand utom Stockholm och Norrland  

På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst 

ökning ser vi denna månad i Skåne, där Boprisindikatorn steg med 8 enheter från 31 till 39. Indikatorn 

steg även i Västra Götaland med 6 enheter och i Östra Götaland med 1 enhet till 30 respektive 33. I 

övriga regioner minskar indikatorn. I Svealand utom Stockholm och Norrland minskar den med 12 

enheter vardera till 19 respektive 26 och i Stockholm minskar den med 3 enheter till 19. 

– Under stora delar av året har vi sett stora regionala skillnader i boprisförväntningar. Framförallt har

Stockholm släpat efter med minussiffror under våren och sommaren. Under sensommaren steg 

Stockholmssiffrorna kraftigt och stora delar av gapet mot övriga regioner slöts. Oktobersiffran visar nu att 

Stockholm återigen tappar en del och att spannet mellan regionerna ökar, säger Jens Magnusson. 
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HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR  

Pessimistiska förväntningar på den svenska ekonomin

Utfall och nuläge: Hushållens syn på såväl den egna som den svenska ekonomin dämpades något i 

oktober medan inställningen till om det i dagsläget är fördelaktigt att köpa kapitalvaror är oförändrat 

positiv.  

Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget bedömer hushållen att det är något mindre 

fördelaktigt än normalt att spara i nuläget. Samtidigt fortsätter andelen hushåll som svarar att de sparar 

i nuläget att vara jämförelsevis stor.  

Risken att bli arbetslös bedöms ha minskat de senaste tolv månaderna.  

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på den svenska ekonomin blev mer pessimistiska i 

oktober. Förändringen var den största för frågan på tre år. Den är i och med nedgången den enda 

frågan i hushållsbarometern som ligger på en betydligt lägre nivå än normalt. Förväntningarna på den 

egna ekonomin dämpades också, men bara marginellt.  

Hushållen planerar att lägga något mindre pengar på kapitalvaruinköp under det närmaste året i 

jämförelse med föregående år och en större andel hushåll en normalt tror att de kommer att kunna 

spara något de närmaste tolv månaderna.  

Andelen hushåll som bedömer det som troligt att de kommer att köpa eller byta bil det närmaste året 

ligger på en ungefär historiskt normal nivå. Detsamma kan sägas om andelen som planerar att 

renovera sin bostad, där flera hushåll planerar att renovera i jämförelse med föregående mättillfälle i juli.  

Arbetslösheten förväntas vara ungefär oförändrad det närmaste året.  

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt sjönk i oktober, till 

3,2 procent. Samtidigt har förväntningarna på den rörliga bostadsräntan justerats upp på samtliga 

tidshorisonter. 
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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 

113 22  STOCKHOLM 

08-441 57 01

stefan.strahle@nytthem.se 

 ODINSGATAN 2 

 411 03  GÖTEBORG 

072-200 75 70

 marie.guregard@nytthem.se  

SÖDRA FÖRSTADSGATAN 34 

211 43  MALMÖ 

040-691 82 82

 anna.jermander@nytthem.se 
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