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MARKNADSRAPPORT JANUARI 2019 

ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER 

Unga har svårt på bostadsmarknaden 

Unga har det svårast på bostadsmarknaden konstaterar Anna Breman, Swedbanks chefekonom, i en ny rapport och att 

situationen förvärrats. I rapporten konstaterar Breman att andelen hemmaboende bland unga har ökat med 60% sedan 

1997. Samtidigt har skuldsättningen i gruppen fördubblats. De unga som har föräldrar som inte kan hjälpa sina barn 

med finansieringen är istället hänvisade till den dyraste och mest osäkra boendeformen, att hyra i andra hand. Eller, ännu 

värre, så försöker de finansiera en kontantinsats med blancolån. Blancolånen har vuxit kraftigt bland de unga senaste 

åren. Breman lyfter fram data om våra flyttmönster, som visar att ungas inflyttning till storstäder minskar samtidigt som 

inflyttning ökar till studentstäder. Hon drar en intressant parallell till USA, där höga bostadspriser längs öst- och 

västkusten gjort att unga i högre grad flyttar till mindre städer söder- och västerut. Effekten blir ökade bostadspriser där 

och invånarna i dessa städer får svårare att ha råd att bo kvar. 

I din hand håller du vår rapport över den 

svenska bostadsmarknaden för januari. 

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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Stort behov av ny bostadspolitik 

Att svensk bostadspolitik har sina brister är de flesta överens om men frågan är hur den ska förändras. Idag präglas 

marknaden av trögrörlighet och att stora grupper är utestängda från bostadsmarknad. Kraven på inkomst och 

kontantinsats har ökat så kraftigt att möjligheten att förvärva en ägd bostad i framförallt Stockholm, men även i Göteborg 

och Malmö, är förunnat de med stark ekonomi. Paradoxalt är boendekostnaden för de som idag bor i villa eller 

bostadsrätt historiskt låg. Det är inte boendekostnaden i sig som är problemet utan problematiken ligger i att tröskeln för 

att komma in på bostadsmarknaden är för hög. Som köpare måste du klara av kraven på kontantinsats, bankernas 

mycket höga kalkylräntor samt amorteringskraven. Sammantaget gör detta att endast de med mycket god ekonomi kan 

förvärva bostaden trots att flera, med god marginal, skulle klara den faktiska boendekostnaden. Detta skapar ett A och B 

lag där klyftorna i samhället riskerar att öka. Det behöver bli enklare att komma in på bostadsmarknaden och även 

transaktionskostnaden vid ett bostadsbyte behöver minska. Minskat ränteavdrag och ökad fastighetsskatt skulle öka 

boendekostnaden för alla men samtidigt öka rörligheten då kostnaden för att bo för stort skulle öka. 

STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm sjönk med 0,4 procent jämfört med föregående månad. Även index för 

villor sjönk med 0,3 procent.  

Enligt SEB-bankens boprisindikator steg stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna, från minus 8 till minus 4. 

Stockholmarna är dock fortfarande mest negativa i landet gällande prisutvecklingen.  

. 

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Utbudet ökade rejält i januari vilket var väntat då många som inte fick sålt innan jul gör ett nytt försök. Bankernas krav på 

att köparna ska ha sålt sitt nuvarande boende innan de får lånelöfte för det nya boendet spär även det på utbudet. Till 

detta kommer ökat antal inflyttningsklar nyproduktion. 

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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Efterfrågan verkar dock så här långt svälja det större utbudet. Visningarna är betydligt mer välbesökta än innan jul. På 

frågan om visningarna sedan genererar köpare är svaren lite mer splittrade. Köparna är fortsatt selektiva och väljer bort 

de bostäder som inte överensstämmer med deras kravspecifikation. Det gör att vissa objekt har många spekulanter och 

budgivning medan andra har inga eller ett fåtal spekulanter och buden är lägre än utgångspriset. Vad en specifik bostad 

säljs för kan därför avvika betydligt från det genomsnittliga kvadratmeterpriset i ett område.   

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Januari fortsätter som december slutade men med den skillnaden att i de flesta projekt är spekulanterna tillbaka efter 

jullugnet som präglade december. Det varierar dock mycket från projekt till projekt. 

De faktorer som styrde bostadsmarknaden i höstas kvarstår och spekulanterna är klart obenägna att gå in i en affär där 

tillträdet är längre bort än 6 månader. Stockholmsmarknaden saknar tydlig riktning och så länge den situationen består 

är det svårt att få kunderna att binda upp sig för köp med 1-2 års tillträdestid. Nyproducerade bostäder med kortare 

tillträdestid och en prisbild som konkurrerar med rådande successionsmarknad har betydligt lättare att hitta köpare. 

Intresset och viljan att köpa nyproduktion finns men osäkerheten kring framtida utveckling gör att många fortsatt avvaktar. 

Det finns idag inte mycket som pekar på en snar prisuppgång. Vår bedömning är att priserna under 2019 kommer att 

fluktuera något men sammantaget ligga still på dagens nivå. Höjningen av reporäntan i december har inte påverkat 

marknaden i någon större grad. Troligen var den redan inräknad i prisbilden. Någon större ränteoro hos kunderna kan vi 

heller inte notera även om frågan har blivit mer aktuell. Första halvåret 2019 har därmed förutsättningar att vara relativt 

lik hösten 2018 så länge inga yttre oförutsedda faktorer inträffar. Det som kan påverka prisbilden är politiska beslut 

och/eller avsaknaden av politiska beslut, börsutvecklingen, ränteutvecklingen samt sysselsättningen. 

Möjligheten att sälja nyproducerade bostäder styrs mycket av utbudet och i de områden där det finns ett stort utbud av 

nyproducerade bostäder bedömer vi det som ofördelaktigt att starta nya projekt. Detta gäller framförallt projekt med 

lokalt upptagningsområde. 
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GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN 

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

Villaindex sjönk med 2,1 procent.  

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna fortsatte nedåt från förra månaden med 13 enheter 

från 23 till 10. 

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Utbudet av nya bostäder blev inte så stort som man befarade. Visningarna är välbesökta och många gånger fullbokade. 

Spekulanterna är väl förberedda med lånelöfte och vet exakt vad man söker. Det är en mycket mer positiv marknad och 

detta medför en starkare och stabilare bostadsmarknad. 

De centrala lägenheterna står sig bäst och är mer motståndskraftiga mot svängningar. När det sker förändringar på 

marknaden är den som skall köpa ofta snabbare att anpassa sig till nedåtgående priser medan säljaren är snabb att 

följa uppåt. Köparen vill köpa billigt, och säljaren vill sälja dyrt. 

Det genomsnittliga priset per kvadratmeter ligger nu på 59 000 kr i de centrala delarna av Göteborg. 42 000 kr/kvm 

får man betala för en bostad i Stor Göteborg i genomsnitt. 

Det återstår att se om bostadsbrist, unikt låga räntor, hög sysselsättning samt skattesänkningar får efterfrågan att 

absorbera utbudet. Många banker ställer krav på att köparna skall sälja sitt befintliga boende först, innan man köper 

nytt. Detta gör att det kan bli fler som säljer än köper under en period och utbudet ökar igen. 
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GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

2019 innebär historiskt höga nivåer av byggandet i Göteborg. Björn Siesjö, stadsarkitekt, berättar att mycket fokus 

kommer att ligga på byggen mitt i stan. Förutom infrastrukturprojekt som Västlänken och Hisingsbron så kommer nya 

Regionens hus med 15 våningar att stå klart i vår. Dessutom pågår Kvarteret Platinan, med hotell, kontor och 

restauranger. – Hela området från brofästet och ner till centralstationen kommer att bebyggas. Längs med Älvstranden 

västerut, förbi Skeppsbron, kommer Masthuggskajen att bebyggas. Satsningen Bostad 2021 är ett snabbspår genom 

planprocessen där målet är att 7000 nya bostäder ska stå klart vid stadens 400-årsjubileum 2021. Vi har fler projekt 

som kommer nu: Frihamnen, 800 bostäder, Fixfabriken i Majorna, 700 bostäder, Karlastaden och Karlatornet med 600 

lägenheter samt Mandolingatan vid Frölunda Torg med 550 lägenheter. 

Samtidigt bromsas arbetet med nya bostadsplaner in. Kommunen måste prioritera att genomföra redan befintliga 

planer för nya bostäder och att bygga kommunal service, som förskolor. Det finns ett resursproblem inom 

förvaltningarna, främst fastighetskontoret. På grund av bristande kapacitet och resurser kommer antalet 

markanvisningar att minska väsentligt jämfört med föregående år. Gunilla Grahn-Hinnfors på Västsvenska 

handelskammaren, menar att risken är att kommunen förstärker den nedåtgående konjunkturen, som redan börjat 

skönjas. 

Försäljningen av nyproducerade bostäder har ökat i projekt där byggherren hittat rätt produkt och ett attraktivt pris. 

Småhus är mycket populärt utanför centrala Göteborg. Kunderna är väl förberedda och har lånelöfte med sig redan på 

visningen. Här finns en stor efterfrågan av yngre par som tänker sig att bilda familj. Vi ser också att projekt som har ett 

koncept som sticker ut säljer bra i tidigt skede. Dessa projekt fyller ett behov som inte finns på den lokala marknaden 

och har ingen konkurrens. Vi ser att intresset för bekväm service efterfrågas i många projekt. Allt ifrån paketutlämning 

till att kunna beställa varor och tjänster på ett bekvämt och smart sätt. Finns det ett bageri i huset, är det full pott! 

Tidigare kunde man ta mycket mer betalt för en nyproducerad bostad jämfört med en bostad på 

successionsmarknaden. Då framtiden såg ljus ut och man räknade med att bostaden skulle öka i pris. Nu är det inte 

säkert att man kan ta mer betalt, utan priset på den nyproducerade bostaden kanske behöver ligga på samma prisnivå 

eller i vissa fall något under successionsmarknaden. Vi kan se att avsättningen på marknaden för bostäder som ligger 

mellan billigt och dyrt nästan inte finns längre, dvs bostäder som både är dyra och inte har något koncept. Detta gäller 
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främst marknader som Mölndal, Hisingen och västra Göteborg. Här har man byggt mycket samtidigt och det ser 

likadant ut.  

Vi ser att utbudet på Hemnet har minskat något jämfört med föregående månad. Vilket förhoppningsvis innebär att en 

hel del av överutbudet på nyproduktionen har sålts av. En del projekt kan ju också ha tagits tillbaka från marknaden för 

att göra omtag. 

MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö sjönk med 0,7 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 

0,2 procent.  

Skåningarnas förväntningar på bostadspriserna vände ner med 11 enheter till 32 enligt SEB:s Boprisindikator. 

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

I januari väntar man sig traditionellt sett ett kraftigt ökat utbud i jämförelse med december. Men den riktiga boomen 

uteblev i Malmö i år, och utbudet förblev förhållandevis lågt en bra bit in i januari. Men de senaste veckorna har utbudet 

krupit upp till en för staden och perioden, normal nivå. Trots att det i princip under hela 2018 rådde en osäkerhet bland 

spekulanterna kring prisernas utveckling, ser vi fortfarande budgivningar som skenar iväg och höga försäljningspriser i 

många gjorda affärer. Det faktumet tillsammans med välbesökta visningar i januari tyder på att det fortfarande finns en 

stor efterfrågan och att oron och osäkerheten kring marknadsläget inte får folk att backa när det väl gäller.  

MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 
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Sedan någon vecka in i januari har det varit full fart på Malmös nyproduktionsmarknad, och byggherrarnas 

premiärvisningar för året var välbesökta runt om i staden. Många projekt i Malmö står klara under 2019, och i flera 

av dessa finns det lägenheter kvar. Nya kunder har strömmat till, de som gärna vill flytta in relativt snabbt och inte 

vänta på sitt nya boende i två år, och flera affärer har kunnat komma till stånd med den kundgruppen. Köpare i 

projekten som valt att sälja innan, eller direkt efter sitt tillträde konkurrerar med osålda lägenheter i projekten. Och 

även om försäljningarna tar tid, så verkar det än så länge vara en marknad i balans mellan utbud och efterfrågan och 

både köparna och byggherrarna lyckas få till försäljningar efterhand. Det är dock svårare med projekten som står 

inflyttningsklara om 1,5-3 år. Det råder en tydlig framtidsoro som inte enbart innefattar ränteläge och 

bostadsmarknad, utan omvärlden i stort. En tydlig målgrupp som står ut bland de som vågar köpa något som står 

färdigt om mer än 1,5 år, är den nyss fyllda 18-åringen som med hjälp av föräldrarna investerar i sitt första hem.  

HOX INDEX – FORTSATT NEDÅT PÅ BOSTADSMARKNADEN I DECEMBER 

I december går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ned med 0,8 procent. Bostadsrättsindex går ner 

med 0,3 och villaindex med 1,1 procent för riket. Justerat för säsongseffekter stiger HOXSWE med 0,6 procent då 

december tenderar att vara en svagare period på bostadsmarknaden. Bostadsrättsindex stiger med 0,4 procent och 

villaindex stiger med 0,6 procent efter säsongsrensning. 

Priserna sjunker i december för både bostadsrätter och villor i alla tre storstäder. I Stockholm går bostadsrätterna ner med 

0,4 och villorna med 0,3 procent. I Göteborg går bostadsrätterna ned med 1,1 och villorna med 2,1 procent. I Malmö 

går bostadsrätterna ned med 0,7 och villorna med 0,2 procent. 

För första gången sedan oktober 2017 är tolvmånadersförändringen positiv för både bostadsrätter och villor i riket. 

Detsamma gäller ej för huvudstaden, där prisnivån på villamarknaden fortfarande är lägre än vid samma tid i fjol. 

Observera dock vid jämförelser med december 2017 att bostadsmarknaden då bottnade efter en nedgång under hösten 

samma år. 

I Stockholm har vi även undersökt hur bostadsrättsmarknaden rört sig under första halvan av januari 2019. Priserna var 

då oförändrade jämfört med december men det är viktigt att komma ihåg att två tredjedelar av transaktionerna i januari 

kommit andra halvan av månaden tidigare år. 

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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I december var antalet transaktioner i riket lägre än samma månad i fjol, särskilt för bostadsrätter men även för villor. 

Detsamma gäller för huvudstaden. Volymerna är dock högre än för två år sedan. 

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel gick ned i slutet av oktober och har sedan dess legat strax under noll. 

Det betyder att något fler mäklare i panelen tror på nedgång än på uppgång. 

SEB:S BOPRISINDIKATOR - FÖRVÄNTNINGARNA PÅ BOSTADSPRISERNA FORTSÄTTER STIGA 

SEB:s Boprisindikator fortsätter att sjunka i januari. Nedgången är 10 enheter från föregående månad och indikatorn 

är nu +/- 0. Tron på stigande priser har vänt ner i alla regioner förutom i Stockholm. Indikatorn är dock fortfarande 

lägst i Stockholm där den nu hamnar på minus 4. Övriga regioner återfinns i ett spann mellan minus 2 och plus 12. 

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger nu på 0,22 procent. Andelen som planerar att binda 

sina rörliga lån har ökat från förra månaden och ligger nu på 11 procent. 

Av de tillfrågade hushållen svarar 36 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är en minskning 

med 5 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser har ökat och hamnar 

även den på 36 procent, vilket är 5 procentenheter mer än förra månadens 31 procent. Andelen som tror på 

oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 21 procent. Boprisindikatorn är skillnaden 

mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning 

på +/- 0, vilket är 10 enheter lägre än förra månaden. 

• Boprisindikatorn sjunker för fjärde månaden i rad och bekräftar den stora osäkerhet som nu råder på 

bostadsmarknaden. Blandade försäljningssiffror och Riksbankens första räntehöjning  åriga historia väger det 

nu helt jämnt mellan de som tror på stigande priser och de som tror på sjunkande priser, 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 0,22 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 0,22 procent. Det är 0,17 procentenheter lägre än från förra månaden. 

Elva procent av hushållen planerar att binda räntan  

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan 

inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med två procentenheter från förra månaden och den 

högsta noteringen sedan april 2011. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på 

sina bostadslån ligger kvar på 22 procent denna månad. Även de som enbart har rörlig ränta ligger kvar på samma 

nivå som förra månaden, 26 procent. 

• Efter Riksbankens räntehöjning har intresset för att binda räntan ökat hos låntagarna. Det var nästan 8 år 

sedan vi senast hade en så stor andel som sa att de vill binda räntan. Fortfarande är dock osäkerheten stor 

om hur snabbt och högt räntan kommer att stiga och det återstår att se hur många som gör slag i saken och 

faktiskt binder räntan för hela eller delar av lånen, säger Jens Magnusson 

Nio procent av hushållen planerar att binda räntan 

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 9 procent att de har för avsikt att binda räntan 

inom den kommande tremånadersperioden. Det är en högre notering än förra månaden  

(8 procent). Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån stiger 

något till 22 procent från 20 procent förra månaden medan andelen med enbart rörlig ränta ligger kvar på 26 

procent samma nivå som förra månaden. 

Boprisindikatorn faller i samtliga regioner utom i Stockholm  

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

även denna månad i Skåne där indikatorn sjönk med 19 enheter från 17 till minus 2. Indikatorn sjönk även i Svealand 
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utom Stockholm, Östra Götaland, Västra Götaland och Norrland med 14, 9, 6, respektive 2 enheter. I Stockholm 

steg indikatorn med 4 enheter men ligger fortfarande på en negativ nivå, minus 4. Stockholm och Skåne är nu de 

enda regionerna som har negativa boprisförväntningar, minus 4 respektive minus 2. 

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR 

Hushållen allt mer pessimistiska om den svenska ekonomin  

Utfall och nuläge: Hushållens syn på hur den svenska ekonomin har utvecklats de senaste tolv månaderna dämpades 

för fjärde månaden i rad. För alla åldersgrupper gäller att fler hushåll anser att den ekonomiska situationen i Sverige 

har blivit sämre.  

Synen på hur den egna ekonomin utvecklats är däremot oförändrat något mer positiv än normalt.  

En jämförelsevis stor andel hushåll svarar att de sparar i nuläget och risken att själv bli arbetslös bedöms fortsatt ha 

minskat det senast året. Hushållens inställning till om det är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra kapitalvaruinköp 

dämpades samtidigt för fjärde månaden i rad.  

Förväntningar och planer: Även förväntningarna på hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas de kommande 

tolv månaderna sänktes för fjärde månaden i rad. Förväntningarna på den egna ekonomin försämrades också i 

januari men ligger nära det historiska genomsnittet.  

Hushållens planer för hur mycket pengar de kommer att lägga på kapitalvaruinköp är oförändrat, betydligt mer 

återhållsamma än normalt. Detta samtidigt som andelen hushåll som tror sig kunna spara något de närmaste tolv 

månaderna är större än normalt.  
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Hushållen har de senaste månaderna blivit allt mer pessimistiskt inställda vad gäller risken för ökad arbetslöshet i 

Sverige på tolv månaders sikt. Denna trend fortsätter även i januari där förändringen återigen var jämförelsevis stor. 

En marginellt ökad andel hushåll bedömer det som troligt att de kommer att köpa bostad eller fritidshus inom tolv 

månader. Något fler hushåll än normalt planerar att renovera sin bostad eller köpa bil det närmsta året. 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders är i januari oförändrade och uppgår 

till 3,4 procent. Samtidigt har förväntningarna på den rörliga bostadsräntan på två och fem års sikt justerats ned 

marginellt medan ränteförväntningarna på ett års sikt är oförändrade och ligger kvar på 2,34 procent. 

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 
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