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MARKNADSRAPPORT FEBRUARI 2019 
ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER  

Tillväxten i omvärlden dämpas men den generella bedömningen är att konjunkturen fortsätter vara god 

de närmaste åren, med låg arbetslöshet och stigande löneökningstakt i många länder. Osäkerheten om 

styrkan i den internationella ekonomin är dock fortsatt stor. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit 

lite starkare än väntat och arbetslösheten är den lägsta på ett decennium. Riksbanken lät reporäntan 

vara oförändrad på -25%. Penningpolitiken fortsätter därmed att vara expansiv och ge stöd åt 

konjunkturen. Prognosen att höja räntan igen under andra halvan av året, ligger fast. 

Intresset för bostadsannons svalnar snabbast i Stockholm 

När SBAB gjorde sin senaste Mäklarbarometer frågade de hur länge mäklarna i storstadsområdena 

tycker att intresset för en bostadsannons håller i sig. 

Snabbast svalnar det i Stockholm, där 64 procent säger att intresset avtar på två till tre veckor, medan 

motsvarande siffra är 60 och 57 procent i Göteborg respektive Malmö. 

”Säljarnas tidsuppfattning hamnar ofta i fokus, men vår undersökning visar tydligt att det framför allt är 

köpare som påverkar tiden det tar att sälja en bostad. En bostadsannons är en färskvara och att en 

annons ligger uppe länge sänder olika signaler till köparna oavsett hur bra bostaden är. Bostäder som 

I din hand håller du vår rapport över den 

svenska bostadsmarknaden för februari. 

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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annonserats länge väcker frågor och funderingar om varför de inte säljer.”, skriver SBAB i sitt 

pressmeddelande och följer upp med en kommentar från sin boendeekonom Claudia Wörmann: 

– Att intresset avtar betyder inte att bostaden förblir osåld, men trycket minskar med tiden. Vi tror att vi är

alldeles unika även på bostadsmarknaden, men vi vill ha det som alla andra vill ha. Om ingen annan 

lagt bud eller visat intresse är det lätt att tänka att man är udda som vill göra det. Här tror jag verkligen 

att köpare som tänker och agerar annorlunda jämfört med majoriteten har att vinna på att inte döma 

ut den bostad som ligger kvar till försäljning länge. 

Det går generellt snabbare att ledsna på en bostadsrättsannons än en småhusannons, med visst 

undantag för Malmövillor. Mest uthålliga köpare finns på villamarknaden i Göteborg. 

Prisnivån på nyproduktion avskräcker köpare 

En Hemnetundersökning med drygt 4000 deltagare visar att en majoritet av bostadsköparna är 

tveksamma till nyproduktion. Anledningen är prisnivån. 

37 procent sade att de inte kan tänka sig nyproduktion överhuvudtaget, medan ytterligare 25 procent 

var tveksamma. 

– Man kan tolka undersökningen på olika sätt. En möjlig tolkning är att mycket av den nyproduktion som

finns på marknaden inte matchar efterfrågan just nu. Tidigare ansågs nyproduktion billig men nu ser vi i 

många fall att de ligger betydligt över bostäder i successionsmarknaden prismässigt, säger Staffan Tell, 

talesperson på Hemnet. 

Över hälften, 54 procent, av de tveksamma angav just prisnivån. 32 procent tycker istället att husen är 

fula. 

Av de 38 procent som tvärtom kunde tänka sig en nyproducerad lägenhet sade majoriteten att 

huvudskälet var litet behov av underhåll, medan många också tyckte att det är en fördel att vara först i 

en lägenhet. 

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 sjönk med 0,4 procent jämfört med föregående månad. 

Index för villor steg med 1,5 procent.  

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna steg något, SEB-bankens boprisindikator steg med 3 

enheter till minus 1. Stockholm är nu den enda regionen som redovisar en negativ nivå.  

 

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Det ör generellt fortsatt köparens marknad i Stockholm även om vissa objekt har bra budgivningar. 

Spekulanterna ör fortsatt försiktiga och tar inga förhastade beslut. Detta beteende gör att försäljningen 

tar längre tid.  

Kravet på kontantinsats, amorteringskrav och skuldkvotstak ger ett absolut tak för vad spekulanterna 

kan köpa för. Det i sin tur gör att köparna fokuserar på att få så mycket bostad som möjligt för 

pengarna. Prislappen styr mer än kvadratmeterpriset vilket ger relativt stora differentieringar i 

kvadratmeterpriset. Priset på en bostad styrs därmed mindre av antalet kvadratmeter och mer av 

antalet rum än tidigare. 

En oro som finns hos mäklarna är hur mängden osåld färdig nyproduktion som kommer ut under 2019 

kommer att påverka prisbilden. Lokalt kan det få stor påverkan. 

 

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

När vi nu har kommit en bit in på året börjar vi se en svag ökning av antalet intressenter. De är fortsatt 

mycket försiktiga och det känns som om de är i sin början av bostadsletandet men det kan vara ett 

första tecken på att behovet av bostadsförändring hos spekulanterna börjar ta över oron om framtiden. 

Det är fler spekulanter på marknaden som redan har sålt sitt nuvarande boende och det begränsar 

deras intresse till bostäder med inflyttning inom max ca 6 månader. Projekt där tillträdet ligger 1,5-2 år 

bort har fortsatta svårigheter att hitta köpare.  

Det är svårt och tar tid för kunderna att få finansiering. Hos flera banker finns det en generell skepsis mot 

nyproduktion vilket gör att de i vissa fall avråder kunden från att köpa trots att kunden har ekonomiska 
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möjligheter. Något som har blivit tydligt senaste tiden är att bankerna har större fokus på föreningens 

lån. Föreningar med hög belåning klassas negativt av bankerna vilket påverkar köparnas möjlighet till 

lån.  

Då många byggherrar och projekt har specialerbjudanden med t.ex. värdecheckar avseende möbler 

eller fria månadsavgifter skapar det en förväntan hos spekulanterna att de ska få det i samtliga projekt. 

Spekulanterna är även oroliga för att om de köper idag så kanske det kommer ett bättre erbjudande 

imorgon. Denna situation, som lär finnas kvar under överskådlig tid, gör att kunden blir velig och 

avvaktar med sitt köp. 

GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN 

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

Villaindex steg ordentligt med 3,3 procent.  

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna med 1 enhet från 4 till 5.  

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Bostadspriserna i förorterna fortsätter falla men är stabilare i de centrala delarna av Göteborg. Det är 

en splittrad marknad just nu, där de bästa objekten i attraktiva lägen kan leda till upptrissade 

budgivningar, men andra kan vara svårsålda. Där marknaden tappade som mest och först har den 

också återhämtat sig snabbast. En faktor som satt tryck på priserna nedåt är det stora utbudet av 

nyproduktionen. Det är i förorten man byggt mest och samtidigt. Inne i de centrala delarna har det 

inte byggts speciellt mycket och de projekt som byggs där har ingen konkurrens av andra nya projekt. 

Lägenheter med alla rätt (hiss, balkong, renoverat kök och badrum, bra planerad) under 5 miljoner är 

lättast att sälja. Redan efter första visningen alternativt säljs på förhand, är affären snabbt avklarad. 
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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. 

 

GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Försäljningen av nyproducerade bostäder fungerar bara i de projekt som har marknadsanpassade 

priser och en produkt som efterfrågas eller som kompletterar utbudet till det befintliga 

bostadsbeståndet. Det finns några byggherrar som har tålamod och de finansiella musklerna att låta 

försäljningen ta den tid det tar och utan att prissänka sitt bestånd. Men de flesta projekten får antingen 

tas tillbaka och man gör omtag eller lämna erbjudanden till spekulanter. Alltifrån att man kan flytta in 

när man vill till att man får gratis hyra under 1-2 år. Olika trygghetspaket har tagits fram och man 

försöker visa upp sina projekt på bästa sätt. 

Dessa erbjudande tar tid att gå igenom för den som söker nytt boende. Man är också osäker på om 

byggherren ändrar sig plötsligt och även sänker priset. All denna osäkerhet kring vilka förutsättningar 

som ges gör att det drar ut på tiden innan man vågar bestämma sig för nyproduktion. Risken att ändra 

förutsättningarna, för ett köp av nybyggd bostad, kan till slut leda till att man helt enkelt avstår för ett 

köp, att det säkraste sättet att köpa en bostad är att köpa en successionsbostad. Du ser vad du får 

och behöver inte köpa grisen i säcken.  

Vi ser att det är viktigt att tiden från ett köp till inflyttning inte får vara för lång. Projekt som har kortare 

byggtid är lättare att sälja. Småhus har en kortare projekttid och är en produkt som efterfrågas. Småhus 

med inriktning på familjer som vill växa och som kan tänka sig lite mindre yta och enklare standard. 
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De byggherrar som säljer i tidigt skede med bokningsavtal eller reservationsavtal har ett försprång. 

Avtalet ger kunden tid att begrunda sitt beslut, ta bankkontakt m.m. Byggherren har även tid att ta 

fram alla beslut och förutsättningar innan ett bindande avtal skall skrivas. Förutsättningarna att få nöjda 

kunder i slutändan ökar och minskar avhopp från kunderna under projekttiden.  

MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö steg med 1,5 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex steg med 0,6 procent.  

Skåningarnas förväntningar på bostadspriserna vände upp rejält med 12 enheter från minus 2 till plus 10 

enligt SEB:s Boprisindikator.  

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

I Malmö märks hos bostadsspekulanter en tydlig försiktighet och en uppfattning om sjunkande 

bostadspriser, och att man därför i alla aspekter bör överväga sitt bostadsköp noggrant. Men tittar 

man på de faktiska siffrorna och försäljningsstatistiken så ser man fortsatt en rak kurva med svag 

uppgång. Det tyder på att utbudet fortsätter att möta efterfrågan. Budgivning är fortsatt vanligt 

förekommande, och indikerar att man är redo att satsa för att få den bostad man vill ha, trots att 

osäkerhet råder om hur marknaden ska komma att utvecklas. Det märks också en allt tydligare klyfta 

mellan stadens olika områden. De centrala delarna och de bostäder som har ”alla rätt” tenderar att 

fortsatt öka i pris, och nya toppnoteringar görs ständigt på den här typen av objekt. Svårare är det i 

stadens ytterområden, som upplevde en rejäl prisuppgång för snart 2 år sedan. Inte sällan ser vi att 

bostadsspekulanter från stadens ytterområden som nu vill byta upp sig, och flytta till en mer centralt 

belägen bostad, sitter i ett läge där de inte får sålt sin nuvarande bostad som de köpt under perioden 

då budgivningarna skenade även i stadens utkanter. 
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MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

På Malmös nyproduktionsmarknad ser vi just nu att många av de inflyttningsklara bostäderna säljs av. 

Kunder som hamnat i budgivningar på successionsmarkanden söker sig till nyproduktionen och märker, 

ofta till sin förvåning, att det finns bostäder kvar i projekt på attraktiva lägen. Inte sällan till låga priser, då 

många projekt prissattes i en marknad när en lägre prisnivå än dagens rådde. Samtidigt ser vi en trög 

försäljningstakt i projekt som färdigställs om 1,5-2 år. Det finns en tydlig försiktighet som bottnar i stigande 

räntor och förväntade politiska beslut rörande bostadsmarknaden. I en uppåtgående marknad ser man 

det som en möjlighet att köpa något som står färdigt längre fram i tiden, eftersom man räknar med att 

priserna har gått upp när det är dags att tillträda bostaden. Men i dagens marknad, när människor 

generellt förväntar sig sjunkande priser, ses det snarare som en risk att köpa nyproduktion som har långt 

till inflyttning. De som ändå gör affär är de som ser ett värde i den specifika bostaden de köper, de vill till 

området eller just det projektet av en anledning, och tänker sig att stanna i sin nya bostad under en lång 

tid framöver. Med tanke på den stora mängd planerade säljstarter under 2019, i kombination med den 

svaga försäljningen i projekt som släpptes under andra halvan av 2018, ser byggföretagen en utmaning. 

För att över huvud taget få till stånd byggstart av projekten krävs en skjuts i försäljningen, och troligtvis 

kommer vi att se mer kreativa försäljningsstrategier i kombination med erbjudande och kampanjer inom 

de närmsta månaderna. 

HOX INDEX – BOSTADSPRISERNA STIGER I JANUARI  

I januari går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 1,2 procent. 

Bostadsrättsindex stiger med 0,4 och villaindex med 1,7 procent för riket. I Stockholm går 

bostadsrätterna ned med 0,4 medan villorna stiger med 1,5 procent. I Göteborg stiger både 

bostadsrätts- och villaindex, med 0,6 respektive 3,3 procent, liksom i Malmö där bostadsrättsindex 

stiger med 1,5 och villaindex med 0,6 procent. Justerat för säsongseffekter faller HOXSWE med 1,4 

procent. Bostadsrättsindex faller med 0,8 och villaindex med 1,3 procent efter säsongsrensning. 

Januari är vanligtvis en stark månad på bostadsmarknaden. Årets uppgång är den lägsta 
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januariuppgången någonsin för HOXSWE – men det bör ses i ljuset av att december var en relativt 

stark månad. 

Tolvmånadersförändringen för HOXSWE, bostadsrättsindex och villaindex är alla ungefär noll. Prisnivån 

nationellt är således på samma nivå som för ett år sedan för både bostadsrätter och villor. Antalet 

transaktioner i riket i januari var ungefär 5 procent lägre än samma månad i fjol, för både 

bostadsrätter och villor, men kring 15 procent högre än 2017. I Stockholms län var antalet 

transaktioner kring 10 procent lägre än i fjol och på samma nivå som 2017 för bostadsrätter. För villor 

var antalet transaktioner i januari ungefär 15 procent längre än i fjol men 10 procent högre än för två 

år sedan i Stockholms län. I Stockholm har vi även undersökt hur bostadsrättsmarknaden rört sig under 

första halvan av februari. Priserna har då stigit något jämfört med januari. 

Marknadsindikatorn från Valueguards Mäklarpanel har varit relativt stabil kring 0 de första sju 

veckorna 2019, efter att ha pendlat mellan 0 och -20 sista kvartalet 2018.  

SEB:S BOPRISINDIKATOR - FÖRVÄNTNINGARNA PÅ BOSTADSPRISERNA FORTSÄTTER STIGA 

SEB:s Boprisindikator vänder upp i februari. Uppgången är 13 enheter från föregående månad och 

indikatorn är nu 13. På regional nivå är det fortfarande Stockholm som ligger lägst, denna månad på 

minus 1. Övriga regioner återfinns i ett spann mellan 5 och 11. Hushållens förväntningar på 

reporäntans nivå om ett år ligger nu på 0,24 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån 

har minskat från förra månaden och ligger nu på 8 procent. 

Av de tillfrågade hushållen svarar 42 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det 

är en ökning med 6 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande 

priser har minskat och hamnar på 29 procent, vilket är 7 procentenheter lägre än förra månadens 36 

procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som föregående 

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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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 13, vilket är 13 enheter 

högre än förra månaden. 

- Det är en rejäl uppgång och den första ökningen av Boprisindikatorn på fem månader. En

delförklaring är säsongsmönster. Årets första visningshelg är nyligen avklarad, marknaden

vaknar till liv och februari är ofta en månad då förväntningarna stiger. Fler tänkbara

förklaringar är ett minskat fokus på Riksbankens räntehöjningar och en ökad politisk stabilitet

efter lösningen på regeringsfrågan, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,24 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 0,24 procent. Det är 0,02 procentenheter högre än från förra 

månaden. 

Åtta procent av hushållen planerar att binda räntan  

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att 

binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med tre 

procentenheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och 

rörlig ränta på sina bostadslån ligger kvar på 22 procent även denna månad. De som enbart har 

rörlig ränta sjunker en procentenhet och ligger på 26 procent jämfört med förra månaden. 

- I januari var det stort fokus på Riksbankens första räntehöjning på sju år och ovanligt många

ville binda sin ränta för att gardera sig mot fortsatta uppgångar. Nu är räntehöjningen gjord,

diskussionen har lagt sig och det mesta tyder på att det dröjer innan det kommer fler

höjningar. Det har troligen dämpat viljan att binda räntan något även om den fortfarande är

relativt hög, säger Jens Magnusson.
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Boprisindikatorn endast negativ i Stockholm  

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

ökning ser vi i Skåne där indikatorn ökade med 12 enheter från minus 2 till plus 10. I Stockholm steg 

indikatorn med 3 enheter och är nu den enda region som redovisar en negativ nivå, minus 1. Västra 

Götaland ökade med 1 enhet från 4 till 5 enheter. I Svealand utom Stockholm är indikatorn 

oförändrad och ligger kvar på 9 enheter. Störst minskning står Östra Götaland för denna månad där 

indikatorn sjönk med 3 enheter från 11 till 8. Indikatorn sjönk även i Norrland med 1 enhet från 12 till 11. 

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR 

Negativa hushåll ser låg risk för egen arbetslöshet  

Hushållens syn på hur den egna ekonomin har utvecklats de senaste tolv månaderna dämpades i 

februari. Detta samtidigt som synen på den svenska ekonomin förbättrades något efter att ha fallit fem 

månader i rad.  

Ungefär lika många hushåll är positiva som negativa till att det är rätt tidpunkt i nuläget att göra stora 

inköp som exempelvis möbler, vitvaror och elektronik. Historiskt sett har det oftast varit fler hushåll som är 

positiva till sådana inköp.  

Andelen hushåll som uppger att de sparar i nuläget ligger kvar betydligt över det historiska genomsnittet 

men samtidigt bedömer fortsatt en något mindre andel hushåll än normalt att det är fördelaktigt att 

spara just nu.  

Risken att själv bli arbetslös bedöms ha minskat de senaste tolv månaderna. Andelen hushåll som 

rapporterar om en minskning är betydligt högre än normalt vilket stärker bilden av en arbetsmarknad i 

högtryck med många vakanser. 
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Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på den svenska ekonomin på tolv månaders sikt steg 

i februari efter att ha fallit fyra månader i rad. Förväntningarna är dock fortsatt betydligt mer 

pessimistiska än normalt och frågan är om det är den som bidrar mest till den låga nivån i hushållens 

konfidensindikator. Förväntningarna på den egna ekonomin var oförändrade och ligger därmed kvar 

nära det historiska genomsnittet.  

Andelen hushåll som tror att de kommer att kunna spara något under de kommande tolv månaderna 

sjönk förvisso något men ligger fortsatt stabilt över det normala.  

Hushållens planer för hur mycket pengar de kommer att lägga på kapitalvaruinköp är oförändrat något 

mer återhållsamma än normalt och arbetslösheten i Sverige bedöms komma att öka på tolv månaders 

sikt.  

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt ökade marginellt, 

från 3,4 procent i januari till 3,5 procent i februari. Samtidigt har förväntningarna på den rörliga 

bostadsräntan stigit på samtliga tidshorisonter. 

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. 
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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 82 
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