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MARKNADSRAPPORT MARS 2019 
ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER 

Otippat låg inflation ”Räntehöjning dröjer” 

Inflationssiffrorna för februari var betydligt lägre än vad såväl Riksbanken som marknaden räknat med. 

Kronan försvagas och någon räntehöjning blir det inte förrän en bra bit in i 2020, tror Nordeas 

chefsanalytiker Torbjörn Isaksson – Det är såklart lugnande för bostadsmarknaden. Men detta innebär 

inte att bostadspriserna stiger, däremot kan risken för fallande bostadspriser minska. Riksbanken har 

aviserat att nästa räntehöjning från minus 25% kommer i höst, detta tror dock inte flera bedömare på nu. 

Det som är det största hotet mot bostadsmarknaden just nu är politiska beslut, detta kan rubba den 

stabiliseringen på bostadsmarknaden som nu kan ses. Förändrade ränteavdrag men också 

fastighetsskatt, amorteringskrav och flyttskatter. 

Unga mest oroande över bostadens värdeutveckling 

En ny SIFO-undersökning genomförd visar att en fjärdedel av svenska bostadsägare oroar sig över 

värdeutvecklingen på sin bostad. I åldersgruppen 18-29 år uppger hela 47% att de oroar sig över sin 

bostads värdeutveckling. Ju äldre man blir, desto mindre orolig tycks man enligt undersökningen bli för 

värdeutvecklingen. I åldersgruppen 65-79 är det 17% som uppger att de oroar sig för hur värdet på 
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deras bostad kommer att utvecklas. Oron följer av förklarliga skäl skuldsättningsmönstret. Unga har som 

regel högre skuldkvot än äldre som sett sin bostad öka i värde länge och många gånger även 

amorterat ned lånen mycket. 

Statistik från SCB visar att många unga tvingas bo kvar hos föräldrarna och att andelen unga som äger 

sitt boende minskar. Etableringsåldern – SCB:s mått på när 75% av en ålderskategori har egen bostad 

och försörjning – har gått upp från 21 år 1985 till 29 år i dag. Dessutom har andelen unga mellan 25-34 år 

som äger sitt boende minskat från 43% 1980/81 till 24% 2016/17. 

Finansinspektionens årliga bolånerapport 

Finansinspektionen, FI, konstaterar i sin årliga bolånerapport att nya bolånetagare amorterar, lånar 

mindre samt köper billigare bostäder även om många har fortsatt stora skulder.  

Enligt FI dämpades nya bolånetagares genomsnittliga skuldkvot under 2018 medan andelen låntagare 

med en hög skuldkvot minskade.  

”FI-analysen ”Färre sårbara hushåll efter skärpt amorteringskrav” visar att det skärpta amorteringskravet 

som infördes den 1 mars förra året har haft avsedd effekt”, skriver FI i ett pressmeddelande.  

FI skriver även att årets bolåneundersökning är de första där bostadspriserna var lägre jämfört med 

föregående år vilket delvis förklaras av den höga takten i byggandet av bostadsrätter.  

”Skärpningen av amorteringskravet bedöms också ha dämpat priserna i viss utsträckning”, skriver FI. 

Fortsatt minskad annonsering av nyproducerade bostäder enligt Hemnet 

Antalet nyproducerade bostäder fortsätter minska. I Västra Götaland tillkom 99 nybyggen under 

februari – en minskning med 65% jämfört med i fjol. Antalet bostadsannonser för nyproduktion minskar. I 

hela riket lades det ut 28% färre nya annonser i februari, jämfört med förra året. I Västra Götaland är 

minskningen som störst. Sammanlagt ligger 1 607 annonser för nyproduktioner i Västra Götaland ute i 

februari – vilket är en ökning sedan samma månad i fjol. Men i riket minskar dock antalet och mest 

dramatiskt är utvecklingen i Stockholm där utbudet av nyproduktion minskade med 25% under februari 
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jämfört med föregående år. Oron på marknaden slog till på hösten 2017 och gjorde att många 

byggbolag lade i handbromsen. Det vi ser nu är effekten att byggandet minskade då, säger Erik 

Holmberg, analytiker på Hemnet, som tagit fram statistiken. När det gäller nyproduktion anser många 

att det i dag inte är särskilt attraktivt att köpa på ritning. När bostadsmarknaden var som hetast var det 

ofta en fördel att göra det eftersom man då hade en inräknad värdeökning. I dag vågar man inte ta 

den risken, säger Erik Holmberg.  

Av de lägenheter som ligger ute till försäljning i dag, är det flesta inflyttningsklara, vilket gör dem lättare 

att sälja. Vad gäller priserna kommer ett minskat utbud betyda att priserna ökar. Vår grundinställning är 

dock att priserna kommer att ligga ganska stabilt under 2019, säger Erik Holmberg. Om du säljer och 

köper bostad i samma marknad har svängningarna mindre betydelse – då båda objekten påverkas 

ungefär av samma prisbild. 

STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 0,7 procent jämfört med föregående månad. 

Index för villor sjönk med 0,3 procent.  

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna steg något, SEB-bankens boprisindikator steg med 6 

enheter från minus 1 till plus 5.  

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Stockholmsmarknaden fortsätter att vara stabil eller avvaktande beroende på om man frågar 

statistikerna eller mäklarna. Köparnas och säljarnas prisförväntningar har närmat sig varandra vilket leder 

till något snabbare avslut.  Prisförändringarna är små och rör sig mest sidledes. Ett visst ökat intresse märks 

på de riktigt attraktiva bostäderna vilket leder till budgivning och/eller försäljning innan allmän visning. 

Generellt tar det dock relativt lång tid att sälja på rådande marknad och en inte försumbar andel av 

utbudet förblir osålt.  



 Nytt Hem Marknadsrapport mars 4 

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Den något mer positiva känslan som vi noterade i februari finns kvar i mars men det varierar en hel del 

mellan projekten. Det är fler spekulanter på visningarna men merparten av dem är inte redo för beslut. 

I projekt som har mindre än 6 månader kvar till inflyttning och där prisbilden är marknadsanpassad sker 

en kontinuerlig försäljning. Andra projekt där tillträdet är 1-2 år bort och där priserna inte har justerats fullt 

ut till marknaden har det betydligt kämpigare.  

Köparna har det fortsatt utmanande att få finansiering till köpet och många bostadsdrömmar stannar 

vid drömmar då banken säger nej. I takt med att bostadspriserna har sjunkit har kundernas kontantinsats 

kraftigt reducerats vilket, vid byte av bostad, leder till högre lån och därmed ökat amorteringskrav. 

Glädjande kan vi se att helt nya projekt där produkt och pris är rätt anpassat för marknaden lockar 

köpare trots att det är minst 2 år kvar till inflyttning. Projektets läge och det totala utbudet av 

nyproduktion har dock tydlig påverkan.  

GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg steg med 0,5 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex sjönk med 0,3 procent. Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna steg med 2 enhet 

från 5 till 7.  

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 
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 Priset på bostadsrätter i Göteborg steg i februari, för andra månaden i rad. Men risken för fall är inte 

över. – Om utbudet av nyproduktion ökar kan priserna falla lite till, säger Robert Bergqvist på SEB. Nu 

tror flera bedömare att priserna håller sig någorlunda stabila de kommande åren. – Priserna stod som 

högst augusti 2017, det större fallet kom under hösten samma år. Under 2018 rörde sig priserna i sidled 

och något uppåt och det nya året har inletts på samma sätt.  Från toppen i augusti 2017 och fram till i 

dag har priserna på bostadsrätter gått ned ca 7,5% i centrum, 8,8% i förorten och 3,7% för villorna i 

Göteborgsregionen. Utbudet ligger på ungefär samma nivå. 

Robert Bergqvist noterar också att den senaste tidens utveckling på bostadsmarknaderna i Norge och 

Kanada talar för att de svenska bostadspriserna kan landa mjukt även om räntorna stiger framöver. 

Norge och Kanada har haft en liknande utveckling som liknar Sveriges, med en ganska snabb 

prisuppgång på bostadsmarknaden. Deras centralbanker har nu höjt styrräntorna, men priserna är 

ändå stabila och prognoserna säger att de också kan stiga mer. Om man tror att Norge och Kanada 

ligger före oss, är det goda nyheter även för den svenska bostadsmarknaden, säger Bergqvist.  

Även från mäklarhåll tros det på stabila priser. I Göteborg har utbudet stabiliserats på en nivå som ger 

en balanserad marknad så länge förutsättningarna inte förändrats genom politiska beslut. Framåt maj 

kommer det att adderas fler villor till utbudet som kan öka utbudet igen. 

GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Vi upplever att intresset för nyproduktion som har ett attraktivt koncept och inte har för mycket 

konkurrens av flera nybyggen på samma område, har en hög avsättnings potential. Senaste tiden har 

intresset ökat från den gruppen av personer som redan är etablerade på bostadsmarknaden. Man vill 

ha mycket service och butiker i närheten, helst i samma hus så att bekvämligheten ökar genom att 

man slipper ta bilen för att handla mm. 
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MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö steg med 0,5 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex steg med 1,2 procent.  

Skåningarnas förväntningar på bostadspriserna steg rejält med 16 enheter från 10 till 26 enligt SEB:s 

Boprisindikator vilket är högst i landet.  

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

I Malmö pekar det fortfarande på en tydlig försiktighet hos spekulanterna. Spekulanter överväger sina 

beslut noggrant och en anledning till det är bankernas krav på finansiering. Priserna fortsätter att stiga 

svagt.  

Det märks fortsatt en tydlig skillnad mellan de olika delarna av staden och budgivning är inte lika 

vanligt i ytterområdena som i de centrala delarna av Malmö.  

I denna marknaden sätts högre krav på att mäklarna värderar bostäderna korrekt. I annat fall tenderar 

försäljningen att ta betydligt längre tid än normalt.  

MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Vi känner att det kommer igång mer och mer på nyproduktionsmarknaden. De bostäder som 

är inflyttningsklara säljer bra och anledningen till det är att kunden både köper och säljer i 

samma marknad. Detta tilltalar framförallt de personer som är mer oroliga.  

Bostäder med tillträden om ca 1,5–2 år säljer även de i bättre takt än tidigare månader men 

fortfarande ser man hos vissa spekulanter en försiktighet. Det bygger dels på en oro kring 

räntan samt prisutvecklingen på längre sikt men framförallt på förväntade politiska beslut som 

påverkar bostadsmarknaden.  

En annan anledning till den avvaktande marknaden är att värdet på kundernas befintliga 

bostäder är lägre idag än för ett år sedan. Kunderna har därmed lägre marginaler vilket 

påverkar deras vilja att ta risk. De vågar helt enkelt inte förvärva en nyproducerad bostad med 

tillträde om 2 år då de är än mer beroende av kontantinsatsen från deras befintliga boende.  
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Vi noterar även fler erbjudanden och diverse kampanjer från byggföretag, allt för att sälja fler 

bostäder i ett tidigt skede då byggstarterna hotas av den låga försäljningstakten.  

HOX INDEX – SVAGT STIGANDE BOSTADSPRISER I FEBRUARI 

I februari går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 0,4 procent. 

Bostadsrättsindex stiger med 0,3 och villaindex med 0,5 procent för riket. I Stockholm går 

bostadsrätterna upp med 0,7 medan villorna går ned med 0,3 procent. I Göteborg 

går bostadsrättsindex upp med 0,5 procent medan villaindex går ned med 0,3 procent. I Malmö 

stiger såväl bostads- som villaindex med 0,5 respektive 1,2 procent. 

Priserna brukar öka något under februari. Tar man hänsyn till det, det vill säga justerar för 

säsongseffekter, så ökar HOXSWE bara med 0,2 procent. Bostadsrättsindex går upp med 0,3 och 

villaindex med 0,1 procent efter säsongsrensning. Tolvmånadersförändringen för HOXSWE är 0,7 

procent. Det gäller även för villor, medan bostadsrätterna ökar med 0,8 procent. Prisnivån nationellt 

är således högre jämfört med ett år sedan för både bostadsrätter och villor, men skillnaden är mindre 

än inflationen under samma period. 

Antalet transaktioner i riket i februari var ungefär 15 procent lägre än samma månad i fjol, för både 

bostadsrätter och villor. Förra året var dock aktiviteten större än vanligt i februari inför det skärpta 

amorteringskravet som infördes 1 mars. 

I Stockholm har vi även undersökt hur bostadsrättsmarknaden rört sig under första halvan av mars. 

Jämfört med februari har priserna stigit med 0,2 procent. 

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

veckorna 2019. Sedan mitten av februari har indikatorn varit positiv och stadigt ökat till +14. 

SEB:S BOPRISINDIKATOR - BOPRISINDIKATOR LIGGER KVAR PÅ 13 

SEB:s Boprisindikator ligger kvar på 13 i mars, samma nivå som i februari. Hushållen fortsätter därmed 

att ha högre boprisförväntningar än analytikerna. 

På regional nivå är det Skåne som ligger högst, denna månad på 26. Övriga regioner återfinns i ett 

spann mellan 5 och 18. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger nu på 0,16 

procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger 

nu på 6 procent. 

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

är samma notering som föregående månad. Även andelen hushåll som tror på fallande priser, 29 

procent, och på oförändrade priser, 21 procent, är oförändrade jämfört med 

februari.  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 oförändrat jämfört med förra 

månaden. 

– Bostadsmarknaden är fortsatt avvaktande och förra månadens tydliga uppgång i förväntningarna

har inte fortsatt. Det är intressant att det är fler som ändå tror på stigande priser än på sjunkande. 

Hushållen har därmed en starkare tro på bostadsmarknaden än vad analytikerna har. Där tror de 

flesta på sidledes eller svagt negativ utveckling, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,16 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 0,16 procent. Det är 0,08 procentenheter lägre än förra månaden. 

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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– I december och januari var det stort fokus på Riksbankens första räntehöjning på sju år och det

diskuterades om en normalisering av räntan till betydligt högre nivåer än idag. Den diskussionen har 

nu lagt sig och både ekonomernas och hushållens ränteförväntningar har justerats ned, säger Jens 

Magnusson. 

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 nedgång med två 

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

rörlig ränta på sina bostadslån ligger på 21 procent, en nedgång med en procentenhet från förra 

månaden. De som enbart har rörlig ränta ökar med en procentenhet och ligger på 26 procent 

jämfört med förra månaden. 

Boprisindikatorn positiv i hela landet  

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

gör att förra månadens ökning får genomslag även den här månaden och gör att de regionala 

siffrorna stiger trots att de nationella siffrorna ligger still. Störst ökning ser vi i Skåne där indikatorn ökade 

med 16 enheter från 10 till 26. I Stockholm steg indikatorn med 6 enheter, från minus 1 till plus 5. Västra 

Götaland ökade med 2 enheter från 5 till 7. I Svealand utom Stockholm steg indikatorn med 9 

enheter, från 9 till 18. Östra Götaland steg med 7 enheter jämfört med förra månaden, till 15. 

Indikatorn ökade även i Norrland med 5 enheter från 11 till 16.  
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HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR 

Hushållens konfidensindikator steg ytterligare något i mars men ligger fortsatt klart under det historiska 

genomsnittet. Av de i indikatorn ingående frågorna var det endast synen på den egna ekonomin 

som förbättrades men denna ökning var tillräckligt stor för att väga upp de mindre rörelserna i övriga 

frågor.  

Synen på den svenska ekonomin på tolv månaders sikt är fortsatt den fråga som bidrar mest negativt 

till indikatorns nivå men även inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget påverkar mycket. Nettotalen 

för båda dessa frågor har sjunkit jämförelsevis mycket sedan september 2018 och är huvudorsaken till 

att konfidensindikatorn har fallit med cirka 10 enheter det senaste halvåret. 

Hushållens syn på hur den svenska ekonomin utvecklats det senaste året är oförändrat något mer 

negativ än normalt. Andelen hushåll som anser att det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror är 

ungefär lika stor som andelen som anser att det är fel tidpunkt. Vanligtvis är det en större andel som 

ställer sig positiva än negativa till kapitalvaruinköp i nuläget.  

En betydligt större andel hushåll än normalt uppger att de sparar i nuläget och även under de 

kommande tolv månaderna ser hushållen ljust på möjligheten att kunna spara något. Samtidigt tror 

hushållen att den svenska ekonomin kommer att försämras på tolv månaders sikt och arbetslösheten 

förväntas öka.  

Den egna ekonomin förväntas bli något bättre det kommande året men liksom i februari är det 

något fler hushåll som planerar att minska sina kapitalvaruinköp än vad det är som planerar att öka 

sina inköp.  

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt sjönk, från 3,5 

procent i februari till 3,1 procent i mars. Samtidigt har förväntningarna på den rörliga bo-stadsräntan 

justerats ner 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                      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 

stefan.strahle@nytthem.se                      marie.guregard@nytthem.se              anna.jermander@nytthem.se 
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