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MARKNADSRAPPORT APRIL 2019 
ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER 

Bolånen skyhöga – men fler amorterar 

Det nya amorteringskravet har gjort att andelen riktigt högt belånade hushåll har minskat. Enligt 

Finansinspektionens senaste rapport över den svenska bolånemarknaden har svenskarna totalt skulder 

på hisnande 4 025 miljarder kronor. Motsvarande ungefär 85% av Sveriges samlade BNP. Den absoluta 

majoriteten av skulderna, 82%, är bolån. Slutsatsen i rapporten bygger bland annat på stickprov av 

totalt 24 156 svenska hushåll som tog nya bolån under två utvalda perioder i fjol. De hade i snitt en 

disponibel inkomst på 45 339 kronor i månaden – och en skuld på 2,2 miljoner kronor. De testade 

hushållens bostad var å andra sidan värd i genomsnitt 3,1 miljoner kronor. Skulderna och bostadsvärdet 

är naturligtvis betydligt högre i storstäderna och allra högst i Stockholm. I huvudstaden hade hushållen 

som tog nya lån i snitt en skuld på 3,1 miljoner kronor och en bostad med ett marknadsvärde på 4,7 

miljoner kronor.  Göteborgarna ligger strax därefter i skuldligan – här hade de testade hushållen i snitt en 

skuld på 2,7 miljoner kronor och en bostad värd 4,1 miljoner kronor. Den disponibla inkomsten låg 

samtidigt på 47 925 kronor per månad, några tusenlappar under stockholmarnas på 50 848 kronor. Även 

om hushållens skuldsättning fortfarande är mycket hög, menar Finansinspektionen att svenskarna 
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generellt klarar både högre räntor och lägre konjunktur. De stresstester myndigheten gjort på 

svenskarnas privatekonomi visar till exempel att de flesta hushåll har goda marginaler. 

Allt fler säljer först på en trögare marknad  

Tuffare bolåneregler gör att allt fler väljer att sälja sin befintliga bostad först innan man köper en ny. 

Hemnet har för SVT Nyheter genomfört en enkät bland sina besökare med över 7 300 svarande. Den 

visar att fyra av tio som både sålt och köpt senaste året valde att sälja sin bostad först och köpa nästa 

sen. De tuffare bolånekraven tvingar inte bara fler att sälja först. De gör det också tuffare för en del att 

låna till renovering. Mäklarsamfundets senaste undersökning bland sina medlemmar visar att 

renoveringsobjekt är stendött medan topprenoverat står extra högt i kurs. Flera medlemmar hos 

Mäklarsamfundet berättar att många banker slutat att låna ut till renovering, enligt Björn Wellhagen, vd 

för Mäklarsamfundet. 

Allt färre påbörjade bostäder – lägst sedan 2014 

För första gången sedan 2014 faller antal påbörjade bostäder till under 40 000 nästa år. Det spår 

Sveriges Byggindustrier i Byggkonjunkturen som kom i april. Prognosen visar att tappet från 63 000 under 

konjunkturtoppen 2017 till 39 500 nästa år är nästan 40%. Högkonjunkturen är över. Politik, näringsliv och 

fackliga organisationer måsta samla sig för att återställa tempot i samhällsbyggandet, säger Catharina 

Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier, i ett uttalande. Bara mellan 2017-2018 föll nyproduktionen 

av bostadsrätter med över 30 procent. Bostadsbyggandet hänger inte med befolkningsökningen. 

Sverige har vuxit med nästan en halv miljon invånare sedan 2014. Samtidigt är nyproduktionen av 

bostäder tillbaka på samma låga nivåer som innan uppgången. Allt fler unga vuxna kan inte köpa en 

första bostad utan tvingas ut på en dyr andrahandsmarknad. Ökad sysselsättning, ökade disponibla 

inkomster, rekordlåga räntor och stark befolkningsutveckling kunde inte hävda sig. 
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STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN 

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

Index för villor steg med 1,1 procent.  

Enligt SEB-bankens boprisindikator sjönk stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna något, från 5 

till 3.  

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Stockholmsmarknaden är i stort sett oförändrad jämfört med mars. Totalt har det varit något färre 

försäljningar denna månad jämfört med samma månad förra året. Helgerna under våren brukar göra 

marknaden slagig vilket märktes i april med påskhelgen. Även om marknaden är stabil skapar kräsna 

köpare en klart differentierad marknad. Det är en fortsatt tydlig prisskillnad mellan objekt som har ”alla 

rätt” och de som i köparens ögon har brister. Andelen bostäder som förblir osålda är dock relativt låg 

vilket är en förbättring från förra månaden 

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Försäljningsmässigt är det de projekt som har kortare tid än 6 månader till tillträdet och som har justerat 

priserna till rådande marknad som har en god försäljning. Köparna kan då sälja sitt nuvarande boende i 

samma marknad eller så har de redan sålt sitt gamla boende och har temporära boenden 

(hyresrätt/fritidshus) i avvaktan på tillträdet. 

De nya projekt som säljstartarts har haft en blandad försäljningsframgång. De projekt som har ett unikt 

läge och där prisnivån av spekulanterna uppfattas som attraktiv har haft en god försäljningstakt trots 

minst 2 år till inflyttning. Andra nystartade projekt har betydligt svårare att finna köpare. Gemensamt för 

dem är att de är belägna i områden med stort utbud av nyproduktion samt har en prisnivå som inte är 

lägre än befintlig osåld nyproduktion med kortare tillträde.  

Vi har även haft säljstartat ett projekt med ägarlägenheter vilket har rönt mycket stort intresse. 

Ägarlägenheter är en upplåtelseform som vi tror mycket på då den öppnar upp för nya kundgrupper.   

Vi samarbetar med Erik Olsson 
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GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg steg med 0,8 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex steg med 1,5 procent. Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna steg med 5 enhet 

från 7 till 12.  

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 

 Priset på bostadsrätter i Göteborg steg i mars, för tredje månaden i rad. För bostadsrätter ökade 

priserna med 0,5% i centrum, senaste månaden, 1,2% för ytterområdena och 1,5% för villorna. Samtidigt 

ökar utbudet. 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 7,1% i centrum, 7,6% i förorten och 

2,8% för villorna i Göteborgsregionen.  

I Göteborg har utbudet stabiliserats på en nivå som ger en balanserad marknad. Flera mäklare 

bevittnar att marknaden är klart positivare igen och att fler affärer slutförs. Det kan vara ett trendbrott 

med ökad efterfrågan och att konsumenterna är mindre avvaktande än tidigare.  

GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Intresset för nyproduktion ökar i de projekt som börjar närma sig inflyttning. Dock är det fortfarande så 

att spekulanterna försöker med näbbar och klor övertyga banken om att få ett lånelöfte. Det krävs 

mycket arbete även från mäklaren i form av underlag som kostnadskalkyler, ekonomisk plan och 

amorteringsplaner för bostadsrättsföreningens gemensamma lån. Ärenden går ofta upp till en högre 

nivå där banktjänstemannen behöver beslut från bankens kreditnämnd.  

Vi har flera kunder i det dyrare segmentet, där lägenheterna har ”alla rätt”. Denna kundgrupp har sin 

finansiering klar, antingen genom sin nuvarande bostad eller genom sin sysselsättning i egna företag. 
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MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i centrala Malmö steg med 0.6 procent respektive 1.2 procent i 

ytterområden enligt Valueguard jämfört med föregående månad. Villapriserna är desto stabilare med 

enbart 0.4 procent värdeökning enligt Valueguard. Antalet hushåll som tror på stigande priser är 

fortfarande stabilt med 25 jämfört med föregående månads 26 enligt SEB:s Boprisindikator.  

 

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Efterfrågan är fortfarande stabil på successionsmarknaden. Köparna är selektiva och väldigt 

noggranna i valet av bostad. Detta har satt stora krav på mäklarna i samråd med säljarna om 

prissättningarna av bostäderna. Allt fler bostäder tenderar att ha längre liggtider på Hemnet och det 

tyder på att priserna på dessa objekt är övervärderade alternativt att säljarna har höga krav på 

slutpriset.  

Budgivning är fortfarande vanligt förekommande men man märker också skillnad mellan område till 

område. Budgivning är än mer förekommande på småhus då utbudet är lägre jämfört med 

bostadsrätter.  

 

MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Intresset för nyproduktion fortsätter att öka och vi ser allt fler visningsbesökare på visningarna. 

De bostäderna som har långa tillträdestider fortsätter att öka i försäljningstakt, framförallt på 

småhus. Det som lockar är att då kan köpa till fasta priser istället för på den öppna marknaden 

vilket då tenderar att gå högt i budgivning pga. Rådande utbud på successionsmarknaden.  

Även bostäder som är inflyttningsklara säljs av i snabb takt efter att man publicerar de på den 

öppna marknaden. Erbjudanden som byggarna lanserar har visat sig övertyga de mest osäkra. 

För vissa har dessa erbjudanden setts som en bonus istället för ett avgörande om att köpa 

bostaden eller inte.  
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HOX INDEX – FORTSATT MÅTTLIG MEN BRED UPPGÅNG PÅ BOSTADSMARKNADEN I MARS 

I mars går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 0,7 procent. 

Bostadsrättsindex stiger med 0,5 och villaindex med 0,8 procent för riket. Boprisindex stiger för både 

bostadsrätter och villor i alla tre storstäder. I Stockholm går bostadsrätterna upp med 0,4 och villorna 

med 1,1 procent. I Göteborg stiger bostadsrättsindex med 0,8 procent och villaindex med 1,5 

procent. Även i Malmö stiger såväl bostadsrätts- som villaindex, med 0,8 respektive 0,4 procent. En 

uppgång i mars är vanligt. Tar man hänsyn till det, det vill säga justerar för säsongseffekter, ökar 

HOXSWE endast med 0,4 procent. Villaindex stiger med 0,5 procent och bostadsrättsindex för riket 

faller med 0,2 procent efter säsongsrensning. 

Antalet transaktioner i mars var ungefär 10 procent högre än samma månad i fjol, men då var det 

också lågt efter att amorteringskravet skärpts. Jämfört med hela första kvartalet i fjol var antalet 

transaktioner istället några procent lägre första kvartalet i år. I Stockholm var antalet transaktioner 

första kvartalet i år 5-10 procent lägre än samma period både i fjol och 2017, både för bostadsrätter 

och villor. Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av 

april i rikets två största kommuner. I Göteborg stiger halvmånadsindex med 1 procent medan det i 

Stockholm står i princip oförändrat. Det lutar emellertid åt en liten uppgång i huvudstaden. 

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel har ökat från mitten av februari till slutet av mars 

och därefter hållit sig stabil under de två första veckorna av april. Det betyder att fler mäklare i 

panelen tror på uppgång än på nedgång. 

SEB:S BOPRISINDIKATOR - HUSHÅLLEN TROR ALLTMER PÅ STIGANDE BOSTADSPRISER   

SEB:s Boprisindikator stiger i april. Uppgången är 5 enheter från föregående månad och indikatorn är nu 

18. På regional nivå är det Östra Götaland som ligger högst, denna månad på 27. Övriga regioner

återfinns i ett spann mellan 3 och 25. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger nu 

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.  



 Nytt Hem Marknadsrapport april 7 

på 0,13 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har ökat från förra månaden och ligger 

nu på 7 procent. 

Av de tillfrågade hushållen svarar 44 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är 

en ökning med 2 enheter från föregående månad. Andelen som tror på fallande priser har minskat och 

hamnar på 26 procent, vilket är 3 enheter lägre än förra månadens 29 procent. Andelen som tror på 

oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som i mars, 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 18, vilket är en ökning med 5 enheter jämfört med förra månaden. 

– De senaste månaderna har hushållen varit mer positiva till bostadsmarknaden än vad analytikerna

varit. Det börjar också dyka upp en del statistik som antyder att hushållens lite mer positiva syn kan vara 

motiverad. De senaste siffrorna pekar på både fler avslut och svagt stigande priser. Samtidig väntar 

fortfarande en hel del nyproduktion på att komma ut på marknaden vilket kan pressa priserna, så det är 

för tidigt att dra säkra slutsatser   säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,13 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 0,13 procent. Det är 0,03 procentenheter lägre än förra månaden. 

– Hushållen fortsätter att justera ned sina ränteförväntningar och vi ser nu den lägsta noteringen på sex

månader. Vi ser också ett minskat gap mellan hushållens förväntningar och den faktiska reporäntan. 

Den differensen är nu den minsta sedan oktober 2014. På ett års sikt är nu hushållens förväntningar på 

reporäntan bara 0,13 procentenheter högre än Riksbankens egen prognos på noll procent, vilket också 

det är en ovanligt liten marginal, säger Jens Magnusson. 

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan  

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att 

binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med en procentenhet 

från förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina 

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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bostadslån ligger kvar på 21 procent jämfört med föregående månad. De som enbart har rörlig ränta 

ökar med en procentenhet och ligger på 27 procent jämfört med förra månaden. 

Boprisindikatorn positiv i hela landet  

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

ökning ser vi i Östra Götaland där indikatorn ökade med 12 enheter från 15 till 27. I Norrland steg 

indikatorn med 6 enheter, från 16 till 22. Västra Götaland ökade med 5 enheter från 7 till 12. I Svealand 

utom Stockholm backade indikatorn med 5 enheter, från 18 till 13. Stockholm och Skåne backade med 

2 respektive 1 enhet jämfört med förra månaden, till 3 respektive 25. 

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR 

Hushållens konfidensindikator steg något för tredje månaden i rad men ligger fortsatt under det 

historiska genomsnittet. Av de i indikatorn ingående frågorna var det frågan om förväntningarna på 

den egna ekonomin på tolv månaders sikt som förbättrades mest. 

Det är just nu ovanligt stor skillnad mellan utfallet i frågorna i hushållsbarometern. Hushållen är 

betydligt mer positiva än normalt om den egna ekonomin i nuläget, medan förväntningarna på hur 

den svenska ekonomin kommer att utvecklas det närmaste året är mycket pessimistiska. Även 

förväntningarna på arbetslösheten i Sverige är fortsatt pessimistiska.  
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Andelen hushåll som tror sig kunna spara något under de kommande tolv månaderna är fortsatt 

jämförelsevis stor och risken att själv bli arbetslös bedöms ha minskat ytterligare. Samtidigt har 

hushållen något återhållsamma planer för kapitalvaruinköp och andelen hushåll som uppger att de 

sparar i nuläget är jämförelsevis hög. Andelen hushåll som anser det fördelaktigt att spara i nuläget 

ökade jämförelsevis mycket och nettotalet för frågan hamnar därmed över det historiska 

genomsnittet för första gången på fem år.  

Andelen hushåll som bedömer det som troligt att de kommer renovera sin bostad  

inom tolv månader minskade i april. Samtidigt tror ungefär lika många hushåll som i januari att de 

kommer att köpa en ny bil eller byta bostad under det närmaste året.  

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt steg, från 3,1 

procent i mars till 3,4 procent i april. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan är i stort sett 

oförändrad 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 

0709-230 240  072-200 75 70 070-459 22 90

stefan.strahle@nytthem.se marie.guregard@nytthem.se      Labinot.krasniqi@nytthem.se 

mailto:Labinot.krasniqi@nytthem.se
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