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MARKNADSRAPPORT JUNI 2019 
ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER 

Hemnet: Rekordhögt utbud av bostäder – ”försäljningsrekord” 

Utbudet av bostadsrätter på bostadssajten Hemnet är rekordhögt, men försäljningen har också ökat. Ställer 

man utbudet i relation till antalet affärer, omsättningshastigheten, kan man se att utbudet i maj omsattes i den 

snabbaste takten sedan nedgången på bostadsmarknaden hösten 2017. 

"Vi hade ett utbudsrekord i maj, men också ett försäljningsrekord. Vi ser hur omsättningshastigheten är den 

snabbaste sedan hösten 2017. Det ser vi som en positiv indikation för marknaden, särskilt i kombination med 

att andelen misslyckade affärer minskade i maj. Dessutom gick bostadspriserna upp. Att köpare och säljare har 

lättare att hitta varandra, trots att priserna stiger är något att ta fasta på", säger Erik Holmberg, analytiker vid 

Hemnet, till Nyhetsbyrån Direkt.  

I maj skulle det ta 2,4 månader att sälja alla bostadsrätter som fanns annonserade på Hemnet, den snabbaste 

omsättningshastigheten sedan hösten 2017. Hittills i juni har också utbudet omsatts snabbare än motsvarande 

period i fjol.  

Du håller i din hand vår rapport över den 

svenska bostadsmarknaden för juni. 

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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Ytterligare något av ett trendbrott, enligt Erik Holmberg, är att utbudet i maj omsattes snabbare i Stockholm, 

2,3 månader, än i riket. 

"Att tiden det tar för att omsätta utbudet i Stockholm nu är under den i riket är anmärkningsvärt. Marknaden 

har ju varit trögare i Stockholm, där kreditrestriktioner och amorteringskrav slagit extra hårt på 

försäljningsvolymerna", säger han. 

Antalet misslyckade affärer har samtidigt sjunkit på sistone och i maj var det 22 procent av annonserna för 

bostadsrätter som togs bort från Hemnet utan att bostaden sålts. I Stockholm var motsvarande andel 24 

procent.  

"Normalt sett brukar andelen misslyckade affärer öka i maj, men nu går den i stället ned. Detta är en tydlig 

signal om att köpare och säljare har lättare att enas. Man får dock lägga in brasklappen att det fortsatt är 

historiskt höga nivåer för misslyckade affärer och det tar en lång tid att omsätta utbudet jämfört med för ett par 

år sedan. Men trenden går i en positiv riktning för marknaden, vi ser fortsatt små, små steg mot en mindre trög 

marknad", säger Erik Holmberg. 

Hittills i juni har andelen misslyckade affärer ökat något, vilket är säsongsmässigt, och andelen är klart lägre än 

motsvarande period i fjol, både i riket och i Stockholm. 

Bostadsbyggandet i Sverige fortsätter att minska 

Enligt boverkets prognos påbörjas omkring 49 000 bostäder i år, vilket är elva procent färre än i fjol. Nästa år 

spås siffran falla ytterligare, till 46 500. Antalet påbörjande hyresrätter minskas under detta året, enligt 

Boverket, men dessa svarar ändå för nästan hälften av produktionen. Antalet påbörjade bostadsrätter halveras 

i år jämfört med året före. Samtidigt väntas antalet småhus bli 30% färre. ”Byggandet utvecklas olika i landet 

och Boverket bedömer att den höga byggtakten håller i sig i år i Storgöteborg. I Stormalmö inleds en 
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mjuklandning efter några år med hög byggtakt. I Storstockholm påbörjas ungefär hälften så många bostäder 

som 2017, när byggandet av bostadsrätter fortsätter att falla” Kreditåtstramningar för bostadsrätter och 

osäkerheten kring det statliga investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder nämns som delorsaker till 

att byggandet minskar. 

SBAB: Stora obalanser på bomarknaden – "mycket stor utmaning" 

Bostadsbristen i Sverige uppgår till 160 000 bostäder. Samtidigt växer befolkningen i rekordtakt. 

Det är en utveckling som går i otakt med att byggandet faller, enligt bolånebanken SBAB. 

 I en ny rapport går SBAB:s chefsekonom Robert Boije tillsammans med bankens analytiker Sten Hansen 

igenom dagens bostadssituation. Slutsatsen är att Sverige senast hade en hygglig balans på bostadsmarknaden 

runt 2010. Sedan dess har obalanserna ökat. 

”Vi har kommit fram till ett underskott på 160 000 bostäder. Det är troligtvis i underkant, eftersom den snabba 

urbaniseringens effekter är svåra att beräkna”, säger Robert Boije. 

Analysen utgår från faktorer som bostadsutbudet, boendetäthet i olika åldersgrupper och hushållens 

betalningsförmåga. Bostadsbristen beror på en hög och ihållande befolkningstillväxt sedan 2006. Och den 

fortsätter. 

”Vi har en mycket stor utmaning framöver då befolkningen väntas öka med 1 miljon personer fram till 2030. 

Det är olyckligt att nyproduktionen nu sjunker så kraftigt”, säger Robert Boije. 

Sveriges befolkning växer med cirka 100 000 personer om året, vilket är en tillväxttakt på 1 procent. Under de 

senaste 70 åren har tillväxttakten i snitt uppgått till 0,55 procent. 

Vad kan man göra för att få balans på bostadsmarknaden? 

”Det finns inga lågt hängande frukter, istället är det en mängd åtgärder som måste till.” 

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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”Grundproblemet är att bostäder är för dyra för flera grupper, som invandrare, frånskilda och unga hushåll. 

Det gäller både för hyresrätter och ägda bostäder”, säger Robert Boije. 

Samtidigt lägger svenska hushåll i genomsnitt en förhållandevis låg andel av sina disponibla inkomster på 

boendet. Under slutade på 1990-talet toppande andelen runt 32 procent, men i dag har siffran fallit tillbaka till 

24 procent. 

”Istället är det allt striktare krav på bankernas kreditgivning för bostadsändamål som gör att många hushåll nu 

mer än tidigare är begränsade av sina löpande inkomster i valet av bostad”, säger Robert Boije. 

Han pekar på att amorteringskraven har slagit hårt mot efterfrågan. 

”Tar du bort amorteringarna skulle många fler hushåll än i dag ha råd med en bostad.” 

Bör kreditbegränsningar som amorteringskrav förändras? 

”Jag är inte för att slopa alla kreditrestriktioner men en modell där man amorterar allt över 70 procents 

belåning på 15 år vore bra.” 

STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN 

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

villor steg även det med 0,8 procent.  

Enligt SEB-bankens boprisindikator steg stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna med 13 enheter, från 

10 till 23. Stockholm var därmed den region som ökade mest. 

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

I Stockholm har utbudet varit stort men även antalet försäljningar har varit högt. Detta i kombination med svagt 

stigande priser visar på en stark och stabil marknad. Nu när sommaren är här minskar utbudet kraftigt. När 

utbudet efter sommaren ökar igen ser efterfrågan och utbud ut att vara i fortsatt balans då antalet bostäder 
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som förblir osålda stadigt sjunkit under våren. Det borde minska risken för en utbudschock i höst. Frågetecken 

finns dock över hur osåld färdigställd nyproduktion påverkar vissa områden under hösten. Där kan utbudet 

mycket väl bli större än efterfrågan. 

Försäljningstiden har kortats men är fortsatt längre än tiden innan prisnedgången. En bidragande orsak till det 

är handläggningstiden hos bankerna. Det kan ta upp till en vecka för en köpare att få besked från banken.  

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Liksom på successionsmarknaden märker vi ett ökat intresse och mer positiv attityd hos nyproduktionskunderna. 

Kunderna vill dock fortsatt sälja i samma marknad som de köper i varför störst intresse finns i de projekt som 

har tillträde inom 6 månader. Undantaget är de helt nya projekten vi säljstartade under våren som har fortsatt 

stort intresse trots tillträde 2021/22. Känslan överlag är mer positiv än för några månader sedan vilket, om 

successionsmarknaden fortsätter sin stabila utveckling, ökar förutsättningarna för en bra höst med tilltagande 

nyproduktionsförsäljning. Vår bedömning är att områden med stort utbud av färdigställd nyproduktion kommer 

ha en fortsatt utmanande marknad i höst. Däremot kommer projekt med unikt, attraktivt läge och/eller tydlig 

särprägling ha lättare att hitta kunder. 

GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg steg med 0,9 procent jämfört med föregående månad. Villaindex 

steg med 0,3 procent. Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna steg med 7 enhet från 22 till 29.  

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Stämningen bland Göteborgs bostadsägare blir allt muntrare. På tre månader har priserna för privata 

lägenheter och villor utvecklats starkt, visar Valueguards färska statistik. Och närmare häften av stadens 

bostadsägare räknar med ytterligare prisuppgångar framöver. 
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De svenska storbankernas prognoser om en fördjupad dipp på bostadsmarknaden verkar ha kommit på 

skam. I stället för billigare hus och bostadsrätter har vårmånaderna bjudit på stigande bostadspriser, inte 

minst i Göteborg. – Det är helt klart en bred försiktig återhämtning av bostadsmarknaden, säger SBAB;s 

chefsekonom Robert Boije. I maj ökade värdet på bostadsrätter i staden med 0,9 procent, enligt Valueguards 

senaste siffror. Och jämfört med för tre månaders sedan har privata lägenheter blivit 2 procent dyrare, visar 

undersökningen. – Det finns ett uppdämt behov av att byta bostad och vi upplever att bostadsmarknaden i 

Göteborg är klart mer positiv än för ett år sedan. Det stora utbudet ser vi nu sväljas av en ökad efterfrågan. 

Vi ser också att allt fler nu förbereder sina bostäder till försäljning. Trycket på marknaden syns ännu mer på 

villabeståndet. Efterfrågan är störst på villor samt bostadsrätter i centrala Göteborg. Bostäder som inte kräver 

renoveringar är mer eftertraktade eftersom köparna vill undvika att ta högre lån än nödvändigt pga 

amorteringskravet. Enligt en Sifo-undersökning svarar närmare 48 procent av bostadsägare i Gbg att 

bostadspriserna ska upp ytterligare de närmaste tolv månaderna. 

GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Intresset ökar kring nyproduktion och vi ser fler reservationer och förfrågningar på pågående projekt, dock är 

det fortfarande segt med bankernas handläggningstid. Vi ser också att fler byggherrar planerar att starta sina 

projekt under hösten, som man från början hade tänkt skjuta på.  

Byggbolagen tvingas vara kreativa för att få sina bostadsrätter sålda och kommer ut med olika spännande 

koncept. Det kan vara gemensamma ytor som takterrass, övernattningslägenhet, festrum, entré som fungerar 

som en lounge med sittmöbler och en samlingsplats för möten m.m. 

Finansieringen är det svårare att hjälpa till med, så länge priserna på nya bostadsrätter är höga. HSB gör ett 

försök med att betala halva insatsen för ungdomar. De går in som delägare med unga bosparare. Projektet 

är för unga mellan 19-29 år. För att vara med så måste man vara bosparare i HSB. Modellen ska testas i 

bostadsrättsföreningen Brf Blanka på Lindholmen, ett 20-tal lägenheter är med i testprojektet. 
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I områden där man är ensam om nyproducerade lägenheter går det lättare att locka köpare, dock finns det 

höga krav från spekulanterna, inget minus får finnas.  

MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 
Prisutvecklingen fortsätter att stiga stabilt såsom föregående månad. I centrala Malmö respektive 

ytterområden steg priserna med 0.7% enligt Valueguard. För villor så steg priserna med 1.4% enligt 

Valueguard.  

För första gången sedan September föregående år så tror fler av Hemnets besökare på stigande priser än på 

prissänkningar. 25% tror på stigande priser medan 21% tror på prissänkningar. Även SEBs boprisindikator 

fortsätter att stiga för tredje månaden i rad och indikatorn ligger på 42 vilket är högsta siffran i landet.   

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Efterfrågan fortsätter att vara stabil på successionsmarknaden och utbudet är även det snarlikt föregående 

månad. I vissa områden där konkurrensen är hög med flera bostäder ute till försäljning märker vi att det tar 

något längre tid att sälja. Detta då kunderna har fler att välja mellan och besluten tar längre tid. Hemnet visar 

på statistik att kunderna tror på högre priser framöver och detta för första gången sedan september 2018. 

Detta märker vi av i budgivningar som är fortsatt vanligt förekommande i vissa områden där konkurrensen 

inte är så hög. 

På småhus är budgivningar mer förekommande än för bostadsrätter och det syns också på småhuspriserna 

som stiger i snabbare takt än vad det gör för bostadsrätter.  

MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Senaste månaden märker vi ett större intresse på nyproduktion än tidigare. Den generellt positiva 

synen på prisutvecklingen tillsammans med att budgivning sker oftare brukar leda till att kunder som 
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inte har ”bråttom” väljer nyproduktion före succession då priserna är fasta och kunderna slipper 

budgivning.  

I vissa områden där utbudet på nyproduktionsmarknaden är stor märker vi att det tar något längre 

tid då kunderna har fler bostäder att välja mellan. Bostäderna som är inflyttningsklara fortsätter att 

säljas i bra takt.  

HOX INDEX – BRED MEN MÅTTLIG UPPGÅNG I MAJ 

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

0,7 procent i riket medan bostadsrättsindex stiger med 0,6 procent. I Stockholm går både villa- och 

bostadsrättsindex upp med 0,8 procent. I Göteborg stiger villaindex med 0,3 procent och bostadsrättsindex 

med 0,9 procent. I Malmö stiger både villa- och bostadsrättsindex litet mer, med 1,4 respektive 1,2 procent. 

Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av juni i Stockholm och 

Göteborg. I Göteborg sjunker då priserna med 1 procent medan de står still i Stockholm, om än med en 

tendens till uppgång i huvudstaden. Efter justering för säsongseffekter är ungefär lika starka.  

Sedan januari har HOXSWE stigit med 2,6 procent. Det är en ökning liknande vårarna 2016 och 2017 och 

står i kontrast mot samma period förra våren då marknaden stod still. I maj brukar det ske relativt många 

försäljningar, särskilt för villor men även för bostadsrätter. Antalet försäljningar i riket under maj månad var 

37 procent högre än snittet under de tre föregående månaderna. Motsvarande siffra för 2018 var 18 procent 

och 2017 var den 23 procent. Kombinationen av hög volym och prisuppgång är ett styrketecken. 

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel är differensen mellan de som tror på uppgång och 

nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Indikatorn har legat på runt +25 mellan april 

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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och de två första veckorna av juni. Det betyder att 25 procentenheter fler mäklare i panelen tror på uppgång 

än på nedgång. 

SEB:S BOPRISINDIKATOR - HUSHÅLLEN TROR ALLTMER PÅ STIGANDE BOSTADSPRISER 

SEB:s Boprisindikator stiger för tredje månaden i rad. Uppgången är 5 enheter från föregående månad 

och indikatorn ligger i juni på 32. På regional nivå ser vi tydliga uppgångar i alla regioner utom Östra 

Götaland som ligger kvar på samma nivå som förra månaden. Skåne ligger denna månad i topp på 42. 

Övriga regioner återfinns i ett spann mellan 23 och 34. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om 

ett år ligger kvar på samma nivå som i maj, 0,12 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 51 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 med 3 

procentenheter och hamnar på 19 procent. Andelen som tror på oförändrade priser minskar marginellt i juni 

och ligger på 20 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och 

andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 32, vilket är en ökning med 5 

enheter jämfört med förra månaden. 

– Vi ser just nu en kraftfull återhämtning i svenskarnas förväntningar på bostadsmarknaden. Sedan årsskiftet

har Boprisindikatorn stigit med 32 enheter och är nu tillbaks på mer normala nivåer efter nedgångar under

2017 och 2018. Nu är det åter mer än hälften av som tror på stigande priser medan mindre än en femtedel

tror att priserna kommer att sjunka det närmaste året. Diskussionen om fortsatt hushållens syn på

utvecklingen, 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 oförändrat jämfört med förra månaden. 

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 två procentenheter från förra 

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

på 22 procent jämfört med föregående månad 20 procent. De som enbart har rörlig ränta ökar med tre 

procentenheter och ligger på 26 procent jämfört med förra månaden. 

– Det är fortfarande tydligt att många väljer mellan helt rörliga och helt bundna räntor. Det kan finnas bra skäl

till det men för de flesta skulle det vara bra att tänka lite mer både och. Det är trevligt att dra nytta av dagens

extremt låga ränteläge men att ligga med helt rörlig ränta på ett stort lån medför också risker. Att blanda

lånedelar med rörlig och bunden ränta, är ett sätt att både ha glädje av dagens låga räntor och gardera sig

för framtidens hittills okända ränteläge, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn positiv i hela landet 

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

ser vi i Stockholm, där indikatorn ökade med 13 enheter från 10 till 23. I Skåne steg indikatorn med 10 

enheter, från 32 till 42. Västra Götaland, Svealand utom Stockholm och Norrland ökade alla under juni 

månad. Västra Götaland från 22 till 29, Svealand utom Stockholm från 23 till 31 och Norrland från 23 till 28. 

Endast Östra Götaland låg kvar på samma nivå som förra månaden, 34 enheter. 
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HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR  
Hushållens konfidensindikator steg i juni men ligger fortsatt under det historiska genomsnittet. Frågorna om den 

egna ekonomin bidrog positivt till förändringen i indikatorn medan det motsatta gällde för frågorna som rör 

den svenska ekonomin. Hushållens syn på den svenska ekonomin på tolv månaders sikt är betydligt mer 

pessimistisk än normalt och är den som fråga som bidrar mest negativt till indikatorns nivå. Den jämförelsevis 

negativa inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget påverkar dock också en hel del. Synen på den egna 

ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan är den enda av de fem frågorna i indikatorn som ligger över 

sitt historiska genomsnitt.  

För fjärde månaden i rad blev hushållen mer negativa om den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv 

månader sedan. Trenden har varit nedåtgående sedan i början av 2018.  

Ungefär lika många hushåll anser att det är rätt som fel tidpunkt att köpa kapitalvaror i nuläget. 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 tror 

jämförelsevis många att de kommer att kunna spara något. Liksom i maj är förväntningarna på hushållets 

kapitalvaruinköp det närmaste året något mer återhållsamma än normalt.  

Hushållen förväntar sig ökad arbetslöshet i Sverige de närmaste tolv månaderna. Detta samtidigt som 

jämförelsevis många bedömer att risken för att själv bli arbetslös har minskat de senaste tolv månaderna. 

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt sjönk, från 3,6 procent i maj till 3,4 procent i juni. 

Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan på ett och två års är i stort sett oförändrade medan 

ränteförväntningarna på fem års sikt justerades upp något. 
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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  

stefan.strahle@nytthem.se 

072-200 75 70

marie.guregard@nytthem.se

070-459 22 90

Labinot.krasniqi@nytthem.se
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