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MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2019

  
ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER  

 

BUDPREMIEN ÖKAR 

En sammanställning som Hemnet gjort visar att budtemperaturen, skillnaden mellan utgångspris och 

slutpris, tickat stadigt uppåt. 

I Stockholms innerstad steg den så kallade budpremien till 10 procent i början av augusti för första 

gången sedan september 2017 - det vill säga strax före prisfallen i slutet av samma år. Även i riket som 

helhet har budpremien tagit revansch och stigit till 6 procent - den hetaste nivån sedan oktober 2017. 

”Högre budpremier är ett av flera tecken vi har sett på en piggare marknad”, säger Staffan Tell. 

”Andelen köpare som tror på stigande priser är nu också på den högsta nivån sedan september 2017 – 

29 procent, enligt Hemnets mätningar. 17 procent tror på lägre priser.” 

Den oroliga sommarbörsen väger lätt i jämförelse med nya signaler om fortsatt låga boräntor i skuggan 

av Feds räntesänkning och sjunkande marknadsräntor, resonerar Staffan Tell. 

Du håller i din hand vår rapport över den 

svenska bostadsmarknaden för augusti. 

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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”Det behövs nog ganska stora störningar på börsen för att den ska tynga bostadsmarknaden. Vår 

erfarenhet säger oss däremot att köpare framför allt tittar på boränteutsikterna. De påverkar ofta den 

egna ekonomin mer direkt.” 

Vad säger de här tecknen om prisutvecklingen i höst? 

”Vår prognos är att vi troligen har ett relativt högt utbud i höst och mycket pekar också på en hög 

aktivitet, många försäljningar. Sannolikt får vi en stabil prisutveckling. Som det ser ut just nu är det ganska 

osannolikt med några större prisfall.”  

 

Det såldes rekordmånga bostadsrätter via bostadssajten Hemnet i juli och även augusti ser ut kunna bli 

en rekordmånad. Det har aldrig tidigare sålts så många bostadsrätter under de första tre veckorna i 

augusti som i år. 

”Försäljningen är på höga nivåer och det återstår nu att se om även augusti blir en rekordmånad. Det 

kan delvis förklaras av ett högt utbud, men vi ser också andra tecken på att köparna är på hugget: 

Budpremien har stuckit iväg, det är fler som tror på stigande priser och vi har haft besöksrekord på 

Hemnet”, säger Hemnets talesperson Staffan Tell 

Så långt tillbaka som Hemnet har jämförbar statistik, sedan 2014, har det aldrig tidigare sålts så många 

bostadsrätter i Sverige under perioden 1-21 augusti som i år. Jämfört med motsvarande period i fjol 

såldes det 10 procent fler bostadsrätter i år. 

 

BOLÅNEUNDERSÖKNING LUGNAR SBAB MEN OROAR FINANSINSPEKTIONEN 

SBAB har låtit göra en Sifoundersökning om ränteuppgångar som visar att hushållen skulle klara dem 

ganska väl. 

– I vår enkätundersökning säger majoriteten av de svarande att man klarar en ränteuppgång ganska 

väl ända upp till 3000 kronor i månaden, säger Robert Boije, SBAB:s chefsekonom. 

22 procent av de tillfrågade skulle dra ned på amorteringarna vid en räntehöjning på 3000 kronor, vilket 

han menar också är en del av sparandet. 
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– Och en viktig faktor i Sverige om man jämför med andra länder som fått problem vid stora 

ränteuppgångar, det är just att hushållen här har väldigt högt sparande. Det hade man inte i länder 

som Danmark, Storbritannien och USA som tidigare fått problem med fallande konsumtion när räntorna 

gått upp. 

Robert Boije anser att den bild som Riksbanken visar upp inte stämmer överens med undersökningen. På 

Finansinspektionen menar man dock att undersökningsresultatet ger stöd för deras oro mätt i antalet 

hushåll istället för procent. 

– Även vid en ökning på 1000 kronor upplever en procent att de behöver flytta. Det handlar om 

tiotusentals hushåll som då skulle behöva flytta. Det är alarmerande och skulle få makroekonomiska 

konsekvenser, säger chefsekonomen Henrik Braconier. 

 

SBAB TROR ATT RÄNTEHÖJNING DRÖJER 

Just nu förväntar sig SBAB att nästa räntehöjning från Riksbanken dröjer till april 2022. Det är längre fram 

än vad man tidigare sagt och dels beror det på hur omvärlden börjat tro mer på en kommande 

lågkonjunktur. – Minusräntorna som man ser ute i Europa på statsobligationer med så långa löptider som 

ända upp till 30-50 år och i vissa fall även på sparkonton är det som ligger till grund för prognosen. Det är 

något unikt vi ser nu. Marknaden tror på låga och negativa räntor under mycket lång tid framöver och 

efter att Amerikanska Centralbanken FED sänkte sin styrränta har många andra centralbanker tagit 

efter. 

 

HUR STOR ÄR RISKEN FÖR FRAMTIDA PRISFALL? 

Under två årtionden har vi nästan utan avbrott sett en stigande prisutveckling på bostadsmarknaden. 

Hösten 2017 föll dock bostadspriserna och kurvan har därefter planat ut. Under 2019 kan vi skönja en 

svag prisuppgång på marknaden. Var nedgången 2017 den justering som behövdes för en fortsatt 

uppgång? Eller var det början på en längre period av stillastående eller till och med nedåtgående 

priser?  
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EU har vid upprepade tillfällen påpekat att de anser att Sveriges bostäder är övervärderade, att 

hushållen har för hög skuldsättning samt att fastighetssektorns betydelse för bankerna är för 

dominerande. 

 

Vi på Nytt Hem anser att den lugnare prisutvecklingen som vi har befunnit oss i sedan två år har minskat 

risken för ett kraftigt prisfall. Under hösten 2017 och vintern 2018 var den allmänna uppfattningen att 

räntan skulle komma att höjas. Det i kombination med införda amorteringskrav skapade en oro på 

marknaden som påverkade prisbilden negativt. I storstadsregionerna var även utbudet stort då många 

nya bostäder byggts.  

När de förväntade räntehöjningarna uteblev började framtidstron återvända till marknaden och nu ser 

vi en stabil och försiktigt optimistisk marknad.  

Hotet vi idag står inför är istället en annalkande lågkonjunktur och med den en svag löneutveckling och 

ökad arbetslöshet. Det i kombination med hushållens höga skuldsättning skulle kunna få priserna att 

återigen vika nedåt. Det som talar emot ett prisfall är utöver rådande bostadsbrist även att Riksbanken 

vid en lågkonjunktur sannolikt låter den idag låga räntan förbli låg. Även utbudstillväxten lär bli lägre då 

byggnationen av nya bostäder har minskat och bedöms stabilisera sig en lägre nivå framöver.  

Troligen lär vi generellt se en stabil alternativt svagt stigande prisbild de närmsta åren. Lokalt kan det 

dock prisutvecklingen variera. Detta då vissa kommuner har ett nyproduktionsutbud som klart överstiger 

efterfrågan. Risken på nedsidan ligger i det vi inte kan prognostisera. En kraftig störning från omvärlden 

skulle påverka priserna negativt, det har hänt förr. 

 

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 steg i juni med 0,5 procent och i juli med 0,8 procent 

jämfört med föregående månad. Index för villor sjönk i juni med 1,9% för att sedan stiga med 0,7 procent 

i juli.   

Enligt SEBs boprisindikator steg stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna med 3 enheter både i 

juli och augusti, från 23 till 29. Stockholm ligger fortsatt i botten bland regionerna. 

 

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

I Stockholm har utbudet under sommaren varit ungefär lika föregående år. Antalet försäljningar har 

dock matchat utbudet. Detta i kombination med svagt stigande priser visar på en stark och stabil 

marknad.  

Under sommaren säljs främst de bostäder som inte lyckades hitta en köpare under våren vilket brukar 

trycka ner prisstatistiken något. Man ska därför inte dra för stora växlar gällande prisutveckling utifrån 

sommarens statistik. 

Nu ökar utbudet igen och det är först då vi får en indikation vart höstens bostadsmarknad tar för riktning. 

 

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Flera av projekten har under sommaren haft en god kundtillströmning. Främst har det gällt de projekt 

som har tillträde inom 8 månader men undantag finns. Vissa nya projekt har en bra försäljningstakt även 

om det så här långt endast är med bokningsavtal. Projekten med ägarlägenheter har ett fortsatt stort 

intresse.  

Den ökade aktiviteten har hållit i sig under augusti och den generella bedömningen att riksbankens 

räntehöjningar har skjutits på framtiden ger ytterligare bränsle till den positiva synen på 

bostadsmarknaden.  

Projekt där tillträdet ligger mycket långt bort har dock svårt att fånga köpare.  

Spekulanternas tro på en positiv utveckling av bostadspriserna har stärkts på kort och medellång sikt 

men fortfarande finns en osäkerhet över vart priserna tar vägen på lång sikt. Hot om kommande 
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lågkonjunktur och med den ökad arbetslöshet bidrar till osäkerheten och kunderna väljer att avvakta 

om tidshorisonten är för lång. 

 

 

GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg sjönk i juni med 0,8 procent men steg i juli med 0,8 procent 

jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk i juni med 2,2 procent men steg i juli med 1,6 procent. 

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna steg med 5 enheter i juni samt 3 enheter juli, från 29 till 

37.  

 

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Priserna fortsätter uppåt på bostadsmarknaden i Göteborg och mest ökar priserna på villor, visar färsk 

statistik från Valueguard. Under sommaren gjordes fler försäljningar än normalt. Det har funnits ett 

köptryck och det är lite huggsexa om bostäderna igen. Någon avmattning på bostadsmarknaden är 

inte inom synhåll. Tvärtom har priserna fortsatt uppåt under juli på både bostadsrätter och villor. Villorna 

ökade med 1,6 procent i juli. På ett år sikt är ökningen 5,9 procent. Villorna hämtar sig snabbare än 

bostadsrätterna, bland annat för att vi inte har något ökat utbud från nyproduktionen bland villor. För 

bostadsrätter är prisökningen mer blygsam med en ökning på 0,5 procent i Göteborg under juli. 

Samtidigt har det varit ovanligt många försäljningar under sommaren, då normalt bostadsaffärerna 

ligger på en lägre nivå. En indikation på att priserna pekar uppåt är att det sålts mycket 

nyproducerade bostäder i pågående projekt. 

Nu har utbudet gått upp kraftigt igen och det är nu marknadens stabilitet sätts på prov. Många 

bostäder som inte gick att sälja före sommaren kommer ut på marknaden igen, där det samtidigt finns 

ett stort utbud av nyproduktion. 
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GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Bostadsbyggandet fortsätter att minska kraftigt i landet men Enligt Boverkets senaste siffror minskar 

byggtakten marginellt i Göteborg. – Det är svårt att uttala sig om framtiden men det finns inga 

indikationer just nu på att det skulle ske något markant stopp i Göteborg, säger Göran Persson, 

avdelningschef på Boverket. Enligt Boverkets senaste siffror från juni ser man en fortsatt hög ihållande 

byggtakt i Göteborg under 2019 precis som föregående år. I prognosen för 2020 förutspår man även 

att byggtakten kommer fortsätta vara hög men minska något från 7 000 nybyggnationer 2019 till 6 500 

år 2020. 

I de projekt som haft en stor konkurrens i områden med många nybyggnadsprojekt, har lägenheterna 

äntligen gått att sälja av. Man har sänkt priser och varit generös med erbjudanden. Nu startas nya 

etapper där priserna har justerats till rådande marknadspriser. En stor anledning till att försäljningen gått 

så bra är också att inflyttningen börjar närma sig i dessa projekt. Lättare att besluta sig som kund 

eftersom banken har lättare att lämna lånelöfte till objekt som snart är inflyttningsklara. 

 

Nya projekt som startar försäljningen i kranskommunerna till Göteborg har haft en fantastisk start. 

Projekt där man börjar med bokningsavtal, är lättare att sälja in. Försäljningsprocessen blir något 

mjukare mot spekulanter som fortfarande är mycket medvetna om riskerna med att köpa i en 

marknad och sälja sin befintliga bostad i en annan. 

Vi ser att byggherrarna tar omtag kring befintliga projekt och utfallet blir ofta bra. 

Marknaden är ganska stabil just nu, vi ser fler transaktioner och försäljningen går snabbare. Händer det 

inget politiskt, går priserna sakta uppåt igen. Dock kan en minskad avdragsrätt på räntekostnaderna få 

samma effekt som en räntehöjning skulle ge. 
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MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsträtter i Malmö fortätter svagt uppåt i juni med 0.1%. I juli steg 

bostadsrättsindex 0,8 procent. Villapriserna sjönk i juni med 2,2 procent men steg med 0,8 procent i juli.  

Enligt SEBs boprisindikator steg skåningarnas förväntningar på bostadspriserna med 5 enheter både i juli 

och augusti, från 42 till 52. 

 

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Utbudet har varit lägre än normalt senaste månaden och det pga. sommarpausen. Även tidigare år så 

har utbudet sjunkit under juli månad. Efterfrågan är därmed stabil och de bostäderna som finns till salu 

har sålts i snabbare takt än tidigare. Utbudet på mindre bostäder har varit desto högre och det med 

anledning av antagningsbesked som kommit i juli respektive augusti månad. På Erik Olsson i Malmö 

och Lund har aktiviteten varit hög och fokus har varit på mindre bostäder.  

Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling känns marknaden stark i Malmöområdet och det med anledning 

av att utmaningarna med finansiera ett köp inte är lika utmanande som i andra städer som t.ex. 

Göteborg och Stockholm.  

 

MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Då utbudet på successionsmarknaden sjunker under semestermånaden finns 

nyproduktionsbostäderna fortsatt ute till salu vilket visat sig vara positivt för försäljning av dessa 

bostäder. Framförallt de bostäder som är inflyttningsklara.  

Utbudet på nyproduktionsmarknaden fortsätter att stiga och det genom att man bygger nya 

områden där större bostadsprojekt läggs ut till  försäljning. För tillfället är det ombyggnation av 

ett stort varvsområde där Kockums tidigare byggde ubåtar. Detta område kommer omvandlas 

till ett stort bostadsområde med blandning av både nya hus och K-märkta hus.  
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HOX INDEX – BRED MEN MÅTTLIG UPPGÅNG I MAJ 

I juli går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ner med 0,3 procent. Villaindex sjunker 

med 0,9 procent i riket medan bostadsrättsindex stiger med 0,7 procent. I Stockholm går det upp, 

bostadsrätter med 0,8 procent och villaindex med 0,7 procent. Även i Göteborg går både 

bostadsrätts- och villaindex upp, med 0,5 respektive 1,6 procent. I Malmö stiger både bostadsrätter 

och villor med 0,8 procent. Värt att notera är att villaindex stiger i alla tre storstäder medan det går ned 

för riket. Det förklaras av att den fjärde komponenten av villaindex för riket, villaindex för medelstora 

städer, faller en hel del i juli, med 3,2 procent. 

 

Justerat för säsongseffekter står HOXSWE still i juli. Säsongsjusterat faller bostadsrättsindex för riket med 

0,8 procent medan motsvarande siffra för villaindex är upp 0,3 procent. 

 

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av 

augusti i Stockholm och Göteborg. I Göteborg stiger då priserna med 1 procent medan de står still i 

huvudstaden.  

  

Antalet försäljningar i juli låg ungefär 10 procent högre än i fjol, och kring 20 procent över 2017 års nivå. 

Ökningen är större för bostadsrätter än för villor. Volymökningen på bostadsrättsmarknaden står Malmö 

och landets medelstora städer för. I både Göteborg och Stockholm låg antalet transaktioner på 

bostadsrättsmarknaden på ungefär samma nivå som i fjol. 

 

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

nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Indikatorn har klättrat successivt 

under första halvåret -19 och ligger sedan midsommar kring 40. Det betyder att 40 procentenheter fler 

mäklare i panelen tror på uppgång än på nedgång. Så positiv till utvecklingen på bostadsmarknaden 

har mäklarpanelen inte varit sedan våren -17, innan nedgången under hösten samma 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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SEB:S BOPRISINDIKATOR - FÖRVÄNTNINGAR PÅ BOSTADSPRISERNA BROMSAR IN 

SEB:s Boprisindikator vänder svagt nedåt efter att ha stigit fyra månader i rad. Nedgången är 2 enheter 

från föregående månad och indikatorn ligger i augusti på 38. På regional nivå står sig tidigare mönster 

med Skåne i topp och Stockholm i botten. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 29 och 52. 

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger marginellt och ligger nu på 0,08 procent. 

Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger nu på 4 

procent. 

 

Andelen som tror på stigande och oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 

56 procent respektive 20 procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 18 procent att de tror på minskade 

priser det kommande året. Det är en ökning med 2 enheter från föregående månad. Boprisindikatorn är 

skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn 

ligger i denna mätning på 38, vilket är en nedgång med 2 enheter jämfört med förra månaden. 

 

- Prisförväntningarna tar ett litet steg bakåt efter en kraftig uppgång hittills under året. Trendbrottet 

sammanfaller dock med sommaren som alltid innebär stiltje på bostadsmarknaden. Det blir 

intressant att se utvecklingen i september när visningarna kommit igång och bostadsköparna 

vaknat till liv igen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson 

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,08 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 0,08 procent. Det är marginellt högre jämfört med föregående månads 

0,06 procent. 

 

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan 

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att 

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

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

bostadslån ligger på 23 procent jämfört med föregående månads 21 procent. De som enbart har rörlig 

ränta minskar med en procentenhet och ligger på 24 procent jämfört med förra månaden medan de 

med fast ränta minskar med 2 procentenheter till 16 procent. 

 

-Intresset för att binda räntan har sjunkit och är nu nere på den lägsta nivån sedan mars 

2018. När Riksbanken höjde reporäntan i december var det många som ville gardera sig 

mot fortsatta räntehöjningar men sedan dess har signalerna varit mer avvaktande. Nu är 

det många som tror att nästa höjning kommer att dröja länge och därmed känns det 

mindre brådskande att binda räntan, säger Jens Magnusson. 

 

Boprisindikatorn steg i hela landet 

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

ökning ser vi i Norrland, där indikatorn ökade med 9 enheter från 37 till 46. I både Stockholm och Västra 

Götaland ökade indikatorn med 3 enheter vardera, till 29 respektive 37. I Skåne från 47 till 52 och i Östra 

Götaland från 41 till 43. Svealand utom Stockholm är den enda regionen som minskar, från 38 till 36. 

 

 

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR  

Hushållens konfidensindikator föll i augusti tillbaka med 2,5 enheter till 94,0 och pekar därmed på ett mer 

dämpat stämningsläge än normalt. Synen på den egna ekonomin i nuläget var oförändrad medan 

övriga i indikatorn ingående frågor bidrog till nedgången. Hushållens syn på den svenska ekonomin på 

tolv månaders sikt är betydligt mer pessimistisk än normalt och är fortsatt huvudorsaken till indikatorns 

jämförelsevis låga nivå. 
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Mikroindex, som sammanfattar frågorna om hushållens syn på sin egen ekonomi, sjönk något men ligger 

nära det historiska genomsnittet. Desto dystrare är utfallet för frågorna om den svenska ekonomin som 

sammanfattas av makroindex som föll med nästan 4 enheter till den lägsta nivån sedan november 2015.  

För andra månaden i rad var hushållens syn på den egna ekonomin nu jämfört med för tolv månader 

sedan oförändrad mer positiv än normalt. Förväntningarna på den egna ekonomin framöver ligger 

stabilt i nivå med det historiska genomsnittet.  

Hushållens förväntningar på arbetslösheten blev än mer pessimistiska. Detta samtidigt som jämförelsevis 

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

man se en viss trendmässig ökning även här.  

Hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget har under de senaste två åren haft en nedåtgående 

trend men de senaste månaderna har fallet stannat upp. Samtidigt planerar hushållen att minska de 

egna inköpen av kapitalvaror något framöver.  

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

månaderna bedömer flertalet att de har möjligheten att kunna spara något. 

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar  

på tolv månaders sikt är oförändrade och uppgår till 3,3 procent. Samtidigt har förväntningarna på 

den rörliga bostadsräntan 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 

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

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