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ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER  

 
 
RIKSBANKEN LÄMNAR MINUSRÄNTAN 

Räntebeskedet den 19 december innebar att Riksbanken lämnar minusräntan bakom sig för den här 

gången. Något som förre finansministern Anders Borg anser är ”pinsamt och huvudlöst” i rådande 

ekonomiska läge. 

Den tidigare finansministern konstaterar att praktiskt taget alla centralbanker nu sänker räntorna i och 

med den väldigt välkoordinerade inbromsningen i världsekonomin. 

”Två tredjedelar av alla centralbanker har inflation under inflationsmålet just nu, och det är klart att det 

kommer slå igenom på Sverige precis som på alla andra länder. Vi har för låg inflation, ekonomin 

bromsar upp, arbetslösheten stiger. Ja, då är det rätt uppenbart att man inte behöver höja räntan”, 

säger han i Di TV:s Ekonomistudion. 

Du håller i din hand vår rapport över den 

svenska bostadsmarknaden för 

december. 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.  

 

https://www.di.se/nyheter/var-nya-lagrantevarld-kraver-ny-syn-pa-sparande/
https://www.di.se/nyheter/var-nya-lagrantevarld-kraver-ny-syn-pa-sparande/
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Om Riksbanken ville gå till nollränta skulle man ha gjort det för ett år sedan, när ekonomin tuffade på, 

anser Anders Borg. 

”Nu när den bromsar så framstår det som huvudlöst att göra det.” 

Anders Borg tillägger att flera centralbanker nu gör en översyn av inflationsmålet, och att amerikanska 

Federal Reserve signalerar att man överväger att lägga till genomsnittlig framför 2 procents inflation. 

”Det skulle indikera att Riksbanken, då inflationen nu under lång tid legat under, borde väga in historisk 

inflation och därigenom kunna tillåta sig lite större frihetsgrader, och därmed kunna ligga kvar med låga 

räntor eller till och med sänka räntorna i ett skede där arbetslösheten stiger.” 

När Riksdagen nu får ett utökat ansvar anser han att de ska inleda en översyn av den svenska 

formuleringen av inflationsmålet. 

”Om Fed närmar sig att ha genomsnittlig inflation som mål så tror jag nog att Riksbanken så småningom 

kommer gå dit.” 

 

Vad gäller ropen på finanspolitiska stimulanser för att sätta fart på ekonomin ser han två alternativ. 

”Skulle finanspolitiken ingripa så är det genom att göra arbetsmarknaden och bostadsmarknaden mer 

flexibla, så vi får en bättre fungerande ekonomi. Det tycker jag att det finns starka skäl för dem att 

överväga.” 

 

 

PÅVERKAR RIKSBANKENS BESKED BOSTADSMARKNADEN? 

Denna räntehöjning var för många redan diskonterad och enligt vår bedömning på Nytt Hem kommer 

det inte påverka marknaden i någon större utsträckning. Viktigare är att Riksbankens räntebana har 

lämnats oförändrad och efter höjningen väntas räntan ligga kvar på noll procent de närmaste åren. Det 

som påverkar bostadsmarknaden mest är osäkerhet. Läget påminner om förra året, då räntehöjningen 

inte ökade marknadsoron. Många tyckte snarare att det var skönt att ha den avklarad.  

Vid ett köp är det bankernas kalkylränta som styr om kunden kan köpa eller inte. Den faktiska räntan är 

fortfarande så låg att hushållen har marginaler.   
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RAPPORT: OMÖJLIGT FÖR UNGA ATT KÖPA BOSTAD I STORA DELAR AV LANDET 

Möjligheten för unga vuxna att köpa bostad har försämrats dramatiskt de senaste tre åren. Singelhushåll 

och ensamstående med barn nekas bolån i stora delar av Sverige. Det visar en rapport som 

Prognoscentret har tagit fram på uppdrag av HSB. 

– Resultatet är oroväckande. Glappet mellan bostadsmarknadens insiders, de som har 

kunnat göra bostadskarriär och bor relativt billigt, och bostadsmarknadens outsiders, ofta unga som får 

hoppa mellan dyra otrygga boenden, har vuxit de senaste tre åren. Det är ett kraftigt underbetyg till 

regeringens insatser för att lösa bostadskrisen, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB. 

 

Separerade med barn får allt svårare att köpa bostad 

I rapporten ”Stängda dörrar” undersöks möjligheterna att köpa bostadsrätt i 20 större kommuner för tre 

typhushåll: en hemmaboende 23-åring, ett 27-årigt par och en ensamstående 30-åring med barn. 

Möjligheten att få banklån har förvärrats dramatiskt för två av typhushållen. För 23-åringen är det nu 

omöjligt att klara bankernas kvar-att-leva-på-kalkyler i 12 av 20 större kommuner, jämfört med 6 

kommuner 2015. Och den separerade 30-åringen med barn nekas lån i 8 av våra största kommuner, 

jämfört med 3 kommuner 2015. Det är bara för det 27-åriga paret som situationen inte har förvärrats. 

– Nu ser vi vilka effekter en utebliven social bostadspolitik kombinerat med benhårda 

kreditkrav från regering och banker har fått. Stöd till bosparande och ändrat bolånetak i form av ett 

statligt startlån till unga för att underlätta deras inträde på bostadsmarknaden behövs snarast. De unga 

har inte råd med fler förlorade år i bostadspolitiken, säger Anders Lago.  

 

Amorteringskrav och KALP-kalkyler försvårar 

Rapporten ”Stängda dörrar” är en uppföljning på HSBs rapport ”Det var bättre förr – Ungas 

förutsättningar på bostadsköparmarknaden 2005–2015”. Den visade att möjligheterna att köpa en 

bostad hade minskat mellan 2005 och 2015. Sedan dess har situationen alltså förvärrats ytterligare. Det 
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beror främst på bankernas hårda KALP-kalkyler, men också det andra amorteringskravet som infördes 

2017. 

 

Blancolånens storlek vid bostadsköp ökar dramatiskt 

Resultatet visar också att 23-åringen tvingas ta lån utan säkerhet (blancolån) på över 100 000 kronor i 16 

av 20 kommuner för att komma upp i insatsen på 15 procent. År 2005 behövde hon bara göra det i en 

kommun. 

– Mycket tyder på att ökningen av blancolån de senaste åren till stor del beror på ungas 

svårigheter att finansiera sina bostadsköp. Det är såklart bekymmersamt eftersom det blir väldigt mycket 

dyrare och osäkrare att ta tvingas ta den här typen av lån, säger Anders Lago. 

 
 
SBAB SÄNKER KALKYLRÄNTAN OCH DANSKE BANK ERBJUDER BUNDEN RÄNTA I 30 ÅR 

Bankernas orealistiska kalkylränta gör det tufft för särskilt unga vuxna att ta klivet in på 

bostadsmarknaden. I november sänkte SBAB kalkylräntan, från 7,5 till 6,5 procent. Bankernas så kallade 

kvar att leva på-kalkyler slår effektivt undan fötterna på de flesta unga vuxna som försöker ta klivet in på 

bostadsmarknaden på grund av kalkylräntorna som helt saknar verklighetsförankring. Kalkylräntorna ska 

bedöma bolånetagarens långsiktiga betalningsförmåga och vanligen ligger dessa imaginära 

räntenivåer runt 7,5 procent.  

Danske Bank har introducerat ett bostadslån med bunden ränta i 30 år. Det är ett elegant sätt att 

utnyttja det låga ränteläget till att inte behöva ta hänsyn till en hög kalkylränta på 7 procent som den 

som vill låna pengar normalt måste klara. Tack vare den långa bindningstiden behöver banken inte 

kräva att låntagaren klarar stora ränteökningar. Det räcker att låntagaren klarar den bundna räntan på 

2,89 procent. Om bankerna sänker kalkylräntan eller konstruerar lån som gör att man får låna mer till ett 

bostadsköp är detta prisdrivande. 
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STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg i oktober med 0,8 procent jämfört med föregående 

månad. Index för villor sjönk däremot med 0,5 procent.   

Enligt SEBs boprisindikator är stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna oförändrade i december. 

 

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Utbudet i Stockholm fortsätter att minska, vilket är positivt för en stabil och positiv prisutveckling. 

Marknaden uppfattas som mer segregerad idag. Dyrare objekt, främst i innerstan tillsammans med villor i 

det dyrare segmentet har stigit kraftigare, + 6,7% i år, medan ytterområden och bostäder i det billigare 

segmentet bara ökat med 1,2%. En trolig orsak är att kreditreglering och amorteringskrav inte påverkar 

lika mycket i det dyrare segmentet. Dessa kapitalstarka kunder påverkas mer av börsen som har haft en 

positiv utveckling under 2019. Under 2020 försvinner även värnskatten vilket gynnar denna grupp av 

kunder. 

 

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Försäljningen under december har hållit ett fortsatt bra tempo. Avmattningen i marknaden vi 

brukar se i slutet av november/början av december är inte lika tydlig i år vilket är ett 

styrkebesked. Fortsatt är det i projekt som har tillträde inom 1-9 månader som intresset är störst. 

Vår bedömning är dock att i takt med att utbudet av färdig nyproduktion minskar så ökar 

intresset för nyproduktion med längre tillträdestid. En annan viktig faktor som påverkar intresset 

för nyproduktion är att successionsmarknaden har visat styrka.  Budgivningarna har ökat i antal 

och den så kallade budpremien, skillnaden mellan ut- och slutpris, har ökat och ligger nu på 8% i 

Stockholm. Det gör att fler söker sig till nyproduktionen med fasta priser.  Även köparnas 

förväntningar på bostadsmarknaden har stärkts vilket gör att de är mer villiga att teckna sig för 

nya projekt.  

 

 

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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GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN 

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

Villaindex steg däremot med 0,4 procent. Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna sjönk med 1 

enhet, från 40 till 39. 

 

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Utbudet minskar kraftigt på Hemnet, till 233 st objekt till salu i Gbg området från 432 st för en vecka 

sedan. 653 st till salu för en månad sedan. Utbudet är 52 procent lägre nu jämfört med för ett år sedan. 

Försäljningen går mycket bra just nu. Allt säljs i stort sett. Marknaden har redan prisat in en räntehöjning 

från Riksbanken och nu vet man vad som gäller och många tror på en stabil marknad under nästa år. 

Senaste året har bostadsrättspriserna i Göteborg gått upp med 3,1 procent och villorna hela 6 procent. 

 

GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Det går uppåt för nyproduktionsmarknaden igen – enligt nya siffror från Hemnet börjar den närma sig 

nivåerna från 2016 och 2017. Under perioden augusti till oktober ökade försäljning av nyproduktion 

med 34 procent i Västra Götaland. Att läget förbättrats bekräftas av bostadsutvecklarna. 

Erik Selin, fastighetsveteran och huvudägare i Balder, ser en ökad framtidstro hos kunderna. ”Vi märkte 

en stor skillnad för ett år sedan, då vände det. Nu säljer vi i en ganska jämn takt, även nyproduktion 

som inte står klar förrän om två år. En del gammalt har nu byggts klart och sålts, då öppnar det för 

nyproduktionen igen. 

Vi på Nytt Hem håller med om att försäljningen tagit fart igen. Det är mer en ”normal marknad” där 

försäljningen främst går i olika försäljningsfaser. En stor del säljs vid säljstarten av ett bostadsprojekt, 

därefter blir det lugnt och tar sedan fart igen när spaden sätts i marken och slutligen ökar intresset igen 

när huset och lägenheterna börjar bli klara för inflyttning. Denna försäljningstakt var vanlig tidigare men 

har nu åter kommit tillbaka. Vi ser också att de projekt som börjar säljas med bokningsavtal och som 

sedan successivt konverteras till bindande kontrakt strax innan byggstarten, har en hög och stabil 
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försäljning inledningsvis, som är så viktig för att få igång projekten och få marknadens och bankens 

förtroende. 

 

 

MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen i Malmö vände uppåt både för  bostadsrätterna och villor, med 0.7 respektive 0,8 

procent. 

SEBs Boprisindikator visar 56 den senaste månaden vilket är en minskning med 3 enheter från 

föregående månads 59. Även denna månaden är indikatorn högst i Skåne. 

 

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Utbudet fortsätter att minska samtidigt som antalet försäljningar ökar. Utbudet är väldigt lågt vilket det 

brukar vara såhär års samtidigt som mäklarna har många nya uppdrag på laget vilket gör att man 

räknar med en mycket hög aktivitetet i början av nästa år. Detta då mäklarna avvaktar med 

publiceringar av objekten tills efter årsskiftet. 

 

MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Intresset för nyproduktion fortsätter att öka och antalet försäljningar lika så. Enligt Booli har 

utbudet de senaste veckorna minskat och detta ser vi beror på att försäljningen går bra på 

marknaden samtidigt som det ej säljstartas många nya projekt i Malmö. 

Föregående månad hölls en visningsdag med flera byggherrar i Västra Hamnen där kunderna 

kunde besöka många visningsbostäder under tre timmars tid för att kunna få sig en överblick 

över vad som finns till salu i området. Detta uppskattades av kunderna samt av byggherrarna. 

Framöver kan vi se flera sådana visningsdagar i även andra områden. Att intresset fortsätter att 

öka kan också bero på att utbudet på succesionsmarknaden är lågt. Detta leder till fler 

budgivningar och stigande priser.  
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HOX INDEX - SMÅ PRISRÖRELSER I NOVEMBER 

I november går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 0,3 procent. 

Bostadsrättsindex ökar med 0,4 procent medan villaindex stiger med 0,2 procent. I Stockholm 

ökar bostadsrätterna med 0,8 procent medan villorna sjunker med 0,5 procent. I Göteborg 

sjunker bostadsrättsindex med 0,6 procent medan villaindex ökar med 0,4 procent. I Malmö 

ökar såväl bostadsrätts- som villaindex med 0,7 respektive 0,8 procent.  

  

November har historiskt ofta varit en svag månad på bostadsmarknaden. Justerat för 

säsongseffekter ökar därför HOXSWE med 1,3 procent. Efter säsongsjustering går 

bostadsrättsindex för riket upp med 1,6 procent och villaindex ökar med 0,9 procent.  

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första 

halvan av december i Stockholm och Göteborg. I både Stockholm och Göteborg är då 

priserna stillastående, men med en tendens till uppgång i Göteborg. 

 

Antalet försäljningar i riket under november låg ungefär 5 procent högre än motsvarande 

månad både 2018 och 2017. Det är bostadsrätterna som står för ökningen medan villorna 

minskar. 

 

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel är differensen mellan dem som tror på 

uppgång och nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Sedan början 

av oktober har indikatorn legat på en nivå runt 30. Det betyder att 30 procentenheter fler 

mäklare i panelen tror på uppgång än på nedgång. 

 

 

SEB:S BOPRISINDIKATOR - HUSHÅLLENS BOPRISFÖRVÄNTNINGAR STABILA PÅ HÖG NIVÅ 

SEB:s Boprisindikator ligger i december på i princip samma nivå som föregående månad. Den ökar med 

en enhet till 43. På regional nivå ligger Skåne fortsatt i topp. Samtliga regioner återfinns i ett spann 

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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mellan 35 och 56. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år sjunker och ligger nu på 0,07 

procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån minskar något jämfört med förra månaden och 

ligger på 7 procent. 

 

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 3 enheter sedan förra månaden och ligger nu på 

60 procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 17 procent att de tror på sjunkande priser det kommande 

året. Det är en ökning med 2 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser 

har minskat från 20 till 17. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och 

andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 43. 

 

- Hushållens förväntningar på bostadspriserna är stabila på en relativt hög nivå. Under 2019 har 

Boprisindikatorn stigit med 43 enheter vilket är den största uppgången sedan 2012. Nivån 

indikerar att vi kan få fortsatt stigande bostadspriser in i 2020. Å andra sidan har vi en svagare 

ekonomisk utveckling framför oss och troligen även en räntehöjning från Riksbanken, så det blir 

spännande att se vad som väger tyngst, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,07 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 0,07 procent. Det är något lägre än förra månaden då hushållen i 

genomsnitt trodde på 0,11 procent. 

 

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 marginellt lägre nivå jämfört med 

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

bostadslån ökar med 1 enhet jämfört med förra månaden och ligger nu på 23 procent. De som enbart 

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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har rörlig ränta minskar med 5 procentenheter och ligger på 22 procent medan de med fast ränta ökar 

med 4 procentenheter till 20 procent. 

 

- Hushållens räntestrategier utmanas. Å ena sidan tror de flesta på ett fortsatt lågt ränteläge och 

historiskt har rörlig ränta varit lönsamt. Å andra sidan har vi åtminstone en första räntehöjning i 

sikte och i dagsläget betalar man knappt något extra för den trygghet som en bunden ränta 

innebär. Sammantaget verkar fler än tidigare välja att binda sina räntor, helt eller delvis, säger 

Jens Magnusson. 

 

Boprisindikatorn ökade endast i Norrland men ligger fortsatt högst i Skåne  

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

endast i Norrland indikatorn ökar, från 41 till 43 och i Stockholm är den oförändrad på 41.  Störst 

minskning  ser vi i Skåne och Svealand utom Stockholm, där indikatorn minskade  med 3  enheter 

vardera till 56 respektive 35.  Indikatorn minskade i Västra Götaland och Östra Götaland med 1 enhet 

vardera, till 39 respektive 50 enheter. 

 

 

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR  

 

Hushållen tror på ökad arbetslöshet i Sverige  

Hushållens konfidensindikator steg i december men pekar fort-satt på ett mer dämpat stämningsläge 

än normalt. Samtliga ingå-ende frågor bidrog till uppgången, förutom inställningen till 

kapitalvaruinköp som var oförändrad. Hushållens förväntningar på utvecklingen av den svenska 

ekonomin på tolv månaders sikt är fortsatt huvudorsaken till att konfidensindikatorn ligger under sitt 

historiska genomsnitt.  
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Frågorna om hushållens egna ekonomiska situation var starka i december. Förväntningarna på 

utvecklingen av den egna ekonomin på tolv månaders sikt är de mest optimistiska sedan 2011. 

Samtidigt är hushållen dystra vad gäller frågorna om den svenska ekonomin. Både förväntningarna 

på den svenska ekonomin på tolv månaders sikt och förväntningarna på arbetslösheten i Sverige är 

betydligt mer pessimistiska än normalt. Dock är hushållen inte särskilt oroliga för att själva bli 

arbetslösa. Liksom tidigare fortsätter hushållen att svara att risken att själv bli arbetslös har minskat, om 

än i något mindre utsträckning än tidigare.  

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. 

Samtidigt planerar hushållen att minska sina inköp av kapitalvaror de kommande tolv månaderna. 

 

Pris- och ränteförväntningar 

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt sjönk, från 3,4 procent i november till 3,2 

procent i december. Den rörliga bostadsräntan förväntas uppgå till 2,47 procent på ett års sikt, en viss 

uppjustering från förra månaden då motsvarande siffra var 2,42 procent. 
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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              0709-230 240  
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