Du håller i din hand vår rapport över den
svenska bostadsmarknaden för

MARKNADSRAPPORT SEPTEMBER 2019

september. 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.

ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER
Stabilitet på bostadsmarknaden
Sommarens breda prisuppgångar var ingen dagslända. Det visar på en stabilitet på bostadsmarknaden.
Besked från Stefan Ingves, om oförändrad ränta men långsammare räntehöjningar framöver, kanske
inte är en bloddoping rätt in i bostadsmarknaden men åtminstone en vitamininjektion. Räntan kan stiga
med modesta en halv procentenhet under tre år enligt Riksbankens prognos. Det är en viktig signal om
fortsatt låga räntor. För att trots att räntorna ligger på historiskt låga nivåer har det funnits en oro över
räntehöjningar. En färsk undersökning som beställts av Svensk Fastighetsförmedling, visar att tre av tio
bolånetagare bekymrar sig för stigande räntor. Riksbanken räknar nu med att bostadspriserna fortsätter
att stiga svagt och att riskerna för en kraftig korrigering har minskat. Det är en syn som en majoritet av
svenska bankekonomer delar. Samtidigt fungerar den svenska bostadsmarknaden uselt på många sätt.
Rörligheten är dålig på grund av olika anledningar som vi nämnt tidigare.
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8 av 10 svenskar erkänner: Vi behöver skuldbanta
Var tredje svensk tycker det är mycket viktigt att hushållen drar ned på sina skulder. Sammanlagt 83
procent anser det är mycket eller ganska viktigt att vi skuldbantar. Det visar en undersökning av
Demoskop, som genomförts på uppdrag av SEB.
Enligt SEB:s mätningar via Demoskop är den genomsnittliga skulden i förhållande till bostadens
marknadsvärde, hos hushåll som har bolån, 42 procent i år. Under de nio senaste åren har nivån pendlat
mellan 40 och 46 procent. Toppnivån uppmättes hösten 2014.
Synen på skulder skiljer sig något åt beroende på åldern. I gruppen över 50 år är det flest hushåll som vill
se skuldbantning. Uppdelat på inkomst är höginkomsttagare mer skeptiska till skulddämpande åtgärder
jämfört med andra grupper.
I undersökningen får de svarande ta ställning till sex olika skulddämpande åtgärder. Mest populärt är
skärpta amorteringskrav. Här anser 58 procent att hårdare amorteringsregler för alla låntagare är
ganska eller mycket bra. Bara var fjärde hushåll ser det som en dålig åtgärd.
Än mer populärt är om skärpningen begränsas till nya lån för hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin
årsinkomst. 63 procent anser det vore bra.
Varannan individ anser att en begräsning av ränteavdragen skulle vara en bra skuldbegränsande
åtgärd. Däremot är det tummen ned för helt slopade ränteavdrag. Fyra av tio anser att det vore ganska
eller mycket dåligt.
Att bolånetaket skulle sänkas från dagens nivå på 85 procent är hushållen skeptiska till. Det skulle
ytterligare öka kraven på kontantinsats och öka tröskeln för dem som vill in på bostadsmarknaden.
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Ägarlägenheter – nyproduktionens framtid?
Ägarlägenheter finns i Sverige endast i form av nyproduktion och är för svenskarna en relativt okänd
upplåtelseform. Vi på Nytt hem har sedan 2014 sålt ett relativt stort antal ägarlägenheter och märker av
ett tydligt intresse hos vissa kundkategorier för denna upplåtelseform. Vi tror dock inte att
ägarlägenheter är den nya modellen eller räddningen på allt.
De nu liggande reglerna om skuldkvotstak och amorteringskrav är inte anpassade för ägarlägenheter.
Jämfört med en bostadsrätt ”straffas” köparen av en ägarlägenhet genom att de lån som normalt finns i
en bostadsrättsförening nu ligger i lägenhetens pris. Det gör att man snabbare når skuldkvotstaket
jämfört med en motsvarande bostadsrätt. Detta påverkar antalet spekulanter som har möjlighet att
köpa en ägarlägenhet. Fördelen är att ränteavdraget gäller för hela låneskulden, dvs även för den
delen som skulle ha legat i bostadsrättsföreningen. I vissa lägen och i vissa marknader finns intresset och
köpkraften och det har visat sig framgångsrikt. Dessutom lever vi en allt mer global värd där
ägarlägenheter är den dominerande upplåtelseformen som icke svenskar är vana vid och förstår.
Upplåtelseformen öppnar upp för uthyrning av bostaden vilket är en stor bidragande faktor till det stora
intresset på marknaden. Köparna är allt från privatpersoner som köper för permanentboende till företag
och enskilda personer som har för avsikt att hyra ut bostaden helt eller under perioder. Ägarlägenheter
ger en stor flexibilitet som uppskattas av köparna.

STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg i augusti med 0,5 procent jämfört med föregående
månad. Index för villor steg med 1,5 procent.
Enligt SEBs boprisindikator steg stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna med 3 enheter både i
september, från 29 till 32.
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STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN
I Stockholm har utbud och efterfrågan stabiliserat sig på en hög nivå. Budgivningarna är livliga även om
det fortfarande kan vara svårt att få in det första budet. Många tar dock fortsatt det säkra före det
osäkra och säljer först och köper sedan. Det ger initialt ett ökat utbud som senare kan komma ge en
ökad efterfrågan då de som sålt måste köpa nytt.
STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Sommarens goda intresse och försäljningstakt har hållit i sig även i september. Den ”allmänna känslan”
är att marknaden har en klart mer positiv attityd.
Intressenterna har hittat tillbaka till visningarna och framförallt i projekt med kortare tillträdestid märks ett
bra köptryck. Värt att notera är att även om viljan att köpa har ökat är det fortsatt inga enkla affärer.
Många har svårt att få ihop kalkylerna och vissa banker har alltjämt en negativ inställning till
nyproduktion. Vi får fler och fler signaler från bankerna att de tittar på föreningens belåning och väger in
det i totala lånebilden för köparen. Banken kan då kräva en högre kontantinsats av köparen om de
anser att föreningens belåning är för hög.
Det kan vara mycket små marginaler som avgör om det blir ett köp eller ej. Ofta krävs det flera visningar
och diskussioner om finansiering m.m. innan ett kontrakt kommer till stånd. Så var det även innan
sommaren men skillnaden nu är att det oftare slutar i affär.
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 steg i augusti med 1,0 procent jämfört med föregående
månad. Villaindex steg med 1,3 procent. Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna steg med 6,
från 37 till 43.
GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN
Utbudet har gått ned de sista veckorna. Bostadspriserna fortsätter att skjuta i höjden. För bostadsrätter
ökar priserna mest i Göteborg och börjar nu närma sig pristoppen för två år sedan. Göteborgsvillorna
ökar med 1,3 procent senaste månaden visar Valueguards prisindex. Det ser nu ut som köpare som
väntar på att priserna för bostadsrätter och villor i Göteborg skal dämpas, väntar förgäves. Priserna
fortsatte uppåt även under augusti. Utvecklingen gäller särskilt för bostadsrätter i centrala Göteborg. Vi
närmar oss priser i nivå med rekordnoteringarna vi såg före dippen hösten 2017. Kvadratmeterpriset för
en bostadsrätt i centrala Göteborg ligger på drygt 63 000 kr i augusti. Snittpriset för en villa låg på 42 000
kr i augusti.
GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Bostadsmarknaden har efter dippen hösten 2017 stabiliserats och priserna på nyproduktion är något
lägre än tidigare. Efter omtag och nya etapper med lägenheter som är anpassade till rådande
marknad så ser nyproduktionen relativt stabil ut just nu, vi ser fler transaktioner och försäljningen går
snabbare. Händer det inget politiskt, går priserna sakta uppåt igen. Dock är rörligheten på
bostadsmarknaden fortsatt trög och olika förslag har kommit från bostadsbyggare men med dåligt
gehör från statsmakten.
Det som vi fortfarande ser är att bankerna är svårflörtade, de vill helst inte låna ut till projekt som ligger
flera år fram i tiden. Trots att kunden som vill få lånelöfte klarar boendekalkylen så vill banken gärna ge
sin personliga rekommendation, att inte satsa på köp av bostadsrätt som ligger flera år fram till
inflyttningen.
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MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN
Prisutvecklingen för bostadsträtter i Malmö fortätter uppåt i augusti med 0.7%. Villapriserna steg med
hela 1,9 procent
Enligt SEBs boprisindikator sjönk skåningarnas förväntningar på bostadspriserna med 4 enheter i
september, från 52 till 48.
MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN
Utbudet och efterfrågan är fortsatt i balans men vi ser att tempot är något lägre denna månad.
Föregående månad var det väldigt många försäljningar som gjordes, vilket det tenderar att göra i
augusti månad. Intresset för att köpa hus har däremot ökat vilket även prisökningen senaste månaden
visat.
Andelen bostäder som säljs innan den första publika visningen är fortsatt lågt jämfört med andra städer
och även fast skåningarna tror på ökande priser är de flesta något mer nervösa inför vad som kommer
hända i framtiden.
MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Senaste månaden ser vi ett högre tryck på nyproduktionsmarknaden. Visningsbesökarna är fler
och fler bostäder säljs. Intresset från spekulanterna ökar i takt med att byggnationen fortskrider
och bostäderna blir mer och mer färdiga. Vi ser att spekulanterna är allt mer positiva till
nyproduktion när tillträdestiderna är inom max 12-15 månader. Ett år är det kunderna känner
sig någorlunda komfortabla med att prognostisera. Tillträden längre bort än så skapar större
oro.
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.
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.

HOX INDEX - BRED UPPGÅNG PÅ BOSTADSMARKNADEN I AUGUSTI, I LINJE MED
SÄSONGSMÖNSTRET
I augusti går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 1,7 procent. Villaindex
stiger med 2,3 procent i riket medan bostadsrättsindex stiger med 0,7 procent. Även i alla tre
storstäderna stiger såväl bostadsrätts- som villaindex. I Stockholm ökar bostadsrätter med 0,5 procent
och villor med 1,5 procent. I Göteborg stiger bostadsrättsindex med 1,0 procent medan villaindex ökar
med 1,3 procent. I Malmö stiger bostadsrätter med 0,7 och villor med 1,9 procent. Den stora ökningen
av villaindex i riket förklaras delvis av att villaindex för medelstora städer stiger med 3,3 procent mellan
juli och augusti och därmed återhämtar sig till nivån i juni. Det är vanligt att index stiger i augusti.
Justerat för säsongseffekter står HOXSWE still i augusti. Efter säsongsjustering är även villaindex för riket
stillastående och bostadsrättsindex för riket minskar med 0,1 procent.
Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av
september i Stockholm och Göteborg. I Göteborg stiger då priserna med 1 procent medan de står still i
Stockholm. Antalet försäljningar i augusti låg ungefär 10 procent högre än i fjol, och 5 procent över
2017 års nivå. Volymökningen är större för bostadsrätter än för villor jämfört med 2018.

SEB:S BOPRISINDIKATOR - FÖRVÄNTNINGAR PÅ BOSTADSPRISERNA BROMSAR IN
SEB:s Boprisindikator är oförändrad jämfört med föregående månad och ligger kvar på 38. På regional
nivå ligger Skåne fortsatt i topp. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 30 och 48. Hushållens
förväntningar på reporäntans nivå om ett år sjunker ytterligare och ligger nu på 0,02 procent. Andelen
som planerar att binda sina rörliga lån har ökat från förra månaden och ligger nu på 7 procent.
Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 1 enhet sedan förra månaden och ligger nu på 57
procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 19 procent att de tror på minskade priser det kommande
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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.

året. Det är en ökning med 1 enhet från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser
har sjunkit från 20 till 16. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och
andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på samma nivå som i augusti, det
vill säga 38.
Hushållens förväntningar på bopriserna är för närvarande en bra återspegling av hur
marknadsutvecklingen faktiskt ser ut. En klar majoritet tror på stigande priser men vi är
fortfarande ganska långt ifrån den glödheta situation vi hade för några år sedan. Dagens
situation med små men relativt stadiga prisuppgångar, har därmed förutsättningar att hålla i sig
ytterligare en period, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,02 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 0,02 procent. Hushållens tro på reporäntan fortsätter att falla och är nu
på en lägre nivå jämfört med föregående månads 0,08 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 uppgång med 3 procentenheter
från förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina
bostadslån ligger på 20 procent jämfört med föregående månads 23 procent. De som enbart har rörlig
ränta ökar med en procentenhet och ligger på 25 procent jämfört med förra månaden medan de med
fast ränta ökar med 1 procentenhet till 17 procent.
-Andelen som säger sig vilja binda räntan har ökat rejält från förra månaden. De flesta tror
visserligen att räntan kommer att vara fortsatt låg men många har nog också noterat att
skillnaden mellan rörlig och bunden ränta idag är väldigt liten. Många ser då möjligheten
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att för en mycket liten kostnad försäkra sig om låga boendekostnader ett antal år
framöver, säger Jens Magnusson.
Boprisindikatorn ökade mest i Västra Götaland men ligger fortsatt högst i Skåne
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst
ökning ser vi i Västra Götaland, där indikatorn ökade med 6 enheter från 37 till 43. I Stockholm ökade
den med 3 enheter till 32. I Norrland minskade indikatorn med 8 enheter till 38, i Svealand utom
Stockholm med 6 enheter till 30. Indikatorn minskade även i Skåne och i Östra Götaland med 4 enheter
respektive 1 enhet till 48 respektive 42.

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR
Hushållens konfidensindikator föll för andra månaden i rad till den lägsta nivån sedan december 2012.
Samtliga ingående frågor bidrog till nedgången förutom inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget
som i stället förbättrades marginellt. Nettotalet för frågan om hushållens syn på den svenska
ekonomin på tolv månaders sikt är det lägsta på fyra år och är huvudorsaken till konfidensindikatorns
jämförelsevis låga nivå.
Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, föll rejält för andra
månaden i rad. Återigen var det förväntningarna på arbetslösheten i Sverige som bidrog mest på
nedåtsidan, vilket ger en tydlig signal om att hushållens förväntningar på arbetslösheten har blivit mer
pessimistiska. Den ökade pessimismen kan bero på att hushållen har påverkats av den senaste tidens
rapportering i media, där det råder samstämmighet bland experter om att arbetslösheten i Sverige
förväntas stiga. Hushållen har således en pessimistisk syn på utvecklingen på arbetsmarknaden
generellt, samtidigt som man inte är särskilt orolig för egen del. Liksom tidigare fortsätter hushållen att
svara att risken för att själv bli arbetslös istället har minskat, om än i något mindre utsträckning än
tidigare.
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Hushållens syn på den egna ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan blev något mindre
positiv. Detsamma gäller förväntningarna på den egna ekonomin det kommande året och båda
frågorna ligger nära sina historiska genomsnitt. Andelen hushåll som uppger att de sparar i nuläget är
större än normalt liksom andelen som förväntar sig att kunna spara något de kommande tolv
månaderna.
Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt steg från 3,3
procent i augusti till 3,5 procent i september. Samtidigt har förväntningarna på den rörliga
bostadsräntan justerats upp på samtliga tidshorisonter. Framför allt steg ränteförväntningarna på två
och fem års sikt.
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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
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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

stefan.strahle@nytthem.se

marie.guregard@nytthem.se

stefan.strahle@nytthem.se
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