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

MARKNADSRAPPORT MAJ 2020

Förmodligen är du lika intresserad av
specialkunskap, fakta och trender som vi.
Vårt fokus är försäljning av

ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER

nyproducerade bostäder och de
aspekter som påverkar denna bransch.

SEB: Bostadsbyggande viker mindre än vid tidigare kriser

Här analyserar vi Stockholm, Göteborg

Bostadsbyggandet i Sverige har visat tecken på att bottna efter nedgången sedan 2017, men sedan

och Malmö samt hushållens förhållning till

kom coronakrisen. Nu kommer bostadsbyggandet att sjunka ytterligare, men jämfört med tidigare kriser

kapital och boende.

blir ändå nedgången relativt mild.
Det säger Marcus Widén, ekonom vid SEB, i en kommentar till SCB:s statistik för bostadsbyggandet under
det första kvartalet.
– Vi verkade ha nått botten, efter en nedgång på 30 procent sedan toppen 2017, det är en viktig
grundsyn. Tittar man sedan framåt kommer ett BNP-fall och minskat förtroendet hos både hushåll och
företag att leda till en ny korrigering för bostadsbyggandet. Varje gång BNP minskat tydligt har
bostadsbyggandet också minskat, säger han.
SCB:s statistik visade att det startades i stort sett lika många bostäder under det första kvartalet i år som
motsvarande kvartal 2019, och det syns tecken på att nedgången från 2017 var avklarad och att någon
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slags ny balans hade uppnåtts. Detta var dock före corona och nu väntas i stället bostadsbyggandet
fortsätta ned ytterligare.
Marcus Widén påpekar att det finns vissa ledtider i bostadsbyggande som gör att en mer tydlig
nedgång nog först kommer att synas under det andra halvåret i år. Totalt räknar SEB med att
bostadsinvesteringarna sjunker med 15 procent till mitten av 2021.
Jämfört med finanskrisen och, för att inte tala om 90-talskrisen, är det ändå en ganska mild nedgång
som ligger i korten, påpekar Marcus Widén. Han säger att det finns flera faktorer som bidrar till att
bostadsbyggandet inte lär åka på samma smäll denna gång.
– Det finns ett underliggande behov av bostäder som dämpar nedgången och vi har redan haft en
nedgång i bostadsbyggandet. Den här gången har vi inte heller ett utgångsläge med höga räntor och
osäkerhet på finansmarknaderna, det är ingen finansiell kris nu. Dessutom är det inte heller orimligt att
tänka sig att det kommer något slags stöd till byggandet framöver, kanske främst hyresrätter. Det talar
för att det blir en tillfällig dipp ned, säger han.
Bankerna mer restriktiva med bolån
Fler än var fjärde fastighetsmäklare anser att bankerna har blivit mer restriktiva med bolån under
coronakrisen. Det visar en enkät bland mäklarsamfundets medlemmar. 20 procent av medlemmarna
säger att bankerna blivit ”något mer” restriktiva. Det vi ser nu är tecken på att bankerna blir mer
försiktiga med kreditgivningen till bolånekunderna. Det skulle påverka rörligheten på marknaden och
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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riskera att förvärra bostadsbristen ytterligare, säger Björn Wellhagen, vd, i en kommentar till enkäten.
SBAB vittnar om att ansökningar om att pausa amorteringarna ökar just nu.

STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm sjönk i mars med 3,9 procent jämfört med föregående
månad. Index för villor sjönk med 2,1 procent.
Enligt SEBs boprisindikator sjönk Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna som ett medelvärde
av de två senaste månaderna med 36 enheter från 11 till minus 25.
STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN
Stockholmsmarknaden har stått emot coronakrisen oväntat bra. Antalet försäljningar är ungefär lika som
tidigare år och priserna har visserligen gått ner men inte med några dramatiska tal. Marknaden har
dock blivit mer selektiv och försäljningstiden har blivit längre. En selektiv marknad brukar trycka ner
snittpriserna. Enligt Hemnet har budpremien minskat med -6 procentenheter i Stockholms innerstad vilket
bekräftar en marknad som är mer kräsen än tidigare. Många säljer först och köper sedan. Det
beteendet kan dock leda till lägre utbud på sikt vilket borde hjälpa till att hålla priserna uppe.
STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
I maj har vi noterat ett ökat antal visningsbesökare och mer aktivitet hos spekulanterna. Dock är de
fortsatt avvaktande.
Nyproduktionsmarknaden är känsligare än successionsmarknaden vad gäller oro för framtiden då man
sällan kan köpa och sälja i samma marknad. I en tid då förutsättningarna riskerar att förändras från
vecka till vecka är det säkraste valet att avvakta. Det ser vi tydligt i våra projekt. Är inflyttning inom kort
och bostaden unik finns köpare. Projekt och objekten som är mer ”vanliga” och där tillträdet är en bit
bort har betydligt svårare att hitta köpare.
Nya projekt som befinner sig i bokningsskede har relativt goda möjligheter att hitta kunder men det krävs
att prisbilden är konkurrenskraftig gentemot successionsmarknaden och/eller att det är unika bostäder
med attraktivt läge. Detta blir särskilt tydligt i områden där det idag finns en marknad av begagnad
nyproduktion.
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GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg sjönk med 3,0 procent jämfört med föregående månad.
Villaindex sjönk med 0,7 procent.
Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna som ett medelvärde av de två senaste månaderna
sjönk med 39 enheter från 11 till minus 28.
GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN
Utbudet har ökat de senaste veckorna och ligger i nivå med föregående år om man jämför samma
period. Snittdagar för sålda objekt på Hemnet, i Göteborgs kommun är 26 dagar. Intresset för att byta
bostad är god. Dock är det antingen mycket lättsålt eller mycket svårsålt. Lägenhet utan exempelvis
balkong och om lägenheten är mörk är svårare att sälja. Försäljningen anpassas väl till rådande
omständigheter och det flyter på ganska väl. Känslan är faktiskt ganska positiv just nu. Allt är förstås
beroende på hur länge Coronapandemin håller i sig.
I korthet är utbudet fortsatt högt, stort tryck på villamarknaden, ökande försäljningstider samt att
prisförväntningarna har återhämtar sig något. Om man tittar på olika närliggande kommuner till
Göteborg, så har priserna utvecklat sig mycket olika. I Ale kommun har priserna på villor stigit hela 7,7
procent senaste tre månaderna och i Kungälvs kommun har priserna gått ned 4,2 procent under
samma period. För bostadsrätter har prisutvecklingen stigit 0,4 procent i Ale kommun och i Kungälvs
kommun har priserna varit stillastående.
Prisutvecklingen på bostadsrätter i stor Göteborg under senaste 12 månaderna är 0,6%, i innerstaden
ligger samma siffra på 1,7%. Prisutvecklingen på villor i stor Göteborg har varit under samma period
1,6%
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GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Efterfrågan på nyproduktion är ganska god, men mycket lokal. Om byggherren hittar rätt produkt som
tillför marknaden något som saknas, kan vi säga att marknaden absorberar utbudet ganska bra. De
som bestämt sig och har ett behov av att planera för att byta bostad mot en ny, finns ingen tvekan att
boka sig för en nytt boende. Men självklart är efterfrågan på bostäder mycket beroende på hushållens
inkomster och förtroende, och utsikterna för dessa faktorer är svagare. Än så länge har effekterna på
bostadsmarknaden varit måttliga på grund av Coronapandemin. Vi räknar dock med en kraftig
uppgång i arbetslösheten och flera byggföretag skjuter på försäljningen av nya projekt. Dock finns det
några som sticker ut och är så pass trygga med sitt projekt att de ändå startar nu och då har de ingen
konkurrens. Detta bäddar för en försäljningssuccé under en relativt kort försäljningsperiod.
Det som är viktigast just nu är ett högt förtroende för byggherren, tillit till tidplan, tydliga avtal och låga
trösklar, d.v.s att inleda med bokningsavtal.

MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN
Prisutvecklingen i centrala Malmö har sjunkit med 0,8% medan i ytterområden har priserna stigit med
knappa 0,2% senaste månaden. Villapriserna har sjunkit med 1,4%. SEBs boprisindikator har sjunkit till -20
från föregående månads 19. Dessa siffror är det lägsta nivåerna Skåne haft sedan 2012 och det tyder
på att Covid-19 har satt en stor oro hos människor i regionen. Även denna månad har regionen den
högsta siffran i landet jämfört andra regioner. I Sverige är snittet -23.
MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN
Utbudet fortsatte att öka under april men i maj utbudet gått ner något. Många säljare har varit oroliga
inför maj månad och har trott att effekterna av Coronan skulle bli större än vad vi hittills har sett. Dessa
oroligheter har lett till att många har valt att försöka sälja sin befintliga bostad nu vilket har gett ett ökat
utbud.
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Budgivningar är inte lika förekommande jämfört med tidigare. Det beror på att köparna är mer
avvaktande och vi ser att detta kan leda till prissänkningar vilket vi även märkt på statistiken. Detta syns
även på SEBs Boprisindikator där majoriteten tror på fallande priser.
MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Intresset för nyproduktion har varit något svalare än tidigare men vi ser att det nu börjar släppa och
under maj månad har det vart fler spekulanter på visningarna än tidigare. Detta tror vi beror på att
oron för Covid-19 har lugnat ner sig då det hittills inte har fått så stora negativa effekter på
bostadsmarknaden som många befarat.
Utbudet har enligt Booli varit relativt oförändrat den senaste månaden och i maj har utbudet börjat
sjunka vilket visar att det säljs fler bostäder än tidigare.

HOX INDEX – FORTSATT BRED OCH TYDLIG NEDGÅNG PÅ BOSTADSMARKNADEN I APRIL
I april går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ned med 2,0 procent. Bostadsrättsindex
sjunker med 3,4 procent och villaindex går ned med 1,1 procent. Såväl bostadsrättsindex som villaindex
faller i samtliga tre storstäder. I Stockholm är nedgången 3,9 respektive 2,1 procent, i Göteborg är den
3,0 respektive 0,7 procent och i Malmö 3,3 respektive 1,4 procent. Justerat för säsongseffekter går
HOXSWE ned med 1,9 procent medan bostadsrättsindex för riket faller med 2,8 och villaindex med 1,5
VAD ÄR HOX INDEX?

procent.

Det är ett kvalitetsjusterat index från

Sedan februari, då prisnivån toppade innan Covid-19 kom till Sverige på allvar, har HOXSWE fallit 2,4

Valueguard som mäter prisutvecklingen

procent. Nedgången har varit större för bostadsrätter än för villor och större i de största städerna än i de

på bostadsrätter och villor i Sverige.

mindre. Följaktligen är index för bostadsrätter i Stockholm det som fallit mest av Valueguards publika

Beräkningen görs genom en

index, med 5,5 procent.

regressionsanalys, med nya värden för
varje månad.
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Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av maj i

Stockholm och Göteborg. I Stockholm går då priserna upp med 1 procent medan de är stillastående
med tendens till uppgång i Göteborg.
Antalet försäljningar i riket var i april månad ungefär 5 procent fler än samma månad i fjol. Antalet sålda
bostadsrätter var i princip oförändrat sedan i fjol medan antalet villaförsäljningar var 15 procent högre.
Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel har från och med den andra halvan av april vänt
uppåt till -25, från de ännu lägre nivåer runt -45 den legat på under månaden innan. Indikatorn visar på
differensen mellan de som tror på uppgång och nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre
månaderna och det innebär att 25 procentenheter fler mäklare i panelen tror på en nedgång än en
uppgång.

SEB:S BOPRISINDIKATOR - HUSHÅLLENS BOPRISFÖRVÄNTNINGAR FORTSÄTTER NEDÅT
SEB:s Boprisindikator minskar med ytterligare 6 punkter i maj, till minus 26. På regional nivå är det små
skillnader och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan minus 20 och minus 28. Hushållens
förväntningar på reporäntans nivå sjunker något och ligger nu på 0,42 procent. Andelen som
planerar att binda sina rörliga lån ökar från förra månadens 7 procent till 8 procent.
Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 1 enhet jämfört med förra månaden och ligger
nu på 21 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 47
procent, att jämföra med 42 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har
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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minskat med fyra enheter och ligger denna månad på 23 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan
andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna
mätning på minus 26 vilket är en nedgång 6 enheter från förra månaden.
-

Pandemins ekonomiska konsekvenser fortsätter att fördjupas. Varsel, minskad tillväxt och
stigande arbetslöshet har negativa konsekvenser på hushållens syn på hela ekonomin och

bostadsmarknaden är inget undantag. Förra månadens nedgång i Boprisindikatorn var den
största vi sett en enskild månad och den här månadens siffra stärker ytterligare bilden att
sjunkande bostadspriser är att vänta, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,42 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 0,42 procent. Det är en minskning från förra månaden då hushållen i
genomsnitt trodde på 0,48 procent.
-

Det är tydligt att ränteförväntningarna just nu har liten betydelse för hushållens
boprisförväntningar. Den här månaden sjunker ränteförväntningarna men vi ser ändå att
Boprisindikatorn fortsätter falla. Det är krisens effekter på sysselsättning, inkomster och tillväxt som
just nu styr boprisförväntningarna, inte vad man tror om ränteutvecklingen, säger Jens
Magnusson.

Åtta procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att
binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med en procentenhet
jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta
på sina bostadslån minskar med tre enheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 16 procent.
De som enbart har rörlig ränta ökar med en procentenhet och ligger nu på 27 procent medan de med
fast ränta ligger kvar på 23 procent vilket är på samma nivå som föregående månad.
Boprisindikatorn minskade mest i Skåne och Svealand utom Stockholm
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det
bidrar till statistisk stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever den här
våren, innebär det också en påtaglig eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser
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med siffrorna för riket. Störst minskning ser vi i Svealand utom Stockholm och Skåne med vardera 40
enheter till minus 23 respektive minus 21. I Västra Götaland minskade indikatorn med 39 enheter från 11
till minus 28 och i Stockholm med 36 enheter från 11 till minus 25. I Norrland minskade den från 11 till
minus 24 och i Östra Götaland från 15 till minus 20.

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR
Storstadshushåll upplever en ökad arbetslöshetsrisk
Hushållens konfidensindikator steg i maj med tre enheter efter att ha fallit brant de senaste två
månaderna. Uppgången till trots pekar indikatorn på ett mycket svagt stämningsläge bland
hushållen. Att hushållens pessimism minskade något i maj beror främst på mer optimistiska
förväntningar på den egna ekonomin på tolv månaders sikt samt en något mindre negativ inställning
till kapitalvaruinköp.
Hushållens syn på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan har blivit än mer
negativ. Detsamma gäller förväntningarna på den svenska ekonomin det kommande året.
Liksom i april tror en stor andel av hushållen att arbetslösheten i Sverige kommer att öka det närmaste
året. Vad gäller risken att själv bli arbetslös är det dock ungefär lika många personer som svarar att
risken har minskat jämfört med de som har svarat att den har ökat. Bilden skiljer sig dock något
beroende på bosättningsregion. Fortsatt är det hushåll i storstadslänen som i högre utsträckning
uppger att arbetslöshetsrisken har ökat.
En betydligt större andel hushåll än normalt svarar att de sparar i nuläget och även under de
kommande tolv månaderna tror jämförelsevis många att de kommer att kunna spara något.
Hushållen tror fortsatt att de kommer att lägga mindre pengar på kapitalvaruinköp det kommande
året jämfört med de senaste tolv månaderna.
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Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt steg, från 2,6 procent i april till 3,1 procent i
maj. Den rörliga bostadsräntan förväntas uppgå till 2,41 procent på ett års sikt, en nedjustering från
förra månaden då motsvarande siffra var 2,46 procent.
Hushållen förefaller inte ha påverkats av covid-19-pandemin i riktigt samma utsträckning som
företagen. De flesta hushållen svarar att konsumtionen inte har påverkats i någon utsträckning vare
sig i mars eller april. Det förefaller inte heller som att de planerar att förändra sin konsumtion i någon
större uträckning. Trots det så är det mellan 30–40 procent av hushållen som har, eller planerar, att
minska sin konsumtion i mycket eller i mindre utsträckning till följd av covid-19-pandemin.
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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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