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

MARKNADSRAPPORT JUNI 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.

Återhämtning på bostadsmarknaden

Här analyserar vi Stockholm, Göteborg

Priserna har fortsatt upp för både bostadsrätter och villor i såväl Sverige som i alla tre storstadslän under

och Malmö samt hushållens förhållning till

de två första veckorna i juni. Detta stärker bilden av att den breda prisuppgången i maj inte var någon

kapital och boende.

tillfällighet och att bostadsmarknaden fortsatt står emot Coronakrisen väl. Det skriver SBAB i ett
pressmeddelande, med hänvisning till statistik från bostadssajten Booli. Bostadsmarknaden fortsätter så
här långt att stå emot Coronakrisen väl och återhämningen sedan april ser stabil ut. Möjligen skulle man
kunna tala om en viss midsommaryra, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar.
Däremot sjunker kvadratmeterpriserna på lägenheter något i Stockholms, Göteborgs och Malmö
kommuner. ”Men de faller svagt från höga nivåer och fallen är också måttliga sett till att vi är inne i den
värsta krisen sedan finanskrisen”, säger Robert Boije. Booli statistiken visar också att utbudet av
lägenheter minskat något på sistone, efter tidigare kraftig ökning, och att antalet budgivare per objekt
ökat sedan bottennivån i mitten av april.
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KI Spår nollränta fram till 2024
Konjunkturinstitutet (KI) tror inte att Riksbanken kommer att sänka styrräntan de kommande åren,
däremot räknar de med mer värdepappersköp. Några räntehöjningar blir inte aktuellt förrän 2024. Det
framgår av KI:s senaste konjunkturprognos.

Splittrad syn på bostadsmarknaden bland mäklarna
Landets fastighetsmäklare har en ovanligt splittrad syn på utvecklingen på bostadsmarknaden de
kommande månaderna. Det visar en enkät som Mäklarsamfundet genomfört bland sina medlemmar
och som besvarats av 633 mäklare.
”Vissa mäklare tror på högre priser, andra på lägre. Det finns ingen entydig bild av vart vi är på väg.
Ovissheten är stor”, säger Mäklarsamfundets vd Björn Wellhagen i en kommentar i ett pressmeddelande.
Enligt enkäten väntar sig 36 procent av mäklarna att bostadspriserna ska sjunka under det tredje
kvartalet, medan 27 procent tror att de ska stiga och 34 procent räknar med oförändrade priser.
”Det råder en ovanligt splittrad bild. Ovissheten är helt klart stor. Samtidigt ska vi komma ihåg att
pandemin har påverkat bostadsmarknaden väldigt olika i olika delar av landet”, säger Björn Wellhagen.
Undersökningen visar samtidigt att ytterst få mäklare, bara några enstaka procent, tror på kraftiga
förändringar av priserna. 1 procent tror på kraftigt ökande priser och 2 procent väntar sig kraftigt
minskade priser på bostäder under tredje kvartalet.
Även när det gäller omsättningen på bostadsmarknaden är läget ovisst. 37 procent av mäklarna tror att
antalet affärer kommer att öka under det tredje kvartalet, 31 procent tror att det kommer att minska
och 28 procent tror att antalet inte kommer att förändras.
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STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg i maj med 0,9 procent jämfört med föregående
månad. Index för villor steg med 2,2 procent.
Enligt SEBs boprisindikator steg svenskarnas förväntningar på bostadspriserna i juni med 3 enheter till
minus 23. I Stockholm föll indikatorn med 2 enheter, från minus 25 till minus 27.
STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN
I Stockholm har antalet försäljningar minskat jämfört med förra året. Utbudet däremot är högre än förra
året även om det har börjat minska inför sommaren. Försäljningarna tar lite längre tid än tidigare.
Köparna är selektiva på ett sätt som gör att attraktiva bostäder säljs snabbt och till höga priser, medan
mindre attraktiva bostäder är svårare att sälja.
STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Den något ökade aktiviteten på marknaden som vi började notera i maj har förstärkts något i juni även
om spekulanterna är fortsatt försiktiga.
Precis som på successionsmarknaden är spekulanterna betydligt mer selektiva, både gällande själva
projekten som bostäderna i projekten.
Tiden från första kundkontakt till kontrakt har ökat och det är inte ovanligt att det tar månader istället för
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.

veckor idag. Många vill sälja sitt nuvarande boende först och det tar tid i dagens marknad. Även
bankerna tar tid på sig.
Det är fortsatt en tydlig skillnad mellan projekt som har inflyttningsklara bostäder och de med inflyttning
om ett år. Köparna vill/kan inte ta risk och behöver sälja och köpa i samma marknad. Undantaget är
projekt med inflyttning om 1-2 år och som är i bokningsskede. Där vågar kunderna teckna eftersom de
anser att marknaden då är mer stabil.
Vi har även märkt att vissa projekt har kunder som påverkas mer direkt av de ekonomiska effekterna av
Covid-19 samt den ökade risken för arbetslöshet. Vissa kranskommuner har haft en större prisnedgång
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på bostadsrätter än innerstaden och villamarknaden. Det i kombination med att kunderna i dessa
områden redan innan Covid-19 hade en ekonomi med små marginaler ger tuffa förutsättningar för köp.

GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg steg med 0,7 procent jämfört med föregående månad.
Villaindex steg med 2,1 procent.
Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna som ett medelvärde av de två senaste månaderna
steg med 4 enheter från minus 28 till minus 24.
GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN
Priserna på bostäder i Göteborg vänder uppåt. Efter flera månaders nedgång vänder bostadspriserna i
Göteborg uppåt igen. Priserna på bostadsrätter ökade svagt i maj och villapriserna slog rekord mitt
under den rådande Coronakrisen. Sedan Coronapandemins utbrott i Sverige har bostadspriserna i
Göteborg fallit varje månad. Men i maj månad vände trenden och priserna började gå uppåt igen,
enligt Valueguards HOX-index. Priserna på bostadsrätter i Göteborg ökade med 0,7 procent i maj och
samtidigt steg villapriserna med hela 2,1 procent, till rekordnivå. En del i det är nog att
bostadsmarknaden varit igång, det är en av de marknader som har fungerat under Coronapandemin,
men förstås har en oro funnits, både kring vart konjunkturen ska ta vägen och kring smittspridningen.
De som har avvaktat i mars och april, agerar nu i maj, det var många köpare som trodde att priserna
skulle ned, ganska mycket. Sen har man märkt att det inte blev så och då köper man ändå. Priserna
kommer förmodligen att gå upp ännu mer i juni, då många är hemma och inte reser iväg på samma
sätt som vanligt. Många inser nu att hemmet är viktigt och man funderar mer på detta just nu.
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Prisutvecklingen på bostadsrätter i stor Göteborg under senaste 12 månaderna är 0,7%, i innerstaden
ligger samma siffra på 0,0%. Prisutvecklingen på villor i stor Göteborg har under samma period varit
3,5 %.
GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Efterfrågan på nyproduktion är fortsatt bra, men mycket lokal. Juni börjar starkt. Det ser ut som att
bostadsmarknaden är i början av en återhämtning, liksom ekonomin i övrigt. Än så länge har
effekterna på bostadsmarknaden varit måttliga på grund av Coronapandemin. Det vi märker just nu
är att de projekt som har tillträde inom ett halvår har svårare att hitta köpare. Då man måste sälja sitt
befintliga boende under en period av osäkerhet på grund av Coronapandemin. De projekt som har
en längre tidshorisont och har tillträde om 1,5 år har betydligt lättare att hitta sin köpare. Många tror att
Coronakrisen är över om 1 år och då kan man säljas sitt befintliga boende i lugn och ro. Så från att det
varit svårare förut att hitta köpare till sina projekt med långt till inflyttning har detta blivit populärt igen.
Vi ser också att försäljningsstarter med inledande bokningsavtal är en framgång både för köpare och
säljare. Viktigt också är att man avvaktar med att konvertera bokning till bindande avtal, till att
marknaden har stabiliserats, förmodligen redan till hösten.
Det som är viktigast just nu är ett högt förtroende för byggherren, tillit till tidplan, tydliga avtal och låga
trösklar.

MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN
Prisutvecklingen i centrala Malmö har sjunkit med 0,8% och i även ytterområden har priserna sjunkit, det
med 0,9% senaste månaden. Villapriserna har däremot stigit med 3,5%.
SEBs boprisindikator har sjunkit ytterligare och senaste månaden är indikatorn -23 från föregående
månads -20. Även denna månad är skåningarna mest optimistiska jämfört med övriga Sverige.
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MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN
Utbudet har stabiliserats sig och i Malmö kommun har det varit ca 900 – 1000 bostäder ute till försäljning
under föregående månad. Juni har varit stark i Malmö enligt Erik Olsson fastighetsförmedling. Många
kunder hör av sig och är intresserade utav att sälja sina bostäder vilket lett till goda försäljningsresultat.
Dessa tider med Covid-19 har lett till att kunder är mer avvakta och budgivningar är inte lika
förekommande för bostadsrätterna vilket därmed ger sjunkande priser. För villor är utbudet väldigt lågt
fortfarande och därmed vanligare med budgivningar och högre slutpriser.
Bostadsmarknaden brukar normalt vara lugn i juli p.g.a. semester men i år när många spenderar
semestern nära hemmet så tror vi inte att det kommer lugna sig som det normalt brukar göra denna
tiden på året.
MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Vi ser nu ett ökat antal besökare på visningarna och intresset är generellt större för nyproduktion än
vad det varit tidigare. Oron för Covid-19 har ej försvunnit men har blivit lugnare än tidigare.
Utbudet har enligt Booli fortsatt att sjunka jämfört med tidigare nivåer vilket tyder på att bostäder säljs
i större utsträckning än tidigare.

VAD ÄR HOX INDEX?

HOX INDEX – UPPGÅNG PÅ BOSTADSMARKNADEN I MAJ

Det är ett kvalitetsjusterat index från

I maj går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 2,2 procent.

Valueguard som mäter prisutvecklingen

Bostadsrättsindex ökar med 1,0 procent och villaindex med 3,0 procent. Såväl bostadsrättsindex som

på bostadsrätter och villor i Sverige.

villaindex stiger i samtliga tre storstäder. I Stockholm är uppgången 0,9 respektive 2,2 procent, i

Beräkningen görs genom en

Göteborg är den 0,7 respektive 2,1 procent och i Malmö är ökningen 1,8 respektive 3,5 procent.

regressionsanalys, med nya värden för

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 2,3 procent medan bostadsrättsindex för riket stiger

varje månad.

med 1,4 och villaindex med 2,7 procent.
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Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av juni i
Stockholm och Göteborg. De stiger i båda rikets största städer, med 1,0 procent i Stockholm och 0,8
procent i Göteborg.
Antalet försäljningar i riket under maj ligger ungefär 15 procent lägre än i fjol. I Stockholm ligger antalet
försäljningar än lägre, med mellan 25 och 30 procent färre försäljningar än i maj i fjol för både
bostadsrätter och villor. Jämfört med 2018 är antalet försäljningar i riket i princip oförändrat.
Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel har från och med andra halvan av april till slutet på
maj legat runt -25. Under de två första veckorna i juni har indikatorn gått upp och legat kring 0.
Indikatorn visar på differensen mellan de som tror på uppgång och nedgång på bostadsmarknaden de
kommande tre månaderna och det innebär att ungefär lika många mäklare i panelen tror på uppgång
som nedgång.

SEB:S BOPRISINDIKATOR - HOPP OM STABILISERING I HUSHÅLLENS BOPRISFÖRVÄNTNINGAR
SEB:s Boprisindikator ökar med 3 enheter i juni, till minus 23. På regional nivå är det små skillnader och
indikatorn ligger i de sex regionerna mellan minus 22 och minus 27. Hushållens förväntningar på
reporäntans nivå stiger något och ligger nu på 0,44 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga
lån minskar från förra månadens 8 procent till 5 procent.
VAD ÄR SEB:S BOPRISINDIKATOR?

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 1 procentenhet jämfört med förra månaden

SEB:s Boprisindikator definieras som

och ligger nu på 20 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår

skillnaden mellan andelen som tror på

nu till 43 procent, att jämföra med 47 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade

stigande priser och andelen som tror på

priser har ökat med sju enheter och ligger denna månad på 30 procent. Boprisindikatorn är skillnaden

fallande priser.
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mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i
denna mätning på minus 23 vilket är en uppgång med 3 enheter från förra månaden.
-

Efter de senaste månadernas dramatiska fall i Boprisindikatorn, ser vi nu ett tecken på
stabilisering. Coronapandemin verkar vara på väg ur sin mest akuta fas och fler börjar se lite
ljusare på framtiden. Det går dock inte att dra några säkra slutsatser av bara en månads
observationer. Sifforna är fortfarande mycket låga och både pandemin och ekonomin är långt
ifrån ett normalt läge, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,44 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 0,44 procent. Det är en ökning från förra månaden då hushållen i
genomsnitt trodde på 0,42 procent.
-

Hushållens räntesyn rör sig inte särskilt mycket den här månaden men ligger fortfarande klart
högre än vad både marknaden och Riksbanken tror. Sannolikt ligger hushållen lite för högt i sina
förväntningar, det är inte mycket som talar för att reporäntan höjs inom det närmaste året, säger
Jens Magnusson.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att
binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med tre procentenheter
jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta
på sina bostadslån ökar med två enheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 18 procent. De
som enbart har rörlig ränta sjunker med tre procentenheter och ligger nu på 24 procent medan de med
fast ränta ökar med en enhet till 25 procent.
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Boprisindikatorn ökar endast i Västra Götaland
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
med siffrorna för riket. Under juni ökar indikatorn endast i Västra Götaland, från minus 28 till minus 24
enheter. I resterande regioner fortsätter indikatorn att sjunka. Störst minskning ser vi i Östra Götaland där
indikatorn går från minus 20 till minus 25. I Svealand utom Stockholm minskade indikatorn med 3 enheter
från minus 23 till minus 26 och i Stockholm med 2 enheter från minus 25 till minus 27. I Norrland och Skåne
minskade vardera en enhet till minus 25 respektive minus 22.

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR
Minskad pessimism
Hushållens konfidensindikator steg för andra månaden i rad men pekar fortsatt på ett betydligt
svagare stämningsläge än normalt. Att hushållens pessimism minskade i juni beror främst på mindre
pessimistiska förväntningar på utvecklingen av den svenska ekonomin kommande tolv månader samt
en något mindre negativ inställning till kapitalvaruinköp i nuläget.
Hushållens syn på utvecklingen av den egna ekonomin, såväl de senaste som de kommande tolv
månaderna, ligger nära det historiska genomsnittet. Synen på den svenska ekonomin är dock mer
pessimistisk, framför allt är det många hushåll som anser att den svenska ekonomin har försämrats det
senaste året. Förväntningarna på den svenska ekonomin på tolv månaders sikt föll inte under de
inledande månaderna av covid-19-pandemin. En möjlig förklaring till detta är att krisen slog till snabbt
och att hushållen inte kunde förutse en sådan utveckling. Osäkerheten kring den fortsatta
utvecklingen av covid-19-pandemin är stor vilket kan vara en anledning till att hushållen i juni visar en
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splittrad bild där en del tror att vi har det värsta bakom oss medan andra tror på ökade problem för
den svenska ekonomin framöver.
Planerna för hushållens kommande kapitalvaruinköp är mer försiktiga än normalt men inköpen
förväntas inte minska i lika stor utsträckning som tidigare. En betydligt större andel hushåll än normalt
anger att det är troligt att de kommer att kunna spara något det närmaste året. Det är också
ovanligt många hushåll som säger att deras egen ekonomiska situation är sådan att de sparar i
nuläget.
Andelen hushåll som tror på en ökad arbetslöshet under det närmaste året minskade i juni men den
är fortsatt hög i jämförelse med det historiska genomsnittet.
Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt steg, från 3,1 procent i maj till 3,5 procent i
juni. Den rörliga bostadsräntan förväntas uppgå till 2,47 procent på ett års sikt, en uppjustering från
förra månaden då motsvarande siffra var 2,41 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
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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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