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

MARKNADSRAPPORT MAJ 2022

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
Bostadspriserna sjunker i takt med rekordhögt utbud
Efter räntehöjningen från Riksbanken sjunker bostadspriserna. Samtidigt har utbudet av lägenheter på
Hemnet ökat markant då säljarna snabbt vill få ut sina objekt.
Under de två första veckorna i maj sjönk Valueguards prisindex, som mäter den underliggande
prisutvecklingen, med 1,7 procent i Stockholmsområdet. I Göteborg var prisnedgången 1,3 procent om
man jämför med hela april, rapporterar nyhetsbyrån TT.
Mätningen är den första avseende bostadspriser i maj efter att Riksbanken valde att höja styrräntan
med 0,25 procentenheter, samtidigt som man höjde sin ränteprognos den 28 april. Man kan även se en
nedgång under april månad – 0,5 procent för villapriserna och 0,3 procent för bostadsrätter.
Ökat utbud
I vecka 19 noterades rekordhöga siffror gällande publicerade lägenheter på Hemnet.
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– Sannolikt har det ett samband. Sådana här mönster brukar också bli tydliga vid händelser som
påverkar bostadsmarknaden radikalt, säger Erik Holmberg, analytiker vid Hemnet.
Drygt 15 000 lägenheter fanns ute till försäljning på riksnivå – en siffra som var fyra procent högre än den
tidigare rekordnoteringen strax innan amorteringskravet infördes maj 2016.
– Vi såg det efter att kriget i Ukraina påbörjades, likaså i början av pandemin. Sannolikt är det en effekt
att när man inte vet vad som händer framöver och befarar att marknaden ska bli sämre ur ett
säljarperspektiv så är det flera som kanske planerat sin försäljning och som nu skyndar på, säger Erik
Holmberg.
Köparnas marknad
Många bolåneaktörer har under våren valt att höja räntorna, och statliga SSAB har i en ny prognos lyft
att bolånetagare kan vänta sig normalräntor kring fyra procent när reporäntan väntas toppa på 2,0
procent i februari 2024.
– Traditionellt sett är maj en intensiv månad på bostadsmarknaden innan semesterstiljten slår till. De nya
förutsättningarna kan därför ändra spelplanen för marknadens aktörer, menar Erik Holmberg.
Han fortsätter:
– Med högt tillflöde och ökat utbud så får vi en viss förändring. Om det tidigare varit säljarnas marknad
så kommer man nu att ha mer konkurrens och vi får mer av vad man ska säga är köparnas marknad. Då
blir det viktigt för säljarna att ha realistiska förväntningar, då man i de flesta fall inte kan förvänta sig bud
som ligger på de rekordnivåer vi såg tidigare i år.
Rapport: Skuldberget kan vara en fördel för Sverige
Oron för hushållens skuldsättning överdriven, anser Danske Banks bankanalytiker som inte ser några
betydande risker med högre räntor.
Tvärtom, hävdar de, kan hög skuldsättning vara defensivt när räntorna sticker iväg.
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Hushållens växande skulder har länge oroat såväl regeringen som dess expertmyndigheter och
Riksbanken. Att vi nu är på väg in i en högre räntemiljö har inte fått oron att avta.
Men Danske Banks bankanalytiker Andreas Håkansson släppte i veckan en rapport tillsammans med
aktiestrategen Molly Guggenheimer som bemöter olyckskorparnas kraxande om skuldbergets
makroekonomiska risker.
”Vi hör ofta att svenska hushåll har för mycket skulder. Vi anser att det är en alltför förenklad bild”, skriver
duon i rapporten.
För det första måste hushållens skulder ställas mot tillgångarna, och tillgångarna är trots allt sex gånger
större än skulderna. Enbart de likvida tillgångarna – exempelvis kontanter, bankinsättningar och fonder
– är 1,6 gånger större än skulderna, enligt Danske Bank.
Bara sedan före pandemin har hushållens totala tillgångar ökat med 5.300 miljarder kronor – betydligt
mer än skuldsidans 589 miljarder kronor, uppger de i rapporten.
För det andra sitter svenska bolånetagare inte fast i några avtalade amorteringsplaner. Det
amorteringskrav som finns kommer från Finansinspektionen, FI, som vid behov kan införa lättnader – vilket
exempelvis gjordes under pandemin.
För ett hushåll med 4 miljoner kronor i lån på ett hus värt 5 miljoner kronor innebär en sådan lättnad att
bolåneräntan kan öka från 1,45 procent till 5 procent utan att ”månadskostnaden” för lånet ökar,
uppger Danske Bank.
För det tredje hänger den relativt höga skuldsättningen ihop med att Sverige har mindre strikta
amorteringsregler än många andra länder. Det förklarar i sin tur att hushållen har så stora tillgångar,
eftersom många valt att spara i stället för att amortera mer än nödvändigt.
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Och det behöver inte alls vara dåligt om vi går mot högre räntor – tvärtom, anser Danske Bank.
”Hushåll som har sparat mindre men amorterat mer har en större andel eget kapital i sina hus, mer fasta
tillgångar och lägre skuld. Dessa fasta tillgångar kan dock inte fungera som en buffert om inflation och
högre räntor skapar kassaflödesproblem för hushållen, vilket är fallet med likvida tillgångar”, skriver
Danske Bank i rapporten och fortsätter:
”Därför kan hög skuldsättning (inom rimliga gränser) faktiskt vara defensivt när räntorna stiger.”
Danske Bank ser det visserligen som sannolikt med ett boprisfall på 5-10 procent under andra halvan av
2022 och in i 2023, men den underliggande trenden är stark – inte minst på grund av bostadsbristen som
förvärrats snarare än förbättrats under senare år, skriver banken som bland annat jämför
nybyggnationen med befolkningsutvecklingen.

STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN
Prisutvecklingen i mars för bostäder i Stockholm var stillastående för bostadsrätter och steg för villor med
0,2% jämfört med föregående månad enligt Valueguard HOX index
SEB:s Boprisindikator i Stockholm stiger något i april, från 29 till 34, efter förra månadens kraftiga fall,
STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN
Utbudet har nu börjat att öka då fler vill sälja innan de köper nytt då oron för en eventuell sättning på
marknaden har ökat. De som köpt innan de har sålt har nu bråttom att sälja vilket även det ökar
utbudet.
Marknaden har blivit något mer trög, främst beroende på en ökad selektivitet hos köparna. De mest
attraktiva bostäderna säljs fortfarande snabbt och till höga slutpriser. Det större utbudet av ”vanliga”
bostäder tar längre tid och har svårare att få kraftiga budgivningar.
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Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholms kommun visar att priserna föll 3,0
procent i maj. Säsongsrensat motsvarar det en mildare nedgång om 1,3 procent. Samtidigt minskar
också antalet affärer kraftigt.
STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Under andra hälften av maj har vi sett en betydligt mer avvaktande nyproduktionsmarknad i Stockholm.
Denna marknadsreaktion är väntad då det den senaste tiden har varit stor medial uppmärksamhet kring
räntehöjningar och spekulationer om kraftiga framtida prisfall på bostadsmarknaden.
När marknaden står och väger som den gör nu avvaktar de som ser en ny bostad som ”Nice to have”
och inte ”Must have”. Likaså är det svårare att hitta köpare till bostäder i projekt med långt till tillträdet.
Osäkerheten och därmed risken ökar proportionellt med tiden.
Även på nyproduktionsmarknaden är köparna selektiva. Attraktiva bostäder i lokalt attraktiva
projekt/områden lockar fortsatt köpare.

GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg ökade med 0,1% i april jämfört med föregående
månad. Villaindex sjönk med 1,2%.
Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna enligt SEB:s Boprisindikator sjönk med hela 37
enheter från 41till 4.
GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN
Villapriserna faller – för andra månaden i rad. Villapriserna faller i Göteborg och även i landet i stort
pekar nu prisutvecklingen nedåt.
I mars sjönk priserna på villor i Göteborg med 0,5 procent. Och i april fortsatte nedgången med 1,2
procent, enligt Valueguard prisindex Hox. Samtidigt ökade priset på bostadsrätterna marginellt i april,
med 0,1 procent. Men halvvägs in i maj hade det även där vänt nedåt och priserna sjönk med 1,3
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procent. Utbudet har ökat ganska kraftigt, då det tar längre tid att sälja bostäderna samtidigt som nya
kommer ut på marknaden. Det är fortfarande mindre lägenheter som är svårast att sälja, och lite större
lägenheten är lättare att sälja. Det har mycket med målgruppen för de större lägenheterna att göra,
då den målgruppen är etablerad på bostadsmarknaden och har varit med om högre räntor och en
fallande bostadsmarknad tidigare i sin boendekarriär. De yngre målgrupperna som oftast köper en
mindre bostad är mycket mer drabbade av ökade räntor och har svårt att få boendekalkylen att gå
ihop. De vill gärna köpa, men det tar mycket längre tid att komma till ett beslut.
GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
De senaste veckorna har vi upplevt en ökad osäkerhet. Det oroliga världsläget och höga priser på el
och drivmedel har haft viss betydelse men främst är det stigande räntor som gör att vissa tvekar inför
att köpa ny bostad. Flera har redan sin befintliga bostad till försäljning för att undvika ett eventuellt stå
med två bostäder. Många Bostäder som är sålda men ej tillträdda kommer att få en ökad
månadsavgift på grund av ökade räntor på föreningens gemensamma lån. Bostadsprojekt som har
antagit en ränta i kostnadskalkylen och som inte har en tillräcklig marginal för kommande
räntehöjningar står nu inför dilemmat att behöva höja sina avgifter, i vissa fall med 10-25 procent. För
större lägenheter eller småhus gör detta en hel del på avgiften som blir betydligt högre. Nu gäller det
att bankernas lånelöften till köparna håller och att köparna får slutfinansiering godkänd, innan de
tillträder sin nya bostad. Vi har redan haft oroliga köpare som hört av sig och vill höra sig för om man
kan kliva av sitt upplåtelseavtal.
Vi upplever att fler byggherrar skjuter på planerade försäljningsstarter, de vill avvakta och se hur
bostadsmarknaden reagerar på ökade driftkostnader. Men även bekymmer med leveranser av
byggmaterial, kan vara en osäkerhetsfaktor för dem.
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MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN
I Malmöområdet har priserna på bostadsrätter ökat med 1,5% i april. Villapriserna har under samma
period sjunkit med 0,8%.
SEBs boprisindikator sjönk med 15 enheter från föregående månads 38 till 23.
MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN
I Malmö fortsätter utbudet att öka och det har dämpat prisutvecklingen sista månaden. Osäkerheten
kring räntan i kombination med ett ökat utbud har fått fler att sälja först för att minska risken. På större
bostäder har det däremot gått fortsatt bra sista veckorna. Enligt Erik Olssons bostadsindex har
förväntningarna på priserna sjunkit rejält sista veckorna. Prisförväntningarna är nu lika låga som i början
av pandemin när oron var som störst.
Oron bland Malmöborna om sjunkande priser är något vi tror kommer fortsätta att synas kommande
månader. I april såg vi däremot fortsatt stigande priserna om 1,5 % på bostadsrätter i Malmö medan
villor sjönk med 0,8 %.
MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Antalet försäljningen har fortsatt vara högt men vi ser dock en ökad osäkerhet som balanseras av att
utbudet är fortsatt lågt. Antalet bostäder till salu har ökat sista veckorna men är fortfarande på låga
nivåer. Ifall priserna på succesionsmarknaden påverkas så påverkas generellt även
VAD ÄR HOX INDEX?

nyproduktionsmarknaden.

Det är ett kvalitetsjusterat index från
Valueguard som mäter prisutvecklingen
på bostadsrätter och villor i Sverige.

HOX INDEX – VIKANDE TREND GER PRISNEDGÅNG PÅ BOSTADSMARKNADEN I APRIL, EN

Beräkningen görs genom en

NEDGÅNG SOM SEDAN TILLTAR I BÖRJAN AV MAJ

regressionsanalys, med nya värden för

I april gick prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ner 0,5 procent. Bostadsrättsindex

varje månad.

gick ner med 0,4 procent och villaindex med 0,5 procent. I Stockholm gick priserna ner med 0,9
procent för bostadsrätter och 0,2 procent för villor. I Göteborg steg bostadsrättsindex med 0,1
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procent och villaindex gick ner med 1,2 procent. Priserna i Malmö ökade med 1,5 procent för
bostadsrätter och gick ner med 0,8 procent för villor.
Valueguard har även undersökt prisförändringen för bostadsrätter under första halvan av maj i rikets
två största städer. I båda städerna föll bostadsrättspriserna rejält jämfört med hela april, i Stockholm
med 1,7 procent och i Göteborg med 1,3 procent. Detta kan jämföras med andra halvan av mars
2020, då det inledande coronafallet på bopriserna kom. Då föll bostadsrättspriserna med ungefär 4
procent i Stockholm och ungefär 2 procent i Göteborg.
Justerat för säsongseffekter gick HOXSWE ner med 0,2 procent. Bostadsrättspriserna går upp med 0,3
procent medan villapriserna går ner med 0,3 procent efter säsongsjustering. Säsongsjusteringen i april
blir kraftig för bostadsrätter. Det beror på att prisförändringarna i april varit ganska heterogena, särskilt
på senare år. Exempelvis kom den stora nedgången i prisindex i början av coronapandemin i just
april, år 2020. Därför uppmanar vi till försiktighet i tolkningen av denna månads säsongsjusterade
värden.

SEB:S BOPRISINDIKATOR - HUSHÅLLENS BOPRISFÖRVÄNTNINGAR FALLER
SEB:s Boprisindikator minskar med 21 enheter i maj, från 39 till 18. På regional nivå ligger indikatorn mellan
4 och 30 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar från föregående månad
och ligger på 1,36 procent. En ökning med 0,23 procentenheter. Andelen som planerar att binda sina
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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rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger på 14 procent. Det visar maj månads
Boprisindikator.
Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 42 procent,
en minskning med 10 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår
till 24 procent, en ökning med 11 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade

priser minskar med 2 enheter till 26 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på
stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 18 vilket är
en minskning med 21 enheter från förra månaden.
- Den senaste tidens allt hetare räntedebatt i kombination med ettf ortsatt ansträngt
privatekonomiskt läge får hushållens boprisförväntningar att vända ner kraftigt den här
månaden. Senast prisförväntningarna låg på den här nivån var under pandemins inledning för
nästan 2 år sen, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,36 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 öka till 1,36 procent. Det är en ökning med 0,23 procentenheter från
föregående månad.
- Hushållen siktar tydligt in sig på ett högre ränteklimat det kommande året. Även om
Riksbankens senaste höjning kom i början av undersökningsperioden har hushållen justerat
sin förväntansbild i nästan samma utsträckning som Riksbankens senaste räntehöjning,
säger Américo Fernánde.
14 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 14 procent att de har för avsikt att
binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 4 enheter jämfört med
förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 2 enhet till
17 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta minskar
med 3 enhet från 36 till 33 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina
bostadslån minskar med 1 enhet från föregående månad till 17 procent.

9

Nytt Hem Marknadsrapport maj

Boprisindikatorn sjunker i samtliga regioner
I maj sjunker indikatorn i samtliga regioner. I Västra Götaland sjunker indikatorn med hela 37 enheter från
41 till 4. I Norrland och Östra Götaland sjunker indikatorn med 25 enheter från 44 respektive 39 till 19
respektive 14 enheter. I Skåne sjunker indikatorn med 15 enheter till 23 och i Stockholm sjunker den med
14 enheter och ligger den här månaden på 20. I Svealand utom Stockholm sjunker indikatorn med 6
enheter och ligger därmed högst på 30 enheter i maj.

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR - HUSHÅLLEN MYCKET PESSIMISTISKA ÖVER SVERIGES EKONOMI OM
TOLV MÅNADER
Hushållens konfidensindikator sjönk från 74,5 till 70,4 i maj. Indikatorn är på den lägsta nivån sedan
finanskrisen, där den som lägst var 68,8 i oktober 2008. Samtliga frågor i indikatorn försämrades, och
bidrar fortsatt negativt till indikatorns nivå. Hushållens syn på Sveriges ekonomi om tolv månader
försämrades mest i maj och har aldrig tidigare varit så pessimistisk.
Både mikroindex, som sammanfattar frågorna om hushållens syn på sin egen ekonomi och
makroindex som sammanfattar hushållens syn på Sveriges ekonomi backade i maj och pekar mot ett
betydligt svagare läge än normalt.
Hushållen har inte varit så negativa till utvecklingen av den egna ekonomin, jämfört med tolv
månader tillbaka, sedan april 2009. Kvinnor rapporterar i större utsträckning än män om en försämrad
ekonomi. Om man ser till åldersgrupper har det historiskt sett varit pensionärerna som varit mest
negativa, denna månad är det personer mellan 50–64 år. Hushållen uppger också, för tredje
månaden i rad, att de förväntar sig att den egna ekonomin kommer att försämras de kommande
tolv månaderna.
Hushållen är fortsatt negativt inställda till kapitalvaruinköp i nuläget och hushållens egna planer på
tolv månaders sikt för sådana inköp är betydligt mer återhållsamma än normalt. Hushållen anser inte
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längre att det i dagsläget är lika fördelaktigt att spara som de gjort under pandemin. Även om
andelen hushåll har minskat något, är det dock fler hushåll än normalt som tror att de kommer att
kunna spara de närmaste tolv månaderna och det är fortsatt en betydligt större andel hushåll än
normalt som sparar än som skuldsätter sig.
Den egna arbetslöshetsrisken de senaste tolv månaderna bedöms även i maj ha minskat. De
kommande tolv månaderna förväntar sig hushållen att arbetslösheten i Sverige kommer att öka, men
nettotalet för frågan är fortfarande lägre än det historiska genomsnittet.
Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt sjönk något, från 10,1 procent i april till 9,9
procent i maj. Den rörliga bostadsräntan förväntas uppgå till 3,39 procent på ett års sikt, vilket är
oförändrat från föregående månad.
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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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