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MARKNADSRAPPORT SEPTEMBER 2020 
 

ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER  

 

Underskottet av villor består i flera större städer 

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) har mätt efterfrågan och utbud på nyproducerade bostäder, 

och det visar sig att underskottet av nyproducerade villor består. 

För Sverige som helhet råder det balans för årets andra kvartal i samtliga boendeformer, men i flera 

områden är obalansen betydande. 

– Tittar vi på storstadslänen ser vi ett tydligt underskott på nya villor i Stockholms län. I Skåne och Västra 

Götalands län råder i stort sett balans men trenden går tydligt mot underskott på nya villor även i dessa 

regioner. Även i flera regionsstäder och kommuner finns stora underskott på nya villor, säger Robert Boije, 

chefsekonom på SBAB, i en kommentar. 

Han menar att det speglar en lång period av låg villaproduktion i förhållande till bostadsrätterna som i 

stort sett är balanserade eller har överskott. 

Du håller i din hand vår rapport över den 

svenska bostadsmarknaden för 

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.  
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– Det låga utbudet av nya villor i förhållande till efterfrågan bör rimligen vara viktigt för de 

kommunala beslutsfattarna att beakta vid planeringen av nya bostadsområden. Det är 

viktigt för politiker och beslutsfattare att analysera konsekvenserna av den fallande 

nyproduktionen i stort – inte minst vad det betyder för den samlade bostadsbristen som vi 

uppskattar till cirka 150 000 bostäder, säger Robert Boije. 

 

En av tre i storstad vill bo mindre tätbefolkat 

34 procent av svenskarna i storstadsregionerna vill bo mindre tätbefolkat i framtiden. Det visar en ny 

undersökning av teknikkonsultbolaget/samhällsutvecklaren WSP. 

Samtidigt har nästan sju av tio blivit mer medvetna om närmiljön och behovet av grönområden och 

mötesplatser. 

– Det är lite svårt att tyda vad detta kan betyda för flyttmönstren i framtiden. Jag tror att en del kommer 

addera frågan hur tätt de är beredda att bo med att undersöka lite noggrannare vad det finns för ytor 

för gemenskap och motion i närheten, säger Lina Kumlin, senior planeringsarkitekt på WSP, i en 

kommentar till undersökningen. 

 

WSP konstaterar att forskning visat på vikten av grönområden i urban miljö, både för folkhälsan och 

livsmiljön – luftrening, bullersänkning, biologisk mångfald för att ta några exempel. 

– Generellt sett är grönområden ganska lågt prioriterade och det kan vara förödande för 

välmåendet, både sett till fysisk hälsa men även den psykiska, säger Lina Kumlin. 

 

De har också tittat på den ofrivilliga ensamheten, där de menar att grönområden kan ha effekt 

tillsammans med god kollektivtrafik. 

– Vi vet att problemet med ofrivillig ensamhet är större i stora städer och att hur vi utformar dem 

påverkar hälsan. Jag tror att kriser som vi nu genomgår kan få många att tänka till. 

 



 

 Nytt Hem Marknadsrapport september 

 

3 

Coronapandemins påverkan på nyproduktionsmarknaden 

Vi på Nytt Hem ser en klart ökad efterfrågan på nyproduktuion under tredje kvartalet i år. Precis som 

övriga bostadsmarknaden såg vi en tydlig nedgång på försäljningssiffrorna under andra kvartalet men 

sedan en snabb återhämtning under efterföljande kvartal.  

Enligt statistik som Valueguard tagit fram föll priserna mindre för bostäder byggda efter år 2005 än för de 

som är byggda före år 1995 vid coronapandemins inträde i Stockholm. Lutningen på kurvan för 

återhämtningen har varit lika för båda bostadskategorierna vilket ger att bostäder byggda efter år 2005 

har haft en bättre prisutveckling under 2020. Intressant att notera är även att Valueguard kunnat visa på 

att större lägenheter, 3+ rum och kök,  har haft en bättre prisutveckling sedan år 2018 än mindre 

lägenheter, 1-2 rum och kök. Det är en trend som även vi på Nytt Hem har noterat och som har blivit än 

tydligare under 2020. Amorteringskravet som gjort det svårare för ensamhushåll att förvärva en bostad 

samt bristen på villor/radhus har troligen varit pådrivande faktorer för denna utveckling.  

Nu när myckat av arbetet sker från hemmet har efterfrågan på småhus ökat kraftigt även på 

nyproduktionsmarknaden. Även lägenheter med terrass, uteplats och större balkong har fått ett ökat 

köptryck. Det tror vi är en trend som kommer att hålla i sig även efter pandemin. 

  

Trots det låga utbudet av villor börjar vi se ett ökat antal kunder som kommer från villamarknaden. De 

väljer gärna en bostad i projekt där tillträdet är om 1-2 år. Villakunderna efterfrågar större ytor samt 

dubbla wc även i 3 rum och kök.  

Om förslaget att avskaffa ”uppskovsräntan” på reavinster blir verklighet från och med år 2021, kommer 

det ytterligare öka antalet villaägare som tar steget och byter till en bekväm lägenhet.  



 

 Nytt Hem Marknadsrapport september 

 

4 

STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg i maj med 1,7 procent jämfört med föregående 

månad. Index för villor steg med 0,7 procent.   

I Stockholm steg SEB boprisindikator i september med 13 enheter, från 31 till 44. 

 

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Enligt Hemnet säljs det nu i Stockholm rekordmånga bostäder. Det är många besökare på visningarna 

och priserna stiger. Oron för framtiden som kom med coronapandemin har skingrats. Istället fokuserar nu 

bostadsköparna på den låga räntan och att de ekonomiska hjulen så sakta börjar snurra igen efter 

vårens tvärnit. Arbetslösheten har så här långt inte drabbat de som rör sig på Stockholms 

bostadsmarknad. Istället är det börsens starka utveckling som eldar på marknaden. 

Efterfrågan hålls uppe av att många som sålt under sommaren vill köpa. Dessutom vågar fler köpa nytt 

innan de säljer nu jämfört med i våras. 

 

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Den positiva utvecklingen från i somras håller i sig på nyproduktionsmarknaden. Några tecken på 

avmattning kan vi inte se utan efterfrågan är god i de flesta projekten. Främst de med snart tillträde men 

även där tillträdet ligger längre fram.  

När hushållens förväntningar på prisutvecklingen stiger, vilket bland annat SEB-Boprisindikator visar, ser vi 

en tydlig ökad köpvilja hos spekulanterna. De vågar teckna sig för bostäder med inflyttning om ett till två 

år. Den positiva börsutvecklingen och den låga räntan är två kraftigt bidragande faktorer till denna 

framtidstro. Hotet är arbetslösheten men där har coronapandemin hittills inte påverkat dem som köper 

nyproduktion i någon större utsträckning. 

Att marknaden är hetare märks i projekt där vi har haft låg försäljningstakt under längre tid. Där har 

intresset från spekulanterna tydligt ökat med fler försäljningar som följd. 

 

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 med 1,1 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex steg med 0,5 procent.  

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna som ett medelvärde av de två senaste månaderna 

steg med 31 enheter från 6 till 37. Vilket innebär att indikatorn för Göteborg har ökat med 61 enheter 

på två månader, från minus 24 till plus 37 

 

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Villapriserna rusar – rekord för fjärde månaden i rad. Villapriserna i Göteborg fortsätter uppåt. De som 

vill köpa villor är helt enkelt fler än de som vill sälja. Utbud och efterfrågan är inte i balans, fler vill köpa 

villa nu efter att många fått nya behov för sitt boende, efter att ha tillbringat mer tid hemma. 

Hemmajobb får oss att vilja bo större och när omvärlden känns lite osäker och man söker trygghet, då 

kan hus vara en sådan. Bostadsrätterna ökar svagt och det beror på att utbudet av bostadsrätter är 

mycket högre, det har byggts många nya lägenheter senaste fem åren. Utbudet på Hisingen är högt, 

då flera bostadsprojekt färdigställs nu under hösten. I centrum ligger det högsta genomsnittliga priset 

på 62 148 kr/kvm i Angered-Bergsjön på det lägsta på 22 444 kronor/kvm. 

I Göteborgs centrum har priserna på bostadsrätter gått svagt nedåt, 0,5 procent, senaste månaden, i 

ytterområden plus 1,5 procent senaste månaden. För villor har priserna gått upp 4 procent senaste 

månaden. 

 

GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Större lägenheter efterfrågas mer nu än tidigare. Det extra rummet för kontorsarbete/gästrum är 

mycket attraktivt. Men framförallt den flexibla lägenheten som kan förändras efter behov. 

Balkong/uteplats är ett måste. 

Småhus går som tåget, det är otroligt stor efterfrågan på denna produkt just nu. Det är många 

besökare på våra visningar och fler än vanligt bestämmer sig på plats och vill gå vidare med 
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avtalsskrivning. I Göteborgsregionen är det bland annat Alingsås, Trollhättan, Vänersborg och Lerum 

som har högtryck bland kranskommunerna. Kommuner som inte byggt ut sitt fibernät behöver öka 

takten för att det skall vara intressant att flytta dit. 

 

 

MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 

Priserna i centrala Malmö fortsätter att stigit och den senaste månaden har de stigit med 1,2% och i 

ytterområden har priserna stigit med 2,4% senaste månaden. Priserna för villor har även de stigit 

med 2,1% den sista månaden. Även SEBs boprisindikator har stigit den senaste månaden. Den ligger nu 

på 47 vilket är en ökning med 14 enheter från föregående månad. Väldigt många tror på ökade priser 

vilket syns i statistiken för senaste månaden.  

 

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Det ser fortsatt starkt ut på bostadsmarknaden i Malmö och det syns ingen avmattning på styrkan. 

Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling i Malmö såldes det väldigt många bostäder under augusti 

månad och även september månad ser ut att sluta med fler försäljningar än föregående månad. 

Det låga utbudet har lett till fler budgivningar och det syns på prisstatistiken där det ökat med över 

2,0 % på både bostadsrätter i ytterområden samt villor i Malmö. 

 

MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Intresset för nyproduktion fortsätter öka i Malmö vilket vi ser på utbudet samt antalet 

visningsbesökare på visningarna. Enligt Booli så har utbudet sjunkit med ca 10% de senaste fyra 

veckorna och vi ser att i Malmö har det sålts fler nyproducerade bostäderna senaste veckorna 

jämfört med tidigare månader som mer påverkats av oron för Covid-19. 
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HOX INDEX – FORTSATT BRED UPPGÅNG PÅ BOSTADSMARKNADEN I AUGUSTI 

I augusti går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 1,9 procent. 

Bostadsrättsindex ökar med 1,2 procent och villaindex med 2,4 procent. Såväl bostadsrättsindex som 

villaindex stiger i samtliga tre storstäder. I Stockholm är uppgången 1,7 respektive 0,7 procent, i 

Göteborg stiger det med 0,5 respektive 4,0 procent och i Malmö är ökningen 1,4 respektive 2,1 procent. 

  

Eftersom det tidigare varit vanligt att index stiger mellan juli och augusti ökar HOXSWE med mer måttliga 

0,3 procent när vi justerar för säsongseffekter. Bostadsrättsindex för riket stiger med 0,5 och villaindex 

med 0,1 procent efter säsongsjustering. Under våren och sommaren har prisutvecklingen inte följt 

normalt säsongsmönster, sannolikt på grund av coronapandemin, vilket gör att de säsongsjusterade 

siffrorna bör tolkas med försiktighet.  

 

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av september i 

Stockholm och Göteborg. Det stiger med 0,8 procent i Stockholm och 1,1 procent i Göteborg. 

 

Antalet transaktioner på bostadsmarknaden låg i augusti på ungefär samma nivå som 2019 och 10 

procent högre än 2018. Bostadsrätterna ökar medan villorna minskar något. 

 

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel har under den senaste månaden fortsatt legat kring 

50. Indikatorn visar på differensen mellan de som tror på uppgång och nedgång på bostadsmarknaden 

de kommande tre månaderna. Det innebär att 50 procentenheter fler mäklare i panelen tror på 

uppgång än nedgång. 

 

 

 

 

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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SEB:S BOPRISINDIKATOR - BOPRISFÖRVÄNTNINGARNA ÅTERHÄMTADE EFTER VÅRENS FALL 

SEB:s Boprisindikator ökar med 6 enheter i september, från 40 till 46 och har nu helt återhämtat sig från 

vårens stora nedgång. På regional nivå är det fortsatt små skillnader och indikatorn ligger i de sex 

regionerna mellan 38 och 50. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå fortsätter att minska och 

ligger i september på 0,39 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger på 2 

procent, vilket är en nedgång med 1 procentenhet jämfört med föregående månad och tangerar 

en historisk bottennotering. 

 

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 3 procentenheter från förra månaden och till 55 

procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 9 procent, att 

jämföra med 12 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ökar från 27 till 29 

procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror 

på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 46 vilket är en uppgång med 6 enheter från 

förra månaden. 

– Nu är hela vårens rekordstora nedgång återhämtad och hushållens boprisförväntningar är 

tillbaks där de låg innan pandemin slog till. De dramatiska svängningarna i Boprisindikatorn har 

inte återspeglats i motsvarande rörelser i de faktiska priserna. De har tvärtom utvecklats ganska 

stabilt under våren och sommaren och det är tydligt att både hushåll och analytiker initialt 

överskattade pandemins negativa betydelse för bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom 

Jens Magnusson. 

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,39 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 0,39 procent. Det är en minskning med 0,02 procentenheter jämfört 

med förra månaden. 

 

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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Två procent av hushållen planerar att binda räntan 

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 2 procent att de har för avsikt att 

binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med 1 procentenhet 

jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar 

med 5 procentenheter till 22 procent medan andelen som har bunden ränta ökar med 2 

procentenheter till 25 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig 

ränta på sina bostadslån ökar med 3 enheter till 22 procent. 

– Det är mycket ovanligt att så få som 2 procent uppger att de tänker binda räntan på sina lån. 

Det är också lite överraskande att det kommer nu, när de bundna räntorna i de flesta fall är 

lägre än de rörliga och man alltså inte betalar något för att binda. Å andra sidan har andelen 

som bara har rörlig ränta minskat, kanske har de som övervägde att binda redan kommit till skott. 

Dessutom råder en ganska bred samsyn att räntorna förblir låga länge än, vilket gör att många 

känner att det finns tid att fundera, säger Jens Magnusson. 

 

Boprisindikatorn ökar i samtliga delar av landet 

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 för 

närvarande, innebär det också en eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser med 

siffrorna för riket. Under september ökar indikatorn i alla delar av landet. Störst ökning ser vi i Östra 

Götaland, där Boprisindikatorn stiger med 15 enheter från 27 till 42. Den minsta ökningen står Norrland 

och Svealand utom Stockholm för där indikatorn steg med 4 respektive 8 enheter till 40 respektive 38. 

Resterande regioner ligger i ett spann mellan 44 och 50. Västra Götaland steg från 37 till 50, Stockholm 

från 31 till 44 och i Skåne steg indikatorn från 35 till 47. 
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HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR - OPTIMISTISKA FÖRVÄNTNINGAR PÅ SVENSK EKONOMI 

Hushållens konfidensindikator steg med 3,2 enheter i september. Trots uppgången pekar indikatorn 

fortsatt på ett mycket svagt stämningsläge. Förklaringen till uppgången är hushållens mindre 

negativa syn på den egna ekonomin och optimistiska förväntningar på utvecklingen av den svenska 

ekonomin de kommande tolv månaderna. Det som förklarar indikatorns jämförelsevis låga 

nivå är fortfarande hushållens syn på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan 

samt inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget. 

 

Både mikro- och makroindex steg i september, men visar fortsatt på att hushållen har en betydligt mer 

negativ syn än normalt på både sin egen och Sveriges ekonomi.  

Gällande den egna ekonomin de kommande tolv månaderna förväntar sig hushållen, oförändrat från 

föregående månad, en förbättring i linje med det historiska genomsnittet.  

Andelen hushåll som tror på en ökad arbetslöshet under det närmaste året minskade ytterligare men är 

på en fortsatt hög nivå. Beträffande risken att själv bli arbetslös är det ungefär lika många personer som 

bedömer att risken ökat som bedömer att risken har minskat, vilket är en liten ökning från föregående 

månad.  

Oförändrat från föregående månad anger en betydligt högre andel hushåll än normalt att det är 

fördelaktigt att spara i nuläget. Jämförelsevis många tror även att de även under de kommande tolv 

månaderna kommer kunna spara. Hushållen är, oförändrat för tredje månaden i rad, mer negativa till 

kapitalvaruinköp generellt. Även för egen del tror hushållen att de kommer köpa mindre kapitalvaror det 

kommande året jämfört med det senaste året.  

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt steg från 2,8 procent i augusti till 3,1 procent i 

september. Förväntningarna på den rörliga boräntan justerades ner något på både två och fem års sikt 

medan boräntan på ett års sikt väntas öka, om än marginellt. 
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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 

stefan.strahle@nytthem.se                      marie.guregard@nytthem.se            stefan.strahle@nytthem.se 

 

  

mailto:stefan.strahle@nytthem.se
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