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ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER  

 

Nytt Hem summerar året 

Trots att det kvarstår en månad av året kan vi redan nu se att det verkar sluta så som det startade 

gällande nyproduktionsmarknaden. I början av året hade marknaden fått tillbaka sitt självförtroende 

och även nyproduktion med längre tillträdestid började hitta köpare. Sedan kom Covid-19 och vände 

hela marknaden upp och ner över en natt. I stort sett samtliga experter förväntade sig då en kraftig 

nedgång på bostadsmarknaden. Visserligen skedde en kraftig inbromsning under april/maj med prisfall 

som följd men under sommaren återfick marknaden sin framtidstro. Den låga räntan fungerade som 

bränsle och under hösten har marknaden till och med varit bättre än årets första två månader innan 

pandemin. 

Varför uteblev det förväntade scenariot med kraftigt fallande priser? En förklaring kan vara att bostaden 

har ökat i betydelse i takt med att vi arbetar mer hemifrån och inte reser lika mycket. Ska vi tillbringa mer 

tid hemma har vissa egenskaper i bostaden blivit viktigare. Troligen har vi varit nere och vänt vad gäller 

hur liten en bostad kan bli i förhållande till funktion. Önskemål om att kunna arbeta hemifrån samtidigt 

Du håller i din hand vår rapport över den 

svenska bostadsmarknaden för 

november. 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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med andra familjemedlemmar ställer andra krav på bostaden. Större bostäder har ökat mer i pris än 

mindre även om den trenden i viss mån fanns även innan pandemin. Efterfrågan på småhus har ökat 

kraftigt och för lägenheter är balkongens storlek och läge betydligt viktigare idag.  

Det låga utbudet av villor gör att fler börjar söka efter större lägenheter om minst 4 rum och kök. Något 

som det är ont om på nyproduktionsmarknaden. Jakten på större bostad och effekten av att arbeta 

hemifrån gör att fler söker sig ut från stadskärnorna. 

 

 

En av fem svenskar är oroliga över sin bostadssituation, vilket också får konsekvenser för livsvalen. 

Det visar en undersökning från SBAB. 

Till exempel har en av fem låtit bli att skaffa barn, lika många flyttat ihop snabbare än tänkt, och en av 

tio låtit bli att separera på grund av boendet. En av fyra skulle heller inte kunna bo kvar om partnern inte 

längre kan bidra ekonomiskt. 

 

– Förberedelse och att ha en plan B är a och o. Att spara och amortera är två praktiska saker man kan 

göra, ett annat konkret tips är att ställa sig i alla bostadsköer som finns. Det kan kännas avlägset när man 

störtkär är på väg att flytta ihop för första gången, men något du kan uppskatta att du gjorde den 

dagen du vill separera, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, i undersökningen. 

 

 

Riksbanken spår mer dämpad utveckling på bomarknaden 

Bostad  Utvecklingen på bostadsmarknaden har varit oväntat stark under krisen och 

bostadsinvesteringarna har stått emot krisen bra. Framöver bör utvecklingen dock dämpas något. Det 

skriver Riksbanken i sin penningpolitiska rapport.  
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”Utvecklingen på bostadsmarknaden, som normalt försvagas vid mer markerade konjunkturnedgångar, 

har varit oväntat stark under krisen”, skriver de och noterar att det är ett mönster som syns även i andra 

länder. 

 

Riksbanken räknar dock med en något lugnare utveckling framöver. De påpekar att den svagare 

utvecklingen i hushållens disponibla inkomster talar i sig för att efterfrågan på bostäder ska minska och 

att utvecklingen dämpas på bostadsmarknaden. 

 

Samtidigt gynnas efterfrågan på bostäder av en rad andra faktorer, som åtgärdspaketen för att mildra 

krisens ekonomiska konsekvenser för hushållen, låga ränteförväntningar och att hushållen med mer 

distansarbete kan vara villiga att betala mer för sin bostad. 

 

”Prisuppgången har dessutom varit som störst för småhus, där nyproduktionen har varit låg sedan 90-

talskrisen och dessutom utbudet för närvarande är litet. Även en god utveckling i hushållens finansiella 

förmögenhet bör understödja en god utveckling av bostadspriser”, skriver Riksbanken. 

 

Samtidigt som bostadspriserna stigit har också bostadsinvesteringarna hållits uppe väl genom krisen. 

 

”Utvecklingen på bostadsmarknaden bedöms dock bli något mer dämpad framöver och 

bostadsinvesteringarna väntas minska de kommande åren när något färre antal bostäder påbörjas”, 

skriver Riksbanken som dock tillägger att bostadsbyggandet väntas förbli högt i ett historiskt perspektiv. 

 

Mot bakgrund av historiska prisuppgångar på bostäder och det fortsatt stora tillskottet av nya bostäder, 

som innebär att fler tar bostadslån, fortsätter hushållens skuldsättning också att öka och Riksbanken 

räknar med att skuldernas andel av hushållens disponibla inkomster fortsätter att öka något och uppgår 

till drygt 200 procent 2023. 
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STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 0,8 procent jämfört med föregående månad. 

Index för villor steg med 1,6 procent.   

I Stockholm steg SEB boprisindikator med 3 enheter till 54. 

 

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Fortsatt stark marknad även i november i Stockholm. Spekulanterna på marknaden är redo att köpa 

och agerar beslutsamt. Även säljarna har en realistisk syn på prisbilden även om prisuppgången under 

hösten har skruvat upp förväntningarna. Antalet bostäder som säljs innan den större publika visningen 

har ökat under november. En viss tendens till lägre volymer börjar skönjas nu när det enbart är en 

månad kvar till jul. 

 

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Även i november har efterfrågan på våra nyproducerade bostäder varit fortsatt stark trots hårdare 

restriktioner med anledning av ökad smittspridning. De kunder som nu är i kontakt med våra mäklare är 

betydligt mer målinriktade och har förberett sitt bostadsköp i större utsträckning än tidigare.  

Bokade privata visningar har gett mer tid för varje kund och därmed en högre konverteringsgrad. 

Även i projekt där konvertering från bokningsavtal till förhandsavtal pågår ser vi en relativt låg 

avhoppsfrekvens. Detta är ett styrkebesked från marknaden som visar på framtidstro och att köparna 

har beslutat sig för att byta bostad trots rådande pandemi. 

 

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 0,8 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex är steg med 2,4 procent.  

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna steg med 1 enhet till 54.  

 

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stort, trots den negativa utvecklingen av Coronapandemin. Fortsatt 

bostadsbrist och omläggning från annan konsumtion som begränsas av restriktioner kopplade till 

smittspridningen, till bostadskonsumtion, bidrar troligen till detta, säger Robert Boije. 

Optimismen kan nog förklaras av att vårens farhågor om fallande priser inte besannades, det är 

mycket psykologi i förväntningarna. 

Utbudet har minskat något i Göteborgsregionen. Många spekulanter besöker visningarna och det är 

ett stort intresse och många lägenheter säljs innan den offentliga visningen äger rum. Intäkter från 

lokaler som tidigare varit mycket positiv är nu inte lika självklar längre. Fler frågor om just denna intäkt, 

kan det vara något att räkna med framöver? 

  

GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Det är stort utbud på nyproduktion just nu i Göteborg och fler byggherrar startar sina projekt. De 

byggherrar som tänkt att bygga hyresrätter har nu tänkt om, och vill konvertera till bostadsrätter istället. 

Köpare finns bland de som är etablerade på bostadsmarknaden men man är mycket selektiv, det skall 

vara ”rätt bostad”. Man spenderar mycket mer tid hemma. Man jobbar hemifrån en hel del och 

denna trend kommer förmodligen finnas kvar efter Coronapandemin. Efterfrågan på stora lägenheter 

håller i sig. Det är också denna kundgrupp som driver på prisutvecklingen på större lägenheter. 

Däremot har efterfrågan minskat på mindre lägenheter. Vi tror att kundgruppen som söker mindre 

lägenheter, yngre personer, har drabbats mer av Coronapandemin, eventuellt förlorat sitt arbete och 
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har svårare att få lån av banken. Här är framtiden mer osäker.  Amorteringsfriheten förlängs troligen 

inte, utan kommer att återinföras 2021-08-31. 

Byggherrar till Bostadsstadsprojekt som har slipat på detaljerna, när det gäller planlösningen och har en 

vacker fasad/entré samt känns genomtänkta, har försprång, framför de projekt som är mer 

produktionsanpassade och där lägenheterna liknar varandra i både storlek och utformning. Det är 

medvetna kunder som tidigare köpt nyproduktion och vet när ett bostadsprojekt är lite extra och har 

potential. Här blir det försäljningssuccé direkt.  

Vi ser också att småhus till barnfamiljerna är en produkt som efterfrågas hela tiden. Helst i områden där 

det redan finns en etablerad marknad. Denna kundgrupp har inte tid eller ork att renovera och vill ha 

en finplanerad trädgård, från inflyttningen. 

 

 

MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 

Priserna i centrala Malmö fortsätter att stiga och den senaste månaden har priserna gått upp med 

1,5 % i centrala Malmö och i ytterområden har priserna stigit med 0,7 % senaste månaden. Priserna för 

villor har även dem stigit och det med 1,6 % den sista månaden. SEBs boprisindikator har sjunkit något 

från föregående månad och denna månad är indikatorn på 59.  

 

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Marknaden fortsätter att vara stark men med ett begränsat utbud, framförallt på villorna som fortsätter 

vara hetast vilket även syns på priserna. Höga slutpriser är ett resultat av det låga utbudet och höga 

efterfrågan. Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling i Malmö så fortsätter de sälja bostäder i takt med 

föregående rekordmånader.  

Framöver möts vi utav Jul och då brukar det mattas av lite. I år var dock juli månad, som normalt brukar 

vara en lugn månad, full av aktivitet så det återstår att se hur december månad blir. Det är fortsatt hög 

aktivitet hittills och vi ser fler personer som önskar förbereda försäljningarna inför jul. Utbudet på 
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marknaden är fortsatt väldigt lågt med ca 600 objekt till salu i Malmö kommun vilket historiskt är en 

väldigt låg nivå. 

 

MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Intresset för nyproduktion är något svalare än tidigare. Utbudet har ej förändrats avsevärt de senaste 

fyra veckorna. Enligt Booli är det ca 900 bostäder till salu, föregående år vid samma tidpunkt var det 

ca 1200 bostäder till salu. De nya restriktionerna har lett till att byggherrar ändrat sina visningsrutiner 

och därmed ser vi färre visningsbesökare än innan restriktionerna. Vi tror att de långa tillträdestiderna 

gör att spekulanterna tenderar att vänta med att gå på visningarna och därmed köpa 

nyproducerade bostäder. 

 

 

HOX INDEX – PRISUPPGÅNG PÅ BOSTADSMARKNADEN FÖR SJÄTTE MÅNADEN I RAD 

Priserna på bostadsmarknaden i Sverige fortsätter att öka. Även i oktober går prisindex för privatägda 

bostäder i Sverige, HOXSWE, upp, denna gång med 1,3 procent. Bostadsrättsindex ökar med 0,9 

procent och villaindex med 1,6 procent. I Stockholm är uppgången 0,8 procent för bostadsrätter och 1,6 

procent för villor. I Göteborg stiger bostadsrättsindex med 0,8 procent och villaindex med 2,4 procent. I 

Malmö stiger bostadsrättsindex med 0,9 procent medan villaindex sjunker med 0,1 procent.  

  

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 1,9 procent. Bostadsrättsindex för riket stiger med 1,2 och 

villaindex med 2,5 procent efter säsongsjustering. Att säsongsjusterat index stiger mer betyder att 

oktober tenderar att vara svagare än september, i synnerhet på villamarknaden. Sedan våren har 

prisutvecklingen inte följt normalt säsongsmönster, sannolikt på grund av coronapandemin, vilket gör att 

de säsongsjusterade siffrorna bör tolkas med försiktighet. 

 

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

Stockholm och Göteborg. Det stiger med 0,5 procent i Stockholm och 0,1 procent i Göteborg. 

 

Det totala antalet transaktioner på bostadsmarknaden låg i oktober ungefär 5 procent över 2019 års 

nivå och 15 procent högre än 2018. Jämfört med förra året är det bostadsrätterna som står för 

ökningen medan villorna minskar något. 

 

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel har sedan sista veckan i oktober gått ner något 

och ligger kring 40 istället för den nivå kring 50 den legat på en längre period. Indikatorn visar på 

differensen mellan de som tror på uppgång och nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre 

månaderna. Det innebär att 40 procentenheter fler mäklare i panelen tror på uppgång än nedgång. 

 

 

SEB:S BOPRISINDIKATOR - BOPRISFÖRVÄNTNINGARNA BROMSAR IN 

SEB:s Boprisindikator minskar med 3 enheter i november, från 58 till 55, men är fortfarande på en 

betydligt högre nivå än innan coronapandemin slog till. På regional nivå är skillnaderna större och 

indikatorn ligger i de sex regionerna mellan 44 och 74. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå 

ökar något och ligger i november på 0,40 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån stiger 

och ligger på 6 procent, vilket är betydligt fler än förra månaden. 

 

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 1 procentenhet från förra månaden till 64 

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

jämföra med 7 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar från 22 till 

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

tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 55 vilket är en nedgång med 3 enheter från 

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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– Efter fem månader i rad med stigande boprisförväntningar ser vi nu en liten inbromsning. 

Den ökade smittspridningen av Coronaviruset och en något mer avvaktande syn på den 

ekonomiska återhämtningen kan spela in. Samtidigt är de faktiska priserna fortsatt stigande 

och förväntningarna ligger kvar på klart högre nivåer än innan pandemin bröt ut, säger SEB:s 

privatekonom Jens Magnusson. 

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,40 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 0,40 procent. Det är en ökning med 0,05 procentenheter jämfört med 

förra månaden. 

 

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan 

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att 

binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en betydligt högre nivå än förra 

månaden (2 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ligger kvar på 

samma nivå som förra månaden d.v.s. 23 procent medan andelen som har bunden ränta ökar med 

hela 5 procentenheter till 29 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och 

rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 2 enheter till 19 procent. 

 

– Det är inte överraskande att fler nu väljer att binda eller planerar att binda räntan. 

Visserligen är huvudscenariot fortsatt låga räntor under ännu en tid men de blir knappast 

mycket lägre än de är nu. Dessutom är många bundna bolåneräntor nu lägre än de 

rörliga så den trygghet som följer med bundna räntor får man nu i praktiken gratis, säger 

Jens Magnusson. 
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Boprisindikatorn ökar i Östra Götaland, Stockholm och Västra Götaland 

Från och med denna månad går vi över till att redovisa den regionala Boprisindikatorn månadsvis. 

Tidigare redovisades den som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det innebär att statistiken 

kan visa större variation mellan månaderna, särskilt vid stora och snabba förändringar, men underlättar 

jämförelser med siffrorna för riket. Under november stiger indikatorn i hälften av regionerna. Störst ökning 

ser vi i Östra Götaland, där Boprisindikatorn ökar med 10 enheter från 64 till 74. Stockholm ökar med 3 

enheter till 54 och Västra Götaland med 1 enhet till 54. I resterande regioner minskar indikatorn. Den 

största nedgången står Norrland för, där indikatorn minskar med 21 enheter till 44. I Svealand utom 

Stockholm och i Skåne minskar den med 10 enheter vardera till 44 respektive 59. 

 

 

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR - HUSHÅLLEN TROR PÅ ÖKAD ARBETSLÖSHET 

Hushållens konfidensindikator föll något i november, från 89,2 till 88,3. Nedgången förklaras av att 

hushållens förväntningar på både sin egen och den svenska ekonomin på tolv månaders sikt 

dämpades. Det är dock inte dessa frågor som förklarar den låga nivån på konfidensindikatorn. Det gör 

istället hushållens negativa syn på utvecklingen av den svenska ekonomin det senaste året tillsammans 

med inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget. 

 

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, föll med nästan 3 enheter i 

november. Samtidigt steg mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, 

något jämfört med oktober. Hushållens syn på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv 

månader sedan har blivit något mer negativ. Detsamma gäller förväntningarna på den svenska 

ekonomin det kommande året. Synen på utvecklingen av den egna ekonomin, såväl de senaste som 

de kommande tolv månaderna, ligger fortsatt nära det historiska genomsnittet. Däremot är 

inställningen till att köpa kapitalvaror såväl i nuläget som det kommande året mycket mer negativ än 

normalt, vilket förklarar den låga nivån för mikroindex. En betydligt större andel hushåll än normalt 
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anger att de kommer att kunna spara något det närmaste året. Det är även ovanligt många hushåll 

som säger att deras ekonomiska situation är sådan att de sparar. 

 

Andelen hushåll som tror på en ökad arbetslöshet i Sverige under det närmaste året har ökat och är 

hög i jämförelse med det historiska genomsnittet. Samtidigt svarar ungefär lika många hushåll att den 

egna arbetslöshetsrisken har ökat det senaste året som de som svarar att den har minskat, vilket är 

mer pessimistiskt än normalt. Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt steg, från 3,5 

procent i oktober till 3,9 procent i november. Förväntningarna på bostadsräntan är i princip 

oförändrade på samtliga tidshorisonter. 
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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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