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

MARKNADSRAPPORT DECEMBER 2020

december. 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.
Här analyserar vi Stockholm, Göteborg
och Malmö samt hushållens förhållning till
kapital och boende.

Nytt Hems tankar om 2021
Efter ett turbulent år med kraftiga svängningar på bostadsmarknaden är Nytt Hems bedömning att 2021
blir ett lugnare och mer stabilt år. Under hösten 2020 gick marknaden över till att åter bli säljarens
marknad efter att ha varit i någorlunda balans under 2018 och 2019. Den trenden tror vi kommer
fortsätta under 2021 även om höstens kraftiga prisökning troligen inte kommer fortsätta.
Det som talar för en fortsatt prisuppgång är de låga räntorna och att många i köpstarka grupper ej
påverkats av den ökade arbetslösheten. Även det relativt låga utbudet håller uppe priserna, detta
gäller framförallt villor.
En annan faktor som troligen kommer gynna prisutvecklingen, främst i storstadsområdena, är att räntan
på reavinstuppskov nu tas bort. Det gynnar de som har varit inne i bostadsmarknaden ett tag och har
större reavinster.
Uppskovsbeloppet är dock maximerat till 3 miljoner kr. Den beloppsgränsen fortsätter, främst i
Stockholmsområdet, att låsa in just de äldre man vill skall flytta från sina villor.
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De som idag är utanför bostadsmarknaden lär få det ännu svårare att komma in på marknaden under
2021 i takt med att priserna stiger och att arbetslösheten hittills har ökat. Covid-19 har ekonomiskt slagit
hårdast mot de redan ekonomiskt svaga i samhället. Det gör att klyftan mellan de som är inne i
bostadsmarknaden och de som är utanför växer. Ett sätt att hjälpa de yngre att finansiera sitt boende är
via statliga lån vilket är något som regeringen nu ska utreda.
Det som talar emot en stabil marknad är osäkerheten kring Covid-19 och de ekonomiska effekterna av
pandemin. Är det något 2020 har lärt oss så är det att det kan svänga snabbt och att marknaden inte
alltid följer den riktning dit analyserna pekar.
Statligt lån till unga bostadsköpare ska utredas
Regeringen vill göra det lättare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden.
I dag kräver bankerna en kontantinsats på minst 15 procent av bostadens värde.
Men regeringen ska nu utreda ett slags statligt startlån, med förmånliga villkor för att betala
kontantinsatsen, säger bostadsminister Per Bolund
En ny rapport visar att ett statligt startlån för unga skulle korta tiden till första bostaden med sju år
Ett statligt startlån för unga skulle minska tiden det tar att spara ihop till första bostaden dramatiskt, från
drygt tio till knappt tre år. Det visar en ny rapport som analysföretaget WSP tagit fram på uppdrag av
HSB.
Hindren för unga att ta sig in på bostadsmarknaden har ökat de senaste åren. Bolånetak, skärpta
amorteringskrav och höjda kalkylräntor hos bankerna slår sammantaget hårt mot ungas möjlighet att
köpa en bostad.
– Vi behöver ett riktat stöd som gör att unga har möjlighet att spara ihop till en egen bostad. Sverige är
ett av få länder i Europa som inte har infört lättnader för just den här gruppen, säger Anders Lago,
förbundsordförande HSB.
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Rapporten ”Ungas möjlighet att köpa en bostad” undersöker vilka effekter olika åtgärder får på ungas
möjlighet att köpa en etta. Den visar att ett statligt startlån för unga i Sverige skulle kunna korta tiden det
tar att spara ihop till en insats dramatiskt – från i genomsnitt 10,1 till 2,8 år. Beräkningen utgår från att den
som har lyckats spara ihop 5 procent av köpeskillingen får ett förmånligt startlån, liknande CSN-lånet,
som täcker upp för de övriga 10 procent som krävs.
– Det senaste amorteringskravet gör att unga hushåll med goda inkomster inte längre får lån. Nu behövs
hoppfulla reformer som river murarna för de som står utanför bostadsmarknaden. Ett statligt startlån
uppmuntrar fler unga att börja spara. Dessutom kräver det inte så mycket från statens sida, mer än att
den är villig att ta risken, säger Anders Lago.
Så mycket kortas tiden med startlån på olika orter:
Stockholm: från 10,4 till 3,5 år
Göteborg: från 6,1 till 3,3 år
Malmö: från 9,0 till 2,7 år
I rapporten utgår WSP från aktuell prisstatistik för sålda ettor från Booli Pro, inkomststatistik från SCB och
uppgifter från Finansinspektionen och Konsumentverket.
Våningsplanet påverkar priset
Första våningen är billigast av alla, visar statistik över slutpriser i Stockholm i en undersökning som
Valueguard gjort. Till och med billigare än bottenplan, som ofta kan ha en uteplats och då dessutom
ibland slå både tvåan och trean. Sedan stiger priserna i takt med meter över havet – upp till våning fem.
Detta då bostäder i attraktiva kvarter sällan är högre än så utan de höga husen ligger i områden med
lägre bostadspriser.
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För en bostadsrätt i Stockholm på 20 kvadratmeter skiljer det över en kvarts miljon mellan våning ett och
fem, medan 100 kvadratmeter kan ge en prisskillnad på 1,9 miljoner. 69 kvadrat, Sveriges
genomsnittsstorlek, ger en skillnad på närmare en miljon.
En normalstor lägenhet i Göteborg är i snitt en halv miljon dyrare på våning fem än på första
våningsplanet.
Alla vill upp, bättre ljus, bättre utsikt, insynsskyddat och oftast tystare. Men det gäller inte alla lägenheter.
I områden utanför stadskärnan så kan en uteplats vara mer värt för många. Om huset har tre våningar
och utan hiss som ett exempel. Antalet intressenter halveras om det inte finns en hiss i huset, visar
undersökningen. Undersökningen visar också att över våningsplan sju tenderar priset att falla. Är det ett
15-våningshus så är det inte så att våning 10 är sämre än våning fem, utan möjligheten avtar lite när
man kommit upp så pass högt att man har utsikt över annan bebyggelse. Om man bor högst upp är
man alltid en vinnare, det är en psykologisk känsla av att bo högst upp. Undersökningen gjordes under
perioden 1 oktober 2019 till 30 september 2020.

STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 0,5 procent jämfört med föregående månad.
Index för villor steg med 0,2 procent.
I Stockholm minskade SEB boprisindikator med 4 enheter, från 54 till 50.
Vi samarbetar med Erik Olsson

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN

Fastighetsförmedling för att kunna

Årets sista månad bjöd på en stark marknad även om det som brukligt i december skedde en minskad

erbjuda våra kunder ett

aktivitet ju närmare jul vi kom.

helhetskoncept. Detta gör att vi är

Utbudet är betydligt högre än förra året varför det i år lär ske fler affärer även i mellandagarna.

en stor aktör även på

Den förväntade höga aktiviteten under jul- och nyårshelgerna gör att utbudet troligen inte kommer öka

successionsmarknaden.

lika mycket i januari som tidigare år.
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STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Intresset för nyproducerade bostäder är fortsatt stort och antalet enskilda visningar har inte mattats av i
någon större omfattning. Det märks tydligt att spekulanterna i större utsträckning är kvar hemma under
jul- och nyårshelgen och den normalt lugnare marknaden när julen närmar sig har uteblivit.
Under hösten har våra färdiga eller nästan färdiga bostäder lockat köpare som redan sålt sitt gamla
boende. De har en begränsad tid att hitta nytt boende och då har våra färdiga bostäder med flexibelt
tillträde lockat.
En annan trend som har varit tydlig i vissa projekt är att tillgången till parkeringsplats påverkar kundernas
köpvilja. Det är i och för sig ingen nyhet men effekten är klart mätbar i vissa områden. Försäljningstakten
gällande de större lägenheterna hade varit betydligt högre om det funnits fler parkeringsplatser.

GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg sjönk med 0,1 procent jämfört med föregående månad.
Villaindex steg med 0,3 procent.
Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna sjönk med 11 enhet till 43.
GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN
Efterfrågan på bostäder är fortsatt stort. Och utbudet för Göteborgsområdet ligger +78 procent högre
jämfört med samma tid förra året. 20 procent av beståndet säljs innan den offentliga visningen.
Villautbudet är fortsatt lågt och de villor som finns ute till försäljning har många spekulanter och
visningarna drar fulla hus, och vi ser långa köer utanför varje villa som är på gång att säljas. Lättnader
som att uppskovsräntan försvinner vid årsskiftet kan säkert skynda på beslutet att sälja sin befintliga
bostad och köpa ersättningsbostad.
Bostadspriserna ökar i alla Göteborgs stadsdelar. Två stadsdelar sticker ut i statistiken – där har priserna
skjutit i väg med 8 respektive 9,2 procent under 2020. I Lundby och centrum har prisuppgången bara
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legat på 1,9 procent respektive 2 procent, det är något lägre än det totala snittet i Göteborg, som
ligger på plus 3,5 procent. Kortedala Nylöse ligger på 9,2 procent senaste 12 månaderna. AskimFrölunda-Högsbo där har priserna stiger 8 procent under samma period. I centrum har priserna redan
varit höga och stiger därför inte lika mycket.
GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Ett uppsving för nyproduktion har vi sett under hela året och det verkar som det håller i sig. På
minuskontot finns farhågor om att arbetsmarknaden försvagas på grund av ytterligare restriktioner från
folkhälsomyndigheten, som då kan försvaga bostadsmarknadens utveckling.
Historiskt sett så är julhelgen en bra tidpunkt då många är lediga och har tid att samlas hela familjen
och fundera på sitt nästa boende. Det kan också hända att fler familjer nu tar beslutet att gå skilda
vägar, då man varit mer tillsammans och jobbat hemma. Friktion och irritation kanske har visat sig
tydligare nu när man umgås mer hemma. Då blir behovet av att planera sin bostadssituation ännu mer
akut. Tillsammans med, att man nu, ser andra behov av större yta, extra rum för att kunna jobba
hemifrån osv. Man sparar också mer pengar genom att jobba hemifrån, inga resor eller dyra
luncher ”på stan”. Konsumtionen växlar om till att handla om hemmet i större utsträckning än tidigare.
Vi ser också att utlandssvenskar hittar hem igen, vill nu investera i sitt hemland, då man kanske är lite
mer restriktiv och fundersam när det gäller utlandsboende med tanke på Coronapandemin. Vi ser
också att fler frågor och funderingar om huruvida man kan hyra ut sin bostad eller köpa som juridisk
person. Vi tror att intresset för ägarlägenheter börjar öka bland de som är etablerade på
bostadsmarknaden. Många av dessa har erfarenhet av ägarlägenheter från utlandet. Flexibiliteten i
boendeformen lockar de som frågar efter detta boendekoncept.
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.
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MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN
Priserna i centrala Malmö fortsätter att stiga och den senaste månaden har priserna gått upp med
1,4 % i centrala Malmö och i ytterområden har priserna stigit med 0,7 % senaste månaden. Priserna för
villor har även de stigit och det med 1,5 % den sista månaden. SEBs boprisindikator har sjunkit med 20
enheter från föregående månad och denna månad är indikatorn på 39.
MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN
Marknaden har lugnat sig och utbudet fortsätter att minska. Utbudet har tangerat lägsta nivån sedan
10 år och framförallt på villor. En stark efterfrågan kommer därför leda till ökade priser vilket vi ser på
statistiken. I samband med mellandagarna och efter årsskiftet så brukar utbudet öka om vi ser till
tidigare år. På Erik Olsson Fastighetsförmedling tror de inte på någon utbudschock i Januari månad
utan bedömer att det håller sig lugnt. Covid-19 har en stor påverkan i detta och med de nya
restriktioner som kommer så tror vi att marknaden håller sig stilla.
MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN
Intresset för nyproduktion har ökat och i många projekt så har man en mycket högre försäljningstakt
jämfört med tidigare år. Utbudet är oförändrat och håller sig på samma nivåer, runt ca 900 bostäder
till salu. Många gjorde bedömningen att Covid-19 skulle påverka nyproduktionsmarknaden negativt
då tillträdestiderna är långa och att man inte visste hur pandemin skulle påverka marknaden i
framtiden. Med facit i hand har det visat sig att försäljningen har ökat och vi säljer i betydligt högre
takt än innan. Detta tror vi är ett resultat att den successionsmarknad vi haft med höga slutpriser och
många budgivningar. Kunderna har vänt sig mot nyproducerade bostäder med fasta priser.
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VAD ÄR HOX INDEX?

HOX INDEX – SMÅ FÖRÄNDRINGAR PÅ SVERIGES BOSTADSMARKNAD I NO VEMBER

Det är ett kvalitetsjusterat index från

I november månad var prisrörelserna på bostadsmarknaden små, förutom i Malmö där priserna steg

Valueguard som mäter prisutvecklingen

tydligt. Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 0,2 procent. Bostadsrättsindex

på bostadsrätter och villor i Sverige.

steg med 0,2 procent och villaindex med 0,1 procent. I Stockholm var uppgången 0,5 procent för

Beräkningen görs genom en

bostadsrätter och 0,2 procent för villor. I Göteborg föll bostadsrättsindex med 0,1 procent medan

regressionsanalys, med nya värden för

villaindex steg med 0,3 procent. I Malmö steg både bostadsrätts- och villaindex, med 1,4 respektive 1,5

varje månad.

procent.
Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 0,8 procent. Bostadsrättsindex för riket stiger med 0,8 och
villaindex med 0,6 procent. Att index stiger mer efter säsongsjustering betyder att november tenderar att
vara svagare än oktober. Sedan våren 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 december i
Stockholm och Göteborg. Det faller med 0,7 procent i Stockholm men stiger 1,1 procent i Göteborg.
Det totala antalet transaktioner på bostadsmarknaden låg i november 8 procent över 2019 års nivå
och 13 procent högre än 2018. I Stockholm är ökningen större. I november såldes 13 procent fler
bostadsrätter i Stockholm än förra året och 30 procent fler än 2018. Ser vi istället till hela hösten,
perioden september till november, är ökningen 8 procent i riket på ett års sikt och 17 procent på två
års sikt. Denna ökning drivs tydligt av bostadsrättsmarknaden. Under hösten har det sålts 24 procent
fler bostadsrätter i Sverige än för två år sedan men endast 5 procent fler villor. I Stockholm har det
sålts hela 43 procent fler bostadsrätter denna höst än för 2 år sedan.
Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel har sedan sista veckan i oktober legat kring 40
istället för 50, där den legat länge. Indikatorn visar på differensen mellan de som tror på uppgång
8

Nytt Hem Marknadsrapport december

VAD ÄR SEB:S BOPRISINDIKATOR?

och nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna. Det innebär att 40

SEB:s Boprisindikator definieras som

procentenheter fler mäklare i panelen tror på uppgång än nedgång.

skillnaden mellan andelen som tror på
stigande priser och andelen som tror på
fallande priser.

SEB:S BOPRISINDIKATOR - BOPRISFÖRVÄNTNINGARNA MATTAS AV
SEB:s Boprisindikator minskar med 5 enheter i december, från 55 till 50, men är fortfarande på en
betydligt högre nivå än innan coronapandemin slog till. På regional nivå ökar skillnaderna och
indikatorn ligger i de sex regionerna mellan 65 och 39. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå
ökar något och ligger i december på 0,43 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån
ligger på 5 procent, vilket är en enhet lägre än förra månaden.
Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 5 procentenheter från förra månaden till 59
procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 9 procent,
samma nivå som föregående månad.
Andelen som tror på oförändrade priser ökar från 20 till 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 50 vilket är en nedgång med 5 enheter från förra månaden.
– Boprisförväntningarna bromsar in något då den andra vågen av smittspridning har skapat
ny osäkerhet kring både den medicinska och den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt är
inbromsningen måttlig och vi ser ännu ingenting av den dramatik som rådde i våras då den
första vågens smittspridning skapade rekordstora svängningar i Boprisindikatorn. Det är
fortsatt en stor majoritet som tror på stigande priser och även den faktiska prisutvecklingen
fortsätter än så länge uppåt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.
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Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,43 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 0,43 procent. Det är en ökning med 0,03 procentenheter jämfört med
förra månaden.
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 en enhet jämfört
med förra månaden (6 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån
ligger kvar på samma nivå för tredje månaden i rad (23 procent) och andelen som har bunden ränta
minskar med 3 procentenheter till 26 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av
bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 4 enheter till 15 procent.
Boprisindikatorn stiger endast i Svealand utom Stockholm och i Norrland
Från och med förra månaden gick vi över till att redovisa den regionala Boprisindikatorn månadsvis.
Tidigare redovisades den som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det innebär att statistisken
kan visa större variation mellan månaderna, särskilt vid stora och snabba förändringar, men underlättar
jämförelser med siffrorna för riket. I december ökar indikatorn i två av sex regioner och minskar i de
övriga regionerna. I Svealand utom Stockholm ökar Boprisindikatorn från 44 till 52 och i Norrland ökar den
med 7 enheter till 51. Den största nedgången står Skåne för där indikatorn minskar med 20 enheter från
59 till 39. I Västra Götaland minskar indikatorn med 11 enheter till 43, Östra Götaland med 9 enheter till
65 och i Stockholm minskar den med 4 enheter från 54 till 50.

10

Nytt Hem Marknadsrapport december

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR - HUSHÅLLEN SER MÖJLIGHETER ATT SPARA
Hushållens konfidensindikator steg i december med 3,6 enheter till 92,3 och pekar därmed på ett
svagare stämningsläge än nor-malt. Det är första gången sedan i februari som indikatorn är på en nivå
över 90. Uppgången i indikatorn förklaras främst av att hushållens förväntningar på utvecklingen av den
svenska ekonomin på tolv månaders sikt förbättrades.
Liksom konfidensindikatorn så steg både mikro- och makroindex i december. Mindre pessimistiska
förväntningar på arbetslösheten och på den svenska ekonomin förklarade uppgången i makroindex i
december. Ungefär lika många hushåll tror nu att den svenska ekonomin kommer att bli bättre som
de som tror att den kommer att bli sämre det närmaste året. Historiskt sett har hushållen oftast haft
pessimistiska förväntningar på den svenska ekonomin.
Hushållens syn på utvecklingen av den egna ekonomin, såväl de senaste som de kommande tolv
månaderna, förbättrades marginellt. Ungefär lika många hushåll bedömer att den egna arbetslöshetsrisken har ökat det senaste året som de som svarar att den har minskat.
Hushållen är fortsatt mindre positivt inställda än normalt till om det är rätt tidpunkt att köpa
kapitalvaror såsom möbler, elektronik och vitvaror. Även planerna på egna inköp av kapitalvaror
under det kommande året är mer återhållsamma än normalt. Samtidigt anger en betydligt större
andel hushåll än normalt att det är troligt att de kommer att kunna spara något under det närmaste
året. Det är också ovanligt många hushåll som säger att den egna ekonomiska situationen är sådan
att de sparar i nuläget. Nettotalet för frågan tangerar i december sitt högsta uppmätta värde
någonsin.
Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt sjönk, från 3,9 procent i november till 3,7
procent i december.
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
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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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