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Små ökningar av bostadspriserna

Bostadspriserna ökade mer än väntat under fjär-

de kvartalet framför allt i Stockholm. Under första 

kvartalet väntas små prisökningar på bostadsrät-

ter och småhus. Det visar den enkät till drygt 200 

fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-

Göteborg och Stor-Malmö som CMA Research 

genomfört på uppdrag av SBAB. 

I den förra enkäten, från oktober, bedömde mäklarna 
att priserna på bostadsrätter och småhus skulle vara i 
stort sett oförändrade under fjärde kvartalet. Utfallet 
visar att prognosen underskattade prisutvecklingen 
framför allt i Stor-Stockholm men även i Stor-Göteborg 
medan prognosen var träffsäker för Stor-Malmö. I den 
här enkäten är det en övervikt på 57 procent av mäk-
larna i Stor-Stockholm och 24 procent i Stor-Göteborg 
som uppger att priserna på bostadsrätter ökat under 
fjärde kvartalet. Motsvarande andel i Stor-Malmö är 
betydligt lägre, 7 procent. 

Prisutvecklingen på bostadsrätter 
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Även för småhus blev prisökningarna i Stor-

Stockholm under fjärde kvartalet betydligt högre än 
väntat. Det är en övervikt på hela 43 procent av Stock-
holmsmäklarna som uppger att småhuspriserna ökat. I 
Stor-Göteborg är det en övervikt på 23 procent av 
mäklarna som rapporterar att småhuspriserna ökat, 
vilket ligger nära prognosen i den förra enkäten. Stor-
Malmö avviker från de två andra storstäderna med en 
negativ prisutveckling. Det är en övervikt på 11 pro-
cent av Malmömäklarna som uppger att småhuspriser-
na minskat, vilket stämmer väl överens med prognosen 
i den förra enkäten. 

Skillnaderna var således stora mellan bostadspri-
sernas utveckling i de tre storstadsområdena under 
fjärde kvartalet med Stor-Stockholm i topp följt av 

Stor-Göteborg medan Stor-Malmö släpar efter. I Stor-
Stockholm har också försäljningstiden varit i stort sett 
oförändrad medan den ökat något i Stor-Göteborg och 
blivit betydligt längre i Stor-Malmö. Den starkare bo-
stadsmarknaden i Stor-Stockholm märks också på att 
skillnaden mellan försäljningspriset och utgångspriset 
ökat medan prisskillnaden, som är en indikator på 
budgivningen, varit oförändrad i Stor-Göteborg och 
minskat i Stor-Malmö. 

Prisutvecklingen på småhus 
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Måttliga prisökningar första kvartalet 
Prognoserna för första kvartalet i år tyder på att de 
regionala skillnaderna i prisutvecklingen kommer att bli 
mindre. I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg väntas 
priserna på bostadsrätter och småhus fortsätta att öka 
men i avtagande takt. I Stor-Malmö räknar mäklarna 
med att prisökningarna på bostadsrätter accelererar 
under första kvartalet och att nedgången i småhuspri-
serna under fjärde kvartalet vänds till en uppgång. Den 
regionala utjämningen av läget på bostadsmarknaden 
märks också på att försäljningstiden väntas bli kortare 
i Stor-Malmö men bedöms öka något i de två andra 
storstäderna. 

Prognos för bostadspriser första kvartalet 2011 
 Ökar Oförändrad Minskar Nettotal 

Bostadsrätter     

Stor-Stockholm 21 67 12 8 (57) 

Stor-Göteborg 17 71 12 5 (24) 

Stor-Malmö 30 62 8 22 (7) 

Småhus     

Stor-Stockholm 32 63 5 27 (43) 

Stor-Göteborg 22 70 9 13 (23) 

Stor-Malmö 18 71 11 7 (-11) 

Anm: Nettotalet för fjärde kvartalet 2010 anges inom parentes. 
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I samtliga tre storstadsområden är det en bred ma-
joritet av mäklarna som bedömer att bostadspriserna 
kommer att vara oförändrade under första kvartalet. 
Det är få som räknar med att priserna kommer att öka 
eller minska kraftigt, utan de allra flesta som räknar 
med prisförändringar tror att de kommer att bli små. 
Översätter man mäklarnas prognoser i form av nettotal 
till procentuell förändring, så handlar det om små pris-
ökningar från fjärde kvartalet förra året till första kvar-
talet i år på 0-2 procent. 

Utbudet väntas öka första kvartalet 
De senaste åren har efterfrågan på bostäder ökat 
starkt under första kvartalet och mäklarna räknar med 
att det mönstret gäller även under första kvartalet i år. 
Det finns emellertid risk för att efterfrågan kan bli 
svagare än väntat. Boräntorna har redan stigit en hel 
del och närmar sig mer normala nivåer. Den kortaste 
boräntan, som är bunden på 3 månader, ligger för 
närvarande på drygt 3 procent och de bundna borän-
torna på 2 och 5 år ligger på drygt 4 respektive 5 
procent. Riksbanken kommer också med stor sanno-
likhet att höja styrräntan i februari, vilket drar upp bo-
räntorna med korta bindningstider, och flagga för fler 
räntehöjningar. Bolånetaket har, enligt mäklarna, haft 
en viss avkylande effekt på bostadsmarknaden och 
väntas fortsätta att påverka bostadspriserna negativt 
(se sidan 4-5).  

SBAB:s boräntor med olika bindningstider 
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Samtidigt räknar mäklarna med att utbudet av bo-

städer kommer att öka kraftigt under första kvartalet. 
Prognosen kan ses som en rekyl på den kraftiga 
minskningen av utbudet under fjärde kvartalet. Ned-

gången av utbudet under fjärde kvartalet som mäklar-
na rapporterar var emellertid inte så mycket större än 
vad den har varit säsongmässigt de senaste sex åren. 
Den väntade ökningen av utbudet av bostadsrätter och 
småhus bryter däremot mönstret med en säsongmäs-
sig nedgång under första kvartalet. 

Säsongmönster i utbudet av bostäder 2005-2010 
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Om mäklarna kanske överskattar efterfrågan på 

bostäder, så är det möjligt att man också överskattar 
utbudet. Ur den synvinkeln framstår förväntningarna 
om en viss ökning av bostadspriserna under första 
kvartalet som rimliga. 

Priserna på bostadsrätter och småhus väntas såle-
des fortsätta att öka under första kvartalet men i mått-
lig takt. Den dämpade prisutvecklingen är naturlig med 
tanke på Riksbankens höjningar av styrräntan och 
Finansinspektionens införande av bolånetaket. Någon 
nedgång i bostadspriserna väntas emellertid inte, vilket 
kan ses som ett styrketecken. Oväntade kraftiga för-
ändringar av boräntor och andra faktorer kan givetvis 
kullkasta den bedömning mäklarna gjorde vid enkättill-
fället. 

 
 

 

 
Tomas Pousette 

ekonomiskasekretariatet@sbab.se 
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Bolånetaket biter mindre i Stockholm

Bolånetaket har haft en prisdämpande effekt 

under det fjärde kvartalet. Effekten har varit lite 

större på småhusmarknaden än på bostadsrätts-

marknaden och lite större i Malmö- och Göte-

borgsregionen än i Stockholm. Mäklarna räknar 

med att bolånetaket kommer att dämpa prisut-

vecklingen ännu mer under det första kvartalet. 

Den 1 oktober införde Finansinspektionen det så 
kallade bolånetaket, som innebär att nya lån med 
bostad som pant inte bör överstiga 85 procent av 
bostadens marknadsvärde. Taket påverkar en hel del 
av bolåntagarna. I Finansinspektionens stickprovsun-
dersökning i september 2009 hade 12 procent av de 
utbetalda bolånen en belåningsgrad över 90 procent 
och en tredjedel en belåningsgrad över 80 procent. 

Regeln är till för att begränsa hushållens skuld-
sättning och därigenom göra de bättre rustade att 
möta svängningar på bostadsmarknaden och ekono-
min. Bostadsefterfågan väntas dämpas genom att det 
blir både svårare och dyrare att låna till höga belå-
ningsgrader. För att låna över 85 procent är bolånta-
garna numera hänvisade till privatlånemarknaden, 
marknaden för lån utan säkerhet, där lånevillkoren är 
hårdare, amorteringskraven större och räntorna högre. 
Mot detta kan invändas att bolånevillkoren, redan 
innan bolånetaket, var sådana att den som lånade med 
belåningsgrad över 85 procent mötte högre räntor och 
hårdare amorteringskrav. Så det är inte självklart att 
effekten blir särskilt stor. 

Bolånetaket har fått avsedd effekt 
För att få en tidig indikation på hur bolånetaket påver-
kat prisbilden på bostadsmarknaden, och hur stor 
effekten blivit i förhållande till den förväntade, så har vi 
ställt frågor om priseffekten till storstadsmäklarna 
både i denna och i den förra undersökningen. 

En majoritet av mäklarna svarade att bolånetaket 
inte påverkat prisutvecklingen, vare sig under det 
tredje eller det fjärde kvartalet. Att döma av spridning-
en i svaren så verkar effekten under det tredje kvarta-
let, innan införandet, ha gått åt båda hållen. En liten 
andel, 14 procent av bostadsrättsmäklarna och 8 
procent av småhusmäklarna, bedömde att bolånetaket 
påverkade priserna uppåt under det tredje kvartalet. 
En möjlig förklaring till detta är att det kan ha blivit en 
viss rusning bland de potentiella bostadsköpare som 

önskat en hög belåning att köpa innan taket infördes. 
En lite större andel av mäklarna, 17 procent på bo-
stadsrättsmarknaden och 10 procent på småhus-
marknaden, uppgav att bolånetaket hade en negativ 
priseffekt under det tredje kvartalet. 

Priseffekt av bolånetaket 
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Under det fjärde kvartalet har effekten varit mer enty-
digt negativ. Andelen som uppger negativa priseffekter 
har blivit fler medan andelen som uppger positiva 
effekter minskat. Den negativa effekten verkar också 
ha blivit något mer uttalad på småhusmarknaden än på 
bostadsrättsmarknaden. 

Minst effekt i Stockholm 
En jämförelse mellan storstadsregionerna visar en 
ganska stor spridning i mäklarnas bedömningar. I 
Stockholm verkar priseffekten ha varit obefintlig under 
det tredje kvartalet. Andelen som uppger en positiv 
effekt är lika många som de som uppger en negativ 
effekt, vilket resulterar i nettotal som ligger nära noll. I 
Göteborg och Malmö fanns det däremot en tydlig, men 
knapp, övervikt av mäklare som tyckte effekten var 
negativ. 

Priseffekt av bolånetaket 
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Samtidigt som den negativa effekten överlag har ökat 
under det fjärde kvartalet, så har också skillnaderna 
mellan Stockholm å ena sidan och Malmö/Göteborg å 
andra sidan ökat. Medan omkring en av tio stock-
holmsmäklare bedömer att bolånetaket fått en negativ 
priseffekt under det fjärde kvartalet så är det omkring 
tre av tio som gör samma bedömning i Malmö och 
Göteborg. Denna skillnad är överraskande då det 
förväntades att bolånetaket skulle få större effekt i 
regioner med höga priser och många förstagångskö-
pare, eftersom efterfrågan på höga belåningsgrader 
troligtvis hänger ihop med dessa faktorer. 

Utfallet som väntat i Göteborg och Malmö 
I våra undersökningar har vi också frågat mäklarna om 
vilken prispåverkan bolånetaket skulle få det kom-
mande kvartalet. En jämförelse mellan utfall och för-
väntan bekräftar att utfallet i Stockholm överraskat 
mäklarna. Inför det fjärde kvartalet väntade sig drygt 
40 procent av Stockholmsmäklarna att bostadsrätts-
priserna skulle påverkas negativt av bolånetaket. Detta 
var dubbelt så många som i Göteborg och Malmö. 
Medan utfallet var i linje med, eller över, förväntningar-
na i dessa två regioner så var det betydligt lindrigare 
än väntat i Stockholm. Detta mönster går igen även på 
småhusmarknaden. Möjligen är det så att bostadsef-
terfrågan i allmänhet överraskat mer positivt i Stock-
holm, vilket även slår igenom på bedömningen av 
bolånetakets effekter. 

Faktisk och förväntad priseffekt av bolånetaket, 
bostadsrättsmarknaden 
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Det kommer mera… 
Överlag väntar sig mäklarna att den negativa priseffek-
ten fortsätter öka lite mellan det fjärde och det första 
kvartalet. Enda undantaget är Göteborgs småhus-
marknad där effekten väntas bli lite mindre under det 
första kvartalet. 

Stockholmsmäklarna, som var de mest negativa in-
för det fjärde kvartalet, har svängt om och är nu de 
minst negativa med 20 procent av mäklarna som räk-
nar med en negativ effekt på bostadsrättspriserna. I 

Göteborg och Malmö räknar omkring 30 procent med 
att bostadsrättspriserna påverkas negativt under det 
första kvartalet. 

Även på småhusmarknaden har Stockholmsmäk-
larna skruvat ned pessimismen, 17 procent räknar 
med en negativ priseffekt under det första kvartalet. 
Detta är dock högre än utfallet under det fjärde kvarta-
let. Göteborgsmäklarna har också skruvat ned pessi-
mismen om effekterna på småhuspriserna, 21 procent 
räknar med en negativ effekt. Malmömäklarna är mest 
pessimistiska, 36 procent räknar med att bolånetaket 
får negativa effekter på småhuspriserna under det 
första kvartalet. 

Faktisk och förväntad priseffekt av bolånetaket, 
småhusmarknaden 
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Entydig effekt trots osäker bedömning 
Att bolånetaket fått större negativ effekt på småhus-
priserna än på bostadsrättspriserna och att effekten 
varit mindre i Stockholm än i Göteborg och Malmö går 
tvärtemot de flestas förväntningar. Troligtvis finns det 
en hel del osäkerhet i mäklarnas bedömningar. Det är 
inte en enkel sak att separera ut effekterna av bolåne-
taket bland alla de faktorer som påverkar bostadspri-
serna. Ingen vet riktigt hur bolånemarknaden anpassar 
sig till bolånetaket vilket gör hela finansieringssituatio-
nen svårbedömd. Det gör naturligtvis att det är svårt 
att bedöma påverkan på efterfrågeläge och prisut-
veckling. Icke desto mindre pekar mäklarnas bedöm-
ningar ganska entydigt på att bolånetaket har dämpat 
prisutvecklingen på bostadsmarknaden i storstadsre-
gionerna under slutet av 2010 och kommer att dämpa 
priserna även under 2011.  

 

 
Tor Borg 

ekonomiskasekretariatet@sbab.se 
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Svag uppgång väntas i storstäderna  

Bostadsmarknaden i Stor-Stockholm förstärktes 

under fjärde kvartalet. I Stor-Göteborg var mark-

nadsläget i stort sett oförändrat medan det för-

svagades i Stor-Malmö. Mäklarnas prognoser för 

första kvartalet tyder på en utplaning eller en 

mindre uppgång på bostadsmarknaden. 

Det var stora skillnader mellan utvecklingen på bo-
stadsmarknaden i de tre storstäderna under fjärde 
kvartalet. Stor-Stockholm ligger i topp både när det 
gäller bostadsrätter och småhus. Det visar bostadsin-
dikatorerna som väger samman mäklarnas bedömning 
av försäljningspris, försäljningstid samt skillnad mellan 
utgångspris och försäljningspris, som är ett mått på 
budgivningen. 

Under fjärde kvartalet var bostadsrättsindikatorn 
29 i Stor-Stockholm, 2 i Stor-Göteborg och minus17 i 
Stor-Malmö. När indikatorn är positiv visar den att 
läget på bostadsmarknaden förstärks och när den är 
negativ visar den att läget på bostadsmarknaden för-
svagas. Under fjärde kvartalet fortsatte således mark-
naden för bostadsrätter i Stor-Stockholm att förstärkas 
medan den planade ut i Stor-Göteborg och försvaga-
des i Stor-Malmö. Det var tredje kvartalet i rad som 
bostadsrättsindikatorn var negativ i Stor-Malmö. 

 
Bostadsrättsindikatorer i de tre storstadsområdena 
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På småhusmarknaden var utvecklingen också 

starkast i Stor-Stockholm under fjärde kvartalet. Små-
husindikatorn var 19 i Stor-Stockholm, minus 3 i Stor-
Göteborg och minus 22 i Stor-Malmö. Småhusmark-
naden förstärktes således i Stor-Stockholm efter att 
ha varit i stort sett oförändrad under tredje kvartalet. I 
Stor-Göteborg planade småhusmarknaden ut på tredje 
kvartalets nivå medan den försvagades i Stor-Malmö. 
 
 

Småhusindikatorer i de tre storstadsområdena 
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Mäklarnas förväntningar inför första kvartalet tyder 
på att de regionala skillnaderna på bostadsrättsmark-
naden jämnas ut. Bostadsrättsindikatorn är klart positiv 
i Stor-Malmö medan den ligger nära noll i Stor-
Stockholm och Stor-Göteborg. Marknaden för bo-
stadsrätter väntas således komma att förstärkas i Stor-
Malmö medan den bedöms vara i stort sett oförändrad 
i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg.  

Bostadsindikatorer i de tre storstadsområdena 
 Genomsnitt 

2005-2010 

Kvartal 3 

2010 

Kvartal 4 

2010 

Prognos 

kv 1 2011 

Bostadsrätter     

Stor-Stockholm 6 22 29 -3 

Stor-Göteborg 5 23 2 -1 

Stor-Malmö 2 -7 -17 15 

Småhus     

Stor-Stockholm 10 4 19 11 

Stor-Göteborg 5 23 -3 5 

Stor-Malmö 6 5 -22 10 

 
På småhusmarknaden väntas en förstärkning i 

samtliga tre storstadsområden under första kvartalet 
och indikatorerna ligger därmed nära de långsiktiga 
genomsnitten. Småhusindikatorn är mer positiv än 
bostadsrättsindikatorn i Stor-Stockholm och Stor-
Göteborg medan det omvända gäller i Stor-Malmö. 

Prognosen för första kvartalet visar på små föränd-
ringar på bostadsmarknaden jämfört med utvecklingen 
under de senaste åren. Det största negativa värdet 
under perioden 2005-2010 på minus 83 noteras för 
bostadsrättsindikatorn i Stor-Stockholm tredje kvarta-
let 2008 och det största positiva värdet på 66 noteras 
för småhusindikatorn i Stor-Stockholm tredje kvartalet 
2009. 

Tomas Pousette 
ekonomiskasekretariatet@sbab.se 



Överraskande starkt i Stockholm 

Bostadsmarknaden i Stor-Stockholm var över-

raskande stark under fjärde kvartalet. Priserna på 

bostadsrätter och småhus steg kraftigt. Upp-

gången väntas dock bromsa in under första kvar-

talet. Bostadspriserna väntas öka långsammare 

samtidigt som försäljningen bedöms ta något 

längre tid.  

Bostadsrätter i Stor-Stockholm 
Mäklarnas prognos i den förra enkäten var att priserna 
på bostadsrätter i Stor-Stockholm skulle vara i stort 
sett oförändrade under fjärde kvartalet. Prisökningarna 
blev dock betydligt högre än förväntat. Utfallet för 
fjärde kvartalet visar att det är en övervikt på 57 pro-
cent av mäklarna som uppger att bostadsrättspriserna 
ökat. En förklaring till den starka prisutvecklingen är 
att utbudet minskat kraftigt samtidigt som efterfrågan 
fortsatt att öka (se diagrambilagan).  

Priser på bostadsrätter 
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Prisökningarna på bostadsrätter väntas bli betydligt 

mindre under första kvartalet. Det är en övervikt på 8 
procent av mäklarna som tror att priserna på bostads-
rätter i Stor-Stockholm kommer att öka och alla som 
räknar med stigande priser tror att prisuppgången blir 
måttlig. 

Den starka prisökningen på bostadsrätter i Stor-
Stockholm under fjärde kvartalet avspeglas också i att 
skillnaden mellan försäljningspriset och utgångspriset, 
som är en indikator på budaktiviteten, ökat. Det är en 
övervikt på 24 procent av mäklarna som rapporterar 
att budaktiviteten ökat. Förväntningarna i den förra 
enkäten om en viss minskning av budaktivitet under 
fjärde kvartalet infriades således inte. Mäklarna räknar 
inte med att budgivningen kommer att öka ytterligare 

under första kvartalet, utan bedömer att den blir oför-
ändrad jämfört med fjärde kvartalet. 
 
Skillnad försäljnings- och utgångspris bostadsrätter 
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Ett annat tecken på den starka bostadsrättsmark-

naden i Stor-Stockholm är att försäljningstiden blivit 
kortare. Det är en övervikt på 7 procent av mäklarna 
som uppger att försäljningen gått snabbare under 
fjärde kvartalet. Prognosen i den förra enkäten om 
längre försäljningstid var således en felbedömning. 
Mäklarnas förväntningar inför första kvartalet är emel-
lertid återigen att försäljningen kommer att gå trögare.  

Försäljningstid för bostadsrätter 
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Samtliga tre variabler i bostadsrättsindikatorn – 

försäljningspris, försäljningstid och skillnaden mellan 
försäljningspris och utgångspris – visar att marknads-
läget förbättrades under fjärde kvartalet. Bostadsrätts-
indikatorn stiger därmed från 22 under tredje kvartalet 
till 29 under fjärde kvartalet, vilket är klart högre än det 
långsiktiga genomsnittet på 6. Mäklarnas prognos i 
den förra enkäten, att marknadsläget för bostadsrätter 
i Stor-Stockholm skulle försämras något, var således 
en grov underskattning. Istället fortsatte marknadslä-
get att förbättras under fjärde kvartalet och takten i 
uppgången var till och med något högre än under 
tredje kvartalet. 
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Bostadsrättsindikator 
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Uppgången på bostadsrättsmarknaden väntas 
emellertid inte fortsätta. Mäklarnas prognoser inför 
första kvartalet innebär att bostadsrättsindikatorn faller 
till minus 3. Efter två kvartals uppgång är således 
förväntningarna inställda på att marknaden för bo-
stadsrätter i Stor-Stockholm planar ut. Bedömningen 
baseras på att utbudet kommer att öka betydligt mer 
än efterfrågan (se diagrambilagan). 

Småhus i Stor-Stockholm 
Priserna på småhus i Stor-Stockholm överträffade 
förväntningarna rejält under fjärde kvartalet. Det är en 
övervikt på 43 procent av mäklarna som uppger att 
småhuspriserna ökat. I den förra enkäten var det bara 
en övervikt på 7 procent av mäklarna som räknade 
med stigande priser under fjärde kvartalet. En förklar-
ing till den överraskande starka ökningen av småhus-
priserna är att utbudet av småhus har minskat kraftigt 
samtidigt som efterfrågan fortsatt att öka (se diagram-
bilagan). 

Priser på småhus 
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Under första kvartalet bedömer mäklarna i Stor-

Stockholm att småhuspriserna fortsätter att stiga men 
i avtagande takt. Det är en övervikt på 27 procent av 
mäklarna som tror att priserna ökar men prisökningar-
na väntas till allra största delen bli måttliga. 

Den starka marknaden för småhus i Stor-
Stockholm under fjärde kvartalet avspeglas också i att 
skillnaden mellan försäljnings- och utgångspriset ökat. 

Det är en övervikt på 17 procent av mäklarna som 
uppger att budaktiviteten ökat. Detta överraskade 
mäklarna, som i den förra enkäten räknade med att 
budaktiviteten skulle vara i stort sett oförändrad.  

Skillnad försäljnings- och utgångspris småhus 
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Under första kvartalet räknar mäklarna med att 

budgivningen på småhusmarknaden i Stor-Stockholm 
fortsätter att öka i nästan samma takt som under fjär-
de kvartalet. 

Trots att priserna och budgivningen ökat, så var 
försäljningstiden för småhus i Stor-Stockholm i stort 
sett oförändrad under fjärde kvartalet. Prognosen i den 
förra enkäten om en märkbar ökning av försäljningsti-
den visar ändå att utfallet blev betydligt bättre än vän-
tat. 

Försäljningstid för småhus 
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Försäljningstiden bedöms vara i stort sett oföränd-

rad även under fjärde kvartalet. Det bara är en liten 
övervikt på 4 procent av mäklarna som räknar med 
längre försäljningstid. 

Trots den oförändrade försäljningstiden så bidrar 
den kraftiga uppgången i försäljningspriset och den 
ökade budaktiviteten under fjärde kvartalet till att 
småhusindikatorn stiger till 19, jämfört med 4 under 
tredje kvartalet. Det är betydligt bättre än mäklarnas 
förväntningar i den förra enkäten, som gav en indikator 
på minus 5. Marknaden för småhus i Stor-Stockholm 
har således överraskat positivt och förbättrats rejält 
under fjärde kvartalet. 
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Småhusindikator 
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Mäklarnas förväntningar inför första kvartalet inne-

bär att småhusindikatorn i Stor-Stockholm fortsätter 
att vara positiv men att den dämpas något till 11. Pro-
gnosen innebär att uppgången på marknaden för 
småhus i Stor-Stockholm under fjärde kvartalet fort-
sätter men i avtagande takt. Förväntningarna för små-
husmarknaden bygger på att utbudet ökar kraftigt 
men att även efterfrågan ökar rejält (se diagrambila-
gan). 

 
 

 
Tomas Pousette 

ekonomiskasekretariatet@sbab.se 
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Stabilt i Göteborg

Utvecklingen på Stor-Göteborgs bostadsmarknad 

har varit ganska stabil under det fjärde kvartalet 

med en viss prisuppgång. Visserligen ökade för-

säljningstiderna något men bostadsrätts- och 

småhuspriserna steg. Göteborgsmäklarna har 

förväntningar på en ganska stabil bostadsmark-

nad under det första kvartalet. 

Bostadsrätter i Stor-Göteborg 
Inför det fjärde kvartalet hade fastighetsmäklarna i 
Stor-Göteborg skruvat ned optimismen. En övervikt på 
5 procent räknade med att priserna på bostadsrätter 
skulle stiga. Utfallet blev starkare än väntat, en övervikt 
på 24 procent uppgav att priserna ökade, att jämföra 
med 48 procent förra kvartalet. Utbudet av bostadsrät-
ter föll oväntat medan efterfrågan var oförändrad (se 
diagrambilagan). 

Noteringen för nettotalet i Stor-Göteborg är betyd-
ligt högre än i Malmö men klart under Stockholm. 
Andelen mäklare som uppgav att priserna ökade kraf-
tigt under det fjärde kvartalet var 3 procent medan 
andelen som uppgav att priserna ökade något var 32 
procent. Ingen uppgav att priserna minskade kraftigt 
men 10 procent uppgav att de minskat något och 56 
procent uppgav att de var oförändrade. 

Göteborgsmäklarna är fortsatt försiktiga i sina be-
dömningar av prisutvecklingen inför det första kvarta-
let. När storstadskollegorna skruvat upp sina förvänt-
ningar så håller Göteborgsmäklarna fast vid sina. 
Övervikten för andelen som räknar med fortsatt pris-
uppgång är 5 procent. 

Priser på bostadsrätter 
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Budaktiviteten på bostadsrättsmarknaden i Stor-
Göteborg, tog lite fart under det tredje kvartalet men 
verkar ha dämpats en del under det fjärde kvartalet. En 

övervikt på 5 procent av Göteborgsmäklarna uppgav 
att skillnaden mellan försäljningspris och utgångspris, 
den så kallade budpremien, minskade för första gång-
en sedan början av 2009. Utfallet var lite svagare än 
väntat. Det var också svagare än utfallet i Stockholm. 

Inför kommande kvartal är Göteborgsmäklarna för-
siktiga i sina förväntningar på budgivningen på bo-
stadsrättsmarknaden. En liten övervikt på 4 procent 
räknar med att skillnaden mellan försäljnings- och 
utgångspris ska fortsätta minska under det första 
kvartalet. 

Skillnad försäljnings- och utgångspris bostads-
rätter 
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Försäljningstiderna på bostadsrättsmarknaden i 
Stor-Göteborg ökade oväntat under det fjärde kvarta-
let, i linje med utfallet för föregående kvartal. En över-
vikt på 15 procent av mäklarna uppger att försäljnings-
tiderna steg. 

Inför det första kvartalet räknar en övervikt på 5 
procent med att försäljningstiderna på Stor-Göteborgs 
bostadsrättsmarknad kommer att fortsätta öka för 
fjärde kvartalet i rad. 

Försäljningstid för bostadsrätter 
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I den förra enkäten hade mäklarna förväntningar 

om en nedgång i bostadsrättsindikatorn för Stor-
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Göteborg. Indikatorn väntades falla från +23 till +6. 
Utfallet blev ungefär som än väntat. Indikatorn föll till 
+2, lite lägre än det historiska genomsnittet på +5. 
Svagare utveckling i samtliga de tre ingående delarna, 
prisutveckling, budgivning och försäljningstid, låg bak-
om indikatorns nedgång. 

Bostadsrättsindikator 
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Göteborgsmäklarna förväntningar på bostads-

rättsmarknaden inför det första kvartalet ligger i linje 
med Stockholmskollegornas men under de förvänt-
ningar som finns i Malmö. Bostadsrättsindikatorn vän-
tas falla marginellt till -1. Svagare prisutveckling väntas 
bidra till nedgången medan budgivning och försälj-
ningstider motverkar. Utbudet av bostadsrätter väntas 
öka rejält och även efterfrågan väntas stiga ordentligt 
(se diagrambilagan). 

Småhus i Stor-Göteborg 
Den starka prisutvecklingen på Stor-Göteborgs små-
husmarknad under det tredje kvartalet tog mäklarna 
lite på sängen. Inför det fjärde kvartalet var förvänt-
ningarna därför försiktigt optimistiska. Prisuppgången 
under det fjärde kvartalet låg i linje med förväntningar-
na. Nettotalet var +23, högre än Malmö men lägre än 
Stockholm. Utbudet av småhus föll oväntat medan 
efterfrågan steg mer än väntat (se diagrambilagan). 

Priser på småhus 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11

Utfall Prognos

Nettotal, procent

 
 
Bland mäklarna i Stor-Göteborg uppgav 7 procent 

att småhuspriserna ökat kraftigt och 28 procent att de 

ökat något. Ingen uppgav att priserna minskat kraftigt 
men 12 procent uppgav att de minskat något. Oför-
ändrade priser rapporterades av 54 procent. 

Inför det första kvartalet har Göteborgsmäklarna 
ungefär samma förväntningar om utvecklingen av 
småhuspriserna som tidigare. En övervikt på 13 pro-
cent väntar sig att småhuspriserna kommer att fortsät-
ta stiga. 

Efter att ha ökat sex kvartal i rad, så var skillnaden 
mellan försäljningspris och utgångspris, budpremien, 
oförändrad på småhusmarknaden i Stor-Göteborg. 
Andelen som uppgav att den ökade, 17 procent, var 
lika många som andelen som uppgav att den minska-
de. Förväntan var annars att budpremien skulle fortsatt 
stiga. 

Inför det första kvartalet så räknar en del av mäk-
larna med att budgivningen återigen tar fart. En över-
vikt på 5 procent räknar med att skillnaden mellan 
försäljningspris och utgångspris ska fortsätta öka. 

Skillnad försäljnings- och utgångspris, småhus 
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Försäljningstiderna på Stor-Göteborgs småhus-

marknad ökade oväntat mycket under det fjärde kvar-
talet. En övervikt på 30 procent av mäklarna uppgav 
att försäljningarna gick långsammare än tidigare under 
det tredje kvartalet. Utfallet var både svagare än för-
väntan och svagare än föregående kvartal. 

Försäljningstid för småhus 
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Göteborgsmäklarna är inställda på små förändring-

ar av försäljningstiderna under det första kvartalet, en 
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övervikt på 2 procent räknar med längre försäljningsti-
der. 

Småhusindikatorn för Stor-Göteborg föll mer än 
väntat under det fjärde kvartalet. Indikatorn väntades 
gå ned från +23 under det tredje kvartalet till +10 
under det fjärde kvartalet. Istället föll indikatorn till –3. 
Främsta bidraget till nedgången kom från omsväng-
ningen i budaktiviteten, men även den svagare prisut-
vecklingen och de stigande försäljningstiderna bidrog.  

Småhusindikator 
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Inför det första kvartalet så är mäklarna i Stor-

Göteborg försiktiga i sina förväntningar på småhus-
marknaden. Småhusindikatorn väntas stiga något, från 
-3 till +5. Det som främst väntas bidra till uppgången 
är att försäljningstiderna inte väntas falla i samma 
utsträckning som föregående kvartal. Småhusutbudet 
väntas återhämta sig ordentligt efter nedgången i 
slutet av 2010 medan efterfrågan väntas fortsätta öka 
i ungefär samma takt som under det fjärde kvartalet 
(se diagrambilagan). 

 
 

 
Tor Borg 

ekonomiskasekretariatet@sbab.se 
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Svagt Malmö på väg upp

Stor-Malmös bostadsmarknad försvagades under 

det fjärde kvartalet. Prisutvecklingen var svag, 

budgivningen tappade fart och försäljningstiderna 

steg. Fastighetsmäklarna räknar dock med en 

stabilare marknad under det första kvartalet. 

Bostadsrätter i Stor-Malmö 
Priserna på Stor-Malmös bostadsrättsmarknad steg 
något under det fjärde kvartalet. Prisuppgången var, 
trots att den var något starkare än de lågt ställda för-
väntningarna som mäklarna hade inför kvartalet, den 
svagaste sedan slutet av 2008. Utbudet av bostadsrät-
ter minskade oväntat kraftigt medan efterfrågan föll 
marginellt (se diagrambilagan). 

Nettoandelen mäklare som uppgav att priserna 
steg under det fjärde kvartalet var 7 procent, en betyd-
ligt lägre andel än den i Stockholm och Göteborg. 
Ingen av mäklarna uppgav att priserna ökat kraftigt 
men 14 procent uppgav att priserna ökat något. Ande-
len som uppgav att priserna minskat något var 7 pro-
cent, ingen uppgav att priserna minskat kraftigt. Hela 
79 procent uppgav oförändrade priser vilket var den 
högsta noteringen någonsin. 

Trots inbromsningen under de senaste kvartalen 
så är Malmö-mäklarna försiktigt optimistiska inför det 
kommande kvartalet, en övervikt på 22 procent räknar 
med prisuppgång under det första kvartalet, högre än i 
Stockholm och Göteborg. 

Priser på bostadsrätter 
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Budgivningen tappade fart under det fjärde kvarta-
let. En övervikt på 13 procent av bostadsrättsmäklarna 
i Stor-Malmö angav att skillnaden mellan försäljnings- 
och utgångspriset minskade under det fjärde kvartalet. 
Detta var sämre än utfallen för de föregående kvarta-
len men något bättre än förväntningarna. 

Inför det första kvartalet så är Malmö-mäklarna 
hyfsat optimistiska i sina förväntningar på budaktivite-
ten. En övervikt på 14 procent räknar med att skillna-
den mellan försäljnings- och utgångspris ska öka. 

Skillnad försäljnings- och utgångspris bostads-
rätter 
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En övervikt på 44 procent av mäklarna i Stor-
Malmö angav att försäljningstiderna steg under det 
fjärde kvartalet. Detta är ungefär samma utfall som 
under det andra och tredje kvartalet och sämre än 
förväntat. 

Trots den negativa överraskningen så har bostads-
rättsmäklarna i Stor-Malmö vissa förhoppningar om att 
försäljningsprocesserna ska gå snabbare under det 
första kvartalet. En övervikt på 7 procent räknar med 
att försäljningstiderna på bostadsrättsmarknaden ska 
minska. 

Försäljningstid för bostadsrätter 
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Inför det fjärde kvartalet så tydde Malmömäklarnas 

förväntningar på att Stor-Malmös bostadsrättsindikator 
skulle sjunka något. Så skedde också. Indikatorn sjönk 
från -7 under det tredje kvartalet till -17 under det 
fjärde kvartalet. Malmö-indikatorn ligger lägre än Gö-
teborgs- och Stockholmsindikatorn. En långsammare 
ökning av försäljningstiden drog upp indikatorn något 
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men en svagare prisutveckling och budgivning drog 
ned. 

Inför det första kvartalet räknar mäklarna med en 
stabilare bostadsrättsmarknad. Bostadsrättsindikatorn 
väntas stiga till +15. Utbudet av bostadsrätter till salu 
väntas öka ordentligt under början av 2011. Samtidigt 
väntas även efterfrågan öka i god takt (se diagrambi-
lagan).  

Bostadsrättsindikator 
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Småhus i Stor-Malmö 
Mäklarna på småhusmarknaden i Stor-Malmö hade 
inga höga förhoppningar om prisutvecklingen inför det 
fjärde kvartalet, en liten övervikt räknade med fallande 
priser. Utfallet visar att förväntningarna var rättvisande, 
priserna minskade något. Övervikten för de som upp-
gav att priserna minskade under det fjärde kvartalet 
var 11 procent. Utfallet var betydligt svagare än i 
Stockholm och Göteborg. Utbudet av småhus till salu, 
som väntades vara oförändrat, föll kraftigt. Efterfrågan 
föll i linje med förväntningarna (se diagrambilagan). 

Ingen mäklare uppgav kraftiga prisökningar. Där-
emot uppgav 9 procent att priserna ökat något och 20 
procent uppgav att priserna minskat något. Ingen 
mäklare uppgav att priserna minskat kraftigt medan 
hela 71 procent uppgav att priserna var oförändrade. 

Malmömäklarna är försiktigt optimistiska om den 
framtida prisutvecklingen. En övervikt på 7 procent 
väntar sig stigande priser under det första kvartalet. 

Priser på småhus 
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Budaktiviteten på Stor-Malmös småhusmarknad 
var som väntat svag under det fjärde kvartalet. En 
övervikt på 11 procent uppgav att skillnaden mellan 
försäljnings- och utgångspris för småhus minskade. 
Detta är det svagaste utfallet sedan slutet av 2008. 

Trots det negativa utfallet så har Malmö-mäklarna 
skruvat upp sina förväntningar på budaktiviteten. En 
övervikt på 12 procent räknar med att skillnaden mel-
lan försäljnings- och utgångspris på småhusmarkna-
den ska öka under det första kvartalet. 

Skillnad försäljnings- och utgångspris, småhus 
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Inför det fjärde kvartalet fanns det förväntningar 

om att försäljningstiderna på småhusmarknaden skulle 
stiga, ungefär som de gjort föregående två kvartal. Så 
skedde också. En övervikt på 45 procent uppgav att 
tiden mellan uppdrag och kontraktsskrivning ökade. 
Detta är svagare än utfallet i både Stockholm och 
Göteborg. 

Trots negativt utfall så är Malmö-mäklarna mer op-
timistiska än storstadskollegorna och räknar med 
minskande försäljningtider under det första kvartalet. 
En övervikt på 12 procent räknar med mer fart i för-
säljningsprocessen. 

Försäljningstid för småhus 
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Inför det fjärde kvartalet så förväntades Stor-
Malmös småhusindikator falla en del. Utfallet blev 
ungefär som väntat. Indikatorn föll från +5 under det 
tredje kvartalet till -22 under det fjärde kvartalet. Detta 
är den lägsta noteringen i de tre storstadsregionerna. 
Fallande priser, sjunkande budpremier och en snabba-
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re ökning av försäljningstiderna bidrar alla till ned-
gången. 

Småhusindikator 
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 Trots sämre utfall så ligger Malmömäklarnas för-
väntningar i linje med de i Stockholm och Göteborg. 
Småhusindikatorn väntas stiga en del under det första 
kvartalet. Det är första gången sedan slutet av 2008 
som indikatorn väntas gå upp. Både priser och budak-
tivitet väntas öka något samtidigt som försäljningsti-
derna väntas bli kortare. Indikatorn väntas därför landa 
på +10. Utbudet väntas vara oförändrat medan efter-
frågan väntas minska (se diagrambilagan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Tor Borg  
ekonomiskasekretariatet@sbab.se  
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Diagrambilaga 

Stor-Stockholm  
 

Utbudet av bostadsrätter 
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Efterfrågan på bostadsrätter 
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Utbudet av småhus 
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Efterfrågan på småhus 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11

Utfall

Prognos

Nettotal, procent

 

Stor-Göteborg  
 

Utbudet av bostadsrätter 
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Efterfrågan på bostadsrätter 
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Utbudet av småhus 
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Efterfrågan på småhus 
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Stor-Malmö  
 

Utbudet av bostadsrätter 
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Efterfrågan på bostadsrätter 
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Utbudet av småhus 
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Efterfrågan på småhus 
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Enkätens uppläggning och metod 

Undersökningen 
Undersökningen har genomförts under perioden 10 till 
21 januari. Den består av fem frågor som ställs både 
för utfall (de senaste tre månaderna) och prognos (de 
kommande tre månaderna).  

Fyra av frågorna har tre svarsalternativ: ett positivt, 
ett neutralt och ett negativt. En av frågorna, om försälj-
ningspriset, har fem svarsalternativ: två positiva, ett 
neutralt och två negativa. Andelen positiva svar minus 
andelen negativa svar ger ett nettotal som används 
som mått på läget/förändringen på den aktuella frå-
gan. Resultaten redovisas för områdena Stor-
Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. 
 
Stor-Stockholm: Stockholms län 
Stor-Göteborg: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. 
Stor-Malmö: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, 
Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg 
och Vellinge kommun.  

Urval och svarsfrekvens 
Urvalet omfattar branschen fastighetsförmedling med 
koden 70310 i Svensk Näringsgrensindelning. Urvals-
enheten är arbetsställen, det vill säga en adress där ett 
företag bedriver verksamhet. Varje företag har minst 
ett arbetsställe. Manuell rensning av branschen har 
gjorts för att sortera bort förmedlingar av hyresrätter, 
mäklare av kontors- och affärslokaler et cetera.  
 

Stor-Stockholm: Arbetsställen ner till och med 4 an-
ställda (142 stycken). 
Stor-Göteborg: Arbetsställen ner till och med 3 an-
ställda (58 stycken). 
Stor-Malmö: Arbetsställen ner till och med 3 anställda 
(70 stycken). 
 

Totalt utgjordes urvalet av 270 arbetsställen. Svar 
har inkommit från 220 arbetsställen, vilket motsvarar 
en svarsfrekvens på 81 procent.  

Viktning 
Respondenter: Viktas med antalet anställda för re-
spektive arbetsställe. I vissa fall har vikten reducerats 
för att inte ett enskilt arbetsställe ska få för stort ge-
nomslag i undersökningen. 
Områden: Viktas med antalet försäljningar multiplicerat 
med medelpris för området för helåret 2009, som är 

den senaste gemensamma perioden för småhus och 
bostadsrätter. Försäljningsuppgifterna hämtas från 
Statistiska centralbyråns bostadsstatistik. 

Frågorna 
Utbud: Ökat - Minskat = Nettotal 
Efterfrågan: Ökat - Minskat = Nettotal 
Försäljningspris: (Ökat kraftigt + Ökat något) – (Mins-
kat kraftigt + Minskat något) = Nettotal 
Skillnad mellan försäljnings- och utgångspris: Ökat - 
Minskat = Nettotal 
Försäljningstiden: Längre - Kortare = Nettotal  

Bostadsrätts- och småhusindikatorn 
Bostadsrättsindikatorn och småhusindikatorn är ett 
sammanfattande mått på läget på marknaden för 
bostadsrätter respektive småhus. Indikatorn är ett 
genomsnitt av nettotalet för tre olika frågor: försälj-
ningspris, skillnad mellan försäljningspris och ut-
gångspris samt försäljningstiden där den senare varia-
beln ingår med omvänt tecken.  

Tolkningen av nettotal 
Nettotalet är, som nämnts, skillnaden mellan andelen 
positiva och andelen negativa svar på en fråga. Vid 
tolkningen av nettotalet kan fyra fall särskiljas. 
 
Nettotalet är positivt och stiger: variabeln ökar i högre 
takt än under förra perioden. 
Nettotalet är positivt och faller: variabeln ökar men i 
lägre takt än under förra perioden. 
Nettotalet är negativt och faller: variabeln minskar i 
högre takt än under förra perioden. 
Nettotalet är negativt och stiger: variabeln minskar 
men i lägre takt än under förra perioden. 

Specialfråga – bolånetaket 
I enkäten ställdes en särskild fråga om bolånetaket 
som formulerades på följande sätt. Den 1 oktober 
2010 infördes ett bolånetak om 85 procents belå-
ningsgrad. Hur har priserna på bostadsrätter/småhus 
påverkats av detta under de senaste tre månaderna? 
Hur kommer priserna på bostadsrätter/småhus att 
påverkas av bolånetaket under de kommande tre 
månaderna? Svarsalternativen var: kraftigt negativt, 
något negativt, ingen påverkan, något positivt och 
kraftigt positivt. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mäklarbarometern är en rapport från SBAB. 
Enkäten till fastighetsmäklarna görs av CMA Research. 

Mäklarbarometern har sammanställts av SBAB:s Ekonomiska Sekretariat. 
Ansvariga för rapporten: Tomas Pousette, tfn 08-614 43 88 • Tor Borg, tfn 08-614 38 84 

Mäklarbarometern har baserats på källor som Sekretariatet bedömer som tillförlitliga. 
Dokumentet är inte gjort för att utgöra det enda redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. 

SBAB påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grundade på detta dokument. 
Citera gärna Mäklarbarometern men ange alltid källa. 
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