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Inbromsning i olika takt

Prisökningstakten på bostadsrätter och småhus i storstadsregionerna 
växlar ned under det tredje kvartalet. Det visar SBAB Banks Boprispro-
gnos som baseras på svaren i Mäklarbarometern från 220 fastighetsmäk-
lare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. 

I den förra enkäten, från april, räknade mäklarna med att den uppgång i bostads-
priserna som inleddes under det första kvartalet skulle fortsätta under det andra 
kvartalet. För bostadsrätter var det en övervikt på 23 procent av mäklarna som 
bedömde att priserna skulle stiga och för småhus var andelen 18 procent. Utfallet 
i den här enkäten visar att förväntningarna var träffsäkra när det gäller bostads-
rättsmarknaden. En övervikt på 23 procent av mäklarna rapporterar att priserna 
på bostadsrätter ökat under andra kvartalet. På småhusmarknaden verkar dock 
förväntningarna ha varit för högt ställda, en övervikt på 8 procent rapporterar att 
priserna minskade.  

Övriga indikatorer på bostadsmarknaden bekräftar att marknaden för bostads-
rätter varit starkare än för småhus under andra kvartalet. Efterfrågan har ökat mer 
och försäljningstiden har ökat lite mindre på bostadsrättsmarknaden än på små-
husmarknaden. Skillnaden mellan försäljningspriset och utgångspriset, som är en 
indikator på budgivningen, har ökat något på bostadsrättsmarknaden men varit 
oförändrad på småhusmarknaden. 

Boprisprognosen – olika riktning under tredje kvartalet 
Under tredje kvartalet räknar mäklarna i de tre storstadsområdena med att priser-
na i genomsnitt står still på bostadsmarknaden. Efterfrågan på både bostadsrätter 
och småhus väntas vara oförändrad medan utbudet minskar något. För bostads-
rätter är det en övervikt på 2 procent av mäklarna som räknar med stigande priser 
och för småhus är det en övervikt på 6 procent som räknar med fallande priser. 
Det är få som tror på kraftiga prisförändringar, de flesta mäklare räknar att med 
prisförändringarna blir måttliga. 

Det är stora skillnader i prognoserna för bostadspriserna mellan de tre stor-
stadsområdena. I Stor-Göteborg väntas priserna öka medan priserna i Stor-
Stockholm och Stor-Malmö väntas stå stilla eller falla. Budgivningen väntas tillta i 
Stor-Göteborg men vara oförändrad eller avta i Stor-Stockholm och Stor-Malmö. 
Försäljningstiderna väntas öka något i samtliga regioner. 

 
  Priser på bostadsrätter och småhus, nettotal
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I Boprisprognosen för tredje kvartalet har mäklarnas bedömning av prisut-

vecklingen för bostadsrätter och småhus, i form av nettotal, översatts till procen-
tuell förändring. För bostadsrätter i de tre storstadsområdena är prognosen att 
priserna ligger still i Stor-Stockholm, ökar med knappt 3 procent i Stor-Göteborg 
och faller med nästan 2 procent i Stor-Malmö från andra till tredje kvartalet (se 
diagram sidan 3). För småhus är prognosen en prisnedgång på drygt 1 procent i 
Stor-Stockholm, en uppgång med 3 procent i Stor-Göteborg och en nedgång med 
drygt 5 procent i Stor-Malmö. 

Den prognostiserade uppgången i bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm och 
Stor-Göteborg under tredje kvartalet innebär att prisnivån skulle vara 5 procent 
högre i Stor-Stockholm och 10 procent högre i Stor-Göteborg än tredje kvartalet 
förra året (se diagrammet nedan). I Stor-Malmö innebär prognosen att prisnivån 
tredje kvartalet skulle vara cirka 4 procent lägre än tredje kvartalet i fjol. 

Den prognostiserade uppgången i småhuspriserna i Stor-Göteborg under 
tredje kvartalet innebär att prisnivån skulle vara 7 procent högre än tredje kvarta-
let förra året. De prognostiserade prisnedgångarna i Stor-Stockholm och Stor-
Malmö innebär att prisnivåerna där kommer att vara 1 respektive 8 procent lägre 
än tredje kvartalet i fjol. 

Osäkerheten i prisprognosen har stigit 
Mäklarnas prognoser av priserna på bostadsmarknaden är osäkra och osäkerhe-
ten varierar över tiden. För att fånga upp detta har mäklarna tillfrågats om hur de 
bedömer osäkerheten i prognosen av bostadspriserna de kommande tre måna-
derna. Frågan har fem alternativ: mycket större än den brukar vara, större än den 
brukar vara, ungefär som den brukar vara, mindre än den brukar vara och mycket 
mindre än den brukar vara. 

Osäkerheten i prisprognosen var som störst inför tredje och fjärde kvartalet 
förra året. Då bedömde nästan hälften av mäklarna att osäkerheten var större 
eller mycket större än normalt. I den förra enkäten hade denna andel minskat till 
25 procent. I den här enkäten har dock andelen ökat till 32 procent. Andelen som 
bedömer att osäkerheten i prisprognosen är mindre eller mycket mindre än nor-
malt har minskat från 25 till 8 procent. Osäkerheten bedöms således vara högre 
än normalt, men inte riktigt lika stor som i slutet av 2011. Både konjunktur- och 
ränteläge är för närvarande osäkert, framför allt är den internationella situationen 
svårförutsägbar med risker för finansoro som spiller över till Sverige och påverkar 
svensk ekonomi och bostadsmarknad. Samtidigt är svenska hushåll försiktiga och 
håller tillbaka större investeringar. En stabilare omgivning skulle sannolikt stimule-
ra bostadsefterfrågan. Mäklarnas prognos av bostadspriserna under tredje kvar-
talet bör tolkas försiktigt. 

     Tor Borg 
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Svarsfördelning, osäkerhet i prisprognosen
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Splittrad bostadsmarknad

Mäklarna bedömer att läget på bostadsmarknaden försämrats under 
andra kvartalet. Bostadsrätts- och småhusindikatorerna visar att bostads-
rättsmarknaden är starkare än småhusmarknaden. Stor-Göteborgs bo-
stadsmarknad ser lite starkare ut än den i Stor-Stockholm och Stor-
Malmö.   

Bostadsmarknaden i de tre storstadsområdena försämrades under andra kvarta-
let. Det visar bostadsindikatorerna som väger samman mäklarnas bedömning av 
försäljningspris, försäljningstid samt skillnad mellan utgångspris och försäljnings-
pris, som är ett mått på budgivningen. Samtliga indikatorer, utom Stor-Göteborgs 
bostadsrättsindikator, föll tillbaka. Vissa av indikatorerna är fortfarande positiva 
medan andra är negativa. Sammantaget är det dock inga starka signaler åt nå-
gondera hållet. 

Andra kvartalet var bostadsrättsindikatorn 6 i Stor-Stockholm, 20 i Stor-
Göteborg och -9 i Stor-Malmö. När indikatorn är positiv visar den att läget på 
bostadsmarknaden förstärks och när den är negativ visar den att läget på bo-
stadsmarknaden försvagas. Jämfört med första kvartalet har bostadsrättsindika-
torn försämrats i Stor-Stockholm och Stor-Malmö men förbättrats i Stor-Göteborg.  

Småhusindikatorerna uppvisar en tydlig försämring under andra kvartalet. In-
dikatorn sjönk till -17 i Stor-Stockholm, -1 i Stor-Göteborg och -30 i Stor-Malmö, 
vilket visar att läget på samtliga småhusmarknader försvagats. 

Mäklarnas prognoser inför tredje kvartalet innebär att bostadsrättsindikatorer-
na ligger nära noll. Indikatorn är -3 i Stor-Stockholm, 0 i Stor-Göteborg och 1 i 
Stor-Malmö. Marknaden för bostadsrätter i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg 
väntas således sakta in lite jämfört med andra kvartalet medan Stor-Malmös 
bostadsrättsmarknad återhämtar sig något. 

Mäklarnas prognoser för småhusmarknaderna innebär att småhusindikatorn 
sjunker till -18 i Stor-Stockholm, stiger till 8 i Stor-Göteborg och stiger till -13 i 
Stor-Malmö. Småhusmarknaden bedöms således förstärkas i Stor-Göteborg men 
försvagas i Stor-Malmö och Stor-Stockholm. I Stor-Malmö sker dock försvagning-
en i långsammare takt än tidigare. 

Sammantaget ger indikatorerna en något splittrad bild av bostadsmarknaden. 
Både utfall och prognoser är högre på bostadsrättsmarknaderna än småhusmar-
kanderna. Detsamma gäller Stor-Göteborg jämfört med de två andra storstads-
områdena.  

Tor Borg 
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Det planar ut i Stockholm 

Priserna på bostadsrätter ökade och priserna på småhus minskade i 
Stor-Stockholm under andra kvartalet. Under tredje kvartalet räknar mäk-
larna med fallande eller oförändrade bostadspriser. Försäljningstiden 
bedöms öka något medan budgivningen väntas vara oförändrad eller 
avtagande. 

Bostadsrätter i Stor-Stockholm 
Mäklarnas prognos i den förra enkäten var att priserna på bostadsrätter i Stor-
Stockholm skulle öka något under andra kvartalet. Det var en övervikt på 23 pro-
cent av mäklarna som räknade med högre priser. Uppgången i priserna blev 
ungefär som förväntat. Utfallet för andra kvartalet visar att det är en övervikt på 
27 procent av mäklarna som uppger att bostadsrättspriserna ökat. Både utbud 
och efterfrågan ökade lite mer än förväntat (se diagrambilagan). Andelen mäklare 
som uppgav att bostadsrättspriserna ökade kraftigt var 5 procent medan 34 pro-
cent uppgav måttliga prisökningar, 9 procent uppgav måttliga prisminskningar och 
2 procent kraftiga prisminskningar. 

Mäklarnas prognos är att priserna på bostadsrätter inte förändras under tredje 
kvartalet. Det väger helt jämnt mellan de som tror att priserna på bostadsrätter i 
Stor-Stockholm kommer att stiga och de som tror att de kommer att falla. Nästan 
ingen mäklare tror på några kraftiga prisförändringar åt något håll. 

Den stabila marknaden för bostadsrätter i Stor-Stockholm under andra kvarta-
let avspeglas i att skillnaden mellan försäljningspriset och utgångspriset, som är 
en indikator på budaktiviteten, ökade något. Det är en övervikt på 8 procent av 
mäklarna som rapporterar att budaktiviteten ökat, vilket var i linje med förvänt-
ningarna i den förra enkäten. Inför tredje kvartalet bedömer mäklarna att budgiv-
ningen blir oförändrad jämfört med andra kvartalet. 

Ett svaghetstecken på bostadsrättsmarknaden i Stor-Stockholm är att försälj-
ningstiden blivit längre. Det är en övervikt på 17 procent av mäklarna som uppger 
att försäljningen gått långsammare under andra kvartalet. Detta är en sämre 
utveckling än prognosen i den förra enkäten. Mäklarnas förväntningar är att för-
säljningstiden kommer att fortsätta att öka under det tredje kvartalet i ungefär 
samma takt som under det andra kvartalet.  

 
Skillnad mellan försäljningspris och utgångspris 
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Småhus i Stor-Stockholm 
I den förra enkäten var det en övervikt på 13 procent av mäklarna som räknade 
med att priserna på småhus i Stor-Stockholm skulle öka under andra kvartalet. 
Utfallet i den här enkäten, med en övervikt på 8 procent av mäklarna som uppger 
att småhuspriserna minskat, visar att prognosen slog fel. Utbudet ökade kraftigt, i 
linje med både det normala säsongmönstret, och med förväntningarna medan 
den förväntade efterfrågeuppgången helt uteblev. (se diagrambilagan). Andelen 
som uppgav att priserna ökat kraftigt under andra kvartalet var 1 procent, 22 
procent uppgav att priserna ökade måttligt medan 27 procent uppgav att priserna 
minskat något och 4 procent att priserna minskat kraftigt. 

Under tredje kvartalet bedömer mäklarna i Stor-Stockholm att småhuspriserna 
fortsätter nedåt. Det är en övervikt på 11 procent av mäklarna som tror att priser-
na sjunker. De allra flesta mäklare som tror på sjunkande priser räknar dock med 
att nedgången blir måttlig. Efterfrågan väntas vara oförändrad medan utbudet på 
småhus avtar något. 

Trots den svaga marknaden för småhus i Stor-Stockholm under andra kvarta-
let så var skillnaden mellan försäljnings- och utgångspris så gott som oförändrad. 
Under tredje kvartalet räknar mäklarna med att budaktiviteten på småhusmarkna-
den i Stor-Stockholm kommer att avta. 

Svag efterfrågan och fallande priser på småhus i Stor-Stockholm bidrog till att 
försäljningstiden ökade under andra kvartalet, vilket inte mäklarna räknade med i 
den förra enkäten. Försäljningstiden bedöms också fortsätta att öka under tredje 
kvartalet.  

Normal osäkerhet i prisprognosen 
Mäklarna i Stor-Stockholm bedömer att osäkerheten i prisutvecklingen är betyd-
ligt större inför tredje kvartalet än inför andra kvartalet. I den förra enkäten var det 
en övervikt på 2 procent av mäklarna som uppgav att osäkerheten var mindre 
eller mycket mindre än den brukar vara. I den här enkäten är det istället en över-
vikt på 25 procent som bedömer att osäkerheten är större eller mycket större än 
normalt. Därmed är osäkerheten tillbaka på nästan samma nivåer som under 
2011 och början av 2012.  

 
Tor Borg 
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Prisuppgång och optimism i Göteborg

Bostadsmarknaden i Göteborgsregionen fortsatte stärkas under andra 
kvartalet. Bäst gick det för bostadsrätterna där mäklarna rapporterade om 
stigande priser, större skillnader mellan utrops- och slutpris och att det 
gick snabbare att få objekten sålda. Även småhusmarknaden stärktes 
och mäklarna tror på en fortsatt uppgång under sommaren och hösten. 

Bostadsrätter i Stor-Göteborg 
Marknaden för bostadsrätter i Stor-Göteborg fortsätter att stärkas. Både utbudet 
och efterfrågan har ökat sedan årsskiftet men prognoserna var mer optimistiska 
än utfallet. I förra undersökningen uppgav en övervikt på 78 procent av mäklarna 
att de väntade sig att utbudet skulle öka under andra kvartalet, den högsta ande-
len sedan 2007. Utbudet nådde inte riktigt upp till de högt ställda förväntningarna 
men övervikten uppgick ändå till 40 procent vilket är en kraftig ökning från första 
kvartalet. Till hösten väntar sig fler att utbudet ska minska igen.  

Även förväntningarna på efterfrågan visade sig vara högt ställda. En övervikt 
på 46 procent väntade sig att efterfrågan skulle öka och utfallet blev 32 procent, 
vilket ändå är den högsta nivån på två år.  

Andra halvåret 2011 var mäklarna väsentligt mer negativa till priserna på bo-
stadsrätter i Göteborg än de är nu. Varannan mäklare uppgav då att bopriserna 
minskade eller till och med minskade kraftigt. Inte ens en av tio uppgav att priser-
na ökade. Efter årsskiftet tycks trenden ha vänt och fler uppger att priserna nu 
stiger. Andra kvartalet var övervikten som sett en uppgång 26 procent. Optimis-
men ser ut att hålla i sig. Nära nio av tio tror på oförändrade priser under tredje 
kvartalet, och en av tio tror till och med på en prisökning. Ingen tror dock att pris-
ökningen blir kraftig. 

Att marknaden blivit bättre sedan årsskiftet bekräftas av att skillnaden mellan 
utropspris och slutpris, den så kallade budpremien, ökat. En övervikt på 23 pro-
cent angav att skillnaden mellan utrop- och slutpris ökade under andra kvartalet 
vilket är den största andelen sedan hösten 2010. 

Det gick också snabbare att få en bostadsrätt såld i Stor-Göteborg under 
andra kvartalet. En tredjedel av mäklarna svarade att tiden från att de fått upp-
draget tills bostaden är såld har blivit kortare. Det är första gången sedan 2010 
som talet är positivt. Försäljningstiderna väntas öka något i höst.  
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Småhus i Stor-Göteborg 
Prisuppgången på småhus som påbörjades första kvartalet håller i sig. Uppgång-
en är dock inte är lika stark längre och nådde inte riktigt upp till de högst ställda 
förväntningarna. Övervikten som uppgav att priserna steg var 12 procent jämfört 
med prognosen på 32 procent. Första kvartalet var det dessutom 15 procent av 
mäklarna som uppgav att småhuspriserna ökat kraftigt, jämfört med en procent 
av mäklarna andra kvartalet. Prisuppgången ser ut att hålla i sig under tredje 
kvartalet. Ingen mäklare tror att priserna på småhus kommer att sjunka medan 17 
procent tror att de kommer att öka.  

Budpremien, det vill säga skillnaden mellan utropspriset och försäljningspriset, 
fortsatte öka. En tredjedel av mäklarna uppgav att budpremien blev större andra 
kvartalet. Samtidigt tog det längre tid att få ett objekt sålt. Nästan hälften av mäk-
larna svarade att tiden från att de tog emot uppdraget till att kontraktskrivningen 
var klar blev längre. Budgivningarna på småhus har med andra ord tagit fart, men 
det tar längre tid att komma till ett avslut. I höst väntas både budpremier och 
försäljningstider vara i stort sett oförändrade jämfört med idag.  

Säsongmässigt brukar utbudet av småhus öka kraftigt under våren. I år upp-
ger visserligen en övervikt på 56 procent att utbudet ökat, men tittar vi tillbaka på 
de senaste två åren är det inte en särskilt hög nivå. 2009 och 2010 var motsva-
rande siffra 85 respektive 84 procent. Det är också där förväntningarna låg i år, 
men de infriades alltså inte.  Inte heller efterfrågan nådde upp till prognosen. 33 
procent av mäklarna såg en ökad efterfrågan vilket bara är hälften så många som 
förväntade sig en ökning. Det är fortfarande betydligt bättre än förra våren då 
bara 7 procent av mäklarna såg en ökad efterfrågan. Till hösten väntas efterfrå-
gan minska vilket kan förklaras av säsongsmönstret. 

Stigande bostadspriser och heta budgivningar 
Stor-Göteborg är återigen den region som utvecklats bäst av de tre storstadsom-
rådena. Även om utvecklingen inte riktigt nådde ända upp till de högt ställda för-
väntningarna så rapporterar en klar övervikt bland mäklarna om stigande priser 
och budgivningar som drar iväg. Det finns vissa tecken på att användandet av 
lockpriser på bostadsmarknaden i Göteborg ökat. Tidigare var det ett problem 
främst i Stockholm, men sedan systemet med acceptpriser infördes i huvudsta-
den har problemen där i stort sett upphört.  

 
Maria Malmqvist 
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Fortsatt svagt i Malmö

Priserna fortsatte falla på både småhus och bostadsrätter i Malmö-
regionen. Utbudet är stort och det har gjort att budgivningarna dämpats 
och att det tar längre tid att få ett objekt sålt. Tyngst är det för småhusen 
där en fortsatt prisnedgång väntas under tredje kvartalet. För bostadsrät-
terna ser det lite ljusare ut. Något stigande priser och oförändrad aktivitet 
i budgivningarna är att vänta.  

Bostadsrätter i Stor-Malmö 
I storstadsregionen Malmö ökade utbudet av bostadsrätter mest under andra 
kvartalet. Ingen mäklare uppgav att utbudet minskade, och hela 64 procent sva-
rade att utbudet ökade. Prognosen för det tredje kvartalet är dessutom att till-
gången på bostäder kommer att bli ännu större i motsats till i Göteborg och 
Stockholm, där utbudet säsongsmässigt väntas sjunka under sommarmånaderna. 

Även efterfrågan ökade under våren, men inte i samma grad som utbudet. 
Nettotalet var 23 procent. Efterfrågan väntas även öka något under det tredje 
kvartalet.  

En övervikt av mäklarna hade förväntat sig att priset på bostadsrätter i Malmö 
skulle stiga under andra kvartalet. Det stora utbudet och att efterfrågan inte 
hängde med upp satte dock nedåtpress på priserna. Nettotalet för priserna är -12 
och det är den enda regionen där talet är negativt. Även budpremierna minskade 
något och har nu sjunkit sju av de åtta senaste kvartalen.  Återigen hamnar alltså 
Malmö på efterkälken jämfört med de två andra storstadsregionerna där både 
priser och budpremier stigit sedan årsskiftet.  

Trenden med allt längre försäljningstider höll också i sig. Åtta av de nio sista 
kvartalen har tiden mellan säljstart och kontraktskrivning på bostadsrätter i Malmö 
ökat. Inför tredje kvartalet kan ändå ett litet hopp skönjas bland mäklarna om en 
vändning även i Malmö-regionen. En övervikt på sex procent tror på en bopris-
uppgång under sommaren. Budpremierna förväntas vara oförändrade och för-
säljningstiden öka något.  

 
  

Priser på bostadsrätter

-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 kv1 12

Nettotal, procent

Prognos 
kv3 2012

Skillnad mellan försäljningspris och utgångspris 
samt försäljningstid

-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 kv1 12

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Försäljningspris - utgångspris,
vänster skala
Försäljningstid, höger skala
omvänd

Prognos 
kv3 2012

Nettotal,procent Nettotal,procent

 

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER  10  MÄKLARBAROMETERN • 28 JUNI 2012 



Småhus i Stor-Malmö 
Marknaden för småhus i Stor-Malmö hade en negativ utveckling under kvartalet, 
precis som marknaden för bostadsrätter. Utbudet ökade väsentligt mer än efter-
frågan och både priser och budpremier på småhus minskade.  

En övervikt på 80 procent av mäklarna uppger att utbudet av småhus blev 
större under våren. Det är en hög andel, men den är fortfarande lägre än samma 
kvartal förra året då övervikten uppgick till 91 procent. Prognosen är att utbudet 
ökar ytterligare under sommaren. Efterfrågan på småhus steg även den, men inte 
lika mycket som väntat. Övervikten som sett en ökad efterfrågan var 31 procent 
mot väntade 56 procent. Efterfrågan väntas fortsätta stiga under sommaren. 

Det stora utbudet satte press på småhuspriserna. En övervikt på 31 procent 
av mäklarna uppgav att priserna minskade och av dem var det sex procent som 
svarade att priserna minskade kraftigt. Förväntningarna i den förra undersökning-
en var att småhuspriserna skulle stiga, vilket de alltså inte gjorde. Fler mäklare 
väntar sig en fortsatt prisnedgång under sommaren och hösten vilket kan vara en 
effekt av obalansen mellan utbud och efterfrågan. Övervikten som väntar sig en 
fortsatt nedgång är 20 procent varav fyra procent väntar sig att den blir kraftig. 

Det stora utbudet satte också press på budgivningarna. En övervikt på 23 
procent av mäklarna uppgav att skillnaden mellan utgångspris och slutpris blev 
mindre, och den så kallade budpremien väntas även fortsätta sjunka något under 
tredje kvartalet.  

Också tiden från att säljuppdraget togs emot till dess att huset var sålt blev 
längre. En övervikt på 35 procent av mäklarna rapporterade att försäljningstiderna 
ökat och flera väntar sig att det fortsätter att ta längre tid även under det tredje 
kvartalet. 

Tufft läge – särskilt för småhusägare i Malmö 
2011 var ett svagt år för bostadsmarknaden i såväl Göteborg som Malmö och 
Stockholm. Sedan årsskiftet har återhämtningen varit starkast i Göteborgs-
regionen och mäklarna rapporterar om både högre budpremier och slutpris. Bo-
stadsmarknaden i Malmö har däremot fortsatt halka efter. Nedgången på mark-
naden för småhus är tydligast med allt lägre budpremier och fallande bopriser. 
Prognoserna ger heller inte mycket hopp om att det ska bli bättre för den som vill 
sälja ett småhus under tredje kvartalet. Övervägande delen av mäklarna spår en 
fortsatt prisnedgång, med mer dämpade budgivningar och längre försäljningsti-
der. Det är med andra ord köparnas marknad. För den som har en bostadsrätt 
ser det något bättre ut. Både priser och budgivningar väntas vara mer stabila på 
bostadsrättsmarknaden under sommaren.  

 
Maria Malmqvist 
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Havsutsikt och sjöglimt ger värde

En av de mest prispåverkande faktorerna för en bostad är utsikten. En 
stor majoritet av fastighetsmäklarna anser att havsutsikt eller sjöglimt 
höjer värdet på en bostad. I genomsnitt ökar värdet med omkring 20 pro-
cent. 

Bostadspriserna påverkas av en mängd olika faktorer. Medan konjunktur- och 
ränteläge är viktigt för den allmänna prisutvecklingen så är geografiska faktorer 
viktiga för prisspridningen mellan och inom regioner, städer och områden. Läget 
är naturligtvis mycket viktigt för värdet på en bostad. En fin utsikt kan göra mycket 
för bostadspriset. Inte minst värderas utsikt över hav eller sjö högt. För att få en 
kvantitativ uppfattning om värdet har vi frågat fastighetsmäklare i Mäklarbarome-
tern om hur mycket de tror att värdet på en bostad påverkas av havsutsikt eller 
sjöglimt. 
 
Resultaten visar att effekten av havsutsikt eller sjöglimt bedöms vara stor. Det 
vanligaste svaret är att värdet påverkas uppåt med 20 procent, det viktade ge-
nomsnittet är 21 procent. Svaren ligger till största delen i intervallet +10 till +30 
procent men det finns några som anser att värdet kan påverkas med 50 procent 
eller mer. 
 
Det finns vissa skillnader mellan storstadsregionerna när det gäller värderingen 
av havsutsikt och sjöglimt. I Stor-Stockholm är mäklarna lite mindre optimistiska 
om värdet än vad de är i andra regioner. Möjligen kan det vara så att man i 
Stockholm i högre grad får ge upp något annat, som närhet till centrum eller goda 
kommunikationsmöjligheter, för att få havsutsikt eller sjöglimt. Det kan kanske 
hålla nere värdet där jämfört med i andra regioner. 
 
Det viktade genomsnittet för hur mycket värdet på en bostad påverkas är i Stor-
Stockholm är 20 procent, i Stor-Göteborg 22 procent och i Stor-Malmö 24 pro-
cent. Mäklarna i Stor-Malmö är lite mer optimistiska om värdet av havsutsikt och 
sjöglimt än storstadskollegorna. Detta visar sig i att en andel på nästan 40 pro-
cent av Malmö-mäklarna räknar med en värde-effekt på 30 procent eller mer, 
jämfört med en andel på omkring 25 procent i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. 
 

Tor Borg 
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Diagrambilaga 
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Stor-Göteborg  
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Stor-Malmö  
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Enkätens uppläggning och metod 

Undersökningen 
Undersökningen har genomförts under perioden 4 till 18 juni. 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 försäljningspriset, har fem svars-
alternativ: två positiva, ett neutralt och två negativa. Andelen positiva svar minus 
andelen negativa svar ger ett nettotal som används som mått på lä-
get/förändringen på den aktuella frågan. 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, Staf-
fanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.  

 
 
 

 
 

 

Urval och svarsfrekvens 
Urvalet omfattar branschen fastighetsförmedling med koden 70310 i Svensk 
Näringsgrensindelning. Urvalsenheten är arbetsställen, det vill säga en adress 
där ett företag bedriver verksamhet. Varje företag har minst ett arbetsställe. Ma-
nuell rensning av branschen har gjorts för att sortera bort förmedlingar av hyres-
rätter, mäklare av kontors- och affärslokaler etc.  
 
Stor-Stockholm: Arbetsställen ner till och med 4 anställda (154 stycken). 
Stor-Göteborg: Arbetsställen ner till och med 3 anställda (59 stycken). 
Stor-Malmö: Arbetsställen ner till och med 3 anställda (65 stycken). 

 
Totalt utgjordes urvalet av 276 arbetsställen. Svar har inkommit från 220 ar-

betsställen, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 80 procent.  
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Viktning 
Respondenter: Viktas med antalet anställda för respektive arbetsställe. I vissa 
fall har vikten reducerats för att inte ett enskilt arbetsställe ska få för stort genom-
slag i undersökningen. 
Områden: Viktas med antalet försäljningar multiplicerat med medelpris för områ-
det för helåret 2010, som är den senaste gemensamma perioden för småhus och 
bostadsrätter. Försäljningsuppgifterna hämtas från Statistiska centralbyråns bo-
stadsstatistik. 

Frågorna 
Utbud: Ökat - Minskat = Nettotal 
Efterfrågan: Ökat - Minskat = Nettotal 
Försäljningspris: (Ökat kraftigt + Ökat något) – (Minskat kraftigt + Minskat nå-
got) = 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 ge-
nomsnitt av nettotalet för tre olika frågor: försäljningspris, skillnad mellan försälj-
ningspris och utgångspris samt försäljningstiden där den senare variabeln ingår 
med omvänt tecken.  

Tolkningen av nettotal 
Nettotalet är, som nämnts, skillnaden mellan andelen positiva och andelen nega-
tiva 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 peri-
oden. 
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 – osäkerhet i prisprognosen 
I enkäten ställdes en särskild fråga om osäkerheten i prognosen av försäljnings-
priset, som formulerades på följande sätt. Hur bedömer du osäkerheten i din 
prognos av bostadspriserna de kommande tre månaderna? De fem svarsalterna-
tiven var: mycket större än den brukar vara, större än den brukar vara, ungefär 
som den brukar vara, mindre än den brukar vara och mycket mindre än den bru-
kar vara. 

Specialfråga – havsutsikt/sjöglimt 
I enkäten ställdes även en särskild fråga om hur mycket havsutsikt eller sjöglimt 
påverkar värdet på en bostad, som formulerades på följande sätt. Hur mycket 
skulle du uppskatta att en sjöglimt eller havsutsikt påverkar värdet på en bostad? 
De sju svarsalternativen var: påverkar inget, +10%, +20%, +30%, +50%, mer än 
50%, tveksam/vet ej. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SBAB Bank AB 
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