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Mycket stark konjunktur i Malmö  

Konjunkturen i Stor-Malmö har förbättrats snabbt 

efter finanskrisen. Det visar en enkät med drygt 

1 000 företag i olika branscher. Privata tjänster 

och handel leder uppgången. Även byggandet 

har vänt upp medan industrin släpar efter. Bo-

stadspriserna har också återhämtat sig snabbt. 

Prisökningarna har dock bromsat in och mäklar-

nas förväntningar är att bostadspriserna fortsät-

ter att öka långsamt under första kvartalet i år. 

Näringslivet i Malmöregionen har repat sig snabbt 
efter finanskrisen. Förtroendeindikatorn för näringsli-
vet i Stor-Malmö, som är ett mått på konjunkturläget, 
steg till 35 under fjärde kvartalet förra året, vilket är 
något högre än riksgenomsnittet. Noteringen för för-
troendeindikatorn i Stor-Malmö under fjärde kvartalet 
är den högsta under 2000-talet. 

Förtroendeindikator för näringslivet 
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Ojämn återhämtning efter finanskrisen 
Återhämtningen efter finanskrisen i näringslivet i Stor-
Malmö skiljer sig emellertid betydligt mellan olika 
branscher. För privata tjänster var nedgången i sam-
band med finanskrisen mild och återhämtningen har 
varit stark. Förtroendeindikatorn för den privata tjäns-
tesektorn låg under fjärde kvartalet på rekordhög nivå 
och överträffade den tidigare toppnoteringen från 
2006. 

 Handelsföretagen märkte mer av konjunkturned-
gången i samband med finanskrisen men även där har 
uppgången varit snabb. Förtroendeindikatorn för han-
deln ligger under fjärde kvartalet på en mycket hög 
nivå, som är strax under den tidigare toppnoteringen 
från 2006. 

Byggindustrin var den sektor i Stor-Malmö som 
drabbades värst av finanskrisen. Konjunkturen i bygg-
sektorn har emellertid förbättrats rejält och förtroende-

indikatorn låg under fjärde kvartalet klart över det 
långsiktiga medelvärdet. 

Tillverkningsindustrin i Stor-Malmö drabbades ock-
så hårt av finanskrisens effekter. Industrikonjunkturen 
har förbättrats men industrins förtroendeindikator föll 
tillbaka under fjärde kvartalet och ligger nära noll. 
Trots bakslaget ligger konfidensindikatorn för tillverk-
ningsindustrin i Stor-Malmö något över det historiska 
genomsnittet.   

Förtroendeindikatorer för branscher i Stor-Malmö 
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Konjunkturläget i tjänstesektorn, handeln och 

byggsektorn har förbättrats kraftigt efter finanskrisen. 
De hemmamarknadsinriktade branscherna har kunnat 
dra nytta av en god inhemsk efterfrågan. För tillverk-
ningsindustrin, som är mer exportberoende, har åter-
hämtningen efter finanskrisen gått trögare. 

Under fjärde kvartalet var konjunkturläget för när-
ingslivet i Stor-Malmö mycket starkt1. De branscher 
som går för högtryck är bilhandel, partihandel och den 
privata tjänstesektorn. I tillverkningsindustrin, byggin-
dustrin och för datakonsulter är konjunkturläget starkt 
medan läget är svagt i livsmedelshandeln.  

Konjunkturläget i Stor-Malmö fjärde kvartalet 2010 

Bransch Konjunkturläge 

Tillverkningsindustri Starkt 

Byggindustri Starkt 

Handel Mycket starkt 

   Livsmedelshandel Svagt 

   Sällanköpshandel Starkt 

   Bilhandel Mycket starkt 

   Partihandel Mycket starkt 

Privata tjänster Mycket starkt 

   Datakonsulter Starkt 

Totala näringslivet Mycket starkt 

 
                                                                  
1 Förtroendeindikatorns läge i förhållande till det långsiktiga 
medelvärdet avgör om konjunkturläget klassas som mycket 
starkt, starkt, svagt eller mycket svagt. Se sidan 13. 
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Svag ökning av bostadspriserna 
Priserna på bostadsmarknaden i Malmöområdet har, 
liksom konjunkturen, återhämtat sig snabbt. I SBAB:s 
Mäklarbarometer har det varje kvartal under de två 
senaste åren varit en övervikt av Malmömäklarna som 
rapporterat att bostadspriserna ökat. Det enda undan-
taget är småhuspriserna under fjärde kvartalet förra 
året där mäklarna rapporterar om en mindre nedgång.  

Bostadspriser i Stor-Malmö 
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De mycket höga nettotalen för bostadspriserna 

under 2009, som tyder på kraftiga prisökningar, har 
dock dämpats under 2010. Mäklarnas prognoser i den 
senaste Mäklarbarometern är att priserna på bostads-
rätter och småhus i Stor-Malmö fortsätter att öka 

under första kvartalet i år. Prisökningarna bedöms 
dock bli ganska låga och tendensen till en utplaning i 
bostadspriserna väntas således fortsätta. 

Ljusa konjunkturutsikter 
Vårt huvudscenario är att svenska och internationella 
konjunkturen fortsätter att vara stark i år även om det 
finns risker för bakslag från de statsfinansiella proble-
men i flera länder. Utvecklingen hittills tyder på att 
näringslivet i Malmöregionen har goda förutsättningar 
att följa med i konjunkturuppgången. Bra fart på in-
hemsk efterfrågan bör fortsätta att gynna handeln och 
tjänstesektorn. Byggindustrin förväntar sig en fortsatt 
kraftig ökning av byggandet under första kvartalet. 
Även industrin i Stor-Malmö räknar med att orderin-
gången från hemma- och exportmarknaden fortsätter 
att öka. 

Priserna på bostadsrätter och småhus ser ut att 
fortsätta att öka under första kvartalet. Det finns emel-
lertid en tendens till utplaning av bostadspriserna både 
i Stor-Malmö och i riket som helhet. Allt högre boräntor 
och bolånetaket bidrar till att kyla av bostadsmarkna-
den. En god inkomstutveckling, ökad sysselsättning 
och ett lågt byggande gör dock att ett större prisfall 
knappast är att vänta.   

  



SBAB • KONJUNKTUR OCH BOSTADSMARKNAD  4  STOR-MALMÖ • 15 FEBRUARI 2011 

Försiktig optimism i industrin 

Industrin i Stor-Malmö har rest sig snabbt efter 

finanskrisen. Orderingången har ökat rejält både 

på hemma- och exportmarknaden. Malmöindu-

strin räknar med fortsatt bra fart på orderingång-

en från hemmamarknaden under första kvartalet. 

På exportmarknaden tror man dock bara på en 

svag ökning av orderingången.  

Industrikonjunkturen har förbättrats snabbt efter fi-
nanskrisen. Uppgången för tillverkningsindustrins 
förtroendeindikator i Stor-Malmö följer i stort sett 
samma mönster som i riket. Nedgången i industrins 
förtroendeindikator i Stor-Malmö under fjärde kvartalet 
bör tolkas försiktigt med tanke på att den brukar upp-
visa stora svängningar. 

Förtroendeindikator för tillverkningsindustrin 
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Industrins orderingång från hemmamarknaden vi-

sar också ett likartat mönster i Malmöregionen som i 
hela landet. Orderingången började öka under andra 
halvåret 2009 och har sedan fortsatt att utvecklas 
positivt. Ökningstakten i orderingången från hemma-
marknaden var som högst under första halvåret 2010 
men har sedan dämpats något under de två senaste 
kvartalen. 

Industrins orderingång på hemmamarknaden 
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Även för exportorderingången följer industrin i 
Malmöområdet riksgenomsnittet väl. Till skillnad mot 
orderingången från hemmamarknaden har takten i 
industrins orderingång från exportmarknaden fortsatt 
att öka de senaste kvartalen.    

Industrins orderingång på exportmarknaden 
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Industrins förväntningar inför första kvartalet i år är 

att orderingången fortsätter att öka både på hemma- 
och exportmarknaden. Förväntningarna är högre ställ-
da på hemmamarknaden än på exportmarknaden, där 
företagen endast räknar med en svag ökning. Jämfört 
med industrin i riket är Malmöföretagen mindre opti-
mistiska om orderingången på såväl hemmamarkna-
den, som exportmarknaden. 

Industrins orderingång på hemmamarknaden och ex-
portmarknaden    
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Industrin i Stor-Malmö har återhämtat sig snabbt 

efter finanskrisen. De positiva förväntningarna om 
orderingången tyder på att industrikonjunkturen för-
bättras ytterligare under första kvartalet. Malmöindu-
strins orderingång från exportmarknaden är ryckig och 
den förväntade svaga ökningen under första kvartalet 
ska därför tolkas försiktigt.  

Tomas Pousette 
ekonomiskasekretariatet@sbab.se 
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Bilhandel och privata tjänster i topp 

Tjänstesektorn i Stor-Malmö har kommit igen 

med besked efter fallet i samband med finanskri-

sen. Konjunkturläget är starkast i bilhandeln, 

privata tjänstesektorn och partihandeln. För livs-

medelshandeln har temperaturen börjat svalna . 

Handelssektorn, som omfattar bilhandel, partihandel, 
livsmedelshandel och sällanköpshandel, har repat sig 
snabbt efter finanskrisen. De senaste fem kvartalen 
har förtroendeindikatorn legat på en lika hög nivå som 
toppnoteringarna före finanskrisen. Uppgången för 
handelsföretagen i Stor-Malmö följer nära konjunk-
turmönstret för riket. 

Förtroendeindikator för handel 
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Bra fart i sällanköpshandeln  
Sällanköpshandeln uppvisar, liksom den totala han-
deln, en djup vågdal under finanskrisens värsta period. 
Återhämtningen gick mycket snabbt för sällanköp-
shandeln men konjunkturläget har sedan dämpats 
något, både i Stor-Malmö och i riket. 

Förtroendeindikator för sällanköpshandel 
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Till sällanköpsvaror räknas bland annat kosmetika, 

kläder, möbler, TV, datorer, telefoner och böcker. Det 
är, som namnet anger, varor som köps mer sällan än 
dagligvaror. Sällanköpshandeln brukar därför uppvisa 

en större konjunkturkänslighet genom att inköpen 
lättare kan förskjutas i tiden beroende på utvecklingen 
av bland annat inkomster och räntor. En förklaring till 
att sällanköpshandeln dämpats under de senaste 
kvartalen kan vara effekten av Riksbankens höjningar 
av styrräntan. Fortfarande ligger dock förtroendeindi-
katorn för sällanköpshandeln på en hög nivå. 

Bilhandeln slår rekord 
Bilhandeln var bland de branscher som drabbades 
hårdast av finanskrisen. Förtroendeindikatorn för bil-
handeln föll till verkliga bottennivåer både i Stor-
Malmö och i riket. 

Förtroendeindikator för bilhandeln 
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Förbättringen i konjunkturläget för bilhandeln har 

emellertid varit mycket snabb. Förtroendeindikatorn för 
bilhandeln i Stor-Malmö låg under förra året på den 
högsta nivån under 2000-talet och ligger också något 
högre än riksgenomsnittet. 

Lugnare takt i livsmedelshandel 
Livsmedelshandeln är den bransch som klarade fi-
nanskrisen bäst, både i Stor-Malmö och i riket (se 
diagram sidan 6). Förtroendeindikatorn i Malmöregio-
nen har varierat kraftigt men har ändå varit klart positiv 
sedan 2006. 

Hushållen höll således igen på inköpen av sällan-
köpsvaror och bilar under finanskrisen men höll uppe 
konsumtionen av livsmedel. Den trendmässiga ned-
gången i förtroendeindikatorn för livsmedelshandeln i 
Malmöområdet under 2009 och 2010 kan möjligen 
vara ett tecken på att efterfrågan på livsmedel nu 
dämpas när hushållen återfått köplusten för bilar och 
andra kapitalvaror. Tendensen till en svagare utveck-
ling av livsmedelshandeln är tydlig även för riket som 
helhet. 
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Förtroendeindikator för livsmedelshandeln 
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Kapitalvaror svänger mest 
De olika delbranscherna inom konsumenthandeln 
uppvisar ett förväntat mönster med störst svängningar 
för de mest kapitaltunga sektorerna. Fallet i förtroen-
deindikatorn under finanskrisen var störst för bilhan-
deln och mindre för sällanköpshandeln medan livsme-
delshandeln var i stort sett opåverkad. Det var samma 
mönster som i konjunkturnedgången efter millennie-
skiftet även om svängningarna i konsumenthandeln 
under finanskrisen var betydligt större.  

Förtroendeindikator för detalj- och bilhandel 
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Uppgången i bilhandeln efter finanskrisen har varit 

betydligt starkare än efter millennieskiftet. För sällan-
köpshandeln har återhämtningen varit mer normal 
medan livsmedelshandeln, som nämnts, är mindre 
konjunkturkänslig.  

Partihandeln följer industrin 
Partihandeln omfattar handel med råvaror, insatsvaror, 
investeringsvaror och konsumtionsvaror. Den breda 
inriktningen medför att branschen följer den allmänna 
konjunkturen med en djup nedgång under finanskri-
sens värsta period. Återhämtningen har emellertid varit 
starkare för partihandeln än för den del av handeln 
som är direkt inriktad mot hushållen. 

Partihandeln i Stor-Malmö följer ganska väl parti-
handeln i riket. Fallet i samband med finanskrisen var 
djupare i Malmöregionen men uppgången har varit 
likartad. Det finns också en samvariation mellan för-
troendeindikatorn för partihandeln i Stor-Malmö och 

förtroendeindikatorn för industrin i hela landet. Den 
starka återhämtningen för partihandeln återspeglar 
således industrins konjunkturuppgång. Industriföreta-
gens förväntningar om en fortsatt ökning av orderin-
gången talar således för en fortsatt stark konjunktur i 
partihandeln framöver. 

Förtroendeindikator för partihandel 
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Kraftig uppgång i tjänstesektorn 
Förtroendeindikatorn för den privata tjänstesektorn i 
Stor-Malmö låg under fjärde kvartalet förra året på den 
högsta nivån under 2000-talet. Utvecklingen för den 
privata tjänstesektorn i Stor-Malmö följer riksgenom-
snittet. Fallet i samband med finanskrisen var ganska 
litet och bottennivån på förtroendeindikatorn i Malmö-
området var i stort sett densamma som i konjunktur-
nedgången efter millennieskiftet. Återhämtningen 
efter finanskrisen har varit likartad i den privata tjäns-
tesektorn i Stor-Malmö och i riket.  

I denna sektor ingår bland annat hotell och restau-
ranger, transporter och konsultverksamhet. Privata 
tjänster omfattar således verksamheter av mycket 
skiftande slag men som främst är inriktade mot hem-
mamarknaden.  

Förtroendeindikator för privata tjänstenäringar 
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Förtroendeindikatorn för datakonsulter i Stor-

Malmö, som redovisas separat, följer mönstret för den 
totala tjänstesektorn i regionen. Följsamheten är också 
stor gentemot konjunkturen för datakonsulter i riket. 
Förtroendeindikatorn för datakonsulter i Stor-Malmö 
låg på en mycket hög nivå under hela förra året.   
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Förtroendeindikator för datakonsulter 
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Nedgången i den privata tjänstesektorn i Stor-

Malmö under finanskrisen var betydligt mildare än i det 

övriga näringslivet i regionen. Tjänstesektorn har ock-
så återhämtat sig snabbt och uppgången har, tack 
vare en växande hemmamarknad, varit mycket stark.  

 
 
 

 
Tomas Pousette 

ekonomiskasekretariatet@sbab.se 
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Optimistiska förväntningar i byggsektorn 

Stor-Malmös byggsektor har återhämtat sig från 

finanskrisen och konjunkturnedgången. Indikato-

rerna tyder på att läget förbättrats i snabb takt. 

Förtroendet bland företagen är positivt och sti-

gande och produktionen ökar i snabb takt. För-

väntningarna inför första kvartalet tyder på krafti-

ga ökningar av byggandet. 

Byggandet vände upp 2010 
Under 2010 steg byggaktiviteten i Stor-Malmö efter 
att ha gått på mycket låg fart under 2009. Vi räknar 
med att byggloven för nybyggnad uppgick till knappt 
700 000 kvadratmeter. Detta är en uppgång med 
drygt 50 procent och i linje med genomsnittet för de 
senaste tio åren. Av byggloven beräknas drygt 
400 000 kvadratmeter utgöra bostäder och 250 000 
kvadratmeter lokaler. Byggloven för bostäder ligger 
därmed på en nivå som matchar tidigare nivåer under 
2000-talet medan lokalbyggandet verkar ha landat lite 
över den genomsnittliga nivån. 

Bygglov för nybyggnad, antal kvadratmeter* 
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*Uppräknat för att kompensera för eftersläpning i inrapporteringen.  För 2010 avses 

utfallet under de tre första kvartalen uppräknat till årstakt 

 

De data som finns tillgängliga avseende byggstar-
ter tyder på att bostadsbyggandet i Stor-Malmö upp-
gick till drygt 3 000 bostäder under 2010. Detta är en 
markant uppgång sedan 2009 och slås bara av utfallet 
för 2005 och 2006. Det är framför allt byggandet av 
flerbostadshus som tagit fart under 2010 medan små-
husbyggandet släpat efter lite. 

Bostadsbyggandet i Stor-Malmö har pendlat kraf-
tigt upp och ned de senaste åren, precis som i andra 
delar av landet. I genomsnitt har det byggts 2 500 
bostäder om året under 2000- talet. Befolkningsök-
ningen har dock accelererat utan att bostadsbyggan-
det hängt med. Från en ökningstakt på omkring 5 000 
personer per år under första halvan av 2000-talet har 

ökningstakten successivt stigit till över 10 000 perso-
ner under de senaste fem åren. Under 2010 har be-
folkningen i Stor-Malmö ökat med knappt 10 000 
personer till 683 000. Bostadsbyggandet har därmed 
inte alls hållit jämna steg med den demografiska ut-
vecklingen under de senaste åren. Samtliga kommu-
ner i regionen rapporterar också om tilltagande bo-
stadsbrist. 

Påbörjade lägenheter och befolkningsutveckling 
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Stor-Malmös byggsektor återhämtar sig 
Förtroendeindikatorn för byggindustrin är ett genom-
snitt av byggföretagens nulägesomdöme om order-
stocken och den förväntade förändringen av antalet 
sysselsatta. Utvecklingen i Stor-Malmö har i stort sett 
följt utvecklingen i riket som helhet. Under svackan 
2001-2003 var förtroendet i byggindustrin lägre i 
Stor-Malmö än i resten av landet. Därefter låg förtro-
endet i Stor-Malmö ganska väl i linje med det i resten 
av landet under uppgången 2004-2007. Under ned-
gången 2008 och början av 2009 föll indikatorn för 
Stor-Malmö återigen snabbare. 

Förtroendeindikator för byggindustrin 
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Byggkonjunkturen bottnade under första halvåret 

2009 i både Stor-Malmö och övriga landet. Under 
2010 har indikatorn stigit snabbt och under det fjärde 
kvartalet har Stor-Malmö nästan kommit ikapp resten 
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av landet. Under det fjärde kvartalet 2010 har också 
indikatorn legat över det historiska genomsnittet för 
första gången sedan början av 2008. I och med den 
snabba uppgången så släpar inte byggsektorn efter 
andra sektorer lika tydligt längre. Konjunkturläget i 
Stor-Malmös byggsektor är till och med starkare än i 
en del andra sektorer. 

Optimistiska byggförväntningar 
Indikatorn för själva byggproduktionen ger en ännu 
ljusare bild än förtroendeindikatorn. Produktionsindika-
torn visar på en utdragen, men tydlig, inbromsning 
mellan slutet av 2005 och början av 2009. Från bot-
tennivån under det första kvartalet 2009 så stabilise-
rades först utfallsindikatorn och steg därefter snabbt. 
Till en början låg utfallen över förväntan. De senaste 
två kvartalen har emellertid de optimistiska förvänt-
ningarna inte riktigt infriats, även om utfallet varit 
mycket starkt. 

Byggandet, utfall och förväntningar 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

kv1 00 kv1 02 kv1 04 kv1 06 kv1 08 kv1 10

Utfall

Förväntan

Nettotal, procent

 
 
Produktionsindikatorn visar att byggandet ökat i 

mycket snabb takt de senaste kvartalen. Inför det 
första kvartalet är optimismen på topp. Andelen opti-
mister, de som tror på ökat byggande under kvartalet, 
är 78 procentenheter fler än pessimisterna. Detta är 
väldigt nära tidigare toppnivåer. Skulle utfallet hamna i 
närheten av förväntningarna så vore det en ny toppno-
tering. 

 
Tor Borg 

ekonomiskasekretariatet@sbab.se 
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Inbromsning på bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden i Stor-Malmö har försvagats. 

Försäljningstiderna har ökat, budgivningen avtagit 

och prisökningarna stagnerat. De flesta signaler 

pekar dock en stabilisering och att priserna fort-

sätter uppåt, men i dämpad takt. 

Sedan början av 2005 mäter SBAB temperaturen på 
bostadsmarknaderna i storstadsregionerna Malmö, 
Göteborg och Stockholm varje kvartal. Drygt 200 
fastighetsmäklare, varav omkring 50 från Stor-Malmö, 
tillfrågas om utfall och förväntan för priser, budgivning, 
försäljningstider och andra förhållanden. 

Stora utbudssvängningar 
Utbudet av bostäder till salu svänger en hel del, inte 
minst beror detta på säsongsmässiga svängningar 
beroende på årstiderna. Utbudet ökade under 2008 
och minskade under 2009. En kraftig majoritet av 
mäklarna i Stor-Malmö uppgav att utbudet av bostäder 
till salu minskade under det fjärde kvartalet 2010 efter 
att ha ökat oväntat mycket under de första tre kvarta-
len. Inför det första kvartalet 2011 väntar sig merpar-
ten av mäklarna att utbudet stiger rejält för säsongen, 
på både bostadsrätts- och småhusmarknaden. 

Utbud på bostadsrätter och småhus 
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Dämpad bostadsefterfrågan 
Bostadsefterfrågan i Stor-Malmö har svängt en hel del 
de senaste åren. Finanskrisen, den begynnande lång-
konjunkturen och Riksbankens räntehöjningar fick 
efterfrågan på bostäder att falla rejält under 2008. En 
kraftig räntenedgång, i kombination med en stigande 
aktiebörs och bättre konjunkturutsikter innebar dock 
att efterfrågan ökade kraftigt under 2009. Under 
2010 har sedan efterfrågan dämpats av stigande 
räntor och hårdare lånevillkor. 

En övervikt av mäklarna i Stor-Malmö ansåg att ef-
terfrågan minskade under det fjärde kvartalet. Utfallet 
var sämre än föregående kvartal och även något under 
de förväntningar som fanns innan kvartalet. Inför det 
första kvartalet är Malmö-mäklarna förhållandevis 
optimistiska i sina förväntningar. Flertalet av dem räk-
nar med att efterfrågan på både bostadsrätter och 
småhus ska öka. 

Efterfrågan på bostadsrätter och 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

Bostadsrätter
Småhus

Nettotal

 

Långsammare försäljningsprocess 
En dämpad efterfrågan och ett utbud som ökat under 
de flesta kvartalen har inneburit att tiden som ett hus 
eller lägenhet är ute till försäljning innan det är sålt har 
stigit under 2010. Från det att de första tecknen på 
finanskrisen började dyka upp sommaren 2007 fram 
till slutet av 2008 så ökade försäljningstiderna mar-
kant. Därefter följde nästan lika kraftiga nedgångar av 
försäljningstiderna fram till slutet av 2009 och sedan 
började de stiga igen under våren 2010. 

Knappt hälften av Malmömäklarna uppgav att för-
säljningstiderna steg under det fjärde kvartalet 2010. 
Utfallet var något sämre än förväntat. Inför det första 
kvartalet 2011 kvartalet är mäklarna försiktiga och 
räknar inte med några större förändringar av försälj-
ningstiderna. 

Försäljningstid för bostadsrätter och småhus 
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Mindre budgivning 
Försäljningstiden är ett bra mått på hur balansen på 
bostadsmarknaden ser ut; ju större efterfrågan är i 
förhållande till utbudet, desto snabbare brukar försälj-
ningsprocessen gå. Ett annat bra mått på temperatu-
ren på bostadsmarknaden är hur skillnaden mellan 
försäljnings- och utgångspris, den så kallade budpre-
mien, utvecklats. På en stark bostadsmarknad kan 
budgivning pressa upp försäljningspriset en bra bit 
över utgångspriset, medan en svag marknad kan inne-
bära att försäljningspriset hamnar under utgångspriset. 

Från mitten av 2007 fram till och med första kvar-
talet 2009 pressades budpremierna av en svag mark-
nad. Därefter följde fyra kvartal då budpremierna öka-
de. De senaste kvartalen har inte förändringar varit så 
stor som tidigare. Under det fjärde kvartalet 2010 
uppgav en övervikt på drygt 10 procentenheter av 
mäklarna i Stor-Malmö att skillnaden mellan försälj-
nings- och utgångspris minskade, vilket var ungefär 
som väntat. Inför det första kvartalet finns det en för-
siktig optimism, övervikten för andelen mäklare som 
väntar sig stigande budpremier är drygt 10 procent. 

Skillnad försäljnings- och utgångspris, bostadsrätter 
och småhus 
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Prisökningarna dämpas 
Mäklarbarometern tyder på att prisutvecklingen på 
Stor-Malmös bostadsmarknad svängt en del de senas-
te åren. Kraftiga prisökningar under 2005 och början 
av 2006 följdes av stillastående priser fram till första 
halvåret 2007 då skattesänkningar (för både inkoms-
ter och fastigheter) eldade på priserna. Under andra 
halvåret 2007 var prisutvecklingen svag, förmodligen 
delvis till följd av den begynnande finanskrisen och 
stigande räntor.  

Första kvartalet 2008 skedde en viss stabilisering 
av priserna, vilket följdes av prisfall under både det 
andra, tredje och fjärde kvartalet då finanskris, stigan-
de boräntor och en kraftigt försämrad arbetsmarknad 
slog hårt mot bostadsmarknaden. Riksbankens krafti-
ga räntesänkningar fick dock bostadsmarknaden att 
ändra riktning i början av 2009 och vi såg kraftiga 
prisuppgångar fram till början av 2010. Under somma-

ren och hösten fortsatte prisuppgången, men var inte 
lika kraftig som tidigare. 

Försäljningspris, bostadsrätter och småhus 
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Under fjärde kvartalet har inbromsningen blivit tyd-

ligare. En övervikt på 7 procent av mäklarna i Stor-
Malmö uppgav ökande bostadsrättspriser medan en 
övervikt på 11 procent uppgav sjunkande småhuspri-
ser under det fjärde kvartalet. Många uppgav att pri-
serna var oförändrade och ingen uppgav att prisför-
ändringarna varit kraftiga. Utfallet var svagare än före-
gående kvartals utfall någorlunda i linje med den för-
väntan som fanns inför kvartalet. Inför det första kvar-
talet förväntar sig Malmömäklarna att priserna ska 
stiga i måttlig takt. 

Svarsfördelning, Försäljningspris fjärde kvartalet 
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Bolånetaket har dämpat priserna 
Den 1 oktober 2010 införde Finansinspektionen det 
så kallade bolånetaket, som innebär att nya lån med 
bostad som pant inte bör överstiga 85 procent av 
bostadens marknadsvärde. Bostadsefterfrågan väntas 
dämpas genom att det blir både svårare och dyrare att 
låna till höga belåningsgrader. Dock är det svårt att 
veta den exakta effekten eftersom lånevillkoren varit 
förhållandevis hårda för höga belåningsgrader redan 
innan införandet. För att få en tidig indikation på hur 
bolånetaket påverkat prisbilden på bostadsmarknaden, 
och hur stor effekten blivit i förhållande till den förvän-
tade, så har vi ställt frågor om priseffekten till stor-
stadsmäklarna i Mäklarbarometern under hösten och 
vintern. 
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Faktisk och förväntad priseffekt av bolånetaket 
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I Stor-Malmös mäklarkår finns en liten majoritet, 
övervikten var 6 procent, som ansåg att bolånetaket 
hade en negativ effekt redan under det tredje kvarta-
let. Effekten under det fjärde kvartalet var mer uttalad. 
En övervikt på 35 procent tyckte det var en negativ 
effekt på småhuspriserna då, vilket var betydligt fler än 
andelen som väntade sig en negativ effekt inför kvar-
talet. För bostadsrättspriserna ansåg en övervikt på 24 

procent att det fanns en negativ effekt under det fjär-
de kvartalet. Detta var i linje med förväntningarna. Inför 
det första kvartalet räknar var tredje mäklare med att 
bolånetaket ska pressa bostadspriserna på Stor-
Malmös bostadsmarknad. Denna bedömning är mer 
negativ är vad mäklarna i andra storstadsregioner gör. 
 
 
 
 

 
Tor Borg 

ekonomiskasekretariatet@sbab.se 
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Fakta om undersökningarna 

SBAB:s Mäklarbarometer och den konjunkturbarome-
ter som Konjunkturinstituitet (KI) tagit fram för SBAB:s 
räkning täcker båda Stor-Malmö. Följande tolv kom-
muner ingår: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, 
Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg 
och Vellinge kommun. 

SBAB:s Mäklarbarometer genomfördes under pe-
rioden 10 till 21 januari. Urvalet omfattar 70 fastig-
hetsmäklare i Stor-Malmö. Svar har inkommit från 50, 
vilket motsvarar en svarsfrekvens på 71 procent. KI:s 
konjunkturbarometer genomfördes från 28 december 
till 21 januari. Urvalet omfattar 1005 företag i Stor-
Malmö, varav 557 besvarat enkäten, vilket motsvarar 
en ovägd svarsfrekvens på 55 procent. 

Båda undersökningarna bygger på enkäter. Frå-
gorna har i allmänhet tre svarsalternativ: ett positivt, ett 
neutralt och ett negativt. En av frågorna i Mäklarbaro-
metern, om försäljningspriset, har fem svarsalternativ: 
två positiva, ett neutralt och två negativa. Andelen 
positiva svar minus andelen negativa svar ger ett net-
total som används som ett mått på läget/förändringen 
på den aktuella frågan. 

 
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. 

Förtroendeindikatorn 
De förtroendeindikatorer som presenteras för olika 
branscher i Stor-Malmö är ett mått på konjunkturläget 
i näringslivet. Indikatorerna beräknas som ett genom-
snitt av ett antal frågor för de olika branscherna. 

Tillverkningsindustri  
Orderstocken nulägesomdöme - färdigvarulager nulä-
gesomdöme + produktionsvolym förväntan 

Byggindustri  
Orderstocken nulägesomdöme + antal anställda för-
väntan 

Handel  
Försäljningsvolym utfall + försäljningsvolym förväntan 
- varulagren nulägesomdöme 

Privata tjänstenäringar  
Utveckling av företagets verksamhet utfall + efterfrå-
gan på företagets tjänster utfall + efterfrågan på före-
tagets tjänster förväntan. 
 
Förtroendeindikatorn och konjunkturläget 
Konjunkturläget klassificeras utifrån förtroendeindika-
torns nivå i förhållande till det långsiktiga medelvärdet. 
Indikatorns variation kring medelvärdet anges med 
standardavvikelsen. Vid en normalfördelning ligger 68 
procent av observationerna inom en standardavvikelse 
från medelvärdet.  
 
Mycket starkt: konfidensindikatorn ligger mer än 1 
standardavvikelse över medelvärdet. 
Starkt: konfidensindikatorn ligger mindre än 1 stan-
dardavvikelse över medelvärdet. 
Svagt: konfidensindikatorn ligger mindre än 1 stan-
dardavvikelse under medelvärdet. 
Mycket svagt: konfidensindikatorn ligger mer än 1 
standardavvikelse under medelvärdet. 
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SBAB:s konjunkturbrev är ett nyhetsbrev från SBAB. 
Konjunktur och bostadsmarknad har sammanställts av SBAB:s Ekonomiska Sekretariat. 
Ansvariga för brevet: Tomas Pousette, tfn 08-614 43 88 • Tor Borg, tfn 08-614 38 84 

Det 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 Konjunktur och bostadsmarknad men uppge alltid källa. 
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