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SkandiaMäklarna om Svensk
Mäklarstatistik september 2021: Köpare
och säljare anpassar sig till en stabil
marknad
Svensk Mäklarstatistik för september visar att prisutvecklingen på
bostadsmarknaden är fortsatt lugn. Att priserna stabiliseras påverkar däremot
inte antal bostäder ute på marknaden menar SkandiaMäklarnas VD Andreas
Moritz.
Precis som SkandiaMäklarna förutspådde i somras så har priserna på
bostadsmarknaden sakta men säkert börjat stabiliseras efter en längre tid av
höga uppgångar. Trenden är nu tydlig med avstannade priser på både

bostadsrätter och villor i såväl riket som stort som i storstäderna. De fortsatt
låga räntorna menar SkandiaMäklarna kommer göra att marknaden kommer
vara stabil även framöver.
– De senaste månaderna har det blivit tydligt att både köpare och säljare
anpassat sig till ett nytt läge på marknaden. Vi ser hur försäljningstiden går
mer mot det normala. I takt med detta har priserna samtidigt stabiliserats på
en hög nivå, något som vi spår kommer hålla i sig tack vare de låga räntorna.
Försäljningstakten är däremot fortfarande hög vilket gör det viktigt att vara
ute i god tid, säger Andreas Moritz VD på SkandiaMäklarna.
I pandemins fotspår har inte bara priserna förändrats utan även människors
syn på sitt boende.
– Efter en lång tid där många har jobbat hemifrån har var man jobbar blivit
mer flexibelt. Många av våra kunder ser därför annorlunda på sitt boende
idag jämfört med innan pandemin. En bostad ska inte bara vara ett hem, utan
den ska också fungera som ett hemmakontor och en plats där vi tillbringar
allt mer tid, säger Andreas Moritz VD på SkandiaMäklarna.
För mer information, kontakta:
Andreas Moritz, VD, SkandiaMäklarna,
0733-67 98 00, andreas.moritz@skandiamaklarna.se
Bilaga Svensk Mäklarstatistik september:
Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, september 2021
BOSTADSRÄTTER

1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)

Riket

± 0%

+ 1%

+ 8%

46 040

Centrala Stockholm + 1%

+ 2%

+ 11%

105 665

Stor-Stockholm

+ 1%

± 0%

+ 7%

65 799

Centrala Göteborg

+ 1%

+ 2%

+ 8%

68 811

Stor-Göteborg

± 0%

± 0%

+ 6%

49 899

Centrala Malmö

± 0%

- 1%

+ 11%

38 713

Stor-Malmö

± 0%

+ 2%

+ 11%

35 334

Prisstatistik VILLOR, september2021
VILLOR

1 mån 3 mån 12 mån Medelpris

Riket

± 0%

+ 1%

+ 14%

4 204 000

Stor-Stockholm + 1%

± 0%

+ 16%

7 448 000

Stor-Göteborg

± 0%

± 0%

+ 15%

5 915 000

Stor-Malmö

± 0%

± 0%

+ 19%

5 452 000

SkandiaMäklarna startade 1980 med ett kontor på Östermalm i Stockholm.
Idén var att erbjuda tjänster med högre kvalitet än andra i branschen. Sedan
1992 har företaget växt på franchisebasis. Idag är SkandiaMäklarna ett av
Sveriges största fastighetsmäklarföretag med cirka 500 medarbetare på 100
kontor. Företaget förmedlar privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och
fritidshus, samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk med
verksamhet i Sverige, Spanien och Portugal.
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