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Ökningstakten i bostadspriserna bromsade in i maj – bekräftar 
bilden av en lugnare bostadsmarknad 
 

Bostadspriserna fortsatte upp under maj med undantag för bostadsrätter i mellersta 

Sverige som föll med 0,4 procent. Ökningstakten var dock överlag lägre i maj än under 

april, särskilt för villor. Det visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga 

registrerade bostadsförsäljningar på Booli under maj.  

 

Fallande lägenhetspriser i mellersta Sverige 

Under maj steg lägenhetspriserna som mest i Stormalmö (1,3 procent), tätt följt av Norra 

Sverige (1,2 procent). I Storstockholm och Storgöteborg ökade lägenhetspriserna med 0,6 

procent. I Mellersta Sverige föll lägenhetspriserna med 0,4 procent. 
 

- Utvecklingen under maj bekräftar den utveckling vi nu sett under några månader med 
en betydligt lugnare prisökningstakt på bostadsrätter. Vi har två regioner, 
Storgöteborg och Mellersta Sverige, där prisnivån nu är lägre än när den var som 
högst under pandemin, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB. 

 

Fortsatt ökande villapriser men i lugnare takt 

Villapriserna fortsatte att öka i samtliga regioner under maj, men med undantag för Norra 

Sverige gick ökningstakten ner. Till exempel ökade villapriserna i Storstockholm med 0,9 

procent i maj jämfört med 4,3 procent i april.  
 

- Jag brukar vara försiktig med att värdera prisförändringar på bostäder men med det 
senaste årets historiskt sett mycket höga prisuppgång på särskilt villor, driven av 
ändrade konsumtionsmönster under pandemin, tror jag att det ändå är bra att det nu 
lugnar ner sig lite på bostadsmarknaden, säger Robert Boije. 
 

- Sverige öppnar nu upp allt mer efter att smittspridningen gått ned och om det medför 
en viss tillbakagång till mer normala konsumtionsmönster bör vi förvänta oss en 
betydligt mer dämpad utveckling på bostadsmarknaden de kommande månaderna, 
säger Robert Boije. 

 

Se tabell med prisutveckling i olika områden i Sverige på nästa sida.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB Erik Bukowski, Presschef, SBAB 

Telefon: 070-269 45 91  Telefon: 072-451 79 37 

E-post: robert.boije@sbab.se E-post: erik.bukowski@sbab.se 
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Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden 

den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den 

senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. 

HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bl.a. bostädernas 

storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till 

bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja 

sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är 

uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg 

Booli Pro. Booli är en del av SBAB. 

 

https://pro.booli.se/indices/?utm_source=Sbab&utm_medium=Pressmeddelande&utm_campaign=Prisindex
https://pro.booli.se/indices/?utm_source=Sbab&utm_medium=Pressmeddelande&utm_campaign=Prisindex

