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Överskott i nyproduktionen av hyresrätter för riket som helhet 

För första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder 
finns nu ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Överskottet är störst i 
Västra Götaland, men även Skåne län visar ett överskott. Den nedåtgående trenden 
mot underskott på nyproducerade villor har mattats av något på senare tid. I 
Stockholms län består dock underskottet på villor. Det finns nu också en tydlig 
nedåttrend mot ett underskott på bostadsrätter för Sverige som helhet. Detta visar 
SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för första kvartalet 2022.  

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) mäter hur efterfrågan på nyproducerade bostäder 
förhåller sig till det aktuella utbudet, när hänsyn tas till boendebetalningarna som andel av 
hushållens inkomster (sett till bland annat bopriser, räntor, amorteringar och hyror), 
preferenser för olika boendeformer och flyttmönster mellan kommunerna. Indexet ger en 
signal om att det råder balans, överskott eller underskott på marknaden för nyproducerade 
bostäder för olika upplåtelseformer i olika områden i Sverige.  

HMI för första kvartalet 2022 visar att det i genomsnitt för nyproduktionen för Sverige som 
helhet råder balans för bostadsrätter och villor. För hyresrätter visar indexet däremot ett 
överskott. Det är första gången det sker sedan SBAB började mäta. Överskottet på nya 
hyresrätter är störst i Västra Götaland. Den nedåtgående trenden mot underskott på 
nyproducerade villor har mattats av något på senare tid. Störst är underskottet i Stockholms 
län. Skåne län ligger precis på gränsen mot underskott på villor. I både Stockholms län och 
Skåne län finns en tydlig trend ner mot underskott på bostadsrätter. För Västra Götaland 
finns ingen trend ner mot underskott på vare sig villor eller bostadsrätter. 

- Det här är första gången sedan vi började mäta som vi nu ser ett överskott i 
nyproduktionen för hyresrätter för riket som helhet. Det följer efter några år där 
ökningstakten i produktionen av hyresrätter varit större än den för bostadsrätter, 
säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB. 
 

- Den nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor har mattats av 
något på senare tid. Nu ser vi dock en tydlig trend ner mot underskott på 
bostadsrätter, säger Robert Boije. 
 

- Med stigande bostadsräntor, fallande bostadspriser på andrahandsmarknaden och 
kraftigt höjda priser på insatsvaror, är det troligt att vi nu går in i en period med 
markant fallande bostadsinvesteringar. Det blir intressant att se hur det inverkar på 
balansen i nyproduktionen av de olika upplåtelseformerna, avslutar Robert Boije. 
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Se separat bilaga med diagram för HMI beräknat för Sverige som helhet, olika län och 
städer, samt Excelbilaga med indexet beräknat för ett antal kommuner. 

 

Om indexet 
SBAB Booli Housing Market Index (HMI) är ett bostadsmarknadsindex som speglar läget i 
nyproduktionen av olika bostadstyper i alla de områden i Sverige där det finns tillräcklig 
försäljningsstatistik. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder och priserna på dessa 
förhåller sig till efterfrågan med hänsyn tagen till bland annat hushållens köpkraft på 
respektive ort (inkomstfördelningen), preferenser för olika boendeformer och flyttmönster. Ett 
index inom spannet 0,5–1,5 tolkas som en nyproduktionsmarknad som i stort är i balans. Ett 
index som överstiger 1,5 tolkas som att nyproduktionsvolymen är tydligt större än hushållens 
efterfrågan. Ett index som understiger 0,5 innebär att utbudet av nya bostäder är tydligt 
mindre än hushållens efterfrågan. Indexet kan ändras bakåt i tiden i det fall historiska data, 
bland annat från SCB, ändras. I två bilagor finns indexet beräknat för alla de områden där 
tillräcklig pris/hyresstatistik finns och ett urval av diagram för olika områden.  
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