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Bostadsägarnas boprisförväntningar – framtidstro har ersatt djup
pessimism
En stor majoritet av bostadsägarna spår stigande bopriser på både ett och tre års sikt.
Det är en dramatisk uppgång jämfört med förra kvartalet.
SBAB har frågat över tusen bostadsägare om vad de tror om boprisernas utveckling på ett
respektive tre års sikt. En klar majoritet (57 procent) tror att bostadspriserna stiger på ett års
sikt. 30 procent tror att de kommer att stå stilla medan endast 4 procent tror att de kommer
att sjunka. Motsvarande siffror på tre års sikt är 65 procent (öka), 14 procent (stå stilla)
respektive 3 procent (sjunka). Som tidigare visar SBAB:s index, jämfört med andra index där
delvis andra grupper tillfrågats, att bostadsägare generellt sett är något mer optimistiska om
prisutvecklingen jämfört med andra grupper.
-

Det är en dramatisk förändring i synen på bostadspriserna som vi ser på bara några
månader. Den mycket stora pessimism som präglade boprisförväntningarna under
den mest akuta fasen av coronakrisen under senvåren är som bortblåst, säger Robert
Boije, chefsekonom på SBAB.

-

Under våren varnade flera stora prognosmakare - till skillnad från oss - för stora
boprisfall. Flera ekonomer, bland annat en tidigare finansminister, talade också om
att arbetslösheten riskerade nå upp till 15–20 procent. Dessa mycket pessimistiska
bedömningar, tillsammans med det allmänt osäkra läget, bidrog sannolikt till den
dramatiska nedgången i hushållens förväntningar under senvåren. Sett till den
förhållandevis stabila boprisutvecklingen under året kan man konstatera att det är
väldigt mycket psykologi i hushållens förväntningar som inte nödvändigtvis påverkar
den faktiska prisutvecklingen, säger Robert Boije.

Högt efterfrågetryck anses vara det som förklarar en fortsatt prisuppgång
Bland de som tror på stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt säger i båda fallen
77 procent att skälet till detta är ett högt efterfrågetryck på bostäder. Bland de fåtal som
istället tror på fallande priser på ett års sikt anges i ungefär lika stor utsträckning ett svagt
efterfrågetryck, stigande boräntor, nya regleringar som påverkar kreditgivningen, samt nya
skatteregler som skäl för detta. Nya regleringar som påverkar kreditgivningen anges vara
den enskilt viktigaste faktorn bland det fåtal som tror på fallande bopriser på tre års sikt.
-

Det är tydligt att många nu tror att efterfrågan på bostäder kommer att vara hög
framöver och att de värsta farhågorna om coronakrisen har lagt sig. Detta trots att vi
inte har facit i hand ännu när det gäller coronapandemin. Om vi nu med lite tur ändå
har det värsta bakom oss, så talar ett lågt byggande i förhållande till hur många
bostäder som behöver byggas de närmaste åren för att möta den växande
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befolkningen, tillsammans med fortsatt låga räntor, för just ett fortsatt högt
efterfrågetryck, säger Robert Boije.

SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE)

Anm. Undersökningen genomförd av Kantar Sifo under vecka 33-34, 2020. Till följd av avrundningar behöver inte siffrorna
summera till hundra procent.

SBAB/Booli:s index jämfört med SEB:s och Erik Olssons

Kommentar till diagrammet: SBAB/Booli frågar bostadsägare, SEB både bostadsägare och de som hyr. Erik Olsson frågar de
som går på bostadsvisningar.
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Anm. SBAB Housing Price Expectations (HPE) är en av tre indexserier som SBAB och Booli
tar fram för att brett undersöka temperaturen på bostadsmarknaden. De andra två är SBAB
Booli Housing Market Index (HMI) som mäter läget för nyproduktionen av bostäder och
SBAB Booli Housing Price Index (HPI) som mäter den faktiska prisutvecklingen på bostäder.
De första två indexen publiceras kvartalsvis och det senare månadsvis.
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