
	

	

EXAMENSARBETE 
FASTIGHET OCH FINANS 
GRUNDNIVÅ, 15 HP 
STOCKHOLM, SVERIGE 2017 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

             Prisstrategier på nyproduktion 
                - En studie om budgivning kontra fast pris 
                              
 
Amanda Belloni Lidbrink och Julia Bergqvist 
                              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	

KTH  
	

INSTITUTIONEN FÖR FASTIGHETER OCH BYGGANDE 
	



	

Bachelor of Science thesis  

  
  Title Price strategies on new production 

-A study of bidding versus fixed price 
Authors Amanda Belloni Lidbrink and Julia Bergqvist 
Department 
 
Bachelor Thesis number 

Department of Real estate and Construction 
management 
TRITA-FOB-BoF-KANDIDAT-2017:33 

Archive number 423 
Supervisor Björn Berggren 
Keywords Auction, Fixed price, Price strategies, Sale 

strategies 
  	

Abstract 

Due to the fact that most new production of condominiums in the municipality of Stockholm 

today are sold at fixed prices, it is interesting to investigate and find out why not more real 

estate developers use bidding as a sales strategy. How these fixed prices are determined by the 

developers and the basis for that assessment. 

 

Information that underlies the theoretical starting points has been obtained through a thorough 

literature study. The result is based on a couple of qualitative interviews to find out which 

parameters are involved in choosing a specific sales strategy and pricing. The selection of 

interview candidates has been carefully considered and landed in an actor using a bidding 

process and an actor using fixed price as a sales strategy. 

 

The analysis shows, among other things, that the size of the project, which financing options 

that are possible, the attitude of condominium developers and how the market situation 

prevails determines the strategy used. 

 

The conclusion is that the attitude among the real estate developers plays a big role, and there 

are good opportunities to make more use of bidding as a sales strategy. Alternatively, combine 

the two different methods, bidding and fixed price, in order to achieve maximum return. 
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Sammanfattning 

Till följd av att större delen av alla nyproducerade bostadsrätter i Stockholms kommun idag 

säljs till fasta priser är det intressant att undersöka och ta reda på varför inte fler 

bostadsproducenter använder sig av budgivning som försäljningsstrategi. Hur dessa fasta 

priser fastställs av bostadsproducenterna och vad som ligger till grund för den bedömningen, 

är även det en intressant aspekt.  

  

Information som ligger till grund för de teoretiska utgångspunkterna har inhämtats genom en 

grundlig litteraturstudie. Resultatet bygger på ett par kvalitativa intervjuer för att ta reda på 

vilka parametrar som spelar in vid val av försäljningsstrategi och prissättning. Urvalet av 

intervjukandidater har noga övervägts och landade i en aktör som använder sig av ett 

budgivningsförfarande och en aktör som använder sig av fast pris som försäljningsstrategi, för 

att på bästa sätt kunna ställa dessa metoder mot varandra.  

  

Analysen visar bland annat att storleken på projektet, vilka finansieringsalternativ som är 

möjliga, inställningen och egenskaperna hos bostadsproducenterna och hur marknadsläget 

råder är avgörande för vilken strategi som används. 

  

Slutsatsen mynnar ut i att mycket handlar om finansieringsmässig trygghet och att det är en 

inställningsfråga hos bostadsproducenterna. Det finns därmed goda möjligheter att i större 

utsträckning använda sig av budgivning som försäljningsstrategi. Alternativt att kombinera de 

två olika metoderna, budgivning och fast pris, för att på så sätt nå maximal avkastning, vilket 

borde ligga i bostadsproducentens intresse.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Stockholm växer med 30 000 till 40 000 invånare per år vilket även ställer krav på att den 

rådande ökningen av nyproducerade bostäder fortsätter. I dagsläget byggs det rekordmycket i 

Stockholmsområdet och under 2016 påbörjades cirka 20 000 nya bostäder i länet. Under 2017 

och 2018 bedömer länsstyrelsen att det kan påbörjas totalt 50 000 bostäder (Länsstyrelsen, 

2017). Trots denna ökning av nyproducerade bostäder råder en fortsatt mycket hög 

efterfrågan. Försäljningspriserna ökar år efter år, både på nyproduktionsmarknaden och 

successionsmarknaden, det vill säga den begagnade marknaden. Det är således lukrativt för 

många byggherrar att påbörja projekt i Stockholm, speciellt under rådande högkonjunktur 

med minusränta (Länsstyrelsen, 2016).  

  

Trots att marknaden har förändrats så är försäljningstrategierna fortsatt till största delen 

detsamma. Nyproducerade bostadsrätter säljs vanligtvis på ritning innan dess att projektet är 

färdigställt, eller i många fall ens påbörjat. Detta tillvägagångssätt skiljer sig mycket från 

försäljningar på successionsmarknaden där majoriteten av bostadsrätterna säljs genom 

budgivning (Hemnet, 2016). Vid nyproduktion använder bostadsproducenter vanligtvis olika 

varianter av “först-till-kvarn”-metoder, ibland i form av fysiska köer alternativt digitala 

kösystem eller förmånsköer. Tillträde till lägenheten sker sedan vanligtvis ett flertal år senare, 

med följden att marknadspriset kan skilja sig åtskilliga procent mellan försäljningstillfälle och 

tillträdesdatum. Ett fåtal bostadsrättsproducenter har dock utmanat den vedertagna 

försäljningsmetoden och istället, med stor framgång, använt sig av ett budgivningsförfarande. 

Anledningen varför inte fler aktörer på marknaden använder sig av budgivning är relativt 

outforskat, därför är det intressant att undersöka och ta reda på varför.  
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1.2 Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur byggherrar går tillväga vid prissättning av 

bostadsrättslägenheter i ett nyproduktionsprojekt. Hur bedömer bostadsproducenten 

marknadsvärdet och har denna bedömning på något sätt förändrats under den rådande 

högkonjunkturen. Vidare kommer även en fördjupning ske i möjligheterna med att använda 

ett budgivningsförfarande vid försäljning av nyproducerade bostadsrättslägenheter, samt ett 

försök till att ta reda på om detta kan utbringa ett högre försäljningspris. Detta borde vara i 

byggbolagens intresse, då deras syfte till mångt och mycket är vinstmaximering. Studien 

kommer även bena ut varför fast pris är den mest vedertagna metoden, och även de fördelar 

och nackdelar som denna metod medför.  

  

Frågeställningarna som denna studie ämnar att besvara är således: 

• Varför är fast pris den främst använda metoden vid försäljning av nyproducerade 

bostadsrätter? 

• Vilka möjligheter finns det för bostadsrättsproducenter att istället använda sig av 

budgivning och kan detta leda till ett högre slutpris?  

• Hur går bostadsproducenter tillväga vid prissättning av bostadsrättsprojekt? Vilken 

värderingsmetod, om någon, använder de sig av? 

 

1.3 Avgränsningar 
Studien har begränsats till nyproduktion av bostadsrätter inom Stockholms kommun. 

Avgränsningen bedöms lämplig då marknaden i Stockholms kommun är homogen och det 

råder bostadsbrist samt att en stor efterfrågan på bostadsrätter har lett till en ordentlig 

prisstegring de senaste åren (Svensk mäklarstatistik, 2017). Vidare har även urvalet av 

byggherrar begränsats. I studiens inledningsskede var det svårt att hitta byggherrar som öppet 

använder sig av ett budgivningsförfarande. Intervju har skett med en aktör som endast 

använder sig av fast pris och en aktör som i vissa projekt använder sig av budgivning. För att 

kunna göra en korrekt jämförelse har urvalet av bostadsproducenter byggt på att dessa innehar 

liknande egenskaper och storlek, detta har förstås lett till ett mindre urval att välja mellan. 
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1.4 Disposition 
Studien inleds med en teoretisk genomgång över fastighetsmarknaden i stort, 

prisbildningsteori och värderingsmetoder samt bostadsrätten ur ett juridiskt perspektiv. 

Försäljningsmetoder och auktionsteori behandlas även. De teoretiska utgångspunkterna 

kommer sedan att knytas an till och diskuteras i resultat, analys och slutsats. I kapitlet efter 

teoretiska utgångspunkter diskuteras och motiveras metodval, därefter följer resultatet som 

presenteras och avslutas med ett illustrerande exempel. Resultaten analyseras sedan och de 

viktigaste slutsatserna presenteras till sist.   
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2. Teoretiska utgångspunkter 

 

2.1 Fastighetsmarknaden och dess särdrag  
Den grundläggande definitionen av en marknad som “en handelsplats eller mötesplats för 

köpare och säljare av varor och tjänster” gäller även och är tillämplig för 

fastighetsmarknaden, och därför även på det berörda ämnet försäljning av nyproducerade 

bostadsrätter (Persson, Lind et al, 2015). 

  

Fastighetsmarknaden utmärker sig dock i form av ett flertal olika särdrag, vilket gör att denna 

marknad i mångt och mycket skiljer sig från mer konventionella varor. För det första är varje 

objekt på fastighetsmarknaden unikt. Det kan handla om lägesmässiga egenskaper, standard 

eller någon annan aspekt som till följd innebär att det aldrig finns två identiska varor på 

fastighetsmarknaden. Fastighetsmarknaden präglas dessutom av lång varaktighet då en 

fastighet vanligtvis är en vara som kommer brukas och innehas en lång tid framöver. Det är 

även en vara som kräver stor kapitalinsats, ofta tillsammans med lånefinansiering (Ibid). 

  

Till sist består fastighetsmarknaden även av ett trögrörligt utbud och i vissa fall brist på 

information, eller informationsasymmetri, där en part ofta har mer kunskap än den andra 

parten. Informationsasymmetrin kan bland annat leda till det så kallade “The lemons-

problem”, vilket innebär att en köpare av en produkt som besitter mindre information och 

kunskap än säljaren har svårt att föreställa sig ett korrekt pris. Detta leder till att köparen inte 

är beredd att betala mer än ett genomsnittligt pris, även om varan i fråga är värd mer (Akerlof, 

1970). 

2.1.1 Fastighetsmarknaden i Stockholms kommun  
I Stockholms kommun har fastighetsmarknaden sedan den senaste finanskrisen 2008 - 2009 

varit på ständig uppgång, både när det kommer till kommersiella fastigheter och 

bostadsfastigheter. På successionsmarknaden har priserna på bostadsrätter stigit från ett 

snittpris om 43 700 kr/kvm år 2010 till 70 829 kr/kvm år 2016, se figur 1 (Svensk 

mäklarstatistik, 2017).  
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Prisutveckling bostadsrätter Stockholms kommun 

 
Figur 1, (Svensk mäklarstatistik, 2017) 

 

Denna ökning beror till stor del av att det råder bostadsbrist i Stockholms kommun, där 

utbudet är mer eller mindre konstant medan efterfrågan ökar i och med den växande 

befolkningsmängden (Länsstyrelsen, 2016). I skrivande stund uppgår invånarantalet i 

Stockholms kommun till strax över 900 000, och år 2020 bedöms miljongränsen spräckas. 

Befolkningsökningen härstammar från både positivt födelsenetto samt flyttningsnetto, och 

Stockholmsregionen är numer en av Europas fem snabbast växande regioner. Befolkningen är 

förhållandevis ung, med en medelålder på 38 år. Majoriteten av Stockholms invånare, ca 55%, 

bor i bostadsrätt och resterande i hyresrätt eller småhus (Stockholms stad, 2017). 

 

Färdigställda lägenheter i nya hus per upplåtelseform Stockholms stad år 1990 - 2015  

 
Figur 2, (Stockholms stad, 2017)  

Kr
/k
vm
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Underskottet av bostäder och en lösning till detta problem är något som har debatterats 

mycket det senaste åren. Som kan ses i figur 2 ovan nådde bostadsbyggandet i Stockholm sin 

näst högsta nivå år 2015 sedan år 1990. Under 2016 påbörjades enligt preliminära siffror från 

SBC 7 502 lägenheter varav 7 196 i flerbostadshus, hälften av dessa upplåts med bostadsrätt 

(SCB, 2017).  

      

2.2 Nyproduktion- och successionsmarknaden för 
bostadsrätter 

2.2.1 Bostadsrätt 
Definitionen av bostadsrätt är nyttjanderätt till en bostadslägenhet i en fastighet, oftast 

flerbostadshus, som ägs av en bostadsrättsförening. Bostadsrätten räknas som lös egendom 

och upplåts utan begränsning i tid och mot ersättning. Utöver detta är bostadsrätten även 

utmätningsbar och går därmed även att användas som pant för lån. Bostadsrätten till en 

lägenhet upplåts vanligtvis endast en gång, från bostadsrättsföreningen till den första 

innehavaren av bostadsrätten. Detta sker vanligtvis vid nyproduktion och då till 

förstagångsköparen. Därefter övergår bostadsrätten vanligtvis från en person till en annan via 

överlåtelse, det vill säga försäljning, arv eller gåva (Persson, Lind et al, 2015). 

2.2.2 Successionsmarknaden  
Successionsmarknaden, eller den begagnade marknaden, innebär att bostadslägenheten har 

bebotts av en eller flera tidigare innehavare. Det kan således röra sig om bostadsrätter av olika 

standard, skick och ålder. I Stockholms kommun såldes strax över 20 000 bostadsrätter på 

successionsmarknaden de senaste 12 månaderna (Svensk mäklarstatistik, 2017). Det totala 

lägenhetsbeståndet i Stockholms kommun uppgick i slutet av 2015 till 446 048 enheter, varav 

221 415 enheter var bostadsrätter (Stockholms stad, 2017). 

  

Överlåtelse av en bostadsrätt kan bero på många olika orsaker, vanligt är att nuvarande 

innehavare söker annan storlek eller annat läge och därmed lägger ut bostadsrätten till 

försäljning. I rådande högkonjunktur är det även många som säljer i förhoppning om att få 

tillgodoräkna sig en ordentlig vinst (Uggla, Rolén, 2017). 

Vanligtvis säljs objekt på successionsmarknaden på den öppna marknaden, och annonseras 

oftast ut på hemsidor som Hemnet eller i tryckt press. Försäljningen görs i de flesta fall med 
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hjälp av en fastighetsmäklare, som mot ett arvode, tar hand om hela försäljningsprocessen. 

Vanligtvis hålls en visning, därpå budgivning och sedan övergår bostadsrätten med högsta 

sannolikhet till högstbjudande, även om säljaren är fri att välja att istället godta ett lägre bud 

(Isacson, 2006). 

2.2.3 Nyproduktionsmarknaden    
Nyproduktion innebär att ingen tidigare har bott i bostaden. Oftast innebär nyproduktion 

nybebyggelse av hus, men begreppet kan även innefatta omvandling av exempelvis kontor till 

bostäder. Den person som förvärvar en nyproducerad lägenhet är således den första som bebor 

lägenheten (Isacson, 2006). 

  

Valet att påbörja ett nyproduktionsprojekt eller ej bedöms för en bostadsproducent ur ett 

vinstperspektiv, det vill säga de intäkter som projektet bedöms inbringa ska vara större än de 

kostnader som projektet bedöms innebära. Hur kostnader och potentiella intäkter bestäms 

varierar från byggherre till byggherre men i tidigt skede använder man sig ofta av en 

översiktlig lönsamhetskalkyl, som under projektets gång kan justeras (Persson, Lind, 2015). 

En vedertagen metod för att beräkna förhållandet mellan kostnader och intäkter är Tobins Q. 

Tobins Q definieras som marknadspriset dividerat med produktionskostnaden, och om denna 

kvot överstiger siffran ett innebär det att försäljningspriset förväntas bli högre än 

produktionskostnaden. Det är med andra ord lönsamt att bygga (Lind H, 2013).  

  

Processen från planeringsstadium till färdigställd och inflyttad fastighet kan te sig på många 

olika sätt. Antingen äger redan bostadsproducenten marken i fråga eller så förvärvas denna, 

ofta från kommunen via markanvisningar, men även av andra privata aktörer. Gemensamt för 

dessa tillvägagångssätt är att tidsspannet ofta löper över ett flertal år, där själva 

försäljningsmomentet antingen kan ske mycket tidigt i processen eller senare (Persson, Lind, 

2015). 

  

2.3 Prissättning av nyproduktion  
Att uppskatta marknadsvärdet, som i de flesta fall sammanfaller med tilltänkt försäljningspris, 

är vid nyproduktion många gånger en komplex process. Då objektet, till skillnad från många 

andra varor, aldrig har varit ute på marknaden tidigare är det ofta svårt att bedöma hur 

marknaden bedömer objektets värde. Konsekvenserna av en felprissättning kan bli stora. Ifall 
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försäljningspriset understiger det pris som köparen är beredd att betala går 

bostadsproducenten dels miste om avkastning och objektet kommer sedan med stor 

sannolikhet att säljas vidare på successionsmarknaden, i spekulationssyfte. Spekulationsköp 

har under de senaste åren blivit allt vanligare och många bostadsproducenter arbetar aktivt för 

att motverka denna utveckling. Det finns stora risker kopplade till spekulationsköp, 

framförallt om marknaden ger vika, då det kan det medföra betalningssvårigheter för köparna. 

Spekulationsköp tyder även på en skenande bostadsmarknad, menar bland annat Stellan 

Lundström, professor i fastighetsekonomi vid KTH, och ett sätt att motverka detta är 

användande av budgivning istället för fast pris vid försäljning (Fastighetsvärlden, 2016).  

Ifall utsatt försäljningspris istället överstiger det pris som köparen är beredd att betala riskerar 

objekt att förbli osålda, vilket leder till att bostadsproducenten får stå för de kostnader som de 

vakanta objekten innebär (Björklund et al, 2005).  

2.3.1 Prisbildningsteori 
I en marknadsekonomi är den grundläggande teorin att pris skapas genom relationen mellan 

utbud och efterfrågan (Persson, Lind, 2015). Denna teori är tillämplig för fastighetsbranschen. 

 
 Figur 3, (Axelsson et al, 2010) 

 

Marknadsjämvikt uppstår när efterfrågan är lika stor som utbudet, se figur 3, i detta fall 

matchar varans pris även den summa som en köpare är villig att betala. På samma sätt leder 

ökad efterfrågan ofta till ett högre pris och vice versa (Axelsson et al, 2010).   

2.3.2 Värderingsmetoder 
Vid värdering av fastigheter eller bostadslägenheter är en av grundförutsättningarna att 

innebörden och användandet av terminologin som finns idag är likartat bland de olika 
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aktörerna på marknaden. Detta för att inte missförstånd och oklarheter ska uppstå (Persson, 

Lind, 2015).  

  

Värde beskrivs ofta som en funktion av framtida potentiella nyttor. Det värdebegrepp som 

främst används idag är marknadsvärde, vilket brukar definieras som:  

 

”Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri 

och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan 

tvång”(Ibid). 

  

Enligt Persson (2015) finns det fyra olika metoder att använda vid värdering av en fastighet 

för att komma fram till ett bedömt marknadsvärde. Dessa metoder utgår från olika antaganden 

och redovisas var för sig nedan:   

• Ortsprismetoder 

• Avkastningskalkylbaserade metoder/ Diskonteringsmetoder 

• Produktionskostnadsmetoder 

• Schabloniserade/Datoriserade förfaranden  

2.3.2.1 Ortsprismetoder  
Denna metod utgår i grunden från att hitta transaktioner på lämpliga jämförelseobjekt, det vill 

säga likartade fastigheter, inom en relevant marknad för att på så sätt beräkna fram ett 

förmodat pris på det aktuella värderingsobjektet (Ibid). 

  

Ett citat som ofta nämns gällande ortspriser är att “Facit finns på marknaden, inte i 

fastigheten”. Den viktigaste informationskällan är enligt denna metod alltid de transaktioner 

som skett på marknaden och dessa ligger då till grund för värderingen (Ibid). 

  

Ortsprismetoden kan därefter delas in i flera undergrupper där de mest förekommande är: 

-Areametoden 

Det betalda priset relateras till värderingsobjektets area. 

-Nettokapitaliseringsmetoden 

Det betalda priset relateras till ett normaliserat driftnetto. 

-Bruttokapitaliseringsmetoden 

Det betalda priset relateras till hyran. 
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-Köpeskillingskoefficientmetoden 

Det betalda priset relaterat till taxeringsvärdet (Ibid). 

2.3.2.2 Avkastningskalkylbaserade metoder 
Avkastningskalkylbaserade metoder delas i sin tur upp i räntabilitetsmetoder 

(kassaflödesmodeller) och direktavkastningsmetoder (Gordons formel), och dessa används 

främst för värdering av fastigheter som genererar avkastning (Ibid).  

  

Genom att nuvärdesberäkna de framtida bedömda avkastningarna med ett kalkylräntekrav och 

ett bestämt antal tidsperioder kan man allmänt beskriva hur man tillämpar de 

avkastningskalkylbaserade värderingsmetoderna. Generellt benämns dessa metoder med ett 

samlingsnamn, diskonteringsmetoder och definieras som följande (Ibid): 

  

V0 = f (Dnt , p, Vn) 

V0 = Värde år 0, Värdetidpunkten 

Dnt = framtida driftnetton 

Vn = Restvärde år n 

p = avkastningskrav 

2.3.2.3 Produktionskostnadsmetoder  
Produktionskostnadsmetoden utgår ifrån en grundidé där priset på marken och värdet på 

nedlagda kostnader för byggnationen summeras för att få fram ett bedömt marknadsvärde. 

Detta synsätt strider alltså mot den grundläggande värdeteorin där värdet bestäms utifrån 

betalda priser och framtida nyttor, inte nedlagda kostnader. Metoden används ofta vid 

värdering av projektfastigheter, det vill säga fastigheter under uppbyggnad (Ibid). 

2.3.2.4 Schabloniserade förfaranden 
Denna metod används ofta vid värdering av större fastighetsbestånd eller småhus. Det kan 

vara aktuellt då uppdragsgivaren främst är intresserad av det totala beståndets värde och inte 

det enskilda fastigheterna i sig. I dessa fall det kan vara mycket kostsamt och tidskrävande att 

genomföra enskilda värderingar på varje fastighet i beståndet och därför används en mer 

schablonmässig metod vid dessa typer av värderingar (Ibid). 
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2.4 Försäljningsmetoder 

 

2.4.1 Fast pris 
Vid nyproduktion av bostadsrätter säljs en överväldigande majoritet av lägenheterna till fast 

pris, vanligtvis innan produktionen är påbörjad eller i tidigt skede av produktionen. Många 

bostadsproducenter vill ofta att uppemot 60% av bostäderna ska vara bokade innan dess att 

produktionen påbörjas. Detta beror till största del på den marknadsrisk som byggherren 

besitter om efterfrågan skulle visa sig vara lägre än utbudet. Detta skulle få till följd att 

byggherren innehar färdigproducerade lägenheter som är mycket svårsålda. I många fall är det 

även en finansieringsfråga då externt kapital kan tas in av bostadsrättsföreningen i form av 

banklån, där banken som säkerhet vill se att efterfrågan finns (Isacson, 2006). 

  

Av naturliga skäl förekommer i dessa fall ej visning av lägenheten i sig utan oftast säljs 

nyproduktion på ritning. I många fall iordningställer även byggherren en visningslägenhet, 

vilket kan ge konsumenten en tydligare bild av vad denne kan förvänta sig (Ibid). 

  

Vid nyproduktion används normalt sett först till kvarn - system, där priset ej är 

förhandlingsbart och det är den som anmäler sig först på en lägenhet som också får 

möjligheten att gå vidare med köpet. Andra förekommande alternativ är exempelvis kösystem 

mot betalning, där den som har stått längst i byggherrens kö erbjuds möjligheten att först välja 

lägenhet. Det rör sig till skillnad mot den begagnade marknaden alltså ej om vem som är 

beredd att betala mest. Kösystemet har sina fördelar i att konsumenten vet exakt hur mycket 

denna kommer att betala och slipper en budgivningsprocess, vilket för många kan vara 

psykiskt påfrestande. (Hemnet, 2016)  

2.4.2 Budgivning  
Budgivning är en form av auktion. Det finns enligt Klemperer (2004) fyra vedertagna typer av 

auktion, vilka redovisas nedan: 

• “The ascending-bid” auktion 

• “The descending-bid” auktion 

• “The first priced-sealed” auktion 

• “Second priced-sealed” auktion 
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I The ascending bid-auktion, som också kallas engelsk auktion, är budgivarna medvetna om 

varandras bud och budar över varandra tills dess att endast en återstår. The descending bid, 

innebär att säljaren sätter ett pris varpå denne sedan sänker detta pris stegvis till dess att en 

budgivare är villig att betala det utropade priset. Vid First-priced-sealed-auktioner noterar 

samtliga budgivare sitt bud, ovetandes om vad andra budgivare lägger för bud. Varan går 

sedan till den budgivare som har noterat det högsta priset på sitt papper. Second-price-sealed 

auktion liknar first-priced-sealed, men med den skillnaden att den budgivare som lagt högst 

bud får köpa varan, men till det priset som den näst högsta budgivaren lade (Klemperer, 

2004). 

  

På den svenska successionsmarknaden används primärt öppen budgivning, vilket kan liknas 

vid The ascending-bid auktionen. Detta är det absolut vanligaste tillvägagångssättet vid 

försäljningar på successionsmarknaden. I vissa fall förekommer dock även sluten budgivning, 

vilket kan liknas vid The first-priced-sealed auktionen. Det förekommer även försäljningar där 

ett accepterat pris sätts, varpå det endast finns en spekulant villig att betala det utsatta priset, i 

dessa fall blir det alltså ej budgivning (Hungria-Gunnelin, 2015).  

  

Enligt Klemperer (2004) grundas utfallet av en budgivning, auktion, på huruvida den är 

utformad på ett lämpligt sätt eller ej. Problem med budgivning uppkommer oftast om 

processen ej uppfattas som transparent och med dåligt uttalade regler. På den svenska 

marknaden finns problem i att bud ej är bindande vilket innebär att en budgivare utan några 

återverkningar, fram tills dess att köpekontrakt är signerade, kan ångra sitt bud. Enligt Isacson 

(2006) är en nackdel med budgivning att det kan vara mycket tidskrävande, men samtidigt ser 

man också att priset för attraktiva bostäder kan öka med 10 till 30%.  

  

Många teorier modellerar auktion som ett sorts spel där säljare och köpare alla utgör spelare 

med respektive strategier. Utförda studier i USA och Australien har visat på att budgivning 

ger en 10% högre avkastning jämfört med en “privat” försäljning, dock är effekten störst i en 

uppgående marknad, vilket mycket tros kunna förklaras med den så kallade “Winners Curse”, 

vinnarens förbannelse. Den innebär att vinnaren av en auktion tenderar att betala mer än vad 

objektet egentligen är värt, på grund av stor konkurrens från andra budgivare, känslor och 

ofullständig information (Hungria-Gunnelin, 2015). 
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2.5 Juridiska aspekter 

 

2.5.1 Bostadsrättsförening 
Som tidigare beskrivet kan bostadsrätt endast upplåtas av en bostadsrättsförening. 

Ur ett juridiskt perspektiv förvärvar man vid köp av bostadsrätt ingen fysisk lägenhet, utan 

endast rätten att nyttja en bostadslägenhet. Lägenheterna och fastigheten i sig ägs av 

bostadsrättsföreningen, vilket definieras som “en ekonomisk förening som har till ändamål att 

i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt” (Bostadsrättslagen 1991:614). Då det är 

en ekonomisk förening är både Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) såväl som 

Bostadsrättslagen (1991:614) tillämpliga.  En bostadsrättsförening kan bildas genom antingen 

ombildning eller nybildning. Ombildning rör de fall då lägenheter som upplåts med hyresrätt 

omvandlas till bostadsrätt och hyresgästerna bildar i dessa fall en bostadsrättsförening med 

avsikt att förvärva fastigheten. Det andra fallet, nybildning, rör de fall då en 

bostadsrättsförening bildas för ett nyproducerat flerbostadshus (Isacson, 2006). 

  

En bostadsrättsförening ska, för att få tillåtelse att upplåta bostäder, registreras vid 

Bolagsverket. Förutsättningarna för registrering är att ett antal utsatta formkrav ska uppfyllas. 

Bland annat krävs det att föreningen består av åtminstone tre medlemmar, dessutom ska 

stadgar ha upprättats och styrelse samt revisor ska ha utsetts. Vidare måste även en ekonomisk 

plan upprättas och registreras, även den vid Bolagsverket (Uggla, Rolén, 2017). 

2.5.1.1 Ekonomisk plan 
Som ovan beskrivet är ett av kraven för att få upplåta bostäder med bostadsrätt att en 

ekonomisk plan har upprättats, granskats samt registrerats av Bolagsverket. Enligt 3:1 

Bostadsrättslagen ska planen innehålla upplysningar som är av betydelse för att kunna 

bedöma föreningens verksamhet.   

  

Den ekonomiska planen är uppdelad i olika avsnitt; allmänna förutsättningar, beskrivningar av 

fastigheten, byggnadsbeskrivning, anskaffningskostnad för fastigheten, finansiering och 

beräkning av föreningens årliga kostnader, lägenhetsredovisning och eventuella särskilda 

förhållanden (Isacson, 2006).  
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Vidare anges i Bostadsrättslagen 1991:614, 4 kap att den ekonomiska planen ska redovisa den 

slutgiltiga kostnaden och finansieringen av föreningens hus. Innan dess får bostadsrätter ej 

upplåtas, om inte Bolagsverket har medgett ett undantag.   

2.5.1.2 Bostadsrättsförening vid nyproduktion  
Vid nybildning av bostadsrättsföreningar startas denna till en början av bostadsproducenten, 

som tillsätter en tillfällig styrelse, ofta bestående av anställda på bolaget i fråga. Dessa bildar 

en bostadsrättsförening som upprättar stadgar samt en ekonomisk plan. Styrelseposterna 

övergår sedan vid upplåtelsen till förvärvarna av bostadsrätterna (Isacson, 2006). 

  

Även om många byggherrar använder sig av förhandsavtal och liknande för att säkerställa 

försäljningen finns en risk att lägenheter förblir osålda vid tillträdesdagen. För att föreningen 

ej ska drabbas ekonomiskt av detta ger byggherrarna ofta en garanti att under tio års tid stå för 

samtliga avgifter och kostnader för ej sålda bostadsrätter (Ibid).  

2.5.2 Avtal och köpprocessen  
I processen från planeringsstadiet av ett nyproduktionsprojekt till dess att tillträde sker tecknas 

i många fall ett flertal olika avtal. Som tidigare diskuterat får upplåtelseavtal ej signeras innan 

dess att ekonomisk plan finns registrerad. Det finns dock ett flertal andra avtal som många 

bostadsproducenter använder sig av för att reglera förhållanden mellan dem och tilltänkt 

köpare (FMI, 2017). 

2.5.2.1 Intresseanmälan / bokningsavtal  
Detta avtal tecknas mycket tidigt i processen, och finns ej reglerat i lag vilket innebär att 

formkrav saknas. Utgångspunkten är dock att detta avtal ej är bindande. Syftet är oftast att ge 

byggherren ett grepp om marknaden och efterfrågan. Det tecknas därför ofta utan föreningens 

involvering och är ett avtal mellan bostadsrättsproducenten och konsumenten (Ibid). 

2.5.2.2 Förhandsavtal 
Förhandsavtal finns reglerat i Bostadsrättslagen 1991:614 och definieras som rätten för en 

bostadsrättsförening att ingå avtal om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt. 

Med Boverkets tillåtelse har bostadsrättsförening rätt att ta ut ett förskott motsvarande 

insatsen för lägenheten av förhandstecknaren. För att det skall vara giltigt ställer lagstiftaren 

vissa formkrav, ett av dem är att det ska vara i skriftlig form (Ibid). 
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2.5.2.3 Upplåtelseavtal  
Själva upplåtelseavtalet har precis som förhandsavtal vissa formkrav. Ett urval av dessa är att 

det ska vara skriftligt, det ska ange såväl bostadsrättshavarens namn och 

bostadsrättsföreningens namn. Vidare måste det också anges vilken lägenhet som avses 

upplåtas och den måste kunna identifieras. Årsavgift, insats samt ifall det förekommer en 

upplåtelseavgift ska det anges i upplåtelseavtalet. Det föreligger inget krav på att avtalet ska 

undertecknas men det anses lämpligt att båda parter gör det för att kunna bevisa att upplåtelse 

verkligen har avtalats (Uggla, Rolén, 2017). 
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3. Metod 

 

3.1 Val av metod  
För att få fram detaljerad data kring vissa problemfrågeställningar krävs ofta en metod som 

går på djupet. Det kan då vara aktuellt att koncentrera sig på några få respondenter, detta 

benämns ofta som ett intensivt upplägg. En kvalitativ datainsamling lämpar sig bäst för 

informationsinhämtning i dessa fall (Jacobsen, 2002). 

 

Eftersom studien syftar till att förklara varför ett visst tillvägagångssätt är mer förekommande 

än andra och hur man går tillväga vid prissättning, är studien av utvärderande karaktär. Då 

utifrån vad utfallet i resultatet blir, är det intressant att bedöma de positiva och negativa 

aspekterna med att en metod är mer dominerande än en annan.   

  

Med vår frågeställning som utgångspunkt anser vi därför att en kvalitativ undersökning, 

genom intervjuer med aktörer på den aktuella marknaden lämpar sig bäst för att ta reda på 

vilka faktorer och aspekter som spelar in vid val av prisstrategi och prissättning. 

 

3.2 Intervjuer 
Den information som resultatet bygger på är i grunden insamlad via personliga intervjuer med 

två bostadsutvecklare i Stockholms kommun. Detta för att få en tydlig och klar bild över hur 

de går tillväga vid prissättning av nyproducerade bostadsrätter, vilka strategier de använder, 

vilka fördelar och nackdelar de ser med fast pris kontra budgivning. 

  

Urvalet av byggherrarna har noga övervägts för att storlek på verksamhet, region och projekt 

ska matcha så bra som möjligt. Det blir då tydligare att se olikheter, inställning och dra 

slutsatser mellan de bostadsproducenter urvalet landar i. Det som huvudsakligen ska skilja 

dem åt är att den ena parten använder sig av budgivning och den andra av fast pris vid 

försäljning av nyproducerade bostadsrätter. Återkopplingen och samarbetsviljan från de 

bostadsutvecklare som kontaktats från start, har förstås varit avgörande för vilka företag 

urvalet slutligen landade i. 
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De nedanstående företagen kontaktades via telefon och syftet med studien beskrevs. De som 

ansågs mest kunniga och lämpade inom området för att svara på våra frågor bokades intervju 

med. 

  

Den första intervjun var med Patrik Stjernberg, intäktsanalytiker på Wallenstam AB. 

Wallenstam är en av få bostadsutvecklare som öppet använder sig i vissa projekt av ett 

budgivningsförfarande som försäljningsstrategi. Patrik arbetar med analys, försäljning och 

styrelsearbete i de olika bostadsrättsprojekt Wallenstam producerar. Patrik är inkopplad i flera 

olika delar från ax till limpa i de olika projekten.  

  

Intervjun skedde på deras kontor i Stockholm och spelades in med hjälp av bandspelare. Det 

finns både fördelar och nackdelar med att spela in intervjun, de fördelar som finns vägde 

tyngre än de nackdelar som medföljer inspelning i det här fallet. Respondenter kan bli 

avvaktande och hämmande till följd av inspelning men det positiva är att ingen information 

går förlorad och man kan lyssna på ordval och tonfall i deras svar (Trost, 2010). 

  

Den andra intervjun skedde via telefon med Anna Hultén, försäljningschef på Ikano Bostad 

AB. Ikano Bostad använder sig av fast pris vid försäljning av sina bostadsrättsprojekt, som 

merparten av bostadsutvecklarna på marknaden. 

  

Upplägget på intervjuerna har varit semistrukturerade med öppna frågor. Respondenterna får 

då möjlighet att utveckla sina tankar och svar på ett omfattande och detaljerat sätt 

(Denscombe, 2000). Frågeunderlag skickades över, se appendix, till respondenterna i förväg 

för att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun. Intervjuerna transkriberades för att sedan 

delges respondenterna, varpå ett mindre antal justeringar och förtydligande gjordes av dem.  

  

Frågorna ställdes en åt gången och i en så naturlig och logisk ordningsföljd som möjligt. 

Respondenterna avbröts inte under intervjun, utan läts prata obehindrat. Detta för att påverka 

svaren så lite som möjligt och för att få en bred och korrekt uppfattning över deras 

ståndpunkter gällande området (Lantz, 2013). Det ledde också till att en del frågor inte 

behövde ställas då de redan blivit besvarade genom tidigare frågor. 
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3.3 Litteraturstudier 
Studien inleds med ett teoriavsnitt som bygger på information insamlad genom redan befintlig 

teori i en grundlig litteraturstudie. Litteraturstudien är till stor del baserad på tryckta källor, 

men även avhandlingar, statistiskt material och artiklar. Vissa delar av området är till stor del 

outforskat men lämpligt material har ändå funnits. Det första avsnittet i teorin behandlar 

fastighetsmarknaden och dess särdrag överskådligt för att få en helhetsbild över marknaden 

för att sedan mer djupgående beskriva den aktuella marknaden, Stockholm.  

  

Teoriavsnittet fortsätter sedan med beskrivning av hur prissättning av nyproduktion går till 

och de olika värderingsmetoder som finns att tillgå. De två olika metoder som används vid 

själva försäljningen av nyproducerade bostadsrätter, fast pris och budgivning, redovisas också 

grundligt. Avslutningsvis i teorin beskrivs de juridiska aspekterna som finns kring 

bostadsrätter med ekonomisk plan, köpeavtal och så vidare.  

  

3.4 Kritik till eget arbete 
Då studien innehåller ett litet urval av aktörer från marknaden gäller det att vara försiktig med 

de slutsatser som dras eftersom många grundar sig från resultaten av intervjuerna. Vi anser 

dock att dessa aktörer på ett bra sätt representerar marknaden, och tror därför inte att vi skulle 

få allt för avvikande svar från andra liknande aktörer. Anledningen till det snäva urvalet är, 

som tidigare diskuterat, att företagen skulle vara så lika som möjligt. I början av studien fanns 

även svårigheter med att finna byggherrar som öppet använder sig av budgivning vid 

nyproduktion. Givetvis finns det nackdelar med att utgå från ett smalt underlag. I denna studie 

bedöms det dock fungera bra då fokus har lagts på få men kvalitativa och djupgående 

intervjuer, snarare än kvantitet.  

I det illustrerande exemplet, som återfinnes under Resultat, jämförs två projekt. I det ena 

projektet är Wallenstam byggherre och har vid försäljning använt sig av ett 

budgivningsförfarande. Dessvärre har Ikano Bostad inget jämförbart projekt, varför istället ett 

projekt där JM är byggherre har använts. JM har dock ej tillfrågats i denna studie varpå 

resultatet kan bli något vinklat. De avgränsningar som gjorts i denna studie faller utanför JMs 

verksamhet, därför har de ej tillfrågats att medverka i studien. Anledningen till att dessa 

projekt ändå har valts är på grund av att de är mycket liknande till storlek, läge, egenskaper 

och försäljningstidpunkt.	  
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4. Resultat 
Nedan presenteras de viktigaste resultaten från genomförda intervjuer, med fokus på de 

parametrar som påverkar valet mellan fast pris eller budgivning som försäljningsstrategi. I 

det illustrerande exemplet kommer, som tidigare diskuterat, två projekt av Wallenstam 

respektive JM att jämföras, då Ikano Bostad ej har några likvärdiga projekt i området.  

 

4.1 Bostadsproducenternas egenskaper och ekonomi  
Wallenstam bygger, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter på tillväxtmarknader främst i 

Stockholm, Göteborg och Uppsala. De är sedan 1984 noterad på Stockholmsbörsen. 

Fördelningen av beståndet i Stockholm var under 2016 40% bostadsrätter, 27% småhus, 18% 

övriga hyresrätter och 15% kommunala hyresrätter. Enligt Wallenstams årsredovisning har 

företaget en god ekonomisk ställning, men en soliditet på 45%, positiva och ökande resultat 

efter skatt sedan 2012 och en nästan obefintlig vakansgrad (Wallenstam, 2016).  

  

Ikano Bostad utvecklar, äger och bygger bostadsrätter och hyresrätter i Stockholm, 

Öresundsområdet och Mälardalen. Ikano Bostad är en del av Ikano Group och ingår i 

affärsområdet fastigheter. I Stockholmsområdet äger och förvaltar de fastigheter främst i 

Hagsätra och Högdalen men har i dagsläget flera pågående bostadsprojekt runt om i hela 

Stockholm. Ikano bostad har en soliditet på 41%, och redovisar även dem ett positivt resultat 

efter skatt och mycket låg vakansgrad (Ikano Bostad Stockholm Holding AB, 2016). 

 

4.2 Prissättning och försäljningsstrategier  
Både Wallenstam och Ikano Bostad använder sig i stor utsträckning av konkurrentbevakning 

vid prissättning av deras bostadsrättsprojekt. Även jämförelseobjekt på den begagnade 

marknaden studeras, men främst utgår man från andra nyproduktionsprojekt i den mån det 

går. Syftet är att finna ett så marknadsmässigt pris som möjligt, men även aspekter som vilka 

storlekar som säljer bäst. Båda använder sig också av databaser som Värderingsdata och Booli 

pro där de tar fram statistik och värderingar, som också ligger till grund för vad prisnivån för 

deras egna projekt bör ligga på. 
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Vid förvärv av mark gör både Wallenstam och Ikano Bostad en översiktlig kalkyl, dock kan 

det dröja flera år innan byggnation påbörjas varpå denna kalkyl självklart förändras under 

tidens gång. Den slutgiltiga prissättningen görs med fördel så nära inpå försäljningen som 

möjligt. Både Wallenstam och Ikano Bostad har under rådande marknadsläge märkt av hur 

många bostadsproducenter som säljer på ritning långt innan tillträde, “bakar” in en förväntad 

prisuppgång. Wallenstams känsla är att ett påslag om fem eller uppemot tio procent om året 

läggs på försäljningspriset. Till följd av detta upplever man att nyproduktion under de senaste 

åren har gått om successionsmarknaden när det kommer till försäljningspriser.  

  

Att undvika felprissättning är en viktig aspekt som även har visat sig svår för både 

Wallenstam och Ikano Bostad som båda tar upp exempel på egna projekt där marknadens 

efterfråga felaktigt bedömts, och till följd har ett lägre pris satts. Förutom det faktum att båda 

aktörerna kunde ha fått ut ett högre pris finns ytterligare en negativ aspekt vid felprissättning, 

nämligen spekulationsköpare.   

  

Under den heta marknadssituation som har varit har Wallenstam märkt av en stor ökning av 

köp i spekulationssyfte, det vill säga förvärvaren av bostaden har inget egenintresse av att bo i 

bostaden, utan köper i förhoppning att kunna sälja med vinst. Wallenstam menar att det finns 

projekt där två tredjedelar av bostäderna sålts i spekulationssyfte. Det är en ny grupp av 

människor som har detta som affär, menar Wallenstam vidare. Även Ikano Bostad märker av 

spekulationsköpare. I de projekt där de har misslyckats med prissättningen märker de genast 

hur andelen lägenheter som köps i spekulationssyfte ökar och man jobbar aktivt för att 

undvika detta. Nackdelen med spekulationsköp är, enligt Wallenstam, om marknaden skulle 

ge vika vilket ger osäkerhet i betalningsvilja och liknande i denna kundgrupp. Vidare ser man 

även en stor trygghet i att veta att de som köper objekten vill bo i dem och är intresserade av 

att engagera sig i styrelsearbete och driva bostadsrättsföreningen framåt.  

  

Ikano Bostad säljer endast till fast pris, och den genomsnittliga tiden mellan försäljningsstart 

och inflytt är cirka två år. Processen går vanligtvis till så att ett bokningsavtal tecknas i första 

skedet, där 20 000 kr erläggs som bokningsavgift, varav 7000 kr är en administrationsavgift 

som ej kan återfås om köparen ångrar sig. Förhandsavtal tecknas sedan när ekonomisk kalkyl 

har upprättats och tillstånd om att få ta emot förskottsbetalningar har getts. I detta skede 

erläggs en summa om 50 000 kr. Slutligen tecknas upplåtelseavtal när ekonomisk plan är 
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registrerad, vanligtvis två till tre månader innan inflytt. Slutlikvid erläggs vid tillträdesdatum. 

Ikano Bostad har även en förmånskö, där man genom att bli medlem får förtur till samtliga 

lägenheter vid försäljningsstart. Denna försäljningsstrategi tycker Ikano Bostad passar bäst 

med deras image där man vill sälja till “schyssta villkor”. Att ge kunden möjligheten att kunna 

välja i lugn och ro ser man som en stor fördel.  

  

Wallenstam använder sig av både fast pris och budgivning beroende på projekt. I de projekt 

där man använder budgivning går man ej ut på marknaden med alla lägenheter samtidigt, utan 

delar vanligtvis upp försäljningen på ett flertal försäljningstillfällen. Själva 

budgivningsprocessen sköts med hjälp av en extern mäklare, med vilken man i samråd sätter 

utropspriser. Därefter förs en öppen auktion där spekulanten med det vinnande budet ges 

möjligheten att köpa objektet. I själva auktionsprocessen använder sig Wallenstam av vissa 

taktiker för att få ut maximal avkastning. Det kan exempelvis röra frågor om man ska 

auktionera ut de mest attraktiva lägenheterna först, i mitten eller sist. Till skillnad från de 

projekt som Wallenstam sålt till fast pris har de observerat att skillnaden i pris blir mindre 

mellan våningsplan när man använder sig av ett budgivningsförfarande. Vid fast pris använder 

man mer schabloniserade värderingar för hur mycket priset rimligtvis ökar för våningsplan, 

men detta speglar inte alltid kundens uppfattning.  

  

Ikano Bostad berättar att man för att komma fram till marknadsmässiga priser för respektive 

lägenhet har “fiktiva” och interna budgivningar, där man så gott det går försöker uppskatta hur 

mycket kunden är beredd att betala, och sedan försöker man stretcha denna summa uppåt. 

Detta menar man i stor utsträckning leder till marknadsmässig prissättning.  

  

Välutformade koncept är något både Ikano Bostad och Wallenstam understryker kan påverka 

prissättningen på lägenheterna uppåt och accepteras av köpare som gärna betalar extra för det. 

 

4.3 Storlek på projektet  
Storleken på projektet är avgörande om det vid en försäljning och prissättningsstrategi går att 

använda en metod som innefattar budgivning. Enligt Wallenstam är det bara genomförbart i 

projekt där det produceras 50 lägenheter eller färre. Blir storleken på projektet större än så 

försvinner effekten av den extra avkastning man kan uppnå genom budgivning och i detta fall 

blir då fast pris ett självklart alternativ. Anledningen till detta, är enligt Wallenstam, främst att 
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det finns så många lägenheter som i stort sett är identiska och en konsument ser därför ingen 

anledning att ge sig in i en budgivning för en specifik lägenhet. En annan aspekt som 

självklart även väger in är det administrativa arbetet och kostnaden för detta. När ett projekt 

når en viss storlek överväger administrationskostnaden en eventuell högre avkastning.    

  

I större projekt skulle budgivning i ett mixat förfarande kunna vara möjligt, i form av att man 

sätter ett fast pris för majoriteten av lägenheterna och auktionerar ut ett fåtal lägenheter som 

på något sätt särskiljer sig från majoriteten. Exempel på detta kan vara lägenheter med 

takterrass eller liknande som kan vara svårt att sätta ett korrekt pris på. Wallenstam ser detta 

som nästa steg i deras prissättning- och försäljningsstrategi. Även Ikano Bostad tar upp 

exempel med bostadsutvecklare som man vet har gjort på detta sätt, även om man själv inte 

ser det som aktuellt för sin egen verksamhet i dagsläget.  

  

Även storleken på själva lägenheterna spelar in. På senare tid har Wallenstam märkt av störst 

efterfrågan på ytsmarta lägenheter i form av ett eller två rum och kök. Bakgrunden till detta är 

bland annat den stora kull av 90-talister som ska in på bostadsmarknaden, samt även många 

pensionärer som letar efter mindre boende. Enligt Wallenstam vill denna målgrupp inte vänta 

utan vill helst “flytta in igår” och är då också beredda att betala mer för att kunna flytta in så 

fort som möjligt. Budgivning kan därför fungera extra bra i projekt som riktar sig till denna 

målgrupp menar Wallenstam.  

  

4.4 Finansieringsmässiga risker och dess inverkan  
För att kunna möjliggöra användandet av budgivning vid försäljning av nyproducerade 

bostadsrätter krävs att finansieringen av projektet är garanterad. Enligt Wallenstam är 

anledningen till att många aktörer vill sälja på ritning väldigt tidigt i ett projekt, för att kunna 

säkra upp och även ta in finansiering i form av banklån. För att ha möjligheten att finansiera 

projektet med hjälp av lån krävs det ofta att man svart på vitt ska kunna visa att efterfrågan 

finns. Wallenstam menar att man har andra alternativ att ta till och då inte blir lika beroende 

av att tidigt säkra upp intäkterna. Även i de projekt som säljs till fast pris sker försäljningen 

nära inpå tillträde, det blir då lättare att kunna sätta marknadsmässiga priser. 

  

Bostadsproducenter som väntar med att sälja lägenheterna tills projektet är färdigställt står 

självklart med en större risk både marknadsmässigt och finansieringsmässigt till en början, 
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menar Wallenstam. Inga intäkter har säkrats och det är svårt att förutspå hur marknaden 

kommer se ut när projektet är färdigställt. Ett sätt att säkra sig mot denna risk är att det är en 

stor fördel om du som bostadsproducent även tillverkar hyresrätter. Det blir ett extra 

skyddsnät och möjligheten finns då att omvandla projektet, eller delar av projektet till 

hyresrätter ifall marknaden viker sig när det är dags för säljstart och lägenheterna blir 

svårsålda menar både Wallenstam och Ikano Bostad. 

  

4.5 Konjunkturlägets inverkan 
Utifrån det makroekonomiska läget i Stockholm och vilken konjunktur landet befinner sig i 

spelar tillvägagångssättet vid val av prisstrategi roll. I dagens läge och de senaste fem åren 

tillbaka har prisutvecklingen på bostadsmarknaden stigit ordentligt och det har därför inte 

varit några problem att använda sig av budgivning i mindre projekt enligt Wallenstam. Med 

budgivning anpassar sig prisnivån till den på marknaden och bostadsproducenten behöver ej 

oroa sig för felprissättningar, menar Wallenstam. Wallenstam har märkt av den heta 

marknaden i flera projekt som har sålts med fast pris där lägenheterna har gått åt i snabb takt. 

Med facit i hand har man då med största sannolikhet gått ut med ett för lågt pris. Wallenstam 

anser att budgivning även skulle fungera i en nedåtgående marknad, då försäljningspriserna i 

och med budgivning blir självreglerande till marknadens nivå.  

  

Även Ikano Bostad har märkt av en stor ökning i efterfrågan av nyproducerade bostäder, 

speciellt under 2015 och 2016. Den ständigt ökande efterfrågan under dessa år har gjort att 

man i vissa projekt inte riktigt lyckats hänga med i sin prissättning. För att undvika att sätta ett 

pris som är lägre, eller högre för den delen, än marknadens efterfrågan säljer man sina projekt 

i mindre etapper för att kunna anpassa priset etapp för etapp.  
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4.6 Illustrerande exempel  
För att ytterligare belysa de aspekter som har diskuterats följer nedan en jämförelse mellan två 

nyproduktionsprojekt i Gröndal, Stockholm, där ett budgivningsförfarande har använts vid 

ena projektet och fast pris vid det andra projektet. Dessa projekt har funnits lämpliga att 

jämföras då de är av liknande storlek och standard och belägna med ca 150 meters avstånd. 

Projekten var även ute till försäljning vid ungefär samma tidpunkt, under 2015. 

 

 
 Figur 4, (Brf Trekantens Terrass, 2014; Brf Riggen Gröndal, 2014).  
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Försäljning  

Riggen Gröndal såldes med hjälp av budgivning, under cirka tre månaders tid. Ett till två 

lägenhetsplan auktionerades ut åt gången. Tillträde till lägenhet skedde ca tre till sex månader 

efter det att avtal tecknats. Mäklare anlitades som skötte processen. Då byggnaden var i stort 

sett färdigställd hölls visning för intressenter, varpå högstbjudande direkt signerade 

upplåtelseavtal. Slutlikvid erlades vid tillträde (Personlig kommunikation, 2017-04-21). 

  

Trekantens terrass såldes till fast pris med tillträde under kvartal 3 2016, det vill säga över ett 

år mellan försäljningsstart och inflyttning. Mäklare anlitades för att sköta processen som 

bestod av ett flertal steg. I första hand signerades ett bokningsavtal där 20 000 kr erlades i 

bokningsavgift. Därpå följde att förhandsavtal och sedan ett upplåtelseavtal vilka tecknades 

under 2016. Slutlikvid erlades vid tillträde (JM, 2014). 

  

Slutpris  

Riggen Gröndal såldes till ett genomsnittligt slutpris om 63 000 kr/kvm (Personlig 

kommunikation, 2017-04-21). 

Trekantens Terrass såldes till ett genomsnittligt slutpris om 54 000 kr/kvm (Brf Trekantens 

Terrass, 2014). 

  

Skillnaden om 9 000 kr/kvm kan givetvis även bero på andra aspekter än försäljningsstrategin, 

men Wallenstam anser att budgivningsförfarandet är en stor anledning till varför ett högre 

slutpris har nåtts i projektet Riggen Gröndal.  

  

Spekulationsköp  
Även om det ej med säkerhet går att avgöra om lägenheterna är köpta i spekulationssyfte utan 

att kontakta respektive köpare kan man utläsa viss information i försäljningar efter 

tillträdesdatum. I projektet Riggen Gröndal har enligt Booli (2017) en bostad sålts på den 

öppna marknaden efter 2015. I projektet Trekantens Terrass har fyra lägenheter sålts vidare på 

den öppna marknaden (Booli 2017). 
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5. Analys 

 

5.1 Prissättning 
Gemensamt för de bostadsproducenter som har intervjuats och andra bostadsproducenter på 

marknaden är att de använder sig av ortsprismetoden vid prissättning av nyproducerade 

bostadsrättslägenheter. Detta gäller oavsett om man som aktör använder sig av fast pris som 

försäljningsstrategi eller budgivning. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att det ibland 

kan vara svårt att hitta jämförbart material. Eftersom tidsaspekten är lång hinner marknaden, 

och dess efterfrågan, ofta förändra sig under projektets gång.  

  

Produktionskostnadsmetoden som enligt teorin ofta används på ej färdigställda byggnader 

verkar inte användas i någon större utsträckning, även om självklart aspekter som det pris 

bostadsproducenten har betalat för marken väger in. 

  

Anmärkningsvärt är att byggherrarna talar om att man på senare år i den gynnsamma 

prisutvecklingen har börjat prisa in en förväntad uppgång, en prisuppgång som man 

egentligen inte vet kommer att ske. Till följd av detta har inställningen till nyproduktion 

ändrats och bostadsproducenterna jobbar mycket med koncept, för att kunna motivera det 

högre priset. Bilden av att man som spekulant kan göra riktiga klipp vid nyproduktion börjar 

suddas bort. 

  

Vid själva prissättningen är det viktigt att byggherrarna sätter utgångspriset på rätt nivå. Går 

man som aktör ut för högt eller för lågt uppstår felprissättning, något som de båda aktörerna vi 

intervjuat har upplevt i vissa projekt. Konsekvenserna blir att det kan bli svårt att sälja alla 

objekt om man går ut med för höga priser samtidigt som om man går ut med för låga priser 

leder det lätt till att efterfrågan blir skyhög och spekulationsköpen ökar. Stellan Lundström, 

professor i fastighetsekonomi på KTH uttalade sig 2016 att spekulationsköp är ett tecken på 

en skenande bostadsmarknad. 

  

“– Det enklaste vore att ha auktion och låta lägenheten gå till högstbjudande. Men det vill 

byggherrarna inte göra på grund av risken att inte få lägenheten såld”. 
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För låga priser leder också givetvis att bostadsproducenten inte når maximal avkastning. Det 

är därför viktigt att man når ett så marknadsmässigt pris som möjligt, men i marknadens 

svängningar och när tidsaspekten ibland är flera år är det föga förvånande att detta ibland visar 

sig svårt.  

 

5.2 Fast pris  
Som tidigare nämnt säljs majoriteten av nyproduktion till fast pris på ritning. Fast pris anses 

ha många fördelar bland byggherrarna och i större byggprojekt är det uteslutande den metod 

man använder sig av vid försäljning av bostadsrätter. Detta då ett budgivningsförfarande 

skulle vara allt för svårmanövrerat både praktiskt och tidsmässigt sätt. Den extra avkastningen 

som förhoppningsvis uppstår vid ett budgivningsförfarande försvinner också vid för stora 

volymer.  

  

Säkerheten finansieringsmässigt är givetvis också en mycket stor anledning till användandet 

av fast pris. Som tidigare diskuterat vill bostadsproducenten ofta boka upp majoriteten av 

lägenheterna innan man går ut i produktion. Att föra budgivning i detta mycket tidiga skede 

skulle ta bort många av de gynnsamma aspekter som budgivning ger, där den största 

anledningen kan antas vara att kunder är beredda att betala mer för ett snabbt tillträde. Därav 

verkar försäljning till fast pris vara det mest lämpliga förfarandet för aktörer som vill ta så 

små risker som möjligt, mot att förmodligen ej nå maximal avkastning.  

  

Hur aktören uppfattas av kunden verkar också vara en betydande bakomliggande orsak till att 

många bostadsproducenter till största del använder sig av fast pris. Man vill värna om sin 

image och inte ses som alltför girig. Dessutom upplever många aktörer att kunder uppskattar 

att slippa en budgivning och får välja objekt i “lugn och ro”. Risken finns då att om man 

använder sig av budgivning försvinner en del av köparna som ser det fasta priset som bland de 

största fördelarna med att köpa på nyproduktionsmarknaden och inte successionsmarknaden. 

Aktörerna framhåller även att först-till-kvarn metoden skulle vara det mest rättvisa 

tillvägagångssättet. Ur ett rättviseperspektiv kan man dock diskutera om det inte är mest 

rättvist att den som är villig att betala mest är den som i slutändan bör få köpa lägenheten.  
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Att kombinera fast pris med budgivning är något som flera av byggherrarna påpekar är 

gångbart och skulle kunna göras i större utsträckning. Frågan är då varför inte fler använder 

sig av att kombinera dessa metoder, eller är det så att det görs men inte skyltas med? Flera 

byggherrar anser att fast pris är en rättvis och schysst prissättning mot kund, men i dagens 

läge när de flesta byggherrarna prisar in en marknadsuppgång i det fasta priset, anses det då 

fortfarande som rättvist? Ifall marknaden faller när det är dags för tillträde efter att projektet 

har färdigställts, generellt cirka två år, då har köparen gjort en förlustaffär. Dock har flera 

byggherrar projekt där säljstarten är kort inpå tillträdet, då är det förstås lättare att förutspå 

marknadsutsikter/prisnivå inom exempelvis sex månader. Det leder förstås antagligen närmare 

ett mer marknadsmässigt pris. 

  

5.3 Budgivning 
Bland de byggherrar som endast bedriver bostadsrättsprojekt i större volymer är användning 

av ett budgivningsförfarande inte att fundera på i överhuvudtaget enligt tidigare 

konstaterande. De företag som däremot kan ha stor fördel av att använda sig av budgivning 

som försäljningsstrategi är byggherrar som även tar sig an mindre projekt. I 

Stockholmsområdet finns det många byggherrar på marknaden, och även gott om projekt som 

understiger 50 lägenheter.  

  

Det som måste poängteras och som är en stor fördel med ett budgivningsförfarande är att 

spekulationsköpen försvinner. Det har diskuterats en hel del om spekulationsköp i media och i 

de flesta fall konstaterats att spekulationsköp ej är önskvärt. Spekulationsköp uppstår främst 

där kunden ser en potential felprissättning, det vill säga ett pris som inte är marknadsmässigt. 

Wallenstam framhävde också den anledningen som en stor fördel till att använda budgivning 

som försäljningsstrategi. Det illustrerade exemplet som genomförts visar också på att fler 

lägenheter sålts vidare i det fall man använt fast pris kontra det projekt med budgivning. 

  

En annan positiv aspekt är att det pris som bostaden säljs för speglar marknaden, både i 

nedgång och uppgång. Att sträva efter så marknadsmässiga priser som möjligt borde vara i 

alla parters intresse. Även för kunden borde det kännas bra att veta att man har betalat ett pris 

som motsvarar marknaden.  
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En av de största nackdelarna med budgivning är att risken i projektet blir mycket hög då man 

inte har säkrat några intäkter långt in i projektet. Det är endast gångbart om man har 

alternativa finansieringsmöjligheter. Wallenstam har exempelvis god soliditet och är ett 

mycket stabilt bolag, varpå en bank möjligtvis kan godkänna en högre risk. Till mindre 

byggherrar, eller byggherrar med mindre god ekonomi, är banker oftast restriktiva med 

utlåning om projektet inte på förhand har sålt en del av objekten. För att få tillåtelse att 

upplåta bostadsrätter måste finansiering stå klart i den ekonomiska planen. På grund av detta 

vill ofta många byggherrar att 60% av bostäderna bör vara bokade för att inte stå med för stor 

marknadsrisk. Är man inte villig att ta en större risk och har möjlighet till alternativ 

finansiering är inte budgivning rätt metod att använda sig av som bostadsproducent. 

  

När det kommer till frågan om budgivning leder till högre avkastning tyder både teorin, 

genomförda intervjuer och även det illustrerade exemplet på detta. I exemplet ledde 

försäljningen med budgivning till i snitt 9 000 kr mer per kvadrat. Visserligen kan det finnas 

många andra bakomliggande orsaker till detta. Möjligheten är dock stor att 

budgivningsförfarandet påverkat i hög grad, vilket även bör kunna ses på hur köpare har betett 

sig efter köpet. Graden försäljningar i Trekantens Terrass är större än i Riggen Gröndal vilket 

till stor del skulle kunna förklaras med köp i spekulationssyfte.  
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6. Slutsats 

Vi kan konstatera att vid prissättning av objekten i ett bostadsrättsprojekt är ortsprismetoden 

den modell som främst används av våra respondenter, oavsett om försäljningen kommer ske 

till fast pris eller via budgivning. Kalkylen ändrar sig mycket under projektets gång varpå man 

gärna gör den slutgiltiga prissättningen så nära inpå själva försäljningen som möjligt.  

  

Den stora fördelen och även främsta anledningen till att de flesta använder sig av fast pris är 

minimering av marknadsrisk och möjligheten till finansiering, som oftast sker via banklån. En 

annan förklaring till varför fast pris används i stor utsträckning är att det historiskt sett är 

förknippat med nyproduktion hos de flesta byggherrar, och många anser ofta att det är en 

trygghet för kunden. Byggherren tänker även på sin image och upplever att budgivning kan 

uppfattas som girigt. Ytterligare en aspekt är att många nyproduktionsprojekt är av så pass 

stor skala att det rent administrativt blir svårt att genomföra med ett budgivningsförfarande.   

  

Det finns dock goda möjligheter för fler byggherrar att använda sig av ett 

budgivningsförfarande i mindre bostadsrättsprojekt. Det finns stora fördelar med detta 

tillvägagångssätt, såväl som det finns ett flertal nackdelar. Positivt är givetvis att det finns 

stora möjligheter till maximering av avkastningen, speciellt för projekt som är av mindre skala 

och riktar in sig till en målgrupp som söker ytsmarta lägenheter. Vidare är 

budgivningsförfarande positivt både i uppåtgående och nedåtgående marknad då det speglar 

den aktuella prisnivån och efterfrågan i realtid. Även den felprissättning som kan uppstå vid 

försäljning av nyproducerade bostadsrätter till fast pris försvinner vid användningen av ett 

budgivningsförfarande.  

  

Till följd av detta försvinner även spekulationsköpen som ofta uppstår och innebär problem 

för bostadsutvecklare. Detta konstaterade också Lundström 2016 i en artikel i tidningen 

Fastighetsvärlden. Eftersom det inte uppstår någon felprissättning finns därför inget att vinna 

eller tjäna på att köpa i spekulationssyfte då priset som bostaden säljs för redan är 

marknadsmässigt. 

  

De stora nackdelarna med att färdigställa projektet och sedan sälja objekten via budgivning är 

dels att marknadsrisken ökar och dels svårigheter när det kommer till finansiering av 

projektet. Det är därför en stor fördel om bostadsutvecklaren även producerar hyresrätter då 
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möjlighet finns att omvandla hela, eller delar av projektet till hyresrätter. Ifall att marknaden 

förändras och bostadsrätterna blir svårsålda under projektets gång.  

  

Ett gångbart alternativ, även för större projekt, är en kombination av fast pris och budgivning. 

Detta kan vara ett sätt för fler byggherrar att ställa sig positiva till budgivning för att på så sätt 

få ut maximal avkastning. Om och i så fall hur inställningen till budgivning kommer att 

förändras i framtiden, det får tiden utvisa.  
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7. Förslag till fortsatta studier 
En mer omfattande och bredare studie vore intressant att genomföra, samt kartlägga vilka 

bostadsproducenter det faktiskt är i verkligheten som använder sig av ett 

budgivningsförfarande. Denna studie har endast översiktligt berört ämnet, och endast ett fåtal 

aktörer har bidragit till slutsatsen.  

  

Det skulle även vara intressant att rikta in sig och undersöka några av de bispår som nämnts i 

denna studie, exempelvis de alternativa finansieringsalternativ vissa byggherrar använder sig 

av, eller hur ett budgivningsförfarande vid nyproduktion uppfattas från kundens perspektiv.  
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9. Appendix 

 
Frågeunderlag Ikano Bostad 

Bakgrund  

Ämnet för vår kandidatuppsats är prissättningsstrategier vid nyproduktion av bostadsrätter, 
med fördjupning i varför fast pris är den mest använda metoden samt nackdelar och fördelar 
kring att istället använda sig av budgivning.  

Vi har avgränsat oss till Stockholms kommun, så frågorna under avser försäljningar inom 
detta område.  

 

Prissättning och försäljningsprocessen  

Hur går ni tillväga för att fastställa / bedöma försäljningspriser. Hur mycket ändrar sig denna 
kalkyl under processens gång? 

Hur går oftast er försäljningsprocess till? Använder ni er exempelvis av kösystem? Först till 
kvarn eller liknande? 

Skulle ni i något fall kunna tänka er att använda ett budgivningsförfarande?  

Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med fast pris respektive budgivning? Vilka risker 
finns med att använda sig av respektive metod? Varför tror du att man inte använder 
budgivning i större utsträckning? 

Märker ni ojämn efterfrågan, det vill säga är vissa lägenheter mer lättsålda än andra? Händer 
det ofta att ni ej får lägenheter sålda? Om ja, skulle man kunna kombinera fast pris med 
budgivning och exempelvis ha budgivning på de mest eftertraktade lägenheterna? 

 

Marknaden  

Hur anpassar ni er till konjunkturlägen? Hur görs riskbedömningar när det kommer till 
framtida efterfråga?  

Märker ni av den höga efterfrågan på bostäder i Stockholmsområdet och hur har detta i sådant 
fall påverkat er, exempelvis när det kommer till prissättning och försäljningsstrategier?  

Hur ser ni på framtiden? Har toppen nåtts? Kommer detta påverka hur ni tänker inför 
försäljningar av framtida projekt? 
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Frågeunderlag Wallenstam 

  
Bakgrund  

Ämnet för vår kandidatuppsats är prissättningsstrategier vid nyproduktion av bostadsrätter, 
med fördjupning i varför fast pris är den mest använda metoden samt nackdelar och fördelar 
kring att istället använda sig av budgivning.  

Vi har avgränsat oss till Stockholms kommun, så frågorna under avser försäljningar inom 
detta område.  

 

Prissättning och försäljningsprocessen  

Hur går ni tillväga för att fastställa / bedöma försäljningspriser. Hur mycket ändrar sig denna 
kalkyl under processens gång? 

Hur ofta använder ni er av budgivning respektive fast pris? Hur många projekt har ni 
genomfört med budgivning i Stockholm?  

Hur går försäljningsprocessen till? Hur ser budgivningsprocessen ut i de fall då ni har 
budgivning, sköts detta internt eller av mäklare? 

Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med fast pris respektive budgivning? Vilka risker 
finns med att använda sig av respektive metod? Varför tror du att man inte använder 
budgivning i större utsträckning? 

Märker ni ojämn efterfrågan, det vill säga är vissa lägenheter mer lättsålda än andra? Händer 
det ofta att ni ej får lägenheter sålda? Om ja, skulle man kunna kombinera fast pris med 
budgivning och exempelvis ha budgivning på de mest eftertraktade lägenheterna? 

 

Marknaden  

Hur anpassar ni er till konjunkturlägen? Hur görs riskbedömningar när det kommer till 
framtida efterfråga?   

Hur har den höga efterfrågan på bostäder i Stockholmsområdet påverkat er, exempelvis när 
det kommer till prissättning och försäljningsstrategier? Har ni märkt av några 
attitydförändringar från köpare? 

Hur ser ni på framtiden? Har toppen nåtts? Kommer detta påverka hur ni tänker inför 
försäljningar av framtida projekt? 

  

 

 

 


