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Sammanfattning 
 
Vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter används två olika metoder, antingen 
försäljning med fast pris alternativt försäljning med budgivning. Till största delen 
använder sig byggföretagen av fast pris vid försäljning. Syftet med uppsatsen är att 
beskriva anledningarna till varför budgivning inte används vid försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter i större utsträckning. Med tanke på den ökade efterfrågan i 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö riktar studien in sig på dessa städer. 
Vi vill även klargöra de problem som uppkommer vid försäljning med budgivning av 
nyproducerade bostadsrätter sett ur byggföretagens synvinkel. Vi valde att använda oss 
av en kvalitativ ansats då vi ville gå på djupet i vår undersökning. Vi kontaktade två 
marknadsledande företag i respektive stad som vi skickade vår skriftliga intervju till. 
Kontakten med företagen fortsatte under arbetets gång för eventuella följdfrågor. Utifrån 
de svar vi fick in och den teori vi sammanställt föddes en analys som ledde fram till 
slutsatserna. Vi har kommit fram till att det är fullt möjligt att använda sig av budgivning 
vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter så länge företagen har resurserna och den 
vilja som krävs. De anledningarna som vi fann till att företagen inte använder sig av 
budgivning i någon större utsträckning är deras inställning till budgivning vilken är en 
aning negativ. En annan anledning är den ekonomiska planen som måste vara fastställd i 
ett tidigt skede. Som vi ser det utesluter inte det ena det andra, budgivning kan med fördel 
användas vid försäljning av vissa bostadsrätter exempelvis de mest eftertraktade så som 
takvåningar. 
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 1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under 2000-talets början har efterfrågan på bostadsrätter ökat kraftigt i 
storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Trots ökad nyproduktion har det 
inte räckt till för att möta en ökad efterfrågan på marknaden. När efterfrågan ökar och blir 
högre än utbudet får det effekten att priserna ökar (Lind & Persson, 2005). 
 
En av orsakerna till den ökade efterfrågan på bostadsrätter är att boräntorna de senaste 
åren har varit väldigt låga vilket i sin tur har gjort att fler har råd att köpa en bostadsrätt 
istället för att hyra sin bostad. Detta har gynnat försäljningen av nyproducerade 
bostadsrätter då andrahandsmarknadens utbud inte räckt till för den ökade efterfrågan.  
När efterfrågan är större än utbudet skapas en möjlighet att ta ut högre priser (Lind & 
Persson, 2005) vilket har skett på bostadsmarknaden, vilket har bidragit till de senaste 
årens kraftiga prisökningar.  
 
Vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter används idag vanligtvis fasta priser på 
lägenheterna och kösystem för att bestämma vem som ska få köpa bostadsrätten. Vid 
försäljning av bostadsrätter på andrahandsmarknaden används vanligtvis budgivning där 
högstbjudande får möjlighet att köpa bostadsrätten (Isacson, 2006). Den höga efterfrågan 
och prisnivån gör att det finns en möjlighet för byggföretagen att få ut ett högre pris för 
de nyproducerade bostadsrätterna än vad de får idag vid ett fast pris.  
  

1.2 Problemdiskussion 
Efterfrågan på bostadsrätter i storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö har 
länge varit stor och utbudet av bostadsrätter har inte räckt till för att mätta marknaden. 
Detta har gjort att prisnivån för tillfället är väldigt hög då utbudet är för litet och 
spekulanterna är villiga att betala ett högre pris än marknadspris för att få den bostadsrätt 
de önskar.  
 
På andrahandsmarknaden märks effekterna av den ökade efterfrågan i form av ökade 
försäljningspriser (Lind & Persson, 2005), medan det på marknaden för nyproducerade 
bostadsrätter yttrar sig förutom högre priser även i längre köer och fler intresserade per 
nyproducerad lägenhet (JM AB personlig kommunikation, Göteborg). Många företag 
använder sig idag av ett kösystem för att underlätta urvalet av köpare och vissa företag 
anser också att det är bättre och tryggare att använda sig av ett fast pris vid försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter (JM AB personlig kommunikation, Göteborg). 
 
Kösystem och fast pris har sina fördelar i och med att kunderna vet vilket pris 
bostadsrätten kommer att säljas för, till skillnad från budgivning där slutpriset kan variera 
avsevärt. En annan stark fördel är att processen går fortare och att osäkerheter som pris 
och nedlagd tid, som förekommer vid budgivning minskar (Isacsson, 2006).  
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Det finns även nackdelar med att använda sig av ett fast pris och kösystem, en av dessa är 
att spekulanterna direkt vid visat intresse måste ha möjlighet att finansiera 
handpenningen. Vid försäljning med fast pris erläggs oftast handpenningen långt innan 
köpet går igenom och trots att spekulanterna betalar en handpenning är det inte säkert att 
de i slutändan får köpa bostadsrätten. De som erlagt handpenning men som inte får köpa 
bostadsrätten får givetvis tillbaka pengarna men har ändå varit tvungna att ha sina pengar 
låsta under denna tid (V. Ståhl personlig kommunikation, 25 april 2007). En annan 
nackdel är att när efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter är så hög som den är för 
tillfället, är det många av spekulanterna som inte får köpa en bostadsrätt. Flera av 
spekulanterna hade troligtvis hellre deltagit i en budgivning för att få ge det pris de anser 
bostadsrätten vara värd och på så sätt öka sina chanser att få köpa bostadsrätten. 
 
Fördelar med budgivning är att spekulanterna själva kan bestämma när de vill gå med i 
en budgivningsprocess utan att erlägga en handpenning innan köpet ska avslutas. Det är 
upp till spekulanten att bestämma hur länge de vill deltaga i budgivningen och de kan när 
som helst dra sig ur om de anser att priset är för högt för bostadsrätten. Den största 
nackdelen med budgivning är osäkerheten rörande slutpris och att det kan bli en 
långdragen process (Isacsson, 2006). 
 
Som vi nämnt tidigare finns det både för- och nackdelar med respektive försäljningssätt, 
trots detta används idag sällan budgivning vid försäljning av nyproduktion. 

1.2.3 Problemformulering 
Varför används inte budgivning i större utsträckning vid försäljning av nybyggda 
bostadsrätter i storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att förklara och analysera varför budgivning inte används vid 
försäljning av nyproducerade bostadsrätter i större utsträckning. Vi vill klargöra de 
problem byggföretagen anser finnas vid försäljning med budgivning av nyproducerade 
bostadsrätter och se vilka fördelar och nackdelar det finns med de olika försäljningssätten 
som företagen använder idag.  
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2 Teori  

2.1 Prissättning 

2.1.1 Pristeori på bostadsmarknaden 
Enligt Lind och Persson (2005) är generell marknads- och pristeori tillämpbar även på 
fastighetsmarknaden. Vid värdering av fastigheter är frågor rörande utbud och efterfrågan 
av särskilt intresse.  
 
En efterfrågekurva ser vanligen, i förenklad form, ut som figuren nedan (diagram 1). Vid 
ett lägre pris är fler intresserade av att köpa en vara och när priset stiger minskar 
efterfrågan. Lutningen på efterfrågekurvan beror på hur priskänslig efterfrågan på varan 
är vid ett visst pris, d.v.s. hur mycket efterfrågan ändras när priset på varan ändras (Lind 
& Persson, 2005).   
 
Diagram 1 Efterfrågekurva 
 

 
Enligt Lind och Persson (2005) är förändringar på en marknad ofta beroende av 
bakomliggande faktorer så som högre disponibla inkomster, ökade förmögenheter och 
lägre löpande kostnader för boende. Detta leder i sin tur till att fler eller färre är 
intresserade av att köpa till ett visst pris.  
 
Genom att titta på lutningen på utbudskurvan (diagram 2) kan man se hur priskänsligt 
utbudet är, ju flackare kurvan är desto mer ökar utbudet om priset ökar. På vissa 
delmarknader kan det vara svårt att nyproducera, vilket kan resultera i att kurvan kan vara 
mycket brant. I situationer som dessa leder ökad efterfrågan på nyproduktion främst till 
högre priser. Utvecklingen på bostadsmarknaden i storstadsregionerna i slutet på 1990-
talet är ett exempel på detta (Lind & Persson, 2005). 
 
Lind och Persson (2005) påstår även att byggföretagen oftast beslutar om nyproduktion 
när företaget bedömer att det framtida förväntade priset ligger över de förväntade 
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kostnaderna för att bygga. Det är dessa faktorer som är avgörande för hur mycket som 
byggs i de fall nybyggnationen styrs av ekonomiska faktorer. 
 
   
Diagram 2 Utbudskurva 
 

 
 
Nyproduktionen på en ort kan bero på, om kostnaderna är givna, hur högt pris som 
företagen tror att de kan få ut för det färdiga huset eller lägenheten. Ju högre förväntat 
pris desto mer kan man anta att företagen vill bygga (Lind & Persson, 2005). 
 
De priser som finns på en marknad hänger alltid samman med både efterfrågan och 
utbud. På en marknad med rådande konkurrens kan vi förvänta oss att priset på nya hus 
och antalet hus som byggs bestäms av skärningspunkten mellan efterfrågan och utbud. 
När priserna stiger kan man förvänta sig att utbudet är större än efterfrågan och till följd 
av detta ökar konkurrensen mellan säljarna vilket kan leda till att priserna pressas ner. 
Vid nedåtgående priser är efterfrågan större än utbud och konkurrens mellan köparna kan 
här istället pressa upp priset. 
 
Detta kallas marknadsjämvikt (diagram 3) och med det menas det pris vid vilket 
efterfrågan är lika stor som utbudet. Vid en fungerande marknad förväntas att priset hela 
tiden ändras så att utbud och efterfrågan blir lika stora och inget enskilt företag eller 
enskild köpare kan påverka priset (Lind & Persson, 2005). 
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Diagram 3 Marknadsjämvikt 

 
 

2.1.2 Värdering 
För att få fram ett ungefärligt pris på bostadsrätten görs det vanligtvis en värdering som 
exempelvis kan utföras av en fastighetsmäklare eller en besiktningsman (Andersson, 
2006). Mäklarens viktigaste uppgift är att sammanföra säljare och köpare. Det är oftast 
säljaren som anlitar en mäklare för att hitta en köpare (Grauers, 2005).   
 
Vid värdering av en lägenhet tittar man bl.a. på standard, läge och storlek. Det används 
ofta ett kvadratmeterpris som verkar rimligt i förhållande till liknande lägenheter som 
sålts i området. Avvikelser från liknande lägenheter förekommer och kan bero på flera 
olika faktorer, så som fastighetens ålder och skick. Hänsyn tas också till om det är troligt 
att en renovering kommer att behöva göras inom en snar framtid (Andersson, 2006). 

2.1.2.1 Värderingsmetoder 
Enligt Persson (2005) finns det en rad olika metoder för att värdera fastigheter på, de 
olika metoderna är indelade i olika typer. En bedömning av ett markandsvärde kan 
principiellt ske enligt någon av följande metoder.  
 

• Ortprismetoder 
• Avkastningskalkylbaserade metoder 
• Produktionskostnader 
• Massvärderingsförfaranden  

 
Valet av metod beror vanligtvis på datatillgång men även på tradition och personliga 
erfarenheter. De olika metoderna är dock mer eller mindre lämpade beroende på vad som 
åsyftas vid den aktuella värderingssituationen (Persson, 2005). 
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Ortprismetoder 
Ortprismetoden innebär att värdet på fastigheten bedöms utifrån betalda priser för 
likartade fastigheter på en fri och öppen marknad inom området (Erik Persson 2005). 
Resultatets kvalité beror på tillgången av relevant data. För att få fram ett rättvisande pris 
tas det även hänsyn till jämförelseobjektets värdepåverkande faktorer så som fastighetens 
driftnetto, renoveringar och standard. Saknas det bra jämförelseobjekt i området används 
i vissa fall taxeringsvärdet som en fingervisning (Fastighetsindex). 
 
Metoden är enkel men kan medföra både praktiska och tolkningsmässiga problem då det 
inte alltid finns relevant information om marknaden att tillgå. Ett annat problem är att 
varje fastighet är unik och det kan vara svårt att hitta jämförelseobjekt, då omsättningen 
på fastighetsmarknaden är låg (Persson, 2005). 
 
Ortprismetoderna kan delas in i två olika grupper, direkta ortprismetoden som är baserade 
på redovisade jämförelseköp och indirekta ortprismetoder baserade på nyckeltalsmatriser.  
 
Den direkta ortprismetoden går ut på att: 

1. Definiera och avgränsa en relevant marknad. 
2. Finna jämförelseobjekt. 
3. Erhålla information om jämförelseobjekten. 
4. Bearbeta, analysera och tolka ortprismaterialet. 
5. Applicera och göra tids- och egenskapsmässiga korrektioner. 
6. Göra slutlig värdebedömning och bedöma osäkerhet i 

marknadsvärdeuppskattningen. 
 
Den indirekta ortprismetoden används då det saknas bra jämförelseobjekt. Metoden 
måste för att vara godtagbar bygga på en erfarenhetsmatris med nyckeltal som till 
exempel pris/kvm eller direktavkastning på annat sätt. Metoden är enkel och därmed 
populär i praktisk användning (Persson, 2005). 
 
Avkastningskalkylbaserade metoder 
Den här metoden används enligt Persson (2005) då väsentliga jämförelseobjekt helt 
saknas eller då materialet är ofullständigt, vilket gör att andra tillvägagångssätt får ges 
större betydelse. Grunden till dessa består av generella investeringskalkylmodeller, då 
värdebedömningen istället får göras utifrån en bedömd trolig marknad och 
marknadsparternas förväntade synsätt och agerande. Det kalkylresultat man får fram 
förutsätts ge ett marknadsvärde. Värderingsmetoden kan beskrivas som en 
nuvärdesberäkning av framtida nettoavkastningar över ett antal tidsperioder med ett visst 
kalkylräntekrav.  
 
Produktionskostnadsmetoder 
Metodens grundidé är att värdera utifrån nedlagda kostnader (Persson, 2005),vilket 
innefattar vad det kostar att producera byggnaden plus markkostnader. 
Produktionskostnaderna kan under- eller överstiga såväl marknadsvärdet som 
avkastningsvärdet. Den kostnadsdata som samlas in måste marknadsanpassas om syftet 
med insamlingen är att bedöma ett marknadsvärde av fastigheten.  
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Massvärderingsförfaranden 
Värdering av fastighetsbestånd kan omfatta ett stort antal fastigheter, ibland av mycket 
likartad karaktär. Uppdragsgivare är i många fall enbart intresserade av 
fastighetsbeståndets totala värde och nöjer sig med mera schablonmässig redovisning för 
de olika ingående individuella fastigheterna (Persson, 2005). 
 
I samband med detta har det utvecklats förenklade modeller. En av de modeller som 
används bygger på ett huvudutlåtande som görs utifrån gemensamma förutsättningar, 
marknadsbeskrivningar och sammanställningar. I utlåtandet ingår även ingående 
värderingar för de individuella fastigheterna. Metoden används i stor utsträckningen då 
den är effektiv och billig, men den bör dock bara användas som komplement då den har 
stora brister så som att den är för enkel och schablonmässig (Persson, 2005). 

2.2 Försäljning 

2.2.1 Kösystem 
Kösystem är till hjälp för byggföretagen att skapa en turordning bland spekulanterna på 
de nyproducerade bostadsrätterna. Denna turordning ligger sedan till grund för vem som i 
slutändan får köpa bostadsrätten.  
 
Kösystem används vanligtvis vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter till fast pris. 
Det finns en mängd olika varianter av kösystem, det kan vara allt i från att spekulanterna 
samlar poäng utifrån den tid de varit med i kön, till att de betalar en bokningsavgift och 
den som är först med att betala avgiften hamnar först i kön. Kösystemen skiljer sig 
mycket åt från företag till företag och det finns därför inget generellt sätt att utarbeta ett 
kösystem på (V. Ståhl personlig kommunikation, 25 april 2007). 

2.2.2 Nybyggnation  
När byggföretag beslutar om att nyproducera lägenheter anskaffas enligt Isacson (2006) 
en lämplig tomt och planering och projektering av byggnationen börjar. Vanligtvis säljs 
av kostandsskäl en stor del av dessa bostadsrätter redan innan de är producerade.  
 
Innan byggnationen och försäljningen kommit igång tillsätter byggföretaget en tillfällig 
styrelse som sammanställer en ekonomiskplan och upprättar en bostadsrättsförening. 
Den ekonomiska planen måste godkännas av Länsstyrelsen innan bostäder kan börja 
säljas (Isacson, 2006).  
 
Byggföretagen kan själva upprätta så kallade reservationsavtal/förhandsavtal med 
spekulanter mot handpenning. Ett sådant avtal reglerar endast förhållandet mellan 
spekulanten och byggherren, alltså inte med bostadsrättsföreningen.  
 
Från byggföretagets sida har sådana reservationsavtal som avsikt att visa hur många som 
är intresserade av att köpa de blivande bostadsrätterna. Beroende på hur stort intresset 
visar sig vara beslutar sig byggherren om de ska påbörja nybyggnationen. Normalt sett 
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vill de större byggföretagen se att minst 60% av bostadsrätterna är bokade innan 
byggstart (Isacson, 2006). 
 
Byggherren ger vanligtvis en garanti för de eventuellt osålda lägenheterna som löper på 
10 år. Detta för att de nyblivna bostadsrättsägarna inte ska behöva bära den ekonomiska 
belastningen för de osålda lägenheterna. Säkerheten garanterar att byggherren går in och 
betalar samtliga avgifter och kostnader för de outhyrda lägenheterna alternativt lokalerna 
(Isacson, 2006).  

2.2.3 Bostadsrättsföreningar 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens 
hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättsförening skall vara registrerad 
(Bostadsrättslag (1991:614) kap. 1 §1). Vid köp av en bostadsrätt är det nyttjanderätten 
till en lägenhet som man köper, lägenheten ägs i sin tur av en bostadsrättsförening som 
äger hela fastigheten. Nyttjanderätten på lägenheten har ingen tidsbegränsning 
(Andersson, 2006). Nyttjanderätten har bostadsrättsinnehavaren kvar så länge han/hon 
sköter sina åtaganden gentemot föreningen (Isaksson, 2005). Trots att det bara är 
nyttjanderätten köparen äger, är bostadsrätten utmätningsbar och fungerar därför som 
pant för lån (Isaksson, 2005). 
 
Enligt Isaksson (2005) är en bostadsrättsförening en ekonomisk förening, vars syfte är att 
utan något eget vinstintresse tillhandahålla medlemmarna lägenheter. För att en 
bostadsrättsförening ska kunna registreras vid Bolagsverket krävs det att föreningen har 
minst tre medlemmar och den har antagit stadgar samt att den har valt styrelse och 
revisor.   

2.3 Budgivning 

2.3.1 Försäljning med budgivning 
När det finns fler än en spekulant på samma objekt uppstår det vanligtvis budgivning. 
Syftet med budgivning är att spekulanterna får lägga bud som överstiger det sist lagda 
budet tills att det enbart återstår en budgivare, normalt är det denna spekulant som sedan 
får köpa objektet (Andersson, 2006).  
 
Vid försäljningens början begärs antingen fast pris eller högstbjudande. Oavsett vad 
säljaren begär så har spekulanten alltid rätt att lägga bud på bostadsrätten, vilket kan vara 
såväl över som under begärt pris (Isacson, 2006). 
 
Budgivning medför oftast att försäljningspriset ökar avsevärt i förhållande till 
utgångspriset (Isacson, 2006). För de mest attraktiva objekten kan prisskillnaden ofta 
vara upp mot 10 procent till 30 procent mot utgångspriset och ibland även mer. 
Prisökningarna gör det svårt för de spekulanter som planerar att köpa en bostadsrätt, då 
det angivna priset sällan är det slutgiltiga. Det gör att många spekulanter redan från 
början lägger på 10-30 procent på utgångspriset (Isacson, 2006). 
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En nackdel med budgivning är att det kan bli en långdragen process då varje bud kan ses 
som ett köp. Detta sker ofta på bekostnad av att andra frågor blir åsidosatta så som 
teknisk besiktning, boendekostnadskalkyler och information från föreningen (Isacson, 
2006). 
 
Det finns inga skrivna regler för hur en budgivning ska gå till och inga moment i en 
budgivning är juridiskt bindande. Att det trots detta fungerar beror på att de inblandade är 
överens om vilka förutsättningar som gäller. De inblandade tar ansvar för sina åtaganden 
trots att de inte med några rättsliga medel kan tvingas att göra det (Isacson, 2006). 
 
Den vanligaste varianten av budgivning är en så kallad öppen budgivning, där samtliga 
spekulanter får vetskap om de bud som är givna. Motsatsen är sluten budgivning där de 
får en tidsfrist att lämna ett bud, vilka är hemliga för övriga spekulanter. Efter tidsfristens 
slut beslutar säljaren vilket bud han vill anta (Isacson. 2006).  
  

2.4 Marknad 

2.4.1 Utvecklingen av priser på bostadsrätter  
Bostadsrättspriserna i landet har stigit med 13 procent från mars 2006 till mars 2007 och 
idag, maj 2007, ligger genomsnittspriserna oberoende av storlek för en bostadsrätt på 
1 206 000 kronor (Mäklarstatistik). 
 
”På grund av en fortsatt positiv konjunkturutveckling är det just nu en kraftig efterfrågan 
på bostäder. Efterfrågan är framförallt som störst i tillväxtregionerna samtidigt som 
utbudet är relativt dåligt. Detta i kombination med Riksbankens ambitioner med fortsatt 
försiktiga och färre räntehöjningar än väntat, ökar inte bara köpkraften utan det håller 
även priserna uppe på en rekordnivå” säger Pütsep VD på Svensk Fastighetsförmedling 
(Mäklarstatistik, 2007-03-07). 
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2.4.2 Prisutvecklingen på bostadsrätter   

- Hela Sverige under en åttaårsperiod 

 
Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit stadigt.  
År 1996 låg genomsnittspriset på bostadsrätter i Sverige på drygt 5 000 kronor per kvm. I 
mars 2006 var genomsnittpriset 16 000 kronor per kvm (Mäklarstatistik). 



 15 

3 Metod 

3.1 Undersökningsupplägg 
Det optimala tillvägagångssättet vid en induktiv ansats är att forskaren går ut i 
verkligheten utan förväntningar, samlar in information och systematiserar de data som de 
har fått in. Med utgångspunkt från en sådan ansats formuleras sedan teorierna. Målet är 
att ingenting ska begränsa vilken information forskaren samlar in (Jacobsen, 2002). 
 
Kvalitativa metoder betonar ofta närhet som en viktig faktor för att förstå andra 
människors uppfattning av verkligheten. Kvantitativa ansatser har kritiserats för att 
förenkla människor till objekt och på så sätt skapa ett stort avstånd mellan forskare och 
undersökta, vilket leder till att det är svårt att få förståelse. Närheten är nödvändig för att 
känna till de undersöktas verklighet, medan avståndet är viktigt för att sätta in denna 
uppfattning i ett bredare perspektiv (Jacobsen, 2002). 
 
En del problemställningar kräver ofta en metod som får fram nyanserade data, går på 
djupet, är känslig för oväntade förhållanden. Detta medför ofta ett behov av att 
koncentrera sig på några få undersökningsenheter, detta kallas ett intensivt upplägg. Här 
lämpar sig insamling av kvalitativ datainsamling (Jacobsen, 2002).  
 
Med tanke på ovanstående fakta ansåg vi att en kvalitativ ansats passade vår 
problemställning bäst, då vi ville gå på djupet i vår undersökning. Induktiv ansats passade 
bra då vi inte ville begränsa den information vi fått fram. Vi ville att våra intervjuer 
skulle vara så öppna och ingående som möjligt.  

3.2 Litteraturgenomgång 
Då vårt område var relativt outforskat var det svårt att hitta relevant litteratur inom 
ämnet. Trots detta fann vi pålitliga källor som täckte det mesta inom den teoretiska 
referensramen. Denna information hittade vi dels genom sökningar i olika databaser så 
som Hulda, Affärsdata, Artikelsök, Halmstad Stadsbibliotek och Libris. Vi använde oss 
även av kurslitteratur som berör ämnet och vi sökte efter liknande uppsatser i högskolors 
och universitets egna databaser.  

3.3 Empirisk studie 

3.3.1 Val av företag och respondenter 
Vi valde att inrikta oss på de tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö.  
För att få ett brett perspektiv kontaktade vi två företag, JM AB och NCC Construction i 
respektive stad. Företagen bedriver liknande verksamhet men deras syn på budgivning 
och försäljning skiljer sig åt både inom respektive koncern och mellan företagen. Valet 
att ha två företag i samma stad grundar sig på att vi ville se samband och skillnader 
mellan både städerna och företagen.  
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Vi kontaktade ovanstående företag och fick på så sätt tag på den mest lämpade och 
kunniga personen inom området i respektive stad och företag. Om vi fann att vårt val av 
respondenter eller företag inte räckte till, skulle vi att utöka våra intervjuer med 
ytterligare ett företag i varje stad. 

3.3.2 Metod för datainsamling 
Vi skapade intervjuguiden utifrån vår teoretiska referensram för att vara säkra på att alla 
områden omfattades. Detta frågeformulär skickade vi ut till våra respondenter i 
respektive stad och företag. Valet att göra skriftliga intervjuer gjorde vi av praktiska skäl 
då det inte skulle vara möjligt att göra personliga intervjuer med samtliga företag då de 
var geografiskt utspridda över landet. Vi valde att göra skriftliga intervjuer och vi såg inte 
några problem med att dessa inte skulle ge oss det djup vi var ute efter i intervjuerna. Om 
det skulle uppstå ytterligare frågor för att vi skulle kunna fördjupa oss i ämnet hade vi 
fortfarande kontakt med företagen efter intervjuerna och kunde återkomma med 
följdfrågor. 
 
De konsekvenserna vi såg när vi använde oss av skriftliga intervjuer var att närheten som 
uppstår vid en muntlig intervju uteblev då vi inte kunde ställa naturliga följdfrågor. 
Ytterligare insåg vi att skriftliga intervjuer tog längre tid då det var svårt att få våra 
intervjupersoner att svara inom en bestämd tid. Trots detta ansåg vi att de svar vi fick in 
var de vi behövde för att kunna sammanställa en analys och komma fram till en slutsats. 
Efter första intervjun hade vi följdfrågor till vissa av företagen, vilka vi då kontaktade 
igen och fick de svar vi behövde. 

3.3.3 Metod för dataanalys 
Den information vi fick in från intervjuerna beskrev och sammanställde vi på ett så 
opartiskt sätt som möjligt. Om vi saknade någon information eller om någon del var 
ofullständig utökade vi informationen genom fler frågor alternativt fler respondenter för 
att se ett tydligare mönster. När vi hade tillräckligt med material började arbetet med att 
jämföra respondenternas svar med varandra och mot teori inom ämnet. Målet med detta 
var att systematisera upplysningarna och utifrån detta tolkade och fann vi likheter för att 
generalisera.  

3.3.4 Trovärdighet 
Tillförlitligheten i de skriftliga källorna vi använde oss av i den teoretiska referensramen 
ansåg vi vara stor. De teorier vi använde oss av är väl accepterade inom respektive 
användningsområden och omdiskuterade i de flesta böcker inom ämnet.  
Pålitligheten i empirin tror vi är relativt hög men man får ta hänsyn till att företag vill 
framställa sina företag på ett positivt sätt. Vi anser att trovärdigheten i personernas 
kunnande är hög och att de ger oss en så rättvisande bild som möjligt.  
 
Vår tanke var att ha med sex företag i vår studie men på grund av ett bortfall fick vi bara 
intervjusvar från fem företag. Vi ser inte detta som något problem då den information vi 
erhållit är tillräcklig för att se samband och skillnader.   
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4 Empiri 
NCC Construction  
NCC koncernen är ett av de ledande företagen på den nordiska marknaden inom 
bostadsprojektutveckling. NCC Construction Sverige är en del av NCC koncernen, och är 
verksamt inom hus- och anläggningsbyggande, bostadsbyggande, boendeutveckling samt 
service. NCC Boende Sverige bildar en egen enhet inom NCC Construction Sverige och 
ansvarar för hela boendeaffären från idé till färdig bostad (Årsredovisning NCC 2006).  
 
JM AB  
Det börsnoterade företaget JM AB är ett av Nordens ledande företag inom 
projektutveckling av bostäder och bostadsområden. Deras verksamhet är främst inriktad 
på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen i Sverige, Norge, Danmark, Finland och 
Belgien. (Årsredovisning JM AB 2006) 

4.1 Stockholm 

4.1.1 NCC Construction  
Prissättning 
Vid fastställning av försäljningspriserna på de nyproducerade bostadsrätterna studerar 
och jämför NCC Boende andrahandsmarknaden. De studerar även konkurrerande 
nybyggnadsprojekt och egna projekt i samma eller liknande område. De försöker på så 
sätt göra en uppskattning av hur prisutvecklingen kommer att se ut de följande ett till två 
åren eftersom det är då bostadsrätterna ska vara färdigställda. Försäljningspriserna ska 
täcka investeringskostnaden för projektet. Rangordning sker av objekten med hänsyn till 
attraktivitet i form av balkong, väderstreck, fri gavel, störande ljud, utsikt, våningsplan 
m.m. 
 
Försäljning 
Vid försäljning av de nyproducerade bostadsrätterna använder sig företaget av ett 
intresseregister där spekulanterna anmäler sig till de olika projekten. Vid 
försäljningsstarten bjuder NCC Boende in de spekulanter som finns anmälda i detta 
intresseregister till en VIP visning. Efter ett antal veckor går företaget ut till allmänheten 
genom att annonsera om byggstart.  
”Vid våra visningar är det principen först till kvarn som gäller, vi numrerar de 
intresseanmälningar vi får och bearbetar dem i turordning.”  
 
Det urvalet som NCC Boende använder sig av anser de fungerar bra under förutsättning 
att intresseregistret uppdateras regelbundet.  
”Det är inte ovanligt att kunder väldigt tidigt anmäler intresse till många olika projekt och 
det kan ta flera år innan säljstarten ska ske.” 
 
Företaget ser det som en stor fördel att kunden vet priset redan från början och på så vis 
blir det inga obehagliga överraskningar under försäljningen, så som kraftiga 
prisstegringar.  
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Budgivning   
NCC Boende använder sig vanligtvis inte av budgivning vid försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter, vilket beror på att innan försäljningen startar måste 
företaget upprätta en ekonomiskplan som ska godkännas av Boverket. I och med att den 
ekonomiska planen görs fastställs ett pris som bostadsrätterna ska säljas för. 
 
NCC Boende tar försäljningsansvaret och köper eventuellt osålda bostadsrätter sedan 
bostadsrättsföreningen tagit över det ekonomiska ansvaret för föreningen. NCC Boende 
betalar även årsavgiften till föreningen tills det att lägenheterna är sålda. När NCC 
Boende i sin tur säljer lägenheterna öppnas en möjlighet för att använda sig av 
budgivning.   
 
Marknad   
NCC Boende har ”till viss del” märkt av att den ökade efterfrågan påverkat 
prissättningen. Dock har den ökade efterfrågan inte lett till några ändringar i det 
urvalssystem de använder sig av. 
NCC Boende tror att trenden med ökade priser och efterfrågan på bostadsrätter kommer 
att hålla i sig men inte i samma takt som för tillfället. En effekt av den ökade efterfrågan 
tror företaget är att det ”skapar en större efterfrågan även på nyproduktion med nya 
målgrupper”.  
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4.1.2 JM AB   
Prissättning 
För att fastställa försäljningspriset på de nyproducerade bostadsrätterna använder sig JM 
AB av något som liknar ortprismetoden. ”Bedömning av marknadspriser i befintligt 
bestånd i närområdet med tillägg för att det är nyproducerat.”  
 
Försäljning 
JM AB använder sig av en så kallad VIP-kö för de intresserade. Det kostar 200 kronor 
per år att vara med i kön, som VIP kund får spekulanterna information hemsänt om 
koncernens alla bostadsprojekt och har även förtur till dessa. När alla VIP kunder har fått 
chans att anmäla sitt intresse till en bostad, presenteras projektet för allmänheten via 
annons i dagspress, visningar i visningsbod och/eller Internet.  
  
Det är beroende på hur lång tid en spekulant har varit med i VIP-kön som är avgörande 
för hur långt fram i kön de är.    
 
JM AB anser att det är ”byråkratiskt att hantera VIP-kön, speciellt om det inte är så 
många i kön som köper. Då får vi ingen utdelning på den tidskrävande processen som det 
är hantera kön. Får man däremot många köpare från VIP-kön är det okej.”  
     
Budgivning 
JM AB använder sig av fast pris då de anser det vara ett bra säljargument och att det är en 
av de största fördelarna för kunden med att köpa nyproducerat. En av anledningarna till 
att företaget vanligtvis inte använder sig av budgivning är att den ekonomiska planen 
måste fastställas och godkännas innan de kan upplåta bostadsrätterna. 
 
JM AB har dock använt sig av budgivning då de varit tvungna att köpa upp lägenheter av 
bostadsrättföreningen som inte blivit sålda, vilket är vanligast då lågkonjunktur råder och 
efterfrågan är låg.  
 
Marknad 
JM AB har märkt av den ökade efterfrågan genom att de har haft möjlighet att höja sina 
försäljningspriser. Intresset av att köpa nyproducerade bostadsrätter har också ökat 
kraftigt. 
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4.2 Göteborg 

4.2.1 NCC Construction 
Prissättning 
För att fastställa sina försäljningspriser jämför NCC Construction sina projekt med 
konkurrenterna och tar även hänsyn till läge, standard och pris. De studerar även 
försäljningspriserna på andrahandsmarknaden. 
 
NCC Construction fastställer försäljningspriser på sina nyproducerade bostadsrätter tre 
till sex månader innan försäljningsstart. Vid prissättningen måste företaget ta hänsyn till 
att inflyttningen sker först ett till två år senare och därför beakta prisstegringen. ”Vi 
strävar efter att finna det optimala marknadspriset, d.v.s. det skall uppfattas som attraktivt 
men inte vara alltför lättsålt”.  
 
Försäljning 
NCC Construction brukar meddela om kommande projekt på sin hemsida i ”god tid” 
innan försäljningsstart av bostadsrätterna. Redan då finns det möjlighet för spekulanterna 
att ställa sig i en ”intressekö” för det projekt de är intresserade av. I denna ”intressekö” 
finns inga placeringar, ingen är först eller sist. Detta fungerar mer som ett intresseregister 
än som en kö.  
 
NCC Construction skapar sedan en försäljningsbroschyr och när denna är klar annonseras 
projektet i dagspress, villatidningar mm. Alla som nu har anmält sitt intresse till projektet 
får samtidigt en bokningsblankett hemskickat till sig. Här ifrån gäller först till kvarn, den 
som skickar in sin bokningsblankett först hamnar först i kön. 
 
”Systemet fungerar i stort sett bra för de flesta kunder och är ett enkelt system att hantera 
för företaget” anser NCC Construction.   
 
Budgivning 
Det förekommer ytterst sällan att NCC Construction använder sig av budgivning på 
nyproducerade bostäder”. NCC Constructions affärsidé är att kunden skall veta priset i 
förväg”. För att företaget ska använda sig av budgivning måste det föreligga någon 
speciell anledning. ”I det fall jag personligen varit inblandad i användes budgivning p.g.a. 
att det uppstått meningsskiljaktigheter i bokningsförfarandet. Det fanns flera intressenter 
som ansåg sig muntligen blivit lovade ett hus”. 
 
NCC Construction är övertygade om att det anses som mer seriöst att använda sig av 
fasta försäljningspriser istället för budgivning och det är viktigt för företaget att deras 
kunder känner sig trygga i affären. I och med dessa skäl har NCC Construction för 
närvarande inga planer på att använda sig av budgivning vid försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter. 
 
Marknad 
I svaret på vår intervju framgick inte vad NCC Construction anser om marknaden nu och 
i framtiden. 
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4.2.2 JM AB  

Prissättning  
När JM AB prissätter sina nyproducerade bostadsrätter utgår de alltid ifrån 
marknadspriser. För att få reda på dessa görs en marknadsanalys och utifrån den bedöms 
vilket försäljningspris som ska tas.  
 
Anledningen till att JM AB använder sig av den metoden beror på att företaget är 
börsnoterat och har krav på sig att generera vinst. De anpassar sig också efter den lokala 
marknaden och prissätter efter vad marknaden är beredd att betala. 
 
Försäljning 
Vid försäljning av de nyproducerade bostadsrätterna sker urvalet genom att spekulanterna 
ställer sig i en VIP-kö som kostar 200 kr/år och då får förtur till alla bostadsrätter. Som 
VIP-kund har man möjlighet att påverka sin lägenhet/hus vilket gör att JM AB har 
möjlighet att anpassa sin byggnation och planering efter detta, på så sätt ges både kunden 
och JM AB en unik möjlighet att samarbeta. Som VIP-kund har man möjlighet att 
påverka utseendet på den bostadsrätt man väljer att köpa 
 
Fördelarna med systemet är att spekulanterna inte behöver leta aktivt utan de får 
information om alla bostäder som produceras och säljs. Spontana kunder som inte vill 
ställa sig i VIP-kön får vänta tills försäljningen går ut till allmänheten.      
 
Budgivning 
JM AB använder sig av fasta priser när de säljer de nyproducerade bostadsrätterna. Dessa 
priser bestäms i ett tidigt skede och det är också det pris som gäller tills lägenheten sålts.  
Företaget har möjlighet att köpa lägenheter av bostadsrättsföreningen och sälja dem 
vidare till vilket pris de anser rimligt.  
 
Anledningen till att ett fast pris används är, enligt JM AB, att deras kundrelationer bygger 
på att de alltid har ett fast pris och ingen budgivning. Anledningen till det är att det är 
både ”bättre och tryggare” för kunden.  
 
Marknad 
JM AB har märkt av den ökade efterfrågan på bostadsrätter genom bland annat att VIP-
kön har blivit längre och att de kunnat ta ut högre priser. Företaget tror att trenden med 
ökade priser och efterfrågan kommer att stå sig. ”Men i Göteborg måste infrastrukturen 
byggas ut för att utveckla mer bostadsområden. Här måste politikerna prioritera 
utvecklingsprojekt och infrastruktur i allra högsta grad, annars hotar det tillväxten i 
Göteborg. I Malmö så har man lagt ned mycket kostnader på infrastruktur och därigenom 
har man fått möjlighet att bygga flera stora bostadsområden.” 
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4.3 Malmö 

4.3.1 NCC Construction 
Prissättning  
NCC Construction arbetar med marknadsprissättning. ”Vi arbetar i grupp för att hitta rätt 
pris, ansvarig säljare, projektchef, projektledare och marknadschef ingår i denna grupp.” 
Anledningen till att NCC Construction använder sig av denna prissättningsmetod, är att 
de anser att de viktigaste parametrarna för att sätta rätt pris är erfarenhetsåterföring från 
tidigare projekt och bred marknadskunskap. 
 
Försäljning 
I god tid innan försäljningsstart skickar företaget ut försäljningsbroschyrer, prislista och 
övrigt försäljningsmaterial till de spekulanter som anmält sitt intresse till aktuellt projekt. 
Anmälning till projekten kan göras via NCC Construction hemsida, eller via 
direktkontakt med företagets säljare. De som anmält intresse har sedan förtur till 
bostadsrätterna, då NCC Construction annonserar ut lägenheterna till allmänheten först 
efter det att deras intresseregister har haft möjlighet att boka sitt ”drömboende”.  
 
NCC Construction ser fördelar med det försäljningssystem de använder då det är ”ett 
smidigt sätt där alla får samma möjlighet att hitta sin drömbostad”. Det kräver även lite 
administration. En nackdel med systemet är enligt NCC Construction att spekulanterna 
lätt kan gå miste om ”sin” lägenhet om de har otur och inte kommer fram i telefon i tid. 
 
Budgivning    
NCC Construction säljer vanligtvis till fast pris, deras visningshus/visningslägenheter 
säljs via budgivning. Visningslägenheterna visas under en öppen visning under helgen 
och under följande vecka sker budgivning och affären avslutas senast fredag samma 
vecka. Det pris de får vid budgivningen används som en indikation på marknadspriset. 
 
NCC Construction anser att nackdelarna med budgivning är att det är stressigt för 
kunderna och att det är ”lite oseriöst”. Fördelarna med fast pris är att kunderna känner sig 
trygga, de kan göra en klar budget vilket gör att spekulanterna ”inte bjuder över sina 
tillgångar som är lätt i budgivning.” 
 
Företaget ser en möjlighet till att använda sig av budgivning vid försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter vid en uppåtgående marknad där det finns möjlighet att få ut 
ett högre försäljningspris.  
 
Marknad 
NCC Construction påpekar att det är marknaden som styr prissättningen och när det är 
stor efterfrågan ökar självklart priserna. Företaget tror att det kommer ske en fortsatt 
prisökning i storstadsregionerna men inte i ”samma hysteriska takt som de senaste åren”. 
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5 Analys  

5.1 Prissättning 
Gemensamt för företagen är att de prissätter sina nyproducerade bostadsrätter utifrån 
andrahandsmarknaden samt marknadspriser. Majoriteten av företagen använder sig då av 
jämförelseobjekt i närområdet. Det anser vi utifrån teorin kan liknas med ortprismetoden.  
”Ortprismetoden innebär att värdet på fastigheten bedöms utifrån betalda priser för 
likartade fastigheter på en fri och öppen marknad inom området” (Persson, 2005). 
Nackdelen med att använda metoden, är att den kan ge en missvisande bild då det ibland 
är svårt att hitta bra jämförelseobjekt.  
 
Även om företagen använder sig av andrahandsmarknaden som en indikator för att 
bestämma försäljningspriset på de nyproducerade bostadsrätterna, kan det vara svårt att få 
fram rättvisande siffror som ska ligga till grund för försäljningspriset.  
 
Vissa av företagen har sålt ett fåtal av sina nyproducerade bostadsrätter med hjälp av 
budgivning för att få en indikation på marknadspriserna. Detta anser vi ger en mer 
tillförlitlig bild av vad bostadsrätterna är ”värda” för spekulanterna, då jämförelseobjektet 
är nästintill identiskt med försäljningsobjektet. 
 
Alla företagen har krav på sig att generera vinst, de kan därför inte sälja de 
nyproducerade bostadsrätterna till lägre försäljningspriser än att de täcker kostnader och 
vinst, även om marknadspriserna för tillfället skulle vara låga. Lind och Persson (2005) 
påstår att byggföretagen oftast beslutar om nyproduktion när företaget bedömer att det 
framtida förväntade priset ligger över de förväntade kostnaderna för att bygga. Det är 
dessa faktorer som är avgörande för hur mycket som byggs i de fall nybyggnationen styrs 
av ekonomiska faktorer. 

5.2 Försäljning   
Vid försäljningen av nyproducerade bostadsrätter skiljer sig företagens urval av kunder 
åt. JM AB använder sig av ett VIP-kösystem som de intresserade får betala för att delta i 
och får där igenom förtur till visningar på samtliga projekt gentemot allmänheten. Det är 
tiden spekulanterna varit registrerad i VIP-kön som avgör hur långt fram i kön de är 
placerade.  
 
NCC Construction i Stockholm och Malmö har ett system där spekulanterna anmäler sitt 
intresse till varje projekt och har på så sätt förtur till visningarna på projekten gentemot 
allmänheten. NCC Construction i Göteborg arbetar inte på samma sätt som NCC 
Construction i Stockholm och Malmö, då de inte använder sig av förturssystem. NCC 
Construction i Göteborg använder sig av först till kvarn vid bokning och inte hur lång tid 
spekulanten varit registrerad i intresseregister.  
 
JM AB i Göteborg menar att en av fördelarna med deras kösystem är att kunderna inte 
behöver söka aktivt efter information om projekt utan får den tilldelad sig. Nackdelarna 
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är att spekulanterna kan stå flera år i kö innan försäljningen ens har börjat och det kan 
vara småsaker som att inte komma fram på telefon som kan vara avgörande för om 
spekulanten får ”sin” lägenhet eller inte. 
 
JM AB i Stockholm anser att VIP-kön kan vara tidskrävande att hantera och risken finns 
att företaget inte får någon utdelning av nedlagd tid, om det är få i kön som köper en 
bostadsrätt.  
 
Som man kan se i teorin är kösystemen till hjälp för byggföretagen att skapa en 
turordning bland spekulanterna på de nyproducerade bostadsrätterna. Fördelarna med 
kösystemen är många för företagen då det genererar ett stort kundregister och de kan se 
hur många spekulanter de har till varje projekt.  
 
Vi ser en nackdel i att kunderna inte har någon möjlighet att påverka sin plats i VIP-kön. 
Det borde intressera företagen mer, då de hävdar att kösystem är för kundens bästa och de 
påpekar att det är frivilligt att stå med i VIP-kön. De kunder som står utanför kön har 
dock nästan ingen chans att få köpa en bostadsrätt, vilket gör att det blir som ett tvång att 
gå med i VIP-kön.  
 
Vi tror att anledningen till att många av företagen använder sig av kösystem är att de 
anser att de är ”smidigare”, seriösare samt kräver mindre administration. Budgivning 
kräver mer arbete då en intern alternativt extern person måste ta emot och jämföra bud 
tills de slutligen får fram en köpare. När NCC Construction i Malmö har använt sig av 
budgivning har processen varit slutförd på en vecka, vilket visar att det inte behöver ta så 
lång tid. Vi tror att företagen skulle få tillbaka den kostnad de lagt ner i tid, då de kan får 
ut ett högre försäljningspris per lägenhet. 
 

5.3 Budgivning 
Företagen använder sig vanligtvis inte av budgivning vid försäljning av nyproducerade 
bostadsrätter, på grund av att de innan försäljningen startar måste upprätta en 
ekonomiskplan som ska godkännas av Boverket. För att göra denna ekonomiska plan 
måste ett pris fastställas. Det utesluter inte budgivning då företagen har möjlighet att köpa 
bostadsrätterna av bostadsrättsföreningen till ett fast pris för att sedan sälja dem med 
hjälp av budgivning.  
 
Vissa av företagen har köpt en eller två lägenheter av bostadsrättsföreningen för att 
använda dessa som visningslägenheter. När företagen sedan säljer visningslägenheterna 
har de använt sig av budgivning. 
  
Flera av företagen har också köpt/tagit över eventuellt osålda lägenheter av 
bostadsrättsföreningen och sedan sålt dem med budgivning. Det här gör företagen som 
Isacson (2006) nämner i teorin för att bostadsrättsföreningen inte ska behöva bära den 
ekonomiska belastningen för de osålda lägenheterna. 
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Företagen påpekar att det är tryggare för kunden med fast pris då de kan planera sin 
ekonomi bättre och då minskar riskerna för att spekulanterna bjuder över sin budget. 
Flera av företagen menar också att fast pris är ett bra säljargument då kunderna slipper en 
långdragen budgivningsprocess. 
  
Dagens kösystem gör det omöjligt för kunderna påverka sin plats. Om företagen istället 
använder sig av budgivning kan de spekulanter som vill bjuda ”lite extra” för att få köpa 
just den lägenhet de är intresserade av. Det kan anses som orättvist då det istället är de 
spekulanter som kan bjuda högst och inte de som väntat längst i kön som får köpa 
bostadsrätten. Vi kan även se att det finns orättvisor med dagens kösystem där 
spekulanterna inte får någon möjlighet att betala det de vill för bostadsrätten, därmed går 
företaget också miste om ett högre försäljningspris. Det borde vara av intresse för 
företagen både med tanke på vinst och kundrelationer. 
 
Vissa av de företag vi intervjuat kan tänka sig att använda budgivning även vid ordinarie 
försäljning, ifall efterfrågan fortsätter att öka och det finns möjlighet att få ut ett högre 
försäljningspris.  
 
Budgivning skulle kunna leda till att försäljningspriserna i vissa områden och på vissa 
bostadsrätter stiger kraftigt men som Lind och Persson (2005) skriver så anpassar sig 
efterfrågan och priser efter varandra och skapar en marknadsjämvikt. När priserna stiger 
så minskar efterfrågan och på sikt pressas priserna ner igen. Största fördelen med 
budgivning är att spekulanterna får en möjlighet att betala det pris som de tycker att 
bostadsrätten är värd och på så sätt få sitt drömboende.  
 
När företagen använder sig av fast pris i en högkonjunktur som råder idag, finns det 
möjlighet för privatpersoner att köpa nyproducerade bostadsrätter och sedan sälja dem 
vidare på en gång med hjälp av budgivning. Det kan ske redan innan byggstart och på så 
sätt kan privatpersonerna göra en vinst, en vinst som företagen på samma sätt skulle 
kunna få ut genom att köpa lägenheterna av bostadsrättföreningen och sedan sälja de med 
hjälp av budgivning. Nackdelarna är att det kan vara en risk för företagen att investera i 
bostadsrätterna och inte veta hur mycket de kommer att få för bostadsrätterna vid 
budgivningen.  

5.4 Marknad  
Alla företagen har märkt av en ökad efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter genom 
att köerna har blivit längre och försäljningspriserna högre. Efterfrågan har dock inte 
påverkat företagens kösystem, utan de fungerar på samma sätt som när efterfrågan är 
lägre än vad den är nu. Företagen är överens om att efterfrågan på nyproducerade 
bostadsrätter kommer att stå sig den närmaste tiden. Ett av företagen påpekar att det inte 
bara är efterfrågan som styr hur mycket de nyproducerar, utan att det även städerna som 
måste anpassa sig i fråga om infrastruktur och nya bostadsområden. 
 
Som påvisats i teorin så har priserna på marknaden stigit stadigt de senaste åren vilket 
beror på den höga efterfrågan. Som vi ser det är det den höga efterfrågan som gör det 
möjligt att använda sig av budgivning vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter och 
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på så sätt göra större vinst. Det finns inget som tyder på en kraftig nedgång av efterfrågan 
på nyproducerade bostadsrätter. Det vi tror skulle kunna stoppa efterfrågan är om 
Riksbanken höjer räntorna och det blir dyrare att låna och färre har råd att köpa 
bostadsrätt. 
 
Kösystemen som företagen använder sig av påverkas inte av efterfrågan, företagen kan 
dock dra nytta av att se hur många intresserade de har per objekt och på så sätt kunna 
höja sina försäljningspriser.  
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6 Slutsats 
Prissättning 
De flesta av företagen använder sig av andrahandsmarknaden som en indikator för att 
bestämma försäljningspriset på de nyproducerade bostadsrätterna. Vi anser att detta 
tillvägagångssätt lätt kan leda till missvisande försäljningspriser då det kan vara svårt att 
jämföra nyproducerat med äldre bostadsrätter. 
 
Några av företagen har sålt ett fåtal av sina bostadsrätter med budgivning för att få fram 
ett försäljningspris som sedan ligger till grund för hela projektet. Det ger mer rättvisande 
priser då jämförelseobjektet är nästintill identiskt med försäljningsobjektet, till skillnad 
från då man använder sig av andrahandsmarknaden som jämförelseobjekt. 
 
Enligt vårt tycke vore det bättre att använda sig av budgivning vid försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter då köparna får möjlighet att själva avgöra vad bostadsrätten 
är värd. På så sätt får köparna den lägenhet de vill ha till det pris som de anser är rätt och 
företaget slipper att sköta det administrativa arbetet som prissättning medför.  
 
Försäljning 
Av de företag som vi intervjuat använder samtliga någon typ av kösystem där de ser hur 
många spekulanter de har på respektive objekt. Enligt företagen vi intervjuat är 
anledningen till att de använder sig av kösystem att det är smidigare och seriösare.  
 
Vi tror att den största anledningen är att det kräver mindre tid och arbete från företagens 
sida att använda sig av kösystem och inte budgivning. Dels p.g.a. att företagen använts 
sig av kösystem en längre tid och det har blivit ett rutinmässigt arbete. Vi tror också att 
det finns en viss rädsla för att pröva ett nytt försäljningssätt då det i början kan kräva 
mycket tid och nya rutiner. En lösning på detta problem skulle vara att anlita ett externt 
mäklarföretag som har den kunskap och erfarenhet som krävs. 
 
Budgivning  
En anledning till att företagen inte använder sig av budgivning i större utsträckning är att 
försäljningspriserna ska sättas innan produktionen påbörjas på grund av den ekonomiska 
planen, vilket inte utesluter budgivning.  
 
När företagen vill använda sig av budgivning medför det att de får köpa bostadsrätterna 
av bostadsrättföreningen för att sedan sälja dem med budgivning. Det kan ta längre tid än 
vid försäljning med fast pris. Företagen måste då ha pengar låsta i de bostadsrätter de 
köper av föreningen under den tid det tar att sälja dem med budgivning.  
 
Många av de företagen vi intervjuat har inställningen att budgivning tar lång tid men när 
NCC Construction i Malmö har använt sig av budgivning har processen varit slutförd på 
en vecka. Det här visar att budgivning kan vara ett snabbt och smidigt alternativ till 
kösystem.  
 



 28 

Vi anser att den största anledningen till att företagen inte använder sig av budgivning vid 
försäljning är företagens egen inställning till budgivning. Den negativa inställningen 
delar de med sig av till kunderna genom att lova ett seriösare försäljningssätt genom att 
använda sig av fast pris. Genom att använda sig av det här säljargumentet blir det svårt 
för företagen att helt eller delvis övergå till försäljning med budgivning.  
 
För att företagen ska kunna använda sig av budgivning krävs att de får en positiv bild av 
budgivning som de förmedlar till kunderna. Det skulle kunna genomföras genom att 
företagen säljer ett fåtal lägenheter med budgivning för att successivt öka förtroendet för 
den här typen av försäljningssätt. 
  
Marknad 
Några av företagen vi intervjuat kan tänka sig att använda sig av budgivning i framtiden 
de påpekar dock att den höga efterfråga måste stå sig. Med tanke på det här argumentet 
tycker vi att de borde ha använt sig av budgivning tidigare då efterfrågan på bostäder har 
varit väldigt hög de senaste åren.  
 
När företagen använder sig av fast pris i en högkonjunktur som råder idag, finns det 
möjlighet för privatpersoner att köpa nyproducerade bostadsrätter och sedan sälja dem 
vidare på en gång med hjälp av budgivning. Det här kan ske redan innan byggstart och på 
så sätt kan privatpersonerna göra en ekonomisk vinst. Denna vinst skulle företagen kunna 
få ut genom att köpa lägenheterna av bostadsrättföreningen och sedan sälja de med hjälp 
av budgivning. Nackdelarna är att det kan vara en risk för företagen att köpa 
bostadsrätterna när de inte vet hur mycket de kommer att få ut vid försäljning med 
budgivning. Med dagens efterfrågan tror vi inte att det är några problem för företagen att 
göra en ekonomisk vinst då de med försäljning genom budgivning kan få ut ett betydligt 
högre försäljningspris. 
 
Slutkommentar 
Vi har kommit fram till att det är fullt möjligt att använda sig av budgivning vid 
försäljning av nyproducerade bostadsrätter. Som vi ser det behöver inte det ena utesluta 
det andra, budgivning kan vara ett komplement till fast pris. Vårt råd till företagen är att 
använda sig av budgivning på de mest eftertraktade bostadsrätterna, då det kan ge en 
större ekonomisk vinst än vid försäljning med fast pris. 
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7 Fortsatt forskning 
Det som skulle vara intressant att forska vidare i inom detta område är kundernas syn på 
budgivning vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter. Fortsatt forskning skulle 
kunna göras med en kvantitativ ansats och kan på så sätt få ett generellt intryck av vad  
byggföretagen anser om budgivning av nyproducerade bostadsrätter.  
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Bilaga 1 
 
Prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden i Stockholms län mellan 1996 och 2005 
(mäklarstatistik.se) 
 

 
Priserna i Stockholms län har som i övriga Sverige stigit stadigt 
 
Mäklarstatistik. Prisutvecklingen i Stockholm, historik. Uppladdad 24 april, 2007, från 
http://www.maklarstatistik.se/01/01_h.htm  
 
 
Prisutvecklingen i Stockholm under en tremånaders period 200612-200702 
(mäklarstatistik.se) 
 

 

  

Det markerade området visar utvecklingen under en tremånadersperiod. 
Trots tidigare upp- och nedgångar, har priserna de senaste månaderna gått uppåt igen. 
 
Mäklarstatistik. Prisutvecklingen i Stockholm. Uppladdad 24 april, 2007, från 
http://www.maklarstatistik.se/01/01_3.htm 
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Prisutvecklingen i Göteborg åren 1996-2005 (mäklarstatistik.se) 
 

 
Bostadsrättspriserna i Göteborg har stigit i snabbare takt en vad de genomsnittliga 
priserna för Sverige har gjort.  
 
Mäklarstatistik. Prisutveckling i Göteborg, historik.  Uppladdad 24 april, 2007, från 
http://www.maklarstatistik.se/14/1480_h.htm    
 
 
Prisutvecklingen i Göteborg under en tre månadersperiod 200611-200702 
(mäklarstatistik.se) 

 

 

Det markerade området visar utvecklingen under en tremånadersperiod. 
Trots tidigare nergångar föregående år stiger priserna igen i Göteborg. 
 
Mäklarstatistik. Prisutveckling i Göteborg.  Uppladdad 24 april, 2007, från 
http://www.maklarstatistik.se/14/1480_3.htm   
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Prisutvecklingen i Malmö mellan 1996 och 2005 (mäklarstatistik.se) 

 
 
Mäklarstatistik. Prisutveckling i Malmö, historik. Uppladdad 24 april, 2007, från 
http://www.maklarstatistik.se/12/1280_h.htm 
 
 
 Prisutvecklingen i Malmö under en tremånaders period 200611-200702 
(mäklarstatistik.se) 

 
Det markerade området visar utvecklingen under en tremånadersperiod. 
Till skillnad från Stockholm och Göteborg har priserna i Malmö den senaste tiden 
stabiliserats. 
 
Mäklarstatistik. Prisutveckling i Malmö. Uppladdad 24 april, 2007, från 
http://www.maklarstatistik.se/12/1280_3.htm 
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Bilaga 2 
Hej! 
Vi är tre studerande vid Högskolan i Halmstad som för närvarande skriver vår c-uppsats. 
Ämnet vi vill fördjupa oss i är försäljning av nyproducerade bostadsrätter. Hur denna går 
till, prissättning och tillvägagångssätt vid försäljning. En stor del av vårt arbete bygger på 
att utreda varför inte budgivning används i större utsträckning vid försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter. 
Nedan följer ett antal frågor som vi hoppas att ni kan svara på så utförligt som möjligt. 
Dessa frågor har skickats ut till två större företag i följande städer, Stockholm, Göteborg 
och Malmö. 
Svaren på frågorna kommer att användas i vår c-uppsats som underlag för empiri och 
analys. 
 
Prissättning 
Fråga 1: Beskriv kort hur ni går tillväga för att fastställa försäljningspriserna på de 
nyproducerade bostadsrätterna?  
 
 
 
 
Fråga 2: Hur kommer det sig att ni valt att använda er av denna prissättningsmetod? 
 
 
 
 
Försäljning  
Fråga 3: Hur går det till vid försäljning av era nyproducerade bostadsrätter idag? 
 
 
 
 
Fråga 4:Hur fungerar urvalet av spekulanter? Hur gör man som intresserad för att få köpa 
en bostadsrätt? Finns det exempelvis ett kösystem? 
 
 
 
 
Fråga 5: Hur upplever ni att urvalssystemet som används idag fungerar för era kunder och 
för företaget?  
 
 
 
 
Fråga 6: Vad anser ni vara fördelarna respektive nackdelar med det urvalssystem ni 
använder? 
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Budgivning 
Fråga 7: Har ni vid något tillfälle använt er av någon slags budgivning vid försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter? Om nej, hoppa till fråga 12 
 
 
 
 
Om ni använt/använder er av budgivning, besvara dessa frågor 
 
Fråga 8: Hur ser budgivningsprocessen ut i erat företag? Anlitar ni ett utomstående 
företag eller sköter ni budgivningen själva?  
 
 
 
 
Fråga 9: I vilka försäljningssammanhang använder ni er av budgivning av nyproducerade 
bostadsrätter? Vad var anledningen till att ni började använda er av budgivning? 
 
 
 
 
Fråga 10: Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med budgivning vid försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter?  
 
 
 
 
Fråga 11: Känner ni att det är lönsamt, tidsmässigt och/eller vinstmässigt att använda sig 
av budgivning vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter? Kommer ni använda er av 
budgivning även i framtiden? 
 
 
 
 
Om ni inte använt er av budgivning besvara dessa frågor 
 
Fråga 12: Vad är anledningen till att ni inte använt er av budgivning vid försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter? Har ni övervägt att använda er av budgivning? 
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Fråga 13:Finns det några faktorer som skulle kunna få er att använda er av budgivning 
vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter? 
 
 
 
 
Fråga 14: Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med användning av budgivning vid 
försäljning av nyproducerade bostadsrätter?  
 
 
 
 
Fråga 15: Vilka är de största anledningarna till att ni inte använder er av budgivning vid 
försäljning av nyproducerade bostadsrätter? 
 
 
 
 
Marknaden 
Fråga 16: Hur har prissättningen på nyproducerade bostadsrätter påverkats av den ökade 
efterfrågan? 
 
 
 
 
Fråga 17: Hur har ert urvalssystem påverkats av den ökade efterfrågan på bostadsrätter? 
 
 
 
 
Fråga 18: Tror ni att trenden med ökade priser och efterfrågan på bostadsrätter kommer 
att hålla i sig? Vilka effekter tror ni att detta kan få för er fortsatta försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter? 
 
 
 
  
Tack för eran medverkan  
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Göransson, Sara Hultberg, Ida Johansson 
 
 
 
 
 


