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Abstract  
The price development of housing in Sweden has long been a success story for sellers. 

With low interest rates, high demand and limited supply the prices have risen. Since 

the fall of 2017, the market uncertainty has grown. Prices are falling, demand decreases, 

and housing developers get harder to sell their newly produced homes, which in the 

long run can lead to reduced housing production. The potential reduction in production 

is a problem in Sweden because of the current housing shortage. Buying a newly 

created home by a developer differs largely from buying an already existing home by 

an individual on the succession market. The price is fixed (without bidding) and the 

agreement is often written long before access to the residence is granted. This report 

examines whether a new product in the housing market, the market guarantee, can lead 

to maintaining the production during times of uncertainty. Market guarantee is a 

product issued by housing developers to reduce uncertainty about the fluctuation of the 

housing prices during production. The product serves as a guarantee, which gives the 

buyer compensation for the value of the dwelling during the period between pre-

contract and access. Buyers concerned about price falls are often afraid to commit to a 

newly produced home that they won’t get access to for a long time.  

   

The method of the thesis consists of a literature study and a qualitative study with the 

purpose of examining market guarantee's impact, risks and success factors. The 

qualitative data has been collected through an interview study with housing 

development companies operating in Stockholm and two of Sweden's largest banks. As 

with other assets, the price for homes varies. The housing market is characterized by 

periods of rising / falling prices which create cycles. During the period when prices rise 

uncontrollably, prices are characterized by overvaluation, the market strongly believes 

in continued price increase. When the market then turns into macroeconomic disorders, 

market expectations change completely and underestimate prices instead. The report 

shows that the need for the market guarantee exists when there is uncertainty in the 

housing market, which may vary depending on geographical location and customer 

segments. If the population is worried about price falls, they often wait to buy newly 

produced homes, to the greatest extent when there is a long time for access. This is 

largely due to psychology, the medias negative headlines have increased the fear of 

falling prices. In those cases, the market guarantee is a product that is needed, and is 
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today the only solution that addresses the concerns about price falls. What speaks for 

that the market guarantee will have a positive effect on sales is that the guarantee 

addresses the psychological concerns of consumers by shifting the risk to the housing 

company, and the risk is also greatest at an early stage of the construction process. The 

report shows that in some cases the sales will be kept up, and thus also the production 

to a certain extent.  
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Sammanfattning  
Prisutvecklingen på bostäder i Sverige har under lång tid varit en framgångssaga för 

säljare. Med låga räntor, stor efterfrågan och begränsat utbud har priserna stigit. Sedan 

hösten 2017 har en oro utvecklats på bostadsmarknaden. Priserna sjunker, efterfrågan 

minskar och byggföretag får svårare att sälja sina nyproducerade bostäder, vilket i 

förlängningen kan leda till minskad bostadsproduktion. Den potentiella minskningen 

av bostadsproduktion är ett problem då det råder bostadsbrist i Sverige. Att köpa en 

nyproducerad bostad av en byggherre skiljer sig till stora delar från att köpa en redan 

befintlig bostad av en privatperson på successionsmarknaden. Priset är fast (utan 

budgivning) och avtalet skrivs ofta lång tid innan tillträde till bostaden beviljas. Denna 

rapport undersöker om en ny produkt på bostadsmarknaden, marknadsgarantin, kan 

leda till att produktionen hålls uppe under tider med osäkerhet. Marknadsgarantin är en 

produkt som ges ut av bostadsutvecklare för att minska konsumentens risk kring 

bostadens prisutveckling under produktionstiden. Produkten fungerar som en garanti, 

som ger köparen ersättning om bostadens värde sjunker under tiden mellan 

förhandsavtal och tillträde. Köpare som är oroade för prisfall är ofta rädda för att teckna 

sig för en nyproducerad bostad med tillträde långt fram i tiden. 

 

Metoden för examensarbetet utgörs av en litteraturstudie samt en kvalitativ studie med 

syfte att undersöka marknadsgarantins effekter, risker och framgångsfaktorer. Den 

kvalitativa data har samlats in genom en intervjustudie med bostadsutvecklingsbolag 

verksamma i Stockholm samt två av Sveriges största banker. Precis som för andra 

tillgångar varierar priset i bostäder, bostadsmarknaden kännetecknas av perioder av 

stigande/fallande priser vilket skapar cykler. Under den period där priser stiger 

okontrollerbart är priserna karakteriserade av övervärdering. Marknaden har stark tro 

på fortsatt ökning av priset. När marknadens sedan vänder på grund av 

makroekonomiska rubbningar ändrar sig marknadens förväntningar helt och 

undervärderar priserna istället. Resultatet från denna rapport visar att behovet för 

marknadsgarantin finns när det råder osäkerhet om prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden, det kan variera beroende på geografiskt läge och kundsegment. Om 

befolkningen är oroade för prisfall avvaktar de ofta med att köpa nyproducerade 

bostäder, i störst grad när det är lång tid till tillträde. Det beror till stor del av psykologi, 

vilket media har bidragit till då de drivit upp en rädsla för prisfall. I de fallen är 
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marknadsgarantin en produkt som behövs, den är idag den enda lösningen som hanterar 

oron för prisfall. Det som talar för att marknadsgarantin kommer ha en positiv effekt 

på försäljningar är att garantin hanterar den psykologiska oron som finns hos 

konsumenter genom att risken flyttas till bostadsbolaget, risken är dessutom som störst 

i ett tidigt skede av byggprocessen. Rapporten visar att försäljningen kommer hållas 

uppe i de fallen, och därmed i förlängningen även produktionen till viss del. 
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Förord  
Med detta arbete avslutar vi våra studier vid Lunds Tekniska Högskola och 

civilingenjörsutbildningen i lantmäteri. Examensarbetet har genomförts våren 2018 

vid institutionen för fastighetsvetenskap på LTH i samarbete med Valueguard.  

 

Vi vill först tacka Ingemar Bengtsson som har varit vår handledare hela våren. Han 

har hjälpt oss mycket med att se marknadsgarantin ur flera perspektiv som vi till en 

början inte tänkt på men som varit centrala för att förstå effekterna. Vi vill även tacka 

Lars-Erik Eriksson på Valueguard som föreslog idén att skriva om marknadsgarantin. 

Han har även hjälpt oss med nya infallsvinklar och dessutom hjälpt oss med kontakter 

på bostadsbolag.  

 

Att skriva examensarbete har periodvis varit väldigt tufft men vi känner att det 

samtidigt har varit väldigt lärorikt och intressant. Studietiden i Lund har varit 

fantastiskt men nu ser vi fram emot att se vad som väntar härnäst.  

 
Mattias Lundin & Oskar Liljebris 
 
15 Maj 2018 
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1   Inledning    
Detta kapitel syftar till att ge förståelse och inblick i bakgrunden och syftet med 

rapporten. Utöver det ge en överblick över rapportens disposition och tidigare studier 

inom området. 

1.1   Bakgrund    

Prisutvecklingen på bostäder i Sverige har under lång tid varit en framgångssaga för 

säljare. Med låga räntor, stor efterfrågan och begränsat utbud har priserna stigit. 

Bostadsmarknaden skiljer sig från många andra marknader, det är en komplex och trög 

marknad med väldigt många faktorer som påverkar priset. Priserna beror på utbud och 

efterfrågan, som i sin tur bland annat beror av räntenivåer, skuldsättning och bankernas 

utlåningsvilja. Den långa produktions- och planeringsprocessen gör att utbudet inte 

ökar momentant när efterfrågan ökar. Efterfrågan på bostäder har under lång tid ökat, 

främst i storstäder som Stockholm, Malmö och Göteborg. Det har lett till ökad 

bostadsbrist i ett flertal städer under många år samtidigt som kötiderna till 

hyreslägenheter har vuxit kraftigt i storstäderna med Stockholm i framkant. Sedan 

finanskrisen 2008 har räntenivåerna i Sverige varit väldigt låga, reporäntan har varit 

omkring noll procentenheter under långa perioder. Alla dessa faktorer har lett till att 

priserna stigit kraftigt även i inflationsjusterade termer de senaste tio åren, med 

undantag för 2011 då marknaden backade en aning.  

 

Sedan hösten 2017 har en oro utvecklats på bostadsmarknaden. Efterfrågan har 

minskat, priserna sjunkit och byggföretag har fått svårare att sälja sina nyproducerade 

bostäder. Detta kan delvis förklaras utifrån att bostadspriserna innan hösten hade stigit 

till omotiverade höjder, hårdare krav för nya lån infördes och ett ökat utbud av bostäder. 

Det inflationsjusterade fastighetsprisindexet visar på 45 procent ökning i Sverige under 

perioden 2012 till 2017 och 50 procent ökning under samma tidsperiod i Stockholm 

(Ekonomifakta, 2017). Ur ett historiskt perspektiv är det en väldigt kraftig ökning och 

det kan ifrågasättas om det finns underliggande värde som motiverar denna kraftiga 

prisökning. De skärpta kraven för bostadslån har genomförts i två steg där det första 

steget togs 2016 och det andra lagstadgas i mars 2018 med motiveringen att minska 

skuldsättningen. 2016 lagstadgade regeringen amorteringskravet vilket innebär att 
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bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde måste amorteras med minst två 

procent per år. Bolån som uppgår till mellan 50 och 70 procent av bostadens värde ska 

amorteras med minst en procent per år. Det andra steget, som trädde i kraft under 2018, 

innebär att bolån som överstiger fyra och en halv gånger bruttoinkomsten för låntagaren 

ska amorteras med ytterligare en procentenhet. Dessutom har det varit en kraftig ökning 

av nyproducerade lägenheter de senaste åren. Även om de skärpta kraven varit 

motiverade för att sänka skuldsättningen, och den ökade produktionen varit nödvändig 

för att lösa bostadsbristen, har de resulterat i inbromsande effekter på 

bostadsmarknadens priser. 

 

Förväntningarna på prisutvecklingen den närmsta tiden är spridd och osäkerheten är 

fortfarande rådande. Byggbolagen har märkt av oron då de har svårigheter att få sina 

nyproducerade lägenheter sålda. Projekt initieras med så få som hälften eller fler 

lägenheter utan köpare, andra projekt tvingas läggas ner då efterfrågan är för sval vilket 

leder till stora förluster för företagen. Detta medför samhällsekonomiska problem 

eftersom bostadsproduktionen måste fungera i alla tider, bra som dåliga, för att minska 

den rådande bostadsbristen. Det finns därmed ett starkt behov av lösningar som kan 

hålla uppe bostadsproduktionen även under tider med osäkerhet. 

 

1.2   Syfte  

Syftet med denna rapport är att undersöka om en marknadsgarantiprodukt möjliggör 

för att bibehålla produktionsvolymen av nyproducerade bostäder under mer osäkra 

förhållanden.  

 

1.3   Metod  

För att uppfylla syftet, att undersöka om marknadsgarantin kommer leda till bibehållen 

produktionsvolym under osäkra förhållanden, behöver först dess påverkan på 

försäljningen undersökas. Försäljningen är en avgörande faktor för hur mycket bostäder 

som produceras och är därmed relevant aspekt att forska kring för att kunna dra 

relevanta slutsatser kring syftet. Även andra aspekter som behov av marknadsgarantin, 

dess risker, vad som påverkar bostadsproduktion, vad som krävs för att den ska ge 
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önskad effekt och jämförelse av andra produkter är relevant för att bilda en uppfattning 

om vilka effekter marknadsgarantin kommer få. Utifrån detta resonemang resulterar 

det i de sju följande frågeställningarna:  

•   Påverkas mängden byggproduktion av bostadsprisernas utveckling? 

•   När finns det behov av en marknadsgaranti?  

•   Kommer marknadsgarantin ha en positiv påverkan på försäljningar av 

nyproducerade bostäder?  

•   Kommer marknadsgarantin att jämna ut produktionscyklerna? 

•   Vilka är framgångsfaktorerna för att marknadsgarantin som koncept ska bli 

etablerad? 

•   Vad är fördelarna med marknadsgarantin jämfört med redan etablerade 

trygghetserbjudanden på bostadsmarknaden? 

•   Vilka risker finns med införandet av en marknadsgaranti? 

 

Metoden för att samla in data till examensarbetet utgörs av en litteraturstudie samt en 

kvalitativ studie med syfte att undersöka marknadsgarantins effekt, risker och 

framgångsfaktorer. Litteraturstudien har genomförts för djupare teoretisk förståelse av 

marknadsgarantins potentiella påverkan. Kvalitativa data har samlats in genom en 

intervjustudie med bostadsutvecklingsbolag som är verksamma i Stockholmsområdet 

samt med två av Sveriges största banker, där tre personer med olika befattningar 

intervjuats.  

 

1.3.1   Litteraturstudie    
För att få förståelse för marknadsgarantins effekter på bostadsmarknaden samt dess 

aktörer har en litteraturstudie genomförts. Mikroekonomisk teori är en viktig aspekt 

som bör tas till hänsyn när en garanti för prisfall av bostäder lanseras. 

Bostadsmarknaden styrs av utbud och efterfrågan vilket är grunden i mikroekonomisk 

teori, det är därför viktigt att förstå den aspekten för att analysera garantins effekter på 

marknaden. En stor del av teorin i rapporten utgörs av konsumenternas agerande under 

osäkerhet, det på grund av att marknadsoron har varit en betydande faktor för 

bostadsmarknadens utveckling. Konsumenters beteende under osäkerhet är därmed 

centralt för att förstå hur marknadsgarantin kommer att påverka konsumenternas 

agerande och då vilken effekt produkten kan ha. En genomgång av 
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fastighetsmarknadsteori presenteras, vilket till stor del är mikroekonomisk teori 

specifikt för fastighetsmarknaden då den skiljer sig mycket från övriga marknader. 

Eftersom marknadsgarantin har stora likheter med derivatinstrument, närmare bestämt 

indexoptioner, redogörs även teorier om derivatinstrument: vad de innebär, hur de är 

uppbyggda och vilka effekter de får. Utöver det redogörs även för asymmetrisk 

information, riskfördelningsteori och Learned hand’s rule för att öka förståelsen för 

informations- och riskfördelningen som är viktiga aspekter bland annat gällande vilka 

effekter som uppstår när viss del av risken för prisfall förflyttas till utgivaren av 

garantin.  

 

1.3.2   Intervjustudie  
En intervjustudie genomfördes på grund av dess möjlighet att undersöka komplexa och 

subtila processer på bostadsmarknaden (Denscombe, 2012). Examensarbetet 

undersöker marknadsgarantin som ett koncept för fastighetsbranschen och som inte 

riktigt har beprövats. För att förstå effekter och risker med marknadsgarantin är det 

viktigt att förstå bostadsmarknadens aktörers perspektiv och förutsättningar. 

Intervjumetoder lämpar sig för att undersöka frågor på en djupare nivå där det inte finns 

tillgänglig data (Denscombe, 2012). Det finns olika typer av forskningsintervjuer, 

bland annat strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Skillnaden 

mellan dessa beror på hur strikt forskaren förhåller sig till de förberedda frågorna. Vid 

denna rapports intervjustudie användes semistrukturerade intervjuer. Detta för att 

semistrukturerade intervjuer möjliggör att undersöka närmare och ställa ytterligare 

frågor till den intervjuade och därmed gå in mer på djupet inom vissa ämnen. Däremot 

är ämnena i intervjun bestämda (Denscombe, 2012). Denna intervjustrategi var lämplig 

för ämnet då bolagens förutsättningar skiljde sig åt. Förutom att det finns olika 

intervjumetoder finns det även olika sorters semistrukturerade metoder. I detta arbete 

har två olika typer av intervjuer gjorts, personlig intervju och gruppintervju.  
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1.3.2.1   Personlig  intervju  

Majoriteten av de intervjuer som genomfördes i rapporten var personlig intervju. Med 

personlig intervju menas att det endast är en informant som intervjuas av forskarna 

(Denscombe, 2012). En anledning till valet av att genomföra personliga intervjuer var 

för att det blir lättare att gå på djupet kring olika ämnen då det endast handlar om, som 

forskare, att förstå en persons tankar kring de aktuella ämnena (Denscombe, 2012).  

 

1.3.2.2   Gruppintervju  

I intervjustudien gjordes även en gruppintervju. Gruppintervju har den fördelen 

gentemot personlig intervju att flera personers åsikter kommer fram (Denscombe, 

2012). Det möjliggör för de intervjuade att resonera mer kring ämnet och få ytterligare 

idéer om frågorna från de andra deltagande. Vid gruppintervju finns dessutom fördelen 

att frågorna kan få flera svar och därmed finns mer utrymme att analysera svaren. En 

annan anledning till gruppintervjun var att det var ett sätt att få in mer enskilda åsikter 

och mer erfarenhet och resonemang i intervjustudien. Det gör att data från 

intervjustudien blir mer representativ (Denscombe, 2012).  

1.4   Disposition  

Examensarbetets disposition ser ut på följande sätt:  

•   Arbetets inledande del, vilket utgörs av kapitel 1, består av en bakgrund till 

rapportens ämne, syftet, metoden för att genomföra arbetet och de 

avgränsningar som gjorts i rapporten. Utöver det beskrivs de felkällor som kan 

leda till icke säkerställda slutsatser.   

•   I kapitel 2 redogörs för centrala steg i nyproduktionsprocessen, en beskrivning 

av marknadsgarantins utformning samt de amorterings- och belåningskrav som 

finns idag på bostadsmarknaden. Detta kapitel har som syfte att öka förståelsen 

för de processer och förutsättningar som finns på marknaden för att möjliggöra 

bättre förståelse för marknadsgarantins påverkan och betydelse.     

•   I kapitel 3 presenteras en grundlig teoretisk genomgång av de centrala teorier 

som förväntas förklara de effekter marknadsgarantin kan ha. Dessa teorier 

syftar till att ge ökad teoretisk förståelse bland annat för hur prisbildning 

fungerar, generellt och på bostadsmarknaden, optionsteori och försäkringsteori 

och hur människor förhåller sig till risk och hur det påverkar konsumtionen. 
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•   I kapitel 4 presenteras arbetets empiriska studie. Den utgörs dels av ett 

prisindex för bostadsrätter i Stockholm och Sverige samt resultaten från 

intervjuerna med fastighetsbolagen och bankerna.  

•   I kapitel 5 redogörs analysen av frågeställningarna utifrån de resultat av 

empirin samt utifrån de teorier som presenterats.  

•   I kapitel 6 presenteras slutsatser av frågeställningarna. 

•   I kapitel 7 finns ett diskussionsavsnitt där vi redogör för vår uppfattning om 

ämnet och om syftet uppfylldes utifrån slutsatserna i kapitel 6. Dessutom ges 

förslag på vidare studier inom ämnet. 

•   I kapitel 8 finns bilagor på marknadsgarantin, intervjufrågorna samt indextalen 

per månad.    

 

1.5   Avgränsningar    

Avgränsningar i studien har gjorts för att hindra att rapporten blir för tidskrävande att 

genomföra och att syftet frångås. Bostadsmarknaden varierar i stor grad mellan olika 

städer i riket, Stockholm är den största staden i Sverige. Marknadsoron inklusive 

prisfallet har varit tydligast i Stockholm. Därför har studien avgränsats till att endast 

inkludera Stockholms bostadsmarknad. När det gäller marknadsgarantin kommer den 

initialt lanseras i projekt i och omkring Stockholm. En annan avgränsning som gjorts 

är att i intervjustudien avgränsa antalet intervjuade bolag till sju bolag. Dessa sju bolag 

blir ett stickprov som får representera bostasutvecklingsbolagen i Stockholm. 

Ytterligare en avgränsning är att intervjustudien fokuserar på bostadsutvecklare och 

banker, potentiella bostadsköpare har valts bort. Anledningen att avgränsa till  endast 

företag är för att det inte finns tillräckligt med försäljningar av nyproducerade bostäder 

med marknadsgarantin. 

 

1.6   Felkällor  

En felkälla som kan uppstå i intervjustudien är att sju bolag representerar 

bostadsbolagen i Stockholm. I och med att det endast är sju bolag som intervjuas är en 

möjlig felkälla att åsikter och vinklar från andra bostadsutvecklare inte framkommer 

angående marknadsgarantins påverkan. Detsamma gäller studien för att undersöka 
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bankernas perspektiv, alla banker har inte intervjuats och därmed kan aspekter av 

marknadsgarantin kan gå förlorade. 

 

En annan felkälla till arbetet är att konsumenter av bostäder där marknadsgarantin har 

ingått inte kunnat studeras. Marknadsgarantin infördes först under mars 2018, för en 

mer konkret och omfattande studie om konsumenternas ställning till garantin krävs 

längre tid med garantin på marknaden. Det implicerar att marknadsgarantins påverkan 

på konsumenter och försäljning blir teoretisk, för mer konkret påverkan behöver 

försäljningsstatistik och produktionsvolym studeras vilket endast är möjligt efter längre 

tid med garantin på marknaden.   

1.7   Begreppsdefinitioner  

Bokningsavtal är ett avtal som i vissa fall tecknas vid köp av nyproducerade 

bostäder. Det tecknas i tidigt i processen och är inte juridiskt bindande för 

bostadsköpet. 

Disponibel inkomst är den del inkomsten som kan användas för konsumtion och 

sparande. 

Externalitet uppstår om en ekonomisk transaktion mellan två eller fler parter 

påverkar nyttan för en extern part. Kan vara både negativ och positiv påverkan.  

Förhandsavtal är ett juridiskt bindande avtal mellan köparen av nyproducerad bostad 

och säljaren.   

Garanti betyder att säljaren av en produkt ansvarar för att det som köpts fungerar och 

behåller kvaliteten under en viss tid. I denna rapport syftar det till att bostäder som 

köps bibehåller ett visst värde. 

Index är ett tal som anger kvoten mellan värden av samma kategori. I denna rapport 

används bostadsprisindex över Stockholm och Sverige vilket visar prisutvecklingen 

på bostäder i området. 

Priselasticitet visar i hur stor grad en faktor påverkas av priset. Hög priselasticitet 

innebär att förändringar av prisnivån i hög grad påverkar den faktor som studeras.  

Riskaversion är ett begrepp som betecknar graden motvilja för att ta risker. 

Successionsmarknaden är andrahandsmarknaden för bostäder.    
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1.8   Tidigare  studier  och  försök  med  marknadsgarantin  

Inför rapportens utförande söktes tidigare forskning inom området men ingenting 

hittades. Konceptet med marknadsgarantin, med samma principiella utformning som i 

den här rapporten, har testats vid tre tillfällen tidigare i Sverige under 2012. Det har 

testats av Tobin Properties vid två tillfällen, Brf Solterrassen i Saltsjöbaden och Ösby 

Park i Danderyd (Valueguard, 2018c). Dessutom har Veidekke använt sig av 

marknadsgarantin vid ett tillfälle, Hildedal Park i Göteborg (Veidekke Bostad, 2012). 

Utöver detta hittades ingen tidigare erfarenhet eller tidigare forskning om liknande 

produkt på bostadsmarknaden. När marknadsgarantin testades vid dessa tre tillfällen 

var det oroligt på marknaden och framtidsutsikterna var osäkra. Den gången vände den 

nedåtgående trenden precis efter marknadsgarantins införande, därmed svalnade 

intresset för marknadsgarantin och någon ersättning realiserades aldrig.  
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2   Bakgrund  

I detta kapitel presenteras processen för nyproduktion av bostäder, marknadsgarantin, 

nya amorteringskrav samt bolånetaket. Detta ger en bakgrund till hur olika processer 

och förutsättningar ser ut.  

2.1   Nyproduktion  

Att köpa en nyproducerad bostad av en byggherre skiljer sig till stora delar från att köpa 

en redan befintlig bostad av en privatperson på successionsmarknaden. I rapporten 

undersöks marknadsgarantins möjliga effekter på nyproduktionsmarknaden, därför 

syftar detta kapitel till att bekanta läsaren med processen som det innebär att köpa en 

nyproducerad bostad.  

 
2.1.1   Nyproduktionsprocessen    
Vid köp av nyproducerad bostad är priset fast (utan budgivning) och avtalet skrivs ofta 

lång tid innan tillträde till bostaden beviljas. Förfarandet varierar i vissa avseenden, 

dels internt mellan olika projekt och dels mellan de olika byggherrarna. Nedan 

presenteras förloppet generellt för att ge en bild över hur det hur förfarandet kan se ut. 

Redogörelsen innefattar endast förloppet från det att bostadsprojektet läggs ut för 

annons tills att kunden får tillträde. Källa till förfarandet är Hemnet (2016), HSB (2017) 

och Svensk Fastighetsförmedling (u.d.).  

 

1.   Projektet läggs ut på företagets hemsida, i tidningar eller övriga medier för att 

få intresseanmälningar. I detta skede har oftast finansiering och 

kostnadskalkyler för projektet påbörjats och en bostadsrättsförening bildats.  

2.   Ofta, men inte alltid, tecknas bokningsavtal. Avtalet är inte juridiskt bindande 

men en avgift erläggs av kunden som i slutskedet dras av det totala beloppet. 

Ibland tecknas inte bokningsavtal utan byggherren går direkt till steg tre, 

förhandsavtal. 

3.   När kostnadskalkylerna och finansieringsplanen är färdigställd påbörjas 

tecknandet av förhandsavtal mellan bostadsrättsföreningen och köparen vilket 

ofta sker ett till två år innan tillträde beviljas. Förhandsavtalet är ett bindande 

avtal mellan kunden och bostadsrättsföreningen, kunden kan inte utan särskilda 
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skäl dra sig ur kontraktet efter signering. I förhandsavtalet är det fasta priset 

angivet och en handpenning erläggs.  

4.   För att få gå vidare till byggstart finns det ofta krav från byggherren och banken 

att ett visst antal lägenheter måste tecknats med förhandsavtal. Kravet varierar 

både mellan projekt och mellan olika byggherrar, generellt ligger kravet på 30 

till 60 procent av det totala antalet lägenheter.  

5.   När kravet är uppnått påbörjas produktionen, bostadsrättsföreningen köper 

fastigheten och entreprenadavtal upprättas. Finansieringen av köpet ser olika 

ut men vanligt är att lån tas, med pantbrev i fastigheten.  

6.   Sex till fyra månader före tillträde tecknas upplåtelseavtal och medlemskap i 

föreningen beviljas. Eventuellt betalar köparna ytterligare en summa av 

köpeskillingen i detta skede.  

7.   Det sista som sker är att tillträde beviljas och den faktiska betalningen sker.    

 

2.1.2   Risker  vid  köp  av  nyproducerade  bostäder  
Under den tid som förhandsavtalet, men ännu inte upplåtelseavtalet, signerats utsätts 

köparen av en nyproducerad bostad för risk. Förhansavtalet är bindande och det ska 

finnas särskilda skäl för att dra sig ur det. Dessa skäl kan till exempel vara att 

föreningens avgift väsentligt överstiger den överenskomna avgiften i förhandsavtalet 

eller att upplåtelsen inte sker inom skälig tid enligt 5 kap. 8 § av Bostadsrättslagen (SFS 

1991:614). Under denna period utsätts köparen för risker som kan göra det svårare att 

genomföra betalningen, bland annat privatekonomiska risker som arbetslöshet och 

försumlighet, och en extern risk.  

 

Den externa risken kan delas in i två delar, att bostaden sjunker i värde eller att 

produktionen avbryts. Om priserna på bostadsmarknaden sjunker är köparen 

fortfarande bunden till det fasta priset i förhandsavtalet. Det skapar en förlust som 

uppstår samma dag som köparen får bostaden i sin besittning. Risken för prisfall 

illustreras i figur 1, i det fallet har marknadspriset för bostäder sjunkit 15 procent från 

förhandsavtalets signerande till tillträdets beviljande. Köparen är fortfarande bunden 

till det fasta pris som angavs i avtalet och har därmed köpt bostaden till ett högre pris 

än vad den vid tillträdesdagen är värd. 
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Figur 1. Exempel på utveckling av bostadsprisindex från förhandsavtal till tillträde 

Det andra utfallet är att produktionen får för få köpare. Byggherren har ofta ett krav på 

andel köpare både internt och från en extern finansiär som exempelvis en bank. Om 

inte det kravet nås kan projektet avbrytas. Då förlorar köparna den tid och planering de 

lagt ner på projektet. 

 

2.2   Marknadsgaranti  

Marknadsgarantin är en produkt som ges ut av bostadsutvecklare för att minska 

osäkerheten kring bostadens prisutveckling under produktionstiden. Produkten 

fungerar som en garanti som ger köparen ersättning om bostadens värde sjunker under 

tiden mellan förhandsavtal och tillträde. Köpare som är oroade för prisfall är ofta rädda 

för att teckna sig för en nyproducerad bostad med tillträde långt fram i tiden. Vid köp 

av nyproducerade bostäder skrivs ofta förhandsavtalet med det fasta priset lång tid 

innan tillträde sker och köpet ska sedan finansieras genom försäljning av den befintliga 

bostaden. Prissättningen för nyproducerade lägenheter bestäms tidigt i 

projektprocessen, medan försäljningen av den befintliga bostaden sker i närtid till 
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tillträdesdagen, det vill säga köp och försäljning sker inte på samma marknad. Syftet 

med garantin är att köp och försäljning förflyttas till samma marknad, i och med att det 

förutbestämda priset kan förändras till och med tidpunkten för tillträde. Konceptet är 

framtaget av Valueguard som erbjuder bostadsutvecklare att köpa lösningen och 

möjligheten att mäta marknadsutvecklingen med Valueguards bostadsindex 

(Valueguard, 2018b).  

 

2.2.1    Ersättningen  
Den eventuella ersättningen som ges ut beror på förändringen av bostadspriser enligt 

HOX index. Om värdet på bostaden som är tecknad med marknadsgarantin sjunker i 

värde ska konsumenten ersättas för den värdeminskningen. Ersättningen beräknas, 

enligt ekvation 1 nedan, som köpeskillingen multiplicerat med marknadsnedgången. 

Marknadsnedgången definieras som värdeminskningen från tecknandet av 

förhandsavtalet till tillträdesdagen. Det finns dock ett tröskelvärde och ett tak som 

bostadsutvecklare själva kan välja utifrån deras förutsättningar. Värdeförändringen 

observeras utifrån ett bostadsprisindex, HOX, framtaget av Valueguard och KTH 

(Valueguard, 2018a).  

 

𝐸𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	   =	  

 

	  	  𝐾ö𝑝𝑒𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 × (𝑀𝑖𝑛[𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑛𝑒𝑑𝑔å𝑛𝑔, 𝑇𝑎𝑘] − 𝑇𝑟ö𝑠𝑘𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒)	   

 

(𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	  1) 

  
För att exemplifiera hur ersättningen bestäms presenteras nedan tre fiktiva scenarion, 

med tröskelvärde på fem procent och ersättningstak på 15 procent, vilka även 

förtydligas med figur 2: 

1.   Person A signerar ett förhandsavtal till en bostad med priset fyra miljoner 

kronor. Två år senare när tillträde beviljas har prisindexet för området sjunkit 

fem procent. Prisfallet går inte över tröskelvärdet och ingen ersättning ges.  

4	  miljoner	  kronor	   ×	  (min[5,15] − 5	   procent) 	  = 	  0	  kronor 
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2.   Person B signerar ett förhandsavtal till priset fyra miljoner kronor. När tillträde 

beviljas har HOX sjunkit tio procent från dagen då avtalet signerades. Efter 

avdrag för tröskelvärdet blir ersättningen därmed: 

4	  miljoner	  kronor	   ×	  (min[10,15] − 5procent) 	  = 	  200	  000	  kronor. 

3.   Person C signerar ett förhandsavtal till priset fyra miljoner. En finansiell kris 

leder till att HOX sjunker med hela 15 procent. Efter avdrag för självrisk 

uppgår ersättningen då till:  

4	  miljoner	   × 	  (min[15,15] − 5procent) 	  = 	  400	  000	  kronor.	  

Värdeminskningar utöver dessa 15 procent ersätts inte.  

 

I figur 2 nedan presenteras det slutgiltiga priset på bostaden genom att se ersättningen 

som ett avdrag på priset. I exemplet antas det avtalade priset vara fyra miljoner kronor. 

I figuren kan det utläsas att om bostadsindexet för området sjunker över fem och upp 

till 15 procent minskar det slutgiltiga priset som kunden får betala för bostaden.  

 

 
Figur 2. Slutligt pris för ett bostadsköp med avtalspris på 4 miljoner kronor, efter avräkning av 

ersättningen 
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2.2.2   Nasdaq  OMX  Valueguard-KTH  Housing  Index  (HOX)  
HOX är ett bostadsprisindex framtaget av Valueguard i samarbete med KTH för att 

möjliggöra finansiella produkter av bostadspriser. Indexet är ett prisindex som visar 

månatliga procentuella prisförändringar för villor och bostadsrätter över Sverige som 

helhet och även uppdelat i städer och mindre regioner (Valueguard, 2018a). Indexet är 

kvalitetsjusterat vilket innebär att hänsyn tas till att olika typer av bostäder säljs olika 

månader. Utan kvalitetsjusteringen skulle exempelvis indexet kunna öka mycket en 

period bara för att det den perioden säljs många stora bostäder i attraktiva områden 

(Valueguard, 2011).  

 

Prisunderlaget HOX index bygger på erhålls från Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet, 

där 2005 års prisnivå används som bas för den procentuella utvecklingen (Valueguard, 

2011). 

2.3   Amorteringskrav  och  lånetak  för  privatpersoner  

De svenska hushållens höga bolåneskuld utgör en risk för samhällsekonomin. Vid 

sämre makroekonomiska scenarion kan för höga bolåneskulder ge negativa 

konsekvenser för hushållen, banker och samhället som stort (Finansinspektionen, 

2017a). Dessutom menar finansinspektionen (2017) att bolåneskulderna fortsätter att 

öka. För att få bukt med detta problem och den risk denna utveckling skapar har ett 

antal åtgärder införts som presenteras nedan. 

 

2.3.1   Amorteringskravet  2016    
Amortering är det belopp som betalas tillbaka av lånet. Det innebär att vid varje 

amortering minskar lånet hos låntagaren samt hens räntekostnader, förutsatt att det är 

samma procentsats på räntan. Den första maj 2016 infördes det första 

amorteringskravet (SBAB, u.d.).  Det kravet på amortering omfattade att:  

 

•   Bolån mellan 50–70 procent av bostadens värde måste amorteras med 

en procent av lånebeloppet. 

•   Bolån över 70 procent måste amorteras med två procent av 

lånebeloppet.  
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Syftet med kravet är att minska belåningsgraden för att på så sätt göra hushållen mindre 

känsliga mot ekonomiska störningar (Finansinspektionen, 2017a).  

 

2.3.2   Amorteringskravet  2018  
Under 2018 infördes ett nytt amorteringskrav i Sverige. Det är ett tillägg till det tidigare 

införda amorteringskravet. Med det nya tillägget gäller förutom det gamla:  

 

•   Nya låntagare med bolåneskulder som överskrider 4.5 gånger sin 

bruttoinkomst ska amortera ytterligare en procent av lånebeloppet.  

 

Syftet med tillägget är att ytterligare skärpa långivningen till bostäder för att göra 

hushållen mindre känsliga. Det som eftersträvas är att svenska hushåll vid ekonomiska 

störningar fortfarande ska kunna konsumera andra varor. Om skulderna är för höga 

kommer störningar leda att för stor del av hushållens disponibla inkomster går till att 

betala bolåneskulder vilket i sin tur skulle göra att privatpersoner minskar sin 

konsumtion vilket i sin tur skulle ha negativa konsekvenser på samhällsekonomin 

(Finansinspektionen, 2017b). 

 

2.3.3   Lånetak  
Under 2010 infördes ett bolånetak. Detta var en åtgärd till följd av den höga 

skuldsättningsutvecklingen som hade pågått i Sverige under en lång tid. Detta lånetak 

innebär att lån från en kreditgivare för bostadsköp inte får överstiga 85 procent av 

marknadsvärdet vid kreditgivningstidpunkten (Finansinspektionen, 2010). Detta tak 

har medfört en begränsning till hur mycket en person kan låna.  
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3   Teori  

I detta kapitel presenteras de teorier som används i rapporten för att svara på 

frågeställningarna.  

3.1   Mikroekonomisk  teori  

Syftet med det här avsnittet är att presentera mikroekonomisk teori generellt och 

tillämpat på fastighetsmarknaden. Mikroekonomisk teori är viktig del för 

grundläggande förståelse för olika ekonomiska samband (Varian, 2014).  

 

3.1.1   Utbud  och  efterfrågan  
För att förstå prisbildning på en marknad är det viktigt att förstå grundläggande 

mikroekonomisk teori. En av de mest grundläggande och användbara modellerna inom 

mikroekonomi är sambandet mellan utbud och efterfrågan, se figur 3, som förklarar 

sambandet mellan kvantitet och pris av en vara.  

 

 
Figur 3. Utbud- och efterfrågakurvan samt jämviktsläget 
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Efterfrågan visar sambandet mellan pris och kvantitet utifrån konsumenternas 

preferenser. Ju lägre pris desto mer av varan efterfrågas. Detta beror på att människor 

har olika betalningsförmåga, och om priset är lägre har fler människor möjlighet att 

konsumera (Varian, 2014). Liknande samband visas genom utbudskurvan, men där 

illustreras företagens produktionsvilja. Där har pris och kvantitet ett positivt samband. 

Ett högre pris får företag att vilja producera mer av en viss vara vilket innebär en högre 

kvantitet på marknaden (Varian, 2014).  

 

3.1.2   Utbud  och  efterfrågan  tillämpat  på  fastighetsmarknaden  
Teorin om utbud och efterfrågan är tillämpbar på fastigheter för att förklara de 

prissättningar som råder och hur marknadsförändringar påverkar. Däremot skiljer sig 

tillämpningen av dessa teorier angående konsumtion, produktion, investering, pris och 

marknad för fastigheter jämfört med andra mer homogena varor (Lind & Persson, 

2015). För att förstå detta behövs förståelse för vad som påverkar efterfrågan och vad 

som påverkar utbudet på fastighetsmarknaden. Sambandet illustreras i figur 4.  

 

 
Figur 4. Utbud- och efterfrågakurvan för fastigheter 
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Efterfrågan förklarar köparnas vilja att konsumera beroende på pris och kvantitet, lägre 

pris innebär att fler vill köpa. För bostäder är det några faktorer som påverkar och kan 

förskjuta efterfrågekurvan. Dessa är:  

 

•   Förändrad värdering av husets egenskaper 

•   Förändrad disponibel inkomst 

•   Förändrade förmögenheter 

•   Förändrade priser på alternativa bostäder 

•   Förändring i löpande nyttjandekostnader  

 

Utbudet av bostäder är speciellt för fastigheter då det är lång produktionstid, vilket 

medför att utbudsstocken är trögrörlig. Nyproduktion sker då 

bostadsutvecklingsbolagen anser det lönsamt, vilket sker när det förväntade framtida 

priset är större än de förväntade kostnaderna i samband med produktionen. Denna 

trögrörlighet illustreras i figur 4 med en bruten kurva (Lind & Persson, 2015). Utbudets 

priselasticitet är på kort sikt obefintlig, om prisnivån stiger leder inte det omedelbart 

till att utbudet ökar och vice versa. Däremot finns på längre sikt viss priselasticitet. Om 

prisnivån stiger leder det på lång sikt till ett ökat utbud. Fördröjningen beror på den 

långa produktionstiden samt fastighetsmarknadens komplexitet.  

 

Räntenivåer och ekonomipolitiska beslut kan påverka utbud och efterfrågan. Under ett 

flertal år har räntenivåerna i Sverige varit låga vilket lett till högre disponibel inkomst 

bland befolkningen då de inte har höga räntekostnader. En markant ökning av 

räntenivån skulle minska den disponibla inkomsten bland befolkningen vilket skulle 

minska efterfrågan av bostadskonsumtion, se figur 5. En annan faktor som kan utlösa 

samma händelseförlopp är de senaste amorteringskraven som införts. I och med de nya 

kraven amorterar Sveriges befolkning i större utsträckning än tidigare vilket minskat 

den disponibla inkomsten. Det har påverkat efterfrågan på bostadskonsumtion enligt 

figur 5, och därmed påverkat utbudet på lång sikt.   
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Figur 5. Utbudets och efterfrågans skiften 

 

3.1.3   Val  under  osäkerhet  
Personers val under osäkerhet är ett vida studerat område där individer ur 

beteendeekonomisk teori brukar i grupperas in under riskaversa, riskneutrala eller 

risksökande. Individens kategori påverkar val som den gör utifrån vilken nivå av risk 

och potentiell vinst som valet medför. När det gäller bostadsköp har, i de flesta tider, 

risken varit låg då priserna det senaste årtiondet varit i en uppåtgående trend med vissa 

undantag. När det börjar blir osäkert på marknaden påverkas individers val av detta.  

 

Ett sätt att förklara individers val under osäkerhet är genom förväntad nytta. En 

ekvation för förväntad nytta formulerades av John von Neumann och Oskar 

Morgenstern, se ekvation 2 (Frank, 2015)  

	  

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑	  𝑛𝑦𝑡𝑡𝑎 = 	  ∑ 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡U 	  ∗ 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑎UW
UXY 	  	   (ekvation	  2)	  
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För att veta förväntade nytta och därmed vilka val individer föredrar behövs 

nyttofunktionen. I ekvationen likställs nytta med förmögenhet. Sambandet är inte 

nödvändigtvis linjärt, det kan även vara avtagande eller tilltagande marginalnytta vilket 

beror på om individen är riskavers, riskneutral eller risksökande. Det finns studier som 

visar att funktionen är, för de flesta individer, avtagande och visar därmed på 

riskaversion (Frank, 2015). Att den genomsnittlige individen har en viss grad av 

riskaversion innebär att den inte skulle acceptera ett erbjudande som med 50 procent 

sannolikhet ger en vinst på 10 kronor och med 50 procents sannolikhet ger en förlust 

på 10 kronor. På bostadsmarknaden innebär det att när sannolikheten för prisnedgångar 

växer minskar individers förväntade nytta av bostadsköp, och konsumenter blir mindre 

benägna att köpa en bostad.  

3.2   Asymmetrisk  information  

Om det finns osäkerhet kring en produkts kvalitet kan asymmetrisk information uppstå. 

Det innebär att ena parten har mer information om kvaliteten än den andra parten, vilket 

kan leda till problem vid prissättningen (Varian, 2014). Problemet kan till exempel 

uppstå på en marknad med begagnade bilar där det finns bilar med dålig och bra 

kvalitet. Köpare har svårt att veta om säljaren är tillförlitlig, om bilen har gått de antal 

mil som säljaren anger och om det finns något dolt fel i bilen. Säljaren sitter helt enkelt 

på mer information än köparen. Om det är lika stor sannolikhet att bilen är av bra som 

dålig kvalitet kommer, enligt Varian (2014), köparen anta att bilen är av medelkvalitet. 

Den negativa externaliteten av utfallet blir att säljare av högkvalitetsbilar inte får lika 

mycket betalt som säljare av lågkvalitetsbilar. Asymmetrisk information leder i enighet 

med exemplet till förändringar i marknadsjämvikten (Varian, 2014).  

 

På bostadsmarknaden för nyproduktion finns osäkerhet om prisutvecklingen från det 

att förhandsavtalet signeras tills köparen får bostaden i sin besittning. Köparen 

förbinder sig innan hen vet vilket värde bostaden kommer ha när tillträde ges. Säljare 

är i de flesta fall etablerade erfarna byggföretag med resurser som arbetar med att 

förutspå framtida utveckling på marknaden, de har oftast mer information om 

prisutvecklingen på bostäder än köparna. Priserna sätts av byggherren, men de måste 

som vilken annan marknad som helst möta köparnas efterfråga. Om osäkerheten är stor 

leder det enligt teorin till underprissättning. 
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3.2.1   Garantier 
Behovet av garantier uppstår till stor del på grund av asymmetrisk information. Ett 

företag vars produkter är av dålig kvalitet tenderar att ge ut snävare garantier, annars 

skulle realisationen av garantin bli för kostsam för företaget. Företag vars produkter 

mer sällan visar sig vara defekta kan ge mer generösa garantier. Denna företeelse ger 

en indikation för köpare, inte bara om vilka produkter som bör köpas, utan även vilka 

produkter som bör undvikas. Köpare förstår att produkter som inte täcks av garanti har 

lägre kvalitet än de med garanti (Frank, 2015). En följd av detta är att om ett företag 

erbjuder en garanti på sin produkt är det bättre för konkurrenterna att följa i samma 

fotspår, även de företag som producerar produkter av lägre kvalitet och därmed inte 

kan vara lika generösa med villkoren (Frank, 2015). 

 

Asymmetrisk information med avseende på garantier kan även appliceras på 

marknaden för nyproducerade bostäder. Om ett företag erbjuder en garanti som i viss 

mån garanterar att bostaden inte faller i värde (genom kompensation för prisfallet), 

kommer det vara en trygghet för potentiella köpare. Köparna, speciellt de med hög 

riskaversion, kommer välja säljare som erbjuder garantin och de övriga företagen 

kommer gynnas av att på liknande sätt garantera bostadsvärdet. 

3.3   Fastighetsmarknaden  

Fastighetsmarknaden karakteriseras av att vara en väldigt segmenterad marknad. 

Segmenterad på det sättet att det finns många delmarknader utifrån geografisk 

placering (stad) och fastighetstyp (Geltner, Miller, Clayton, & Eichholtz, 2010). Till 

exempel finns det inte en gemensam marknad för bostäder i Sverige utan den är 

uppdelad i flera bostadsmarknader utifrån mikromarknader i Sverige. Anledningen till 

den höga grad av segmentering i fastighetsmarknaden har med att göra att fastigheter 

som tillgångsslag är heterogena och inte möjliga att förflytta (Geltner, Miller, Clayton, 

& Eichholtz, 2010). I och med detta skiljer sig fastigheter jämfört med andra 

tillgångsslag som är mer homogena och endast har en marknad för varan/tjänsten. 
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3.3.1   Fastighetens  värde  
Ett fastighetsvärde är en subjektiv bedömning med flera påverkande faktorer. Enligt 

grundläggande värdeteori uppstår ett värde utifrån dess potentiella framtida nyttor.  

 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒 = 𝐸𝑛	  𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠	  𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎	  𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎	  𝑛𝑦𝑡𝑡𝑎 

 

Det innebär att värden är olika beroende på vilken individ det är frågan om. Olika 

värden kan uppstå utifrån individers resurstillgångar (Lind & Persson, 2015).  

 

För att ett ekonomiskt värde ska uppstå krävs det att fyra egenskaper är uppfyllda:  

 

•   Det finns ett behov 

•   Det finns en begränsad mängd  

•   Dispositionsrätt 

•   Det finns en marknad för varan 

 

Den vanligast formen att uttrycka ett värde av en fastighet är genom värdebegrepp 

marknadsvärde. Marknadsvärde definieras i Sverige som det ”…pris som sannolikt 

skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med 

tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång” (Lind & Persson, 

2015:307).  

 

3.3.2   4Q-modellen  
Modellen syftar till att förklara samband mellan olika faktorer inom 

fastighetsmarknaden. Modellen illustreras i figur 6, där varje kvadrant utgör ett 

samband mellan två faktorer. Modellen lämpar sig att använda för att analysera hur 

förändringar i fastighetsmarknadens delmarknader påverkar långsiktiga jämvikten i de 

fyra delmarknaderna (Geltner, Miller, Clayton, & Eichholtz, 2010). 
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Figur 6. Illustration av 4Q-modellen 

 
De två övre kvadranterna beskriver sambandet mellan utbud och hyra samt hyra och 

pris på fastigheterna. Dessa två kvadrater utgör den kortsiktiga förändringen på 

fastighetsmarknaden. De två nedre kvadranterna utgör den långsiktiga förändring, 

alltså hur utbudet påverkas (Geltner, Miller, Clayton, & Eichholtz, 2010). 

Långsiktigheten innebär att utbudet hinner ställa in sig för att matcha den efterfrågan 

som finns på marknaden. I de nedre kvadranterna visas sambanden mellan priset och 

årlig produktion samt relationen mellan årlig produktion och det totala utbudet 

kvadratmeter.  Rektangeln representerar jämviktsläget. I de fall ett samband får ändrade 

förutsättningar visar modellen hur andra samband påverkas. 

 

Förändringar mellan två faktorer har effekt på de andra sambanden som illustreras i 

figur 6. Utifrån ursprungsläget som visas av rektangeln H1, P1, Prod1 och U1. I de fall 

efterfrågan sjunker leder det på kort sikt till att hyresnivån sjunker från H1 till H3 som i 

sin tur resulterar i ett sjunkande pris från P1 till P2. På kort sikt sker ingen förändring 

av produktion eller utbudet av bostäder. På lång sikt minskar utbudet av fastigheter på 
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grund av att deprecieringstakten är större än produktionen av nya bostäder. På lång sikt 

innebär det ett nytt jämviktsläge som visas med rektangeln H3, P3, Prod3 och U3. Priset 

och hyran stiger i och med minskat utbud av bostäder.  

 

3.3.3   Boom-,  bust-,  och  normalläge  
Historisk har fastighetsmarknaden karakteriserats av att ha långa perioder av uppgång 

vilket efterföljts av en stark nedgång (Geltner, Miller, Clayton, & Eichholtz, 2010). 

Boom-läge refererar till den perioden av uppgång där det är låg osäkerhet i samband 

med bostadsköp. Med minskad osäkerhet leder det till, förutom ökade priser, ett högre 

risktagande bland konsumenterna. Förväntningarna på bostadsmarknaden är i ett 

boom-läge att priserna ska fortsätta stiga. Den vanligt förekommande perioden efter 

lång tid av uppgång på fastighetsmarknaden är stark nedgång, så kallad bust-läge. 

Under bust-läget råder en stark osäkerhet på bostadsmarknaden vilket leder till mer 

instabil marknad. Marknaden kan förklaras som en ballong som blåses upp under lång 

tid för att sedan efterföljas av att all luft i ballongen pyser ut. Sådana cykler är som sagt 

vanligt förekommande på fastighetsmarknaden (Geltner, Miller, Clayton, & Eichholtz, 

2010). Normalläget är det läge på marknaden där det är ovisst om hur marknaden 

kommer att utvecklas. Detta skapar en viss osäkerhet och passivitet men marknaden är 

fungerande. 4Q-modellen kan användas för att analysera jämviktslägen efter 

förändringar i någon kvadrant och dess effekter på resterande marknader. Samt för att 

analysera effekter utifrån ett boom-, bust- och normalläge. 

 

3.3.4   Förväntningsdrivna  cykler  på  bostadsmarknaden  
Precis som för andra tillgångar varierar priset i bostäder. Bostadsmarknaden 

kännetecknas av perioder av stigande/fallande priser vilket skapar cykler. Under de 

perioder där priser stiger okontrollerbart är priserna karakteriserade av övervärdering. 

Marknaden har stark tro på fortsatt ökning av priset. När marknadens sedan vänder på 

grund av makroekonomiska rubbningar ändrar sig marknadens förväntningar helt och 

undervärderar priserna istället (Semmler & Bernard, 2011). Många nya 

derivatinstrument har skapats med olika underliggande tillgångar vilket möjliggjort en 

förflyttning av risken från en aktör till en annan. Användningen av derivatinstrument 

har visat sig kunna förvärra boom-bust cykler jämfört med om de inte hade använts. De 
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kan ge större cykler vilket innebär kraftigare upp- och nedgångar (Semmler & Bernard, 

2011).  Bostadsmarknaden har extra tydliga cykler. Cyklerna av kraftigt stigande 

trender och sjunkande trender förstärks av förväntningar konsumenter har på den 

makroekonomiska utvecklingen (Lambertini, Mendicino, & Punzi, 2016). Det är 

framförallt BNP, konsumtion, investeringar, antal timmar arbetade, reallön och 

bostadsinvesteringar som är de makroekonomiska faktorer med störst samvariation 

med bostadsmarknadens cykler. Om dessa har en stigande trend har vanligtvis även 

bostadspriserna det, och vise versa om de har en fallande trend. Ett annat spännande 

perspektiv inom detta område är att bostadsmarknaden generellt har sin topp flera 

kvartal innan resten av ekonomin faller (Lambertini, Mendicino, & Punzi, 2016). Detta 

innebär att bostadsmarknaden har en betydande roll för resten av den ekonomiska 

utvecklingen och påverkar i stor grad hela den samhällsekonomiska utvecklingen. En 

förklaring till detta samband är att då huspriser stiger leder det till ökad konsumtion 

och belåning av konsumenter vilket har positiv effekt på samhällsekonomin. När väl 

efterfrågan på bostäder sjunker på grund av mättnad på marknaden eller ökad oro leder 

det till att priserna i sin tur sjunker, de ekonomiska förhållandena försämras och 

möjligheterna till kreditgivning blir sämre. I och med sambanden mellan dessa 

ekonomiska faktorer är stark blir amplituderna mellan topp och botten större och 

implikationerna för bostadspriser och makroekonomin blir sämre.    

 

3.4   Derivatinstrument  

Användningen av derivatinstrument har vuxit över de 30 senaste åren och blivit en 

viktig del i den finansiella marknaden där flera olika varianter som terminer, optioner, 

warranter och swappar handlas dagligen. Derivatinstrument bygger sitt värde utifrån 

en underliggande variabel. Den underliggande variabeln kan exempelvis vara priser av 

råvaror som olja och guld, räntenivåer eller index avspeglande värdet av en börs (Hull, 

2012). Derivat kan byggas på nästan vilken variabel som helst, det finns exempelvis 

derivat där den underliggande tillgången är snömängden som kommer falla på en 

specifik skidort (Hull, 2012).  
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3.4.1   Terminer    
Ett vanligt förekommande derivatinstrument är terminer. Terminer är ett avtal om att i 

framtiden köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris. Ena parten tar en lång 

position vilket innebär att köpa tillgången, den andra parten tar en kort position och 

binder sig därmed till att sälja tillgången, vid det förutbestämda datumet (Hull, 2012). 

Det innebär att ena parten kommer gå med vinst och andra med förlust, beroende på 

hur det förutbestämda priset i slutändan avviker från det verkliga priset. 

 

3.4.2   Optioner  
Optionsavtal är ett avtal där innehavaren av kontraktet har rättigheten, men inte 

skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja den underliggande tillgången. Den som 

ger ut kontraktet (säljaren) har en skyldighet att sälja eller köpa den underliggande 

tillgången beroende på vad innehavaren väljer. Eftersom innehavaren av kontraktet 

sitter på valet, vilket motparten måste finna sig i, erlägger innehavaren en premie vilket 

är kostnaden för kontraktet (Hull, 2012). I realiteten sker inget aktivt val, utan optionen 

löses in om det är lönsamt för innehavaren (Fisher & Scholes, 1973). I avtalet stipuleras 

priset på tillgången, premien för kontraktet och lösendagen.  

 

Det finns två former av optioner, köp- och säljoptioner. En köpoption är som det låter 

ett avtal där innehavaren av kontraktet har rättigheten att köpa den underliggande 

tillgången av utgivaren, en säljoption ger istället rättigheten att sälja den underliggande 

tillgången (Hull, 2012).  

 

3.4.3   Indexoptioner 
Det finns marknader för optioner med index som underliggande tillgång. Den 

underliggande tillgången kan vara S&P 500, som följer de 500 största aktiebolagen på 

den amerikanska marknaden, eller mer branschspecifika index som teknologi- eller 

läkemedelsbranschen. Indexoptioner levereras vanligtvis vid inlösen i form av pengar, 

inte som en portfölj med de tillgångar som indexet följer (Hull, 2012). Det finns även 

svenska optionsavtal med index som underliggande tillgång, ett vanligt förekommande 

sådant är optionsavtal med STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) som 
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underliggande. STIBOR beräknas som ett dagligt medelvärde av utlåningsräntan hos 

ett antal svenska banker (Asgharian & Norden, 2011).  

 

Exempelvis kan två parter ingå i ett säljoptionsavtal med S&P 500 eller STIBOR som 

underliggande tillgång och ett års löptid. Om det på lösendagen visar det sig att värdet 

av indexet sjunkit under det överenskomna priset betalar parten med den korta 

positionen ut differensen mellan det överenskomna priset och dagens indexvärde (Hull, 

2012). Detta illustreras nedan med ett fiktivt exempel på en säljoption där den 

underliggande tillgången är ett fastighetsprisindex.  

Säljoption  

Underliggande tillgång: Fastighetsprisindex 

Lösendag: 1 januari 2019 

Lösenpris: 100 SEK 

Premie: 5 SEK 

Utgivare: A 

Köpare: B 

 

Eftersom detta är en säljoption tjänar innehavaren B på om indexet stiger, då får B 

fortfarande ”sälja” indexet till 100 kronor. Medan utgivaren A tjänar på att indexet 

överstiger 100 kronor vid lösendagen, det innebär att optionen aldrig löses in. B betalar 

vid kontraktsdagen fem kronor till A för rättigheten att sälja indexet vid lösendagen, 

som tidigare nämnt säljs aldrig indexet utan mellanskillnaden betalas ut i kronor. 

Vinsten/förlusten för parterna beror på hur indexet avviker från 100 kronor den 1 

januari 2019, se figur 7. Om fastighetsprisindexet överstiger 100 kronor löses optionen 

in, och A betalar mellanskillnaden till B. Om indexet underskrider 100 kronor löses 

optionen inte in och det enda som erläggs är premien. Break even-punkten är när 

indexet uppgår till 105 kronor, då betalar B premien på fem kronor och A betalar 

mellanskillnaden på fem kronor.  
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Figur 7. Vinst eller förlust för innehavare av säljoption, beroende på värde vid lösendag 

3.4.4   Hedging  och  risker  med  optioner  
Ett vanligt användningsområde för optioner är hedging, vilket innebär riskminimering. 

En person som köpt en väldigt dyr klocka kan gå till ett försäkringsbolag och få den 

försäkrad. Om klockan blir stulen, går sönder eller på annat sätt tappar i värde blir då 

ägaren kompenserad. På liknande sätt fungerar hedging med optioner. En investerare, 

som köpt en tillgång för att sälja om ett år, är rädd för att priset på tillgången under året 

kommer sjunka. Då öppnas en möjlighet att minimera risken med en option för den 

underliggande tillgången. Investeraren kan ta en lång position i en säljoption med ett 

års löptid. Om priset på tillgången sjunker förlorar investeraren pengar vid 

försäljningen av tillgången, men kompenseras för mellanskillnaden av optionen. Om 

priset däremot ökar blir optionen värdelös, investeraren får betala premien men kan inte 

lösa in optionen, men tillgången kan säljas till ett högre pris än tidigare (Hull, 2012).  

 

3.5   Räntemarknaden  

I det här kapitlet presenteras räntemarknaden, vilken har stor betydelse för hur 

människor och företag väljer att agera när det kommer till finansiella beslut. Alla 

aktörer, oavsett om det är ett företag, den offentliga sektorn eller privata hushåll har 
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behov av att finansiera investeringar. Dessutom vill dessa aktörer också placera sitt 

överskott och få avkastning. De är därmed alla påverkade av kreditmarknaden, se figur 

8. Möjligheten att låna och låna ut kapital styrs på kapitalmarknaden. Räntan kan tolkas 

på olika sätt beroende på vems perspektiv som studeras. För låntagaren är det kostnaden 

för att låna, samtidigt som det för långivaren är avkastningen som erhålls för att låna ut 

(Hässel, Norman, & Andersson, 2001).  

 

3.5.1   Korta  och  långa  räntebildningen    
Det är i Sverige Riksbanken som har till uppgift att hålla ett konstant penningvärde och 

bibehålla ett säkert och effektivt betalningssystem (Asgharian & Norden, 2011). För att 

förstå hur prisbildningen på marknadsräntor styrs är det viktigt att förstå sambandet 

mellan korta och långa räntor. Skillnaden mellan korta och långa räntor är deras löptid. 

Med korta räntor menas dagslån, deposit och räntor med löptider upp till ett år. Långa 

räntor kan ha löptider på upp till tio år (Hässel, Norman, & Andersson, 2001). 

Riksbanken kan med korta räntor indirekt påverka inflationsutvecklingen i Sverige. 

Genom att höja den korta räntan minskar inflationstrycket och på samma sätt kan de 

öka inflationstrycket genom att sänka räntan (Asgharian & Norden, 2011). För att 

påverka den korta räntebildningen finns det ett räntestyrningssystem som Riksbanken 

använder sig av som består av tre nyckelräntor. Det är inlåningsränta, utlåningsränta 

samt reporäntan, se figur 8.  
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Figur 8. Samband mellan olika sektorer och kreditmarknaden 

 
Inlåning- och utlåningsräntan bildar en korridor där reporäntan ryms. Reporäntan 

används av Riksbanken för att signalera den penningpolitiska utveckling som kommer. 

Sambandet mellan korta och långa räntor är osäkert. Det finns ett positivt samband 

genom en kedjeeffekt där en ökning i korta räntor leder till en ökning i långa räntor. 

Däremot finns det en motsägande effekt i och med att en ökning i korta räntor leder till 

ett minskat inflationstryck som i sin tur leder till minskning i långa räntor (Asgharian 

& Norden, 2011). I och med dessa två motverkande effekter mellan korta och långa 

räntor är det svårt att avgöra ränteutvecklingen beroende på korta marknadsränta och 

Riksbankens signaler.  

 

3.6   Learned  hand’s  rule  

Learned hand’s rule är en metod som vanligtvis används vid juridiska tvister för att 

stödja eller undergräva teorier om försumlighet, men kan även användas vid vardagliga 

dilemman rörande risktaganden. Regeln ger en hänvisning till vilka risktaganden som 

är rimliga att ta och vilka försiktighetsåtgärder som är samhällsekonomiskt effektiva. 

Exempelvis vid ett försäkringsdilemma, borde person A stöldförsäkra sin bil? De 
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beståndsdelar som behövs är kostnaden för åtgärden, i detta fallet försäkringen, 

förlusten om bilen blir stulen och sannolikheten att bilen blir stulen. Om kostnaden för 

åtgärden är lägre, enligt ekvation 2, visar det på underlåtenhet att inte införa åtgärden, 

det motsatta (ekvation 3) visar på att risken är rimlig att ta (Feldman & Kim, 2005).  

 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	  å𝑡𝑔ä𝑟𝑑 < 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛	  𝑓ö𝑟	  𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 ∗ 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠	  𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘  

(Ekvation 2) 

 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	  å𝑡𝑔ä𝑟𝑑 > 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛	  𝑓ö𝑟	  𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 ∗ 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠	  𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘  

(Ekvation 3) 

 

Om förlusten vid stöld i exemplet ovan är 200 000 kronor och sannolikheten för stöld 

är en procent blir högerledet i ekvationen 2 000 kronor. Det innebär att person A bör 

vidta åtgärden att försäkra bilen om försäkringen kostar under 2 000 kronor.  

 

Gällande marknadsgarantin kan metoden användas, dels utifrån köparens perspektiv 

och dels från utgivarens perspektiv, för att visa på om produkten är ekonomiskt 

försvarbar. Från köparens perspektiv blir kostnaden för åtgärden den eventuella 

premien, sannolikhet för förlust är sannolikheten att priserna sjunker och förlustens 

storlek är den värdeminskning det innebär. Genom statistiska beräkningar på möjliga 

utfall av fastighetspriserna kan slutsatser dras kring en ekonomiskt försvarbar premie. 

Från byggherrens perspektiv, utgivarna av marknadsgarantin, kan på ett liknande sett 

slutsatser dras kring deras risktaganden.  

3.7   Riskfördelning  

Detta avsnitt handlar om att beskriva de fördelar och risker deltagande av 

försäkringsbolag kan ha för en bransch. Detta avsnitt syftar till att öka förståelsen för 

de risker marknadsgarantin kan medföra. 

 

3.7.1   Försäkringsbolagens  roll  som  riskbärare  
En möjlig utformning av marknadsgarantin är att risken sprids ut över flera aktörer, 

exempelvis bostadsköparen, byggherren och försäkringsbolag. En förutsättning för att 

försäkringsbolag ska delta är att de tillhandahålls sådan information att sannolikheter 
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för deras förlust kan beräknas. Detta för att korrekt kunna prissätta försäkringen 

(Dickinson, 1998). Om prissättning är för låg leder det i längden till förluster för 

försäkringsbolagen. I de fall prissättningen är för hög kommer inte aktörer på 

bostadsmarknaden vilja försäkra sig (Dickinson, 1998). I de fall prissättningen inte är 

ett hinder kommer försäkringsbolagens deltagande reducera övriga parters risknivå. 

Genom att försäkringsbolag säljer försäkring till flera aktörer, produkter och branscher 

minskar risken i den enskilda försäkringen (Dickinson, 1998). Försäkringsbolag kan 

alltså sälja risktagande till bostadsbolagen, och minska den totala risken genom 

diversifiering.  

 

En förutsättning för försäkringsbolagens deltagande är att produkten används 

långsiktigt. På samma sätt som en konsument inte kan stöldförsäkra en redan stulen bil 

har inte försäkringsbolagen incitament att ge ut denna försäkring under tider med 

fallande bostadspriser.  

 

3.7.2   Potentiella  ekonomiska  vinster  för  företag  vid  
försäkringsbolagens  deltagande    

Genom att förflytta en del av risken till andra aktörer, i det här fallet försäkringsbolag, 

kan det medföra högre vinster för det enskilda bolaget. För att bolag ska kunna göra 

vinster krävs en viss nivå av risktagande. Att förflytta en del av denna risk till 

försäkringsbolag leder det till att beslutsfattare inom bolagen är utsatta för mindre risk 

vilket gör de mer villiga att testa nya produkter/lösningar vilket i sin tur kan leda till 

ekonomiska vinster för bolaget (Dickinson, 1998). Försäkringsbolag möjliggör för 

företag att göra större vinster vilket i sin tur kan skapa en mer effektiv marknad. Detta 

kan i sin tur medföra att samhällsekonomin får ökad nytta. Riskförflyttning kan ses som 

effektivt kapitalutnyttjande. Det innebär att utan försäkringsbolagens deltagande leder 

det till ett mer ineffektivt utnyttjande av kapital och en större återhållsamhet av bolag.   

 

3.7.3   Potentiella  risker  för  företag  vid  försäkringsbolagens  deltagande  
Försäkringsbolags deltagande kan leda till ett beteende hos bolagen där de blir mer 

vårdslösa eftersom det ges incitament för mer riskfyllda investeringar. Detta beteende 

kallas moral hazard som uppstår då bolag kan ta större risker eftersom 
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försäkringsbolagen står för eventuella kostnader. Detta i sin tur leder inte till 

ekonomiska vinter utan leder i längden till kostnader för det enskilda bolaget och 

samhället som stort (Dickinson, 1998). Moral hazard beteende motverkas av 

försäkringsbolag genom självrisk eller andra incitament för bolagen att inte ta 

överdrivna risker i förhållande till vad som är försäkrat eller premiens storlek.  

 

3.7.4   Strategiskt  risktagande  och  värdeskapande  
För att som bolag göra vinster krävs risktagande. Med det sagt gäller det att för bolaget 

göra rätt strategiska val i förhållande till de potentiella vinst risken innebär. 

Beslutsfattare tenderar att ta den försiktiga vägen för att skydda sig själva och lugna 

andra aktörer som har betydelse för bolaget. Detta är inte alltid förenligt med den 

optimala risknivå som en beslutsfattare inom ett bolag bör ta med hänsyn till den 

potentiella vinst som förbises (Hegde & Mishra, 2017). Värdeskapande inom projekt 

är inte nödvändigtvis det antal affärsmöjligheter i sig utan förmågan av beslutsfattare 

att våga ta de tillväxtmöjligheter som är förenliga med större risk och vinst (Hegde & 

Mishra, 2017).  
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4   Empiri  

4.1   Prisutvecklingen  på  bostadsrätter  i  Sverige  samt  i  Stockholm  

Prisutvecklingen på bostäder har stigit kraftigt de senast 10 åren. I figur 9 nedan visas 

Valueguards prisindex över bostadsrätter i Sverige och i Stockholm. 

 

 
Figur 9. Prisindex över bostadsrätter i riket och Stockholm (Valueguard, 2018b) 

Grafen visar att den procentuella prisutvecklingen har varit lika i Sveriges och 

Stockholm under väldigt lång tid. Prisutvecklingen i absoluta belopp har varit betydligt 

högre i Stockholm men den procentuella ökningen har varit densamma. Från indexet 

tydliggörs det att den procentuella nedgången på Stockholmsmarknaden har varit 
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kraftigare jämfört med resten av Sverige då skillnaden i indexen skiljer sig som mest 

från mitten av 2017 och dessutom blir större. 

  
Tabell 1. Jämförelse mellan KPI och HOX prisindex för riket och Stockholm (Statistiska Centralbyrån, 

2018) (Valueguard, 2018 b)  

 
 
Vid jämförelse med konsumentprisindex (KPI) för samma tidsperiod är det en klart 

större ökning för bostadspriserna, se tabell 1. KPI har mellan åren 2005 och 2017 ökat 

cirka 15 procent (Statistiska Centralbyrån, 2018). Bostadspriserna har över samma 

tidsperiod ökat cirka 300 procent.  

4.2   Intervju  

I denna rapport har intervjuer genomförts med bostadsbolag och banker. Intervjuerna 

har varit personliga intervjuer förutom en som var en gruppintervju. Strukturen på 

intervjun har varit semistrukturerad vilket möjliggjort för att ställa frågor fritt inom de 

förberedda områdena.  

4.2.1   Val  av  fastighetsbolag  
I denna rapport har sju bostadsbolag intervjuats, se tabell 2.  

Tabell 2. Fastighetsbolag som deltagit i intervjustudien samt representanterna från respektive bolag 

Bostadsbolag Intervjuad bolagsrepresentant Arbetstitel 

ALM Equity John Sjölund CFO 

Aros Bostad Ulrika Jakobsson Marknads- och försäljningschef 

HSB Peter Lundmark Marknads- och försäljningschef 

 
Linda Wiman Chef affärsområdesutveckling 

Magnolia Cecilia Eckerbom Försäljningsansvarig 

 
Martin Elmeskog Försäljningsansvarig 

Oscar Properties Malin Gangnor Försäljningschef 

SHH Ann-Louise Gustafsson Försäljningschef 

Veidekke Malin Hart Randes Marknads- och försäljningschef 
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Dessa bolag valdes eftersom de är väletablerade bostadsutvecklare med stark 

anknytning till bostadsbyggande i Stockholmsregionen. Bolagen skiljer sig åt bland 

annat utifrån storlek, vilket kundsegment de bygger åt och om de endast bygger 

bostadsrätter eller dessutom bygger hyresrätter.   

 

4.2.2   Val  av  banker    

I denna rapport har två av Sveriges största banker deltagit genom en 

intervjustudie. I denna studie har bankerna valt att vara anonyma. I tabell 3 visas 

den person som intervjuades arbetstitel. 

 
Tabell 3. Banker samt de positioner varje representant från respektive bank som deltagit i 

intervjustudien har. 

Bank Arbetstitel 

Bank 1 Bolånespecialist 

Bank 2 Privatekonom 

Bank 2 Kreditchef 

 

Dessa banker är två av de största bankerna i Sverige och i Norden och står för en stor 

andel av de privatlån som ges i Sverige för bostadsköp. De intervjuade personernas 

olika arbetsområden ger olika insyn i bankernas långivning och hur de ser på 

kreditgivningsrisken både gällande lån till privatpersoner och bostadsföretag. 

 

4.2.3   Resultat  av  fastighetsbolagens  intervju  
Nedan presenteras resultatet från intervjustudien med fastighetsbolagen dels utifrån 

specifika frågor som ställts samt utifrån övergripande ämnen som diskuterades. Se 

bilaga (kap 9.2) för fullständig redogörelse av de frågor som ställts.  

 

Hur har utvecklingen under hösten sett ut?  

Under hösten 2017 förändrades bostadsmarknaden. Det gick från stigande priser och 

hög efterfrågan på nyproducerade bostäder till hög marknadsoro och ett avvaktande 
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beteende. Samtliga av de sju intervjuade bostadsutvecklarna menar att sedan i höstas 

tar kunderna generellt längre tid på sig för att ta beslut om bostadsköp. Det är en 

avvaktande marknad, speciellt när tillträde är långt fram i tiden, försäljningar innan 

påbörjad produktion har minskat drastiskt menar alla sju bostadsutvecklare.  

 

Påverkas bostadsutvecklarnas produktionsvolym? 

Ingen av de intervjuade företagen hade märkt någon förändring på produktionsvolymen 

ännu. De lyfter dock fram att det finns en viss fördröjd effekt. Generellt går 

försäljningen trögare nu vilket gör att produktionsvolymen troligtvis kommer minska 

inom ett par år. ALM Equity är ett av de bolag som arbetar med att styra om viss del 

av produktionen till hyresrätter istället för bostadsrätter, de tror därmed inte att 

produktionsvolymen kommer påverkas i nämnvärd grad. HSB menar att de legat rätt i 

tiden, de projekt som initierats har legat ute till försäljning innan hösten och de har 

därmed fått upp en hög försäljningsandel. Gällande framtiden tror fyra av sju 

bostadsutvecklare att produktionsvolymen kan komma att minska över tid på grund av 

marknadsförändringen.  

 

Vad har varit avgörande i marknadsförändringen? 

Det finns ett antal faktorer som bostadsutvecklarna pekar på gällande 

marknadsförändringen. När intervjudeltagarna fick frågan om vilken eller vilka 

faktorer som varit mest avgörande förekom faktorerna: 

 

•   Psykologi 

•   För höga prisnivåer 

•   Bankernas restriktivare långivning 

•   Amorteringskraven 
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Figur 10. Bidragande faktorer till dagens marknadsläge 

 

Den mest förekommande faktorn var psykologi, se figur 10. Psykologin kan i dagens 

marknadsläge anses vara irrationell i och med att svensk ekonomi är stark. Vi har haft 

stigande reallöner, låg arbetslöshet och att det råder bostadsbrist, dessa faktorer borde 

inte leda till den psykologiska oro som råder idag. Alla sju bostadsutvecklare svarade 

att den psykologiska aspekten var en viktig del i marknadsläget som uppstått. De 

svarade att konsumenter blir mindre benägna att köpa när det står negativa rubriker i 

tidningar och på nyheterna. Den näst mest frekventa orsaken som förekom var att 

priserna innan nedgången stigit till för höga nivåer, vilket inte var hållbart i längden. 

På sista plats kom lånerestriktionerna från bankernas sida och amorteringskraven som 

kommit i två steg. Gällande amorteringskravet menar de flesta dock att det endast 

fungerade som en utlösande faktor, vilket satte igång oron på marknaden. 
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Fastighetsbolagens säljkrav 
Med säljkrav innebär att en viss andel av lägenheterna i ett projekt måste säljas genom 

att förhandsavtal tecknas innan bolaget kan starta byggproduktionen. Interna/externa 

säljkrav sätts för att garantera viss säkerhet i projektet. Det kan bero på ett externt krav 

från finansiärer, exempelvis banker. Bostadsbolagens säljkrav kan variera mycket. 

Utifrån de intervjuade företagen varierar säljkraven mellan 30 och 75 procent, se figur 

11.  

 

 

 
Figur 11 Illustrerar de intervjuades bolagens interna säljkrav 

Figuren visar stor spridning där de flesta av de intervjuade bolagen ligger med kravet 

att 50 procent av lägenheterna ska vara sålda innan byggstart. Variationen i säljkrav 

beror till stor del på hur projekten finansieras. Det kan bero på hur mycket eget kapital 

bostadsbolagen använder och hur mycket externt kapital som används. I de fall mycket 

externt kapital används kommer säljkraven i stor grad bero på den externa finansiärens 

krav på hur stor andel som ska vara såld innan byggstart.  
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Lösningar mot en avvaktande marknad 
När oron visade sig på bostadsmarknaden med start under hösten 2017 var många 

bostadsutvecklare tvungna att hitta lösningar för att möta konsumenternas behov. Vissa 

styr om produktionen mot större andel hyresrätter, andra arbetar fram trygghetspaket 

innehållande lösningar för att kunderna ska känna säkerhet och några har börjat 

använda sig av marknadsgarantin. De lösningar som kom på tal var:  

 

•   Dubbel boendekostnadsskydd 

•   Flexibelt tillträde 

•   Avgiftsfria månader 

•   Styra om produktionen mot hyresrätter 

•   Marknadsgarantin 

•   Prissänkning (efter säljstart) 

 

Nedan beskrivs hur de olika lösningarna fungerar och perspektiven på lösningarna: 

 

Dubbel boendekostnadsskydd 

Av de intervjuade företagen använder Veidekke, SHH och Oscar Properties sig bland 

annat av dubbel boendekostnadsskydd. Det innebär att konsumenterna blir ersatta för 

de boendekostnaderna som uppstår av den nya bostaden, om de inte får sin befintliga 

bostad såld i tid för tillträdet. Alla tre införde skyddet tidigt under våren 2018 men 

utformningen varierar. Till exempel erbjuder Oscar Properties skyddet under maximalt 

sex månader från och med tillträde, medan Veidekke erbjuder det i 12 månader. 

Veidekke och SHH har ett försäkringsbolag som står för den eventuella ersättningen 

till bostadsköparen, mot att de betalar en premie till försäkringsbolaget per bostad. 

Oscar Properties står själva för utbetalningen till konsumenten.  

 

Flexibelt tillträde 

Flexibelt tillträde innebär att bostadsköparen kan skjuta på tillträdesdagen om hen inte 

får bostaden såld. Av de intervjuade företagen erbjöd Aros Bostad och Oscar Properties 

flexibelt tillträde med tre månaders maximal uppskjutning av tillträdesdagen. 
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Skillnaden från dubbel boendekostnadsskydd är att det faktiska köpet kan senareläggas 

om den befintliga bostaden inte blir såld, vilket minimerar konsumentens risk att inneha 

dubbla lån. Den uteblivna inkomsten till bostadsrättsföreningen betalar Aros Bostad 

och Oscar Properties in, för att föreningen inte ska ta skada.  

 

Avgiftsfria månader 

Ibland kan bostadsutvecklare erbjuda avgiftsfria månader för att locka köpare. Av de 

intervjuade företagen var det endast Veidekke, som relativt nyligen hade använt sig av 

det. Dock bara för enskilda projekt där de ansåg att det passade kundsegmentet. SHH, 

HSB och Alm Equity menar att avgiftsfria månader, av samma anledning som dubbel 

boendekostnadsskydd, inte löser dagens problem.  

 

Styra om produktionen mot större andel hyresrätter 

Två av de intervjuade företagen, ALM Equity och SHH, framförde möjligheten för dem 

att styra om produktionen till hyresrätter om det inte fanns tillräcklig stor efterfrågan 

på bostadsrätter. ALM Equity har det som huvudfokus nu när marknaden är orolig, och 

ska därefter titta på lösningar som exempelvis marknadsgarantin. SHH har det som en 

reservplan i de flesta projekt de initierar, om de inte får tillräckligt stor andel lägenheter 

sålda kan de göra om projektet till hyresrätter. Det är dock inte alla bostadsutvecklare 

som har den möjligheten, och även företag som har erfarenhet av att göra om till 

hyresrätter går det inte med alla projekt. ALM Equity framför att ungefär häften av 

deras portfölj är svårare att göra om till hyresrätter, med de kalkyler och marginalkrav 

den lösningen medför.  

 

Prissänkning (efter säljstart)  

När bostadspriserna sjunker, som under hösten 2017 med fortsättning mot 2018, ger 

det effekt på marknadspriserna på nyproducerade bostäder. Det kan innebära att 

bostadsutvecklare får korrigera ner priserna till rätt nivå för att möta kunderna. Det kan 

dels göras innan säljstart, och dels i efterhand om för få lägenheter säljs. Det kan 

användas för nå upp till säljkravet, men vanligare är att ett fåtal lägenheter är osålda 

vid tillträdesdagen, vartefter bostadsutvecklaren köpt upp de resterande lägenheterna 

och sålt dem till ett lägre pris. Exempelvis SHH nämnde ett projekt, med både radhus 

och lägenheter, där lägenheterna sålts men inte radhusen. Det var ett exempel där de i 
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efterhand gick in och sänkte priset på radhusen. Även andra bostadsutvecklare har 

erfarenhet av prisjustering i efterhand.  

 

Marknadsgarantin 

Två av de intervjuade företagen har infört marknadsgarantin under våren 2018, HSB 

och Aros Bostad. HSB har initierat ett projekt där marknadsgarantin ingår för alla 

köpare fram till ett visst datum. HSB:s utformning av marknadsgarantin är med ett 

tröskelvärde på fem procent och ett tak på 20 procent. Den maximala utbetalningen blir 

därmed 15 procent av lägenheternas värde och inträffar om marknadspriserna sjunker 

med 20 procent eller mer. Aros Bostad har infört garantin i tre projekt där den ingår för 

alla som köper lägenheter i de projekten. De har utformat garantin med tröskelvärde på 

fem procent och ett tak på tio procent, vilket medför fem procent maximal utbetalning 

om priserna sjunker tio procent eller mer. Tröskelvärdet finns till, som en självrisk, för 

att konsumenten inte ska vara helt utan risk, annars kan det leda till spekulationsköpare 

och att konsumenter blir allt för riskbenägna.  

 

Vad bostadsutvecklarna tror har störst positiv påverkan på försäljningen, jämförelse 

mellan de olika lösningarna 

Under intervjun tillfrågades representanterna vilken produkt de tror i störst grad ökar 

försäljningen. De fick välja mellan marknadsgarantin, dubbel boendekostnadsskydd, 

flexibelt tillträde, avgiftsfria månader och prissänkning. Fyra av sju bostadsutvecklare 

tror att marknadsgarantin påverkar försäljningen mest. Två av dem tror prissänkning 

har störst påverkan och en menar att det helt beror på i vilket skede av 

försäljningsprocessen det är i. Flera av de intervjuade lyfter fram att de olika 

produkterna används bäst i olika skeenden av försäljningen. Om det är kort tid till 

tillträde är möjligheten att skjuta på tillträde och dubbel boendekostnadsskydd bra att 

använda. När det är lång tid till tillträde tror majoriteten att marknadsgarantin fungerar 

bäst, då risken för prisfall är som störst. Majoriteten är även överens om att produkterna 

går att kombinera, då de löser olika problem i olika tidpunkter av försäljningen. En del 

kritik som uppkommit under intervjuerna mot dubbel boendeförsäkring och avgiftsfria 

månader är att de inte löser problemet med dagens marknadsläge. Dubbel 

boendekostnadsskydd används bäst när det är nära till bostadens tillträde, det största 

problemet just nu är när det är lång tid till tillträde. Aros Bostad och HSB menar att 



Marknadsgaranti för nyproduktion 
 

 
 

43 

köparen fortfarande måste ha lån för både sin befintliga och nya bostad, det enda som 

täcks är utgifterna. Dagens problem är delvis att bostadsköparen inte får de lån som 

krävs, och den psykologiska aspekten om ett eventuellt prisfall.  

 

Fördelar och nackdelar med marknadsgarantin 

Utifrån intervjustudien presenteras, se figur 12, bostadsutvecklarnas syn på vad som är 

marknadsgarantins för- respektive nackdelar. Synpunkterna är utifrån företagens 

perspektiv, och är både av bostadsföretagen som lanserat projekt med garantin och av 

företag som valt att inte göra det.  

 

 
Figur 12. För och nackdelar med marknadsgarantin utifrån intervjustudien 

Majoriteten av företagen är överens om att det är en bra produkt då den till stor del tar 

bort osäkerheten som råder på marknaden i dagsläget. Många andra produkter, som 

exempelvis dubbel boendekostnadsskydd och avgiftsfria månader, tar inte bort risken 
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för prisfall och används ofta i slutskedet av byggprocessen när det är närmre i tiden till 

tillträde. En klar majoritet av de intervjuade företagen tror att marknadsgarantin 

kommer ha en positiv påverkan på försäljningen, med viss risk för att den kan vara för 

svår att kommunicera till slutkunden. Aros Bostad, som infört garantin i tre projekt, 

menar att det är en produkt av stort värde för kunden men att den än så länge funnits 

för kort tid på marknaden för att allmänheten ska förstå vad den innebär. Potentiella 

kunder behöver sätta sig in i vad garantin innebär för att förstå värdet av den. Aros tror 

dock att den kommer ha en positiv påverkan på försäljningen om potentiella kunder 

förstår värdet av garantin. Fem av de sju intervjuade företagen har inte börjat använda 

marknadsgarantin. Anledningarna har varierat men en som återkommit är att den 

eventuella kostnaden är för svår att ta med i kalkylerna.  

  

Riskfördelning 

Intervjudeltagarna tillfrågades om riskfördelningen, hur de såg på marknadsgarantin 

om risken fördelas. Om exempelvis ett försäkringsbolag tar på sig den eventuella 

ersättningen mot att de betalar en premie till försäkringsbolaget. Av de intervjuade 

företagsrepresentanterna svarade tre att de såg väldigt positivt på det, att det nästan var 

ett krav för att använda sig av marknadsgarantin. Två svarade att de såg det som positivt 

men att det möjligtvis skulle bli för dyrt, de ville gärna få erbjudande om det men att 

det troligtvis var mer lönsamt att ta risken själva och slippa betala premien. De 

resterande två företagsrepresentanterna var klart negativa till försäkringsbolagens 

deltagande. De svarade att det med väldigt stor sannolikhet skulle bli för dyrt, och att 

lönsamheten med garantin är större genom att själva ta risken.  

 

4.2.4   Resultat  av  bankintervjuerna  
Har bankerna känt av förändring av bostadsmarknaden sedan hösten 2017?  

Alla tre av de intervjuade är eniga om att en förändring på marknaden har skett och den 

förändringen har även blivit uppenbar hos bankerna. Marknadsförändringen från 

bankernas perspektiv kan delas in i två delar, dels lånen till privatpersoner och dels till 

företagen. Privatpersoner lånar för att finansiera bostadsköp och bostadsutvecklare 

lånar för att finansiera bostadsprojekt. Bolånespecialisten pekar på att förändringen 

visat sig genom att privatpersoner blivit mer avvaktande vilket gör att färre ansöker om 

lån. Anledningen till att beteendet förändrats kan förklaras av olika saker. Det beror 
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dels på den instabila marknaden men en stor anledning till den ökade oron är att folk 

inte riktigt vet vad det nya amorteringskravet innebär. Kreditchefen från bank 2 känner 

också av en förändring av marknaden genom att kreditgivningen till bostadsbolagen för 

finansiering även har påverkats. Anledningen till det ser hen som den trögare marknad 

med att folk tar längre tid på sig att ta beslut. Detta leder till att det tar längre tid för 

företagen att nå upp till säljkravet, vilket påverkar mängden kredit till bostadsbolagen. 

Bolånespecialisten och kreditchefen betonar att affärer fortfarande görs. Det ges ut lån 

till både privatpersoner och bostadsutvecklare. Detta tyder på att det inte helt stannat 

upp, däremot tar allt längre tid nuförtiden och det är något som kan förväntas en tid 

framöver också.  

 
Kreditgivningen till privatpersoner  

Från bolånespecialisten framkommer att bankernas kalkyler inte har förändrats i 

samband med den ökade oron på marknaden. Banken har sedan länge ställt höga krav 

på att privatpersoner ska klara av en hög ränta. Bank 1 använde en kalkylränta på 8 

procent. Det som kan ha förändrats, vilket medfört att fler blir nekade lån, är att 

privatpersonerna inte klarar av de ökade levnadskostandskraven bankerna ställer menar 

privatekonomen. Det gäller framförallt för de unga och de med inkomst under 35 000 

kronor. De levnadskostnadskrav bankerna ställer har förändrats de senaste åren men är 

inte ett resultat av den ökade oron. Amorteringskravet menar privatekonomen har slagit 

hårdast och påverkar mest de personer med inkomst över 35 000 kronor, men betonar 

även att detta är generellt. Ingen av bankerna har förändrat sina kreditgivningskrav 

gentemot privatpersoner sen bostadsmarknaden förändrats. Bankerna förändrade inte 

heller sina kalkylräntor när bostadspriserna gick uppåt i samband med räntorna sjönk. 

Det har alltså varit samma krav under väldigt lång tid.  

 

Kreditgivningen till bostadsbolagen (Bank 2) 

Kreditgivningen till bostadsbolagen har påverkats sedan hösten 2017. I och med en 

trögare marknad tar det längre tid tills projekten når säljkravet och byggstart. Bankerna 

har känt av att det är en tuffare marknad vilket även gjort de mer uppmärksamma på 

den risk det innebär med bostadsprojekt. Deras kreditgivningskrav bygger fortfarande 

på samma fundamentala krav som ställts innan. Däremot har extra uppmärksamhet till 

att föreningar ska ha en balanserad ekonomi med avseende på resultat och att inte 
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kalkylerna pressas för hårt ökat. Dessutom förekommer det att banken sätter högre 

säljkrav till bostadsutvecklarna. Det som bestämmer säljkravet är en kombination av 

olika faktorer. Bland annat beror det på bostadsbolagets finansiella kapacitet och hur 

många projekt de har igång parallellt, det beror på bostadsprojektens storlek och i vilket 

geografiska läge det planeras i samt beroende på prissättningen på projektets objekt. 

Bankens kreditgivningsutvärdering följer en välutvecklad modell där risker utifrån 

olika scenarion utvärderas och känslighetsanalyser görs. Banken ser ökade risker med 

att finansiera bostadsprojekt. Det finns flera olika faktorer som spelar in. Först och 

främst skiljer sig det mycket med hur de ser på risken beroende på vilket bostadsföretag 

det gäller. Ett väletablerat bostadsbolag med lång erfarenhet och med stark 

balansräkning och finansiell kapacitet har en helt annan riskbild än något av de nya 

etablerade företagen. De stora bostadsbolagens kapacitet att absorbera osålda 

lägenheter och projekt som inte går bra gör att risken ur bankernas perspektiv blir lägre.  

 

Bankernas syn på bostadsbolagens trygghetserbjudanden 

Hur bankerna ser på bostadsbolagens trygghetserbjudande, till exempel är avgiftsfria 

månader, dubbel boendekostnadsskydd och flexibelt inträde, skiljer sig åt beroende på 

om det gäller kreditgivning till privatpersoner eller till bostadsbolag.  

 

För kreditgivning till privatpersoner ger inte trygghetserbjudanden någon förbättrad 

kreditbedömning. Ur bankens perspektiv är det positivt för den enskilde konsumenten 

men det viktigaste är konsumentens återbetalningsmöjligheter. Vid kreditgivning tar 

banken endast hänsyn till hur väl konsumenten kommer klara av kalkylräntan samt de 

levnadskostnader banken har satt. Om konsumenten har avgiftsfritt i exempelvis 12 

månader tittar banken på konsumentens återbetalningsförmåga månad 13 och därefter. 

  

Hur bank 2 ser på trygghetserbjudandena vid finansiering till bostadsbolag skiljer sig 

från hur de ser på kreditgivning till privatpersoner. Varje trygghetserbjudande som ges 

av bostadsbolaget innebär ett ökat åtagande från företaget och därmed ökad risk för 

ersättningar och förskjutna inbetalningar. En risk för bostadsbolaget är även en risk för 

banken i och med banken ofta är den part som finansierar projekten. Risken beror till 

stor del hur många erbjudanden bostadsbolaget erbjuder sina kunder i förhållande till 

sin finansiella kapacitet. Ett större bostadsbolag kan erbjuda fler tryggheter till sina 
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kunder jämfört med ett mindre bolag. Vid kreditgivning tar bankerna hänsyn till de 

risker bostadsbolagen åtar sig gentemot sina kunder. Om och hur de ökade åtagandena 

ger utslag för bostadsbolaget i praktiken skiljer sig, i vissa fall leder det till ett ökat 

försäljningskrav innan byggstart och i vissa fall har banken avstått från att finansiera 

vissa projekt för riskbilden har varit för stor.  

 
Bankernas syn på marknadsgarantin 

Marknadsgarantin kommer tas till hänsyn vid kreditgivningen till bostadsbolagen. 

Detta för att garantin innebär ett ökat åtagande för de bostadsbolag som ger ut den till 

sina kunder vilket ökar risken signifikant då ersättningen kan bli väldigt hög. 

Kreditchefen nämner även att det är svårt idag att avgöra konsekvenserna för 

bostadsbolagen vid kreditprövning men säger även att det kommer bero på bolagets 

finansiella ställning. Kreditchefen pekar även på en annan risk med marknadsgaranti 

vilket är att en kan påverka bostadsmarknaden som helhet. Det kan göra privatpersoner 

mer riskbenägna då bostadsbolagen flyttar risken till sig själva. Det är inte farligt i det 

enskilda fallet men om marknadsgarantin över tid påverkar priset, vilket den kan göra 

då den kan påverka privatpersonernas köpbeteenden, kan därmed marknadens naturliga 

korrigering mellan utbud, efterfrågan och pris påverkas. Kreditchefen framhäver att 

produkter som påverkar marknadskrafterna om de används på ett felaktigt eller osunt 

sätt kan skada mer än de gagnar.  

 

Bolånespecialisten såg inga direkta risker. Deras kreditprövningar av privatpersoner 

för bolån skulle inte påverkas av marknadsgarantin. Marknadsgarantin skulle kunna 

resultera i att en ersättning betalas till konsumenten vilket det inte finns några direkta 

risker med.  

 

Både privatekonomen och bolånespecialisten nämner att en marknadsgaranti troligtvis 

skulle förbättra det för konsumenten av en bostad med marknadsgaranti om bostadens 

värde sjunker. Det gör det lättare för konsumenten att teckna något två år innan 

betalning och tillträdet sker.  
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5   Analys  

I detta kapitel analyseras frågeställningarna utifrån de teorier som presenterats och de 

resultaten från empirin. Varje frågeställning analyseras och presenteras för sig för att 

underlätta läsningen och förståelsen.    

 

Påverkas mängden byggproduktion av bostadsprisernas utveckling?  
Stockholms bostadsmarknad har sedan hösten 2017 upplevt stark nedgång av 

bostadsrättspriser. De flesta storstäder har drabbats, men Stockholm i störst grad. 

Priserna i Stockholm har sjunkit uppemot tio procent jämfört med 12 månader tillbaka. 

En konsekvens av prisnedgångarna som kan observeras på marknaden, som de flesta 

bostadsbolagen upplever, är att det påverkar deras försäljningar av nyproducerade 

lägenheter. I och med att det tar längre tid för bostadsbolagen att sälja sina lägenheter 

kommer prisnedgångens effekt på produktionen att visa sig längre fram då färre projekt 

kommer kunna initieras. Inget bolag hade ännu upplevt lägre produktion, det kan bero 

på att de lägenheter som produceras i år såldes för ett till två år sedan. Detta samband 

mellan pris och produktion stärks även av 4Q-modellen som visar sambandet mellan 

fyra faktorer på bostadsmarknaden, där ett av sambanden visar produktionens 

priselasticitet. Modellen visar att då priserna sjunker kommer ett nytt jämviktsläge 

infinnas där produktionen har minskat. Utöver 4Q-modellen visas sambandet genom 

korrelationen mellan pris och försäljningar som bostadsbolagen upplever. 

Försäljningen påverkar i sin tur produktion. Sambandet mellan försäljningar och pris 

innebär att om det inte det sker någon försäljning av nyproduktion når bostadsbolagen 

inte upp till sina säljkrav. Det medför att bostadsbolagen inte får finansiering från 

bankerna och inte kan starta byggena.  

 

Däremot kan det observeras att den sjunkande försäljningstakten skiljer sig gällande 

nyproducerade lägenheter beroende på främst två faktorer. Det är dels det geografiska 

läget, i vilken stad eller region byggs lägenheterna i projektet. Där har det upplevts av 

bostadsbolagen som svårare att sälja i storstadsregionerna, Stockholm och Uppsala. 

Den andra faktorn som har betydelse, vilket sedan kan kopplas till ovannämnda faktor, 

är till vilket kundsegment bostadsbolagen riktar in sig på, alltså vilken kvalitet och 

vilket pris objekten som säljs har. Förklaringen till dagens marknadsläge är dels den 
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höga prisnivån som triggats upp i kombination med den psykologiska oron för prisfall. 

Det leder till ett mer avvaktande beteende vilket är tydligast i Stockholm. I andra städer 

runt om i Sverige är oron för nedgång inte lika stor vilket gör att folk fortfarande köper 

nyproduktion, om än i någon mindre takt än tidigare. Vad det gäller 

kundsegmentsfaktorn har den visat, utifrån intervjustudien, att bostadsutvecklare som 

bygger billigare bostadsrätter varit mindre känsliga för prisnedgångar på 

bostadsmarknaden. Det kan bero på att de till en början har större kundutbud jämfört 

med dyrare bostäder. Dessutom utökas deras kundutbud då privatpersoner med bättre 

betalningsförmåga, som innan köpt av bostadsbolag som bygger dyrare bostäder, nu 

väljer att köpa billigare bostäder. De kunder som alltså inte längre kan köpa dyra 

bostäder kan nu istället köpa nyproduktion av de bolag som bygger relativt billigare 

bostäder med ett lägre pris.  

 

När finns det behov av en marknadsgaranti? 

I dagens marknadsläge har bostadsutvecklingsföretagen och bankerna känt av att 

konsumenterna avvaktar i större grad än i tidigare marknadslägen, då priserna varit i en 

tydlig uppåtgående trend. I tabell 1 kan det utläsas att bostadspriserna i 

Stockholmsområdet och även hela landet har stigit kraftigt, betydligt mer än KPI de 

senaste åren. Enligt teorierna om förväntningsdrivna cykler på bostadsmarknaden 

tenderar priserna att övervärderas under tider med kraftig ökning, för att sedan 

undervärderas under fallande pristrender. Denna över- respektive undervärderingen 

beror enligt teorin till stor del av psykologi, vilket även bekräftats av intervjustudien. 

Den främst förekommande faktorn till de sjunkande priserna som förekom under 

intervjustudien var just psykologi, att de negativa rubrikerna i media har ökat folks oro 

och därmed lett till en avvaktande marknad. Om konsumenter tror att det finns en stor 

risk att priserna kommer sjunka avvaktar de i mycket större utsträckning än i ett annat 

marknadsläge. Det har intygats av bostadsutvecklarna som menade att konsumenter 

under oroliga tider tar längre tid på sig att binda upp sig till en nyproducerad bostad om 

det är lång tid till inflyttning.  

 

Nyttan med att föra över en stor del av risken till bostadsutvecklarna är att de innehar 

större kunskap om marknadsläget för bostäder. När konsumenter är oroliga för prisfall 

och avvaktande vid köp kan det enligt teorier om asymmetrisk information vara 
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lönsamt om bostadsutvecklarna tar en viss del av risken, eftersom det är troligt att de 

innehar mer information.  

 

Marknadsgarantins utformning är till för att hantera den psykologiska rädslan av att 

priserna kommer sjunka under tiden från förhandsavtalets tecknande till tillträdet 

beviljas. Det är en produkt som med fördel används när det är lång tid till inflyttning, 

då risken för prisfall är mer påtaglig. Marknadsgarantin förlorar lite av sitt värde under 

tider med stigande bostadspriser utan oro på marknaden. Kunden sätter då inget värde 

i produkten vilket märktes under 2012 då priserna en period föll och marknadsgarantin 

lanserades. Kort tid efter lanseringen vände priserna mot en stigande trend och oron 

försvann. Ingen ville längre använda marknadsgarantin och den försvann snabbt som 

ett erbjudande och realiserades aldrig. Behovet är därmed störst dels i marknader där 

det finns en påtaglig oro för att priserna kan sjunka, och dels tidigt i säljprocessen.  

 

Kommer marknadsgarantin ha en positiv påverkan på försäljningar av 

nyproducerade bostäder?  
Hur försäljningar av nyproducerade bostäder kommer påverkas av införandet av 

marknadsgarantin är svårt att säga. Det finns däremot en del som pekar på att det 

kommer få en positiv påverkan under vissa förutsättningar. Vid prisfall och vid ökad 

oro på bostadsmarknaden tenderar konsumenter att avvakta med bostadsköp. Detta 

leder till färre försäljningar som i sin tur kommer påverkar produktionsvolymen av 

bostäder. Marknadsgarantin som koncept garanterar kunden en ersättning ifall 

marknadsvärdet på bostaden sjunker under produktionstiden. Den största oron på 

marknaden, vilket slår hårdast mot nyproduktion, är hur värdet på bostaden kommer 

utvecklas. Det är oron för att värdet kommer sjunka som får konsumenter att sluta köpa 

bostäder och konsumenter väljer istället att avvakta. Det som talar för att 

marknadsgarantin kommer ha en positiv effekt utifrån detta är att garantin hanterar den 

psykologiska oron hos konsumenter genom att risken flyttas till bostadsbolaget. Ur ett 

teoretiskt perspektiv, där konsumenter strävar efter att maximera sin nytta, slutar 

konsumenter att konsumera då sannolikheten för förlust ökar. Marknadsgarantin bör 

teoretisk leda till att konsumenter fortsätter konsumera eftersom sannolikheten till 

förlust minskar när bostadsbolagen åtar sig risken för prisfall. Även teorier om garantier 



Marknadsgaranti för nyproduktion 
 

 
 

51 

pekar på att konsumenter kommer välja en bostad med marknadsgarantin framför en 

bostad utan.  

 

Flera av de intervjuade, som kan anses som experter inom försäljning, har upplevt 

positiv effekt av andra trygghetserbjudan. Utifrån det perspektivet skulle 

marknadsgarantin ha en positiv effekt i och med att marknadsgaranti till skillnad från 

de andra koncepten hanterar den psykologiska oron konsumenter känner, vilket är oron 

för prisfall. Dessutom trodde en majoritet att marknadsgarantin skulle ha större effekt 

än de andra etablerade erbjudandena. Marknadsgarantin kommer troligtvis ge störst 

effekt på försäljningen under de perioder som risken för värdeminskning är som störst. 

Det innebär att marknadsgarantin kommer ha störst effekt i början av 

försäljningsprocessen av nyproducerade bostäder då det kan vara upp till två år innan 

tillträde. Ju närmare tillträde till bostaden desto mindre risk för prisfall. Det leder till 

att behovet av marknadsgarantin minskar när tillträdesdagen närmar sig, vilket i sin tur 

minskar dess påverkan på försäljningen.  

 

Kommer marknadsgarantin att jämna ut produktionscyklerna? 
Produktionsvolymen styrs till stor del av försäljningar och aktiviteten på 

bostadsmarknaden vilket i sin tur styrs till stor del av prisutveckling på bostäder samt 

psykologi. Av de intervjuade bostadsbolagen ser många bolag det som naturligt med 

cykler i produktionsvolymen. Vad dessa förändringar i volym har berott på historiskt 

varierar, bland annat de faktorer som påverkar efterfrågan enligt teorin vilket är 

förändrad disponibel inkomst, förändrad förmögenhet, förändrade priser på alternativa 

bostäder samt förändring i löpande nyttjandekostnader. Flera av dessa faktorer bland 

annat disponibel inkomst och förmögenhet beror till stor del av makroekonomi och hur 

svensk ekonomi utvecklar sig. I dagens läge är den svenska ekonomin väldigt stark och 

det är till och med tillväxt i den svenska ekonomin. Dessutom råder det bostadsbrist, 

framförallt i Stockholm. Detta är två variabler som borde möjliggöra att 

produktionsvolymen inte minskar just nu, eller att försäljningar går sämre vilket sen 

kommer leda till minskad produktionsvolym. Det är idag den psykologiska oron på 

marknaden som påverkat att antalet försäljningar av nyproduktion och bostäder 

generellt minskat. Om marknadsgarantin motverkar oron för prisfall, som finns idag på 

Stockholms bostadsmarknad, borde marknadsgarantin göra att privatpersoner vågar 



Marknadsgaranti för nyproduktion 
 

 
 

52 

konsumera bostäder under rådande marknadsläge, vilket i sin tur skulle motverka den 

nedgång i produktionsvolym som troligtvis kommer kunna observeras om ett par år. I 

de fall då marknadsgarantin har den effekten kommer den möjliggöra en mer jämn 

produktionsvolym och då även jämna ut cyklerna. Marknadsgarantin leder inte till att 

konsumenter kan köpa dyrare bostäder i och med att bankerna inte tar hänsyn till 

produkten i sin kreditgivning. Det viktiga för bankerna är återbetalningsförmågan hos 

kunderna, som till stor del beror av privat- samt makroekonomiska faktorer. Det gör att 

marknadsgarantin inte kommer ha samma effekt på produktionsvolymen om en 

minskning i produktionsvolym beror på makroekonomiska faktorer istället för 

psykologi.  

 

Vilka är framgångsfaktorerna för att marknadsgarantin som koncept ska 

bli etablerad?  
Marknadsgarantin lanserades av Valueguard för första gången under 2012, då två 

företag gav ut garantin, efter en kort tids sjunkande bostadspriser. Kort tid därefter 

vände priserna och garantin försvann från marknaden. Marknadsgarantin hann inte bli 

en etablerad produkt som bostadsutvecklare använder sig av i sina trygghetspaket. För 

att marknadsgarantin ska etablera sig som ett långsiktigt koncept måste ett antal 

faktorer uppfyllas:  

 

•   Att garantin marknadsförs och paketeras tydligt och lättförståeligt till 

slutkunden är en faktor som måste uppfyllas. Detta har påkallats av vissa 

bostadsutvecklare, exempelvis från Aros som infört garantin i tre projekt. 

Marknadsgarantin ska kommuniceras från Valueguard till bostadsutvecklaren, 

ner till säljare och sist ut till slutkunden. Det finns en risk att information går 

förlorad på vägen. För att garantin ska bli etablerad krävs att bostadsköpare vet 

vad garantin innebär för att de direkt kan värdesätta en bostad med garantin 

före en likartad bostad utan garantin. För att detta ska ske krävs antingen att ett 

flertal bostadsutvecklare börjar erbjuda garantin, vilket har börjat ske nu, eller 

att den får större uppmärksamhet i media. Om kunder förstår och värdesätter 

marknadsgarantin kan det leda till en förflyttning av kunder från de som inte 

erbjuder den till de som gör det.  



Marknadsgaranti för nyproduktion 
 

 
 

53 

•   Att bostadsutvecklare själva kan anpassa utformningen. Bostadsutvecklare är 

inte en homogen grupp utan de producerar olika typer av bostäder, i olika 

prisklasser till olika kundsegment. De har inte samma marginaler eller samma 

säljkrav. Därmed är det viktigt att de själva ska kunna styra vilken maximal 

ersättning de ger ut och vilken självrisk konsumenten ska ta.  

•   Att marknadsoron inte direkt försvinner. Som tidigare nämnt har garantin 

lanserats tidigare, för fem år sedan. Trots det har den inte blivit någonting som 

bostadsutvecklarna använder sig av som standard i sina trygghetspaket, eller 

någonting som konsumenterna kräver eller ens känner till. Anledningen kan 

till stor del förklaras av att oron för prisfall försvann kort tid efter lansering, 

vilket medförde att efterfrågan för en marknadsgaranti försvann. För att den 

ska bli en etablerad produkt krävs att oron på marknaden finns kvar tillräckligt 

länge för uppmärksamhet och förståelse för produkten bildas.  

•   Möjligheten att överföra all eller en viss del av risken till försäkringsbolag. 

Många bostadsutvecklare anser att den eventuella kostnaden är för svår att ta 

med i kalkylerna för att de ska våga ta steget att införa marknadsgarantin. En 

lösning på detta, som en del av bostadsutvecklare vill ha, är att risken överförs 

till försäkringsbolag. Det kan enligt Dickinson (1998) leda till större vinster för 

det enskilda företaget, och försäkringsbolagen kan minska risken genom 

diversifiering. En förutsättning för deras deltagande är dock att en premie 

betalas in, även under bra tider. Utifrån intervjustudien skilde sig tankarna 

kring försäkringsbolagens deltagande. En del menade att det skulle bli för dyrt, 

medan andra såg det som ett krav. Sannolikheten att en eventuell premie skulle 

bli för stor styrks även från teorin om learned hand rule’s där premiens storlek 

beror till stor del av sannolikhet för en kostnad och den kostnadens storlek. I 

dagens rådande läge finns det en för stor osäkerhet kring bostadsprisernas 

utveckling vilket medför en hög sannolikhet för en eventuell ersättning från 

försäkringsbolagen. Dessutom innebär marknadsgarantin en stor ersättning till 

slutkund vilket innebär att premien troligtvis skulle bli för hög.  

 

 

 



Marknadsgaranti för nyproduktion 
 

 
 

54 

Vad är fördelarna med marknadsgarantin jämfört med redan etablerade 

trygghetserbjudanden på bostadsmarknaden?  
De trygghetserbjudanden som främst används på marknaden idag är:  

•   Dubbelt boendekostnadsskydd 

•   Flexibelt tillträde 

•   Avgiftsfria månader 

•   Marknadsgarantin 

 

I dagens marknadsläge avvaktar konsumenter i större grad med att köpa nyproducerade 

bostäder med lång tid till tillträde. Marknadsgarantin är idag den enda produkt som ger 

ersättning för prisfall, vilket konsumenterna är oroliga för. Det är en produkt som med 

fördel kan användas redan vid säljstart, många andra erbjudanden används vanligtvis i 

ett senare skede av försäljningsprocessen. Dubbel boendekostnadsskydd, flexibelt 

tillträde och avgiftsfria månader ger inte konsumenter ersättning för prisfallet som 

konsumenterna är rädda för. Marknadsgarantin är därmed en viktig produkt för att få 

försäljningarna att öka och beslutstiden för konsumenterna att minska. 

  

Ett annat problem som råder är att då konsumenterna tecknar sig för en nyproducerad 

bostad har de ett uppskattat pris på den befintliga bostaden enligt prisnivån som råder 

då. Ett prisfall kan dels leda till att konsumenten vid tillträde får mindre betalt för sin 

befintliga bostad vilket kan försvåra köpet av den nya, och dels att det tar längre tid att 

få den befintliga bostaden såld eftersom efterfrågan sjunkit. Det skapar en oro som 

delvis kan lösas med flexibelt tillträde, med den kan konsumenten skjuta på tillträdet 

tills den befintliga är såld, och därmed inte behöva lån för två bostäder. Med dubbel 

boendekostnadsskydd och avgiftsfria månader behövs fortfarande det dubbla 

lånetagandet. En fördel med marknadsgarantin är att konsumenten får ersättning för 

prisfallet för den nya bostaden, vilket i många fall kan täcka den eventuella 

prisminskningen som sker på den befintliga bostaden från det att avtalet tecknats.  

 

En lösning som många bostadsutvecklare tvingas använda är att de i efterhand sänker 

priset på vissa bostäder, för att möta marknadens efterfråga. Det skapar en moralisk 

tvivelaktighet när vissa köper bostaden till ett pris, och andra i efterhand får köpa till 

ett lägre pris. Marknadsgarantin skapar istället möjligheten för priset att justeras av den 
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allmänna prisnivån enligt indexet. Det gör det lättare för bostadsutvecklaren att förklara 

prisolikheterna, exempelvis i de fall endast de konsumenter som tecknat förhandsavtal 

innan säljkvoten var uppnådd skulle bli erbjudna marknadsgaranti och därmed 

eventuellt lägre pris.  

 

Vilka risker finns med införandet av en marknadsgaranti? 
Det finns alltid risker med att införa nya koncept. De utvecklas för ett ändamål men 

innan man ser resultatet är effekterna okända. Den största och mest uppenbara risk som 

marknadsgarantin medför är att bostadsutvecklarna kan behöva betala ut stora 

ersättningbelopp till kunderna om prisnivån sjunker. Det kan i vissa fall innebära 

förluster för företagen i de projekt där marknadsgarantin ingår. Däremot upplever 

samtliga bostadsbolag att den rådande prisnedgången på bostäder börjar stagnera och 

hitta sitt nya marknadsläge. Risken för prisfall är alltså den risk som skulle ge störst 

ekonomisk skada för bostadsbolagen.  

 

Enligt optionsteorier, som presenterats i tidigare kapitel, kan optioner förändra 

konsumenternas köpbeteende och ändra deras riskbenägenhet. Det finns en risk med 

marknadsgarantin att den skulle påverka konsumenters köpbeteende och göra att 

konsumenter köper bostäder som de annars, utifrån deras riskpreferenser, inte hade 

köpt. Risken, enligt kreditchefen från en av Sveriges största banker, ligger i att 

produkter som används på fel sätt eller som kan förändra beteenden kan komma att 

göra skada istället för att nytta. Likheten mellan marknadsgarantin och andra 

derivatinstrument i teorin är att de skapar en trygghet hos konsumenter vilket kan 

medföra kraftigare cykler. Därmed finns det en risk med marknadsgarantin att den kan 

påverka marknadskraften på ett negativt sätt som inte låter de underliggande faktorerna 

som utbud, efterfrågan och pris att styra. Om konsekvenserna av marknadsgarantins 

påverkan är positiv eller negativ över tid är svår att svara på, men att den kommer ändra 

konsumenters köpbeteenden av nyproducerade lägenheter är sannolik. Det är både 

förhoppningen och risken med marknadsgarantin.  

 

Vid produktion tenderar bostadsföretagen att söka extern finansiering från exempelvis 

banker. När bankerna lånar ut kapital för bostadsprojekt och bedömer risken tittar de 

mycket på projektets storlek, läge samt företagets finansiella kapacitet. Alla 
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trygghetserbjudanden som bostadsbolag erbjuder är åtaganden de tar på sig som 

innebär en finansiell risk för bostadsföretaget. Även om de flesta andra erbjudandena 

har markant lägre eventuell utbetalning och risk än marknadsgarantin tar banker hänsyn 

till dem när de gör sin kreditbedömning. Marknadsgarantin är ett stort åtagande vilket 

eventuellt kan leda till stora ekonomiska ersättningar. I och med detta finns det en risk 

för en del bostadsbolag att de inte har den finansiella kapaciteten för att ge ut en 

marknadsgaranti, då bankerna bedömer risken för alltför stor. En risk med 

marknadsgarantin är därmed att vissa bostadsbolag kan få sämre kreditgivning om de 

erbjuder sina kunder garantin, speciellt i ett marknadsläge där det är osäkert hur 

marknaden kommer att utvecklas. Bankerna har inte än tagit ställning men utifrån 

intervjustudien framgår att bankerna ser alla åtagande bolagen gör som en ökad risk 

som de kommer ta hänsyn till i sina kreditbedömningar. Även bostadsutvecklarnas 

marginaler i projekt skiljer sig i väldigt mycket, vilket skulle kunna innebära att endast 

en del företag som har stora marginaler och hög finansiell kapacitet kommer kunna ge 

ut marknadsgarantin.  

 

En annan risk med införandet av marknadsgarantin är att den kan bli svår att 

kommunicera till bostadsköparna. En del av de intervjuade bostadsbolagen hade 

erfarenhet av svårigheter att kommunicera andra trygghetserbjudande och såg även 

risken med att marknadsgarantin skulle kunna bli svårförståelig för allmänheten. Det 

finns alltså en risk med att om garantin inte kommuniceras på ett enkelt och förståeligt 

sätt kommer den inte ge effekt. Produkten skyddar köparna mot oron för prisfall, om 

konsumenterna inte förstår den till fullo kommer oron att finnas kvar och det 

avvaktande beteendet kommer fortsätta. Det finns även en risk med att för få bolag 

använder sig av produkten vilket gör att marknadsgarantin inte kommer att etableras 

som en produkt som konsumenter känner till. Om konsumenter inte känner till garantin 

kommer oron på marknaden finnas kvar på samma sätt som beskrivit ovan kommer den 

inte påverka försäljningen av nyproduktion.  

 

Marknadsgarantins syfte är att skydda konsumenter för prisfall och hantera den oro på 

bostadsmarknaden för att möjliggöra för fortsatt försäljning av nyproduktion, för att 

produktionsvolymen inte ska sjunka. Under perioder med stigande bostadspriser ger 

marknadsgarantin inte samma effekt på försäljningarna. Det kan då leda till att 
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bostadsutvecklare inte ser det som nödvändigt att betala för indexet som mäter 

utvecklingen, och då bara ge ut garantin under oroliga tider. En risk är därmed att det 

tar ett tag för bostadsutvecklare att lansera garantin på marknaden. Det kan leda till att 

marknadsgarantin endast införs efter marknaden har vänt, och att den i efterhand ska 

lösa ett problem som möjligtvis hade kunnat förebyggas.  Dessutom kan det leda till att 

den inte blir lika välkänd och etablerad om den endast används i kriser, vilket historiskt 

sett sker med långa mellanrum.  
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6   Slutsats  

I detta kapitel presenteras de slutsatser för rapportens frågeställningar samt en 

konkluderande slutsats för syftet med rapporten. Varje frågeställning besvaras separat 

utifrån analyser som redogjorts för i föregående kapitel.  

 

Påverkas mängden byggproduktion av bostadsprisernas utveckling?  
Produktionsvolymen påverkas av hur lätt byggbolagen får lägenheterna sålda. 

Försäljning av nyproducerade bostäder påverkas till stor del av prisutvecklingen av 

bostäder. Två undantag observeras. Den ena är att produktionsvolymens påverkan eller 

snarare försäljningstaktens påverkan beror till stor del var i landet projektet är. 

Påverkan är mycket starkare i Stockholm än resten av Sverige av prisutvecklingen. Det 

andra undantaget är vilken prisklass som lägenheterna är i. De bostadsbolag som 

bygger billigare bostäder har inte haft lika tufft med försäljningen som de som bygger 

dyrare vilket innebär att deras produktionsvolymen inte är lika känslig mot 

prisförändringar.   

 

När finns det behov av en marknadsgaranti?  
Behovet för marknadsgarantin finns när det råder osäkerhet på bostadsmarknaden, det 

kan variera beroende på geografiskt läge och kundsegment. Om befolkningen är oroade 

för prisfall avvaktar de ofta med att köpa nyproducerade bostäder, i störst grad när det 

är lång tid till tillträde. Det beror till stor del av psykologi, media har drivit upp en 

rädsla för prisfall. I de fallen är marknadsgarantin en produkt som behövs, den är idag 

den enda lösningen som hanterar oron för prisfall. 

 

Kommer marknadsgarantin ha en positiv påverkan på försäljningar av 

nyproducerade bostäder?  
Det är svårt att säga i hur stor utsträckning marknadsgarantin kommer påverka 

försäljningar då den precis införts på marknaden och effekter ännu inte går att mäta. 

Men enligt teorin pekar mycket på att det kommer få en positiv effekt på försäljningar 

under vissa förutsättningar. Det som talar för att marknadsgarantin kommer ha en 

positiv effekt på försäljningar är att garantin hanterar den psykologiska oron som finns 

hos konsumenter genom att risken flyttas till bostadsbolaget, risken är dessutom som 
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störst i ett tidigt skede av byggprocessen. En trolig effekt av garantin är att 

försäljningarna kommer öka i ett tidigt skede, för att sedan avta och inte ge någon 

markant påverkan när tillträdesdagen närmar sig.  

 

Kommer marknadsgarantin att jämna ut produktionscyklerna? 
Marknadsgarantin kommer teoretiskt jämna ut produktionscyklerna om en eventuell 

minskning skulle bero på psykologiska faktorer. Marknadsgarantin påverkar inte 

konsumenternas återbetalningsförmåga och kommer därmed inte kunna ha någon 

effekt om en minskning beror på exempelvis makroekonomiska faktorer.  

 

Vilka är framgångsfaktorerna för att marknadsgarantin som koncept ska 

bli etablerad?  
Det som krävs är för det första att paketeringen och marknadsföringen av garantin 

måste vara tydlig. Kunder måste med lätthet förstå innebörden av garantin för att förstå 

värdet av den, vilket är centralt för att garantin ska ge resultat för de som ger ut 

produkten. Det är viktigt att bostadsutvecklarna själva får utforma vilken självrisk som 

konsumenterna ska ta och vilket ersättningstak de ger ut. Gällande utformningen är det 

även viktigt för vissa bostadsutvecklare att kunna överföra viss del eller hela risken till 

ett försäkringsbolag. Vissa ansåg det för dyrt, andra såg det som en nödvändighet för 

att ens ge ut garantin. Det sista som krävs är svårt att kontrollera, det är viktigt att 

bostadspriserna direkt efter lanseringen av marknadsgarantin inte stiger och oron 

försvinner. I annat fall kommer behovet av garantin försvinna och den kommer 

sannolik att försvinna från bostadsmarknaden. 

 

Vad är fördelarna med marknadsgarantin jämfört med redan etablerade 

trygghetserbjudanden på bostadsmarknaden?  
Vid jämförelse av de redan befintliga trygghetserbjudandena är det tydligt att 

marknadsgarantin hanterar ett helt annat problem än de andra produkterna. De 

etablerade lösningarna används vanligtvis i slutskedet av försäljningsprocessen. De kan 

ingå redan tidigt i processen som ett trygghetspaket, men de ger generellt sett störst 

påverkan på försäljningen i slutskedet. Marknadsgarantin är den enda produkt som 

hanterar oron för ett prisfall, vilket idag är det största problemet.  
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Vilka risker finns med införandet av en marknadsgaranti? 
Det finns flera risker med införandet av marknadsgarantin. Det finns en ekonomisk risk 

för bostadsbolagen att de kan behöva ge ersättning för en värdeminskning, storleken av 

denna ersättning beror på produktens utformning. Det finns även en risk i och med att 

bostadsbolagen åtar sig större risk att de skulle få en sämre kreditvärdering vilket skulle 

kunna påverka bankernas vilja att finansiera bostadsprojekt. 

 

Det finns även en risk att marknadsgarantin påverkar konsumenters köpbeteenden 

vilket i så fall skulle påverka de underliggande marknadskrafternas påverkan på 

prisutvecklingen. Konsumenter skulle kunna ta en större risk med marknadsgarantin 

för de känner en för stor trygghet i och med produkten. 

 

Marknadsgarantins påverkan beror till stor del om konsumenterna förstår produkten. 

Risken med att konsumenterna inte skulle förstå marknadsgarantikonceptet kan bero 

på hur den kommuniceras, att den används av för få bolag vilket skulle leda till att den 

inte blir allmänt känd för konsumenter eller att marknadsgarantin endast används i 

osäkra tider vilket i sig skulle kunna signalera om en ökad osäkerhet som i sin tur skulle 

kunna ha en negativ effekt på bostadsmarknaden. 

 

Konkluderande slutsats  
Syftet med rapporten var att undersöka huruvida marknadsgarantin möjliggör för 

bibehållen bostadsproduktion under mer osäkra förhållanden. Utifrån slutsatserna att 

garantin kommer ha viss positiv effekt på försäljningen, och att produktionscyklerna 

till viss del kommer jämnas ut av garantin, kan slutsatsen dras att marknadsgarantin 

kan bidra till viss bibehållen produktion om osäkerheten beror på psykologiska faktorer 

om rädsla för prisfall. Däremot beror inte en produktionsminskning av bostäder endast 

av de psykologiska faktorerna utan även av andra faktorer, exempelvis ökade 

räntenivåer eller amorteringskrav, där marknadsgarantin inte kan lösa problemet. 

Sannolikt kommer marknadsgarantin ha en positiv effekt på försäljningar när 

konsumenter är oroade för prisfall, och då även en positiv effekt på produktionen inom 

enstaka projekt.    
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7   Diskussion  och  förslag  på  vidare  studier  

I detta kapitel diskuteras författarnas syn på examensarbetet och hur väl syftet besvarats 

samt den metod som valts för att besvara rapportens syfte. Dessutom presenteras två 

förslag på vidare studier som vi anser vore intressanta att fördjupa sig inom.  

7.1   Diskussion  

Rapportens syfte var att undersöka om marknadsgarantin kan leda till att produktionen 

av nyproducerade bostäder kommer hållas uppe även under osäkra tider. Det har 

undersökts genom att studera dess potentiella effekter på försäljningen, vad som ligger 

bakom produktionsvolymscykler och vad som behöver uppfyllas för att garantin ska 

etableras på marknaden. Resultatet från rapporten, som härletts utifrån teorier och 

experters uttalanden, visar på att garantin troligtvis kommer få en positiv påverkan på 

försäljningar under vissa förhållanden. Framförallt kommer marknadsgarantin ha störst 

påverkan tidigt i försäljningsprocessen innan byggstart och det inte finns något riktigt 

datum för färdigställandet. Detsamma gäller för produktionen, garantin kommer i vissa 

fall hålla uppe produktionen, i andra fall inte. I det stora hela tyder mycket på att 

marknadsgarantin är en produkt som det finns ett stort behov av under osäkra tider, 

många bostadsutvecklare ser den som positiv och nödvändig, dock med nackdelen att 

den i värsta fall kan bli väldigt dyr och svårbehandlat i kalkylerna. 

 

Resultaten innebär att om de faktorer som presenterades under slutsatsen uppfylls är 

det troligt att marknadsgarantin kan bli en etablerad produkt som många 

bostadsutvecklare kommer använda sig av. Troligtvis kommer de däremot inte använda 

garantin under tider av uppåtgående priser, utan endast plocka fram den när de anser 

den behövas. Om garantin blir en väletablerad produkt som används av många företag 

kan det leda till en riskabel påföljd. Om en bostadsbubbla skulle uppstå kan det leda till 

att många företag skulle behöva betala ut väldigt stora summor till konsumenterna. 

Förhoppningsvis kommer företagen sätta ersättningstaket på en nivå där det inte skulle 

bli ett olösligt problem.  

 

Experternas uttalanden har i stort varit i linje med de teorier som varit av relevans för 

arbetet och ger då en relativt stark grund för de slutsatser som dragits. Rapporten 
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genomfördes dock i en tid då marknadsgarantin fortfarande utformades och precis hann 

lanseras på marknaden, vilket ledde till en möjlig svaghet i metodvalet när slutsatser 

om marknadspåverkan skulle dras. Starkare slutsatser kring garantins påverkan på 

försäljningarna kan dras med konkret försäljningsstatistik, vilket är möjligt först efter 

en viss tid med marknadsgarantin på marknaden. Saknaden av kvantitativ data är det 

som är studiens svaghet i och med att resultaten inte kan bevisas med statistik. Ett av 

de viktiga resultaten som blir tydliga av studien är behovet av mer flexibla priser av 

nyproduktion. Att konsumenter nu avvaktar med att köpa nyproduktion beror till stor 

del av att hen köper en bostad vars pris är satt upp till två år innan tillträde. För att 

möjliggöra mer konstant produktionsvolym behövs mer flexibel prissättning. 

Marknadsgarantin är ett koncept som möjliggör för ett sätt att prissätta nyproducerade 

lägenheter mer flexibelt vilket resulterar i att lägenheter säljs till marknadsvärde vid 

tillträdesdagen. Sådana produkter tror vi kommer ha störst effekt på försäljningar av 

nyproduktion, för de gör att köp av nyproduktion blir mindre riskabla jämfört med köp 

på successionsmarknaden.   

7.2   Förslag  på  vidare  studier  

Det finns flera områden att fördjupa sig i efter detta arbete. En intressant fortsättning 

skulle vara att undersöka vilken effekt marknadsgarantin har på konsumenter och hur 

produkten påverkar konsumenternas osäkerhet med konkret försäljningsstatistik. 

Förhoppningsvis finns det mer data nu när produkten är lanserad vilket gör det möjligt 

att göra en mer kvantitativ studie på området.  

 

Ett annat intressant perspektiv att studera vore andra lösningar och utformningar för att 

möjliggöra en jämnare produktionscykel. Det finns idag stora problem med fortsatt 

bostadsbrist och troligtvis kommer produktionsvolymen minska en del efter den nu 

pågående prisnedgången. Att undersöka vidare andra produkter för att skapa 

möjligheten att byggnationen hålls uppe, mer konstant, skulle vara intressant och 

viktigt. 
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9   Bilagor  

9.1   Marknadsgarantin  produktexempel  
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9.2   Intervjufrågor  fastighetsbolag  

Marknadsläget 

•   Hur har ni känt av en marknadsförändring under hösten? 

•   Känner ni att det fortfarande är oroligt på marknaden nu?  

•   Vad tror ni om utvecklingen framöver?  

•   Vad tror ni är bakgrunden till att marknadssituationen ser ut som den gör?  

•   Har ni ett intresse av att hålla uppe produktionen även under oroliga tider? 

•   Upplever ni att produktionsvolymen har påverkats av marknadsförändringen?  

 

Lösningar mot sjunkande efterfrågan 

•   Arbetar ni aktivt med att bemöta den sjunkande efterfrågan på marknaden?  

 

•   Vad gör ni mer specifikt för att öka försäljningen just nu?  

o   Har det ökat försäljningen? I en beslutsprocess gjorde ni då en analys 

på ungefär hur mycket det skulle öka försäljningen?  

o   Vilka risker/kostnader medför er lösning?  

o   Om avgiftsfria månader, skjuter ni in extra kapital i föreningen för att 

täcka förlusten?  

 

•   (Ungefär hur stort är er avkastning/marginal på ett genomsnittligt projekt?)  

o   Hur stor andel av era projekt i genomsnitt lever ni upp till den avsatta 

avkastningen?  

 

•   Har ni erfarenhet av att sänka priser på era projekt?  

o   I ett tidigt skede eller är för att få de sista lägenheterna sålda precis 

innan inflyttning? 

o   Ungefär hur mycket (procentuellt) är det vanligt att sänka priset med?  

 

 

 

Marknadsgarantin 

•   Känner ni till marknadsgarantikonceptet? 
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•   Har ni använt er av det i något projekt? 

•   Vad ser ni som för- och nackdelar med en marknadsgaranti?  

•   Kan marknadsgaranti ha påverkan på försäljningen av nyproduktion tror du? 

•   Upplever ni att nackdelarna med marknadsgaranti är större än fördelarna? 

•   Marknadsgaranti vs avgiftsfritt? 

•   Marknadsgaranti vs prissänkning?  

•   Marknadsgaranti vs dubbelboendekostnadsskydd?  

•   Marknadsgaranti ger en mer precis ersättning beroende på 

marknadsutveckling, vad anser ni om den typen av ersättning?  

•   Ser ni marknadsgaranti som en långsiktig produkt? Varför/varför inte?  

•   Vad är de största problemen med ge marknadsgaranti?  

•   Om risken skulle fördelas på fler aktörer, till exempel att försäkringsbolag 

hjälper till med ersättningen, hur ställer ni er till det?  

•   Hade ni varit beredda att betala en försäkringspremie till försäkringsbolag 

under bra tider för att sedan få hjälp med ersättning under dåliga?  

 

9.3   Intervjufrågor  banker  

Marknadsläget 

Har ni känt av en förändring på bostadsmarknaden sedan hösten 2017?  

 - Ansöker färre om lån?  

 - Ger ni ut färre lån, vad det gäller antal och storlek på lån? 

 

-Hur tror du närmsta tiden ser ut vad det gäller kreditgivning?  

 

-Vad ser ni som bakgrund till att bostadsmarknaden hamnat där den är idag?  

-Hur ser ni på utvecklingen framöver?  

 

Kreditgivningskrav  

-Har ni högre krav på låntagare idag jämfört med för ett år sedan?  

•   Vilken kalkylränta använder ni när ni ger ut bostadslån?  
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•   Hur har era kriterier för långivning ändrats från ett år sedan tills nu? På vilket 

sätt har det stramats åt?  

•   Tar ni hänsyn till om det är nyproduktion eller successionsmarknaden, 

gällande räntenivå och belåningsstorlek?  

 

- Märker du av att allt fler nekas lån och att det därmed finns behov av någon lösning 

för att öka tryggheten hos både låntagare och givare? 

  

- Vid lånelöfte, tar ni hänsyn till framtida utveckling eller gäller endast dagens 

marknadsvärde? 

 

- Vid själva utbetalning av lånet, gäller lånelöftets marknadsförutsättningar eller 

justeras de till dagens förutsättningar?  

 

- Tar ni hänsyn till om avgiftsfria månader, dubbelboende försäkringar eller andra 

trygghetspaket bostadsbolag ger ut?  

 

-Hur vanligt är det idag med att ni ger ut lånelöftet, men att bostadsköparen i 

slutändan inte når upp till kraven och inte beviljas lån? Speciellt nu när marknaden 

har dippat.  

  

 -Beror det på marknadens utveckling? 

 

 -konsumenternas överkonsumtion? 

 

 -Förlust av jobb?  

 

 -Något annat?  
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Marknadsgaranti 

-Känner du till konceptet med marknadsgarantin?  

 

- Nu när garantin införs på marknaden, är det någonting som ni kommer ta med i 

kalkylerna när lån beviljas? Kan det bero på vilken bostadsutvecklare som ger ut 

garantin?  

•   Om nej: Om istället ett försäkringsbolag skulle vara med och ta risken. Skulle 

det påverka om ni tar med marknadsgarantin i lånekalkylerna?  

 

- Tror du att det leder till att fler lån ges?   

 

- Finns det andra liknande garantier som ni tar hänsyn till?   

 

- Vad ser du som för- och nackdelar med en sådan garanti? Först fördelar. 

 

- Tror du att det kan leda till en större riskbenägenhet hos konsumenter? Hos banker? 

 

9.4   Index    

Datum  

(månadsvis)   Riket   Stockholm  

200501   100,00   100,00  

200502   101,69   102,04  

200503   103,25   103,75  

200504   104,62   105,00  

200505   106,21   106,13  

200506   106,10   105,17  

200507   108,80   107,37  

200508   113,21   114,70  

200509   114,15   115,34  

200510   117,61   118,95  
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200511   117,62   119,03  

200512   117,15   117,45  

200601   121,95   122,93  

200602   124,27   125,67  

200603   126,51   127,96  

200604   128,21   129,95  

200605   129,05   130,91  

200606   127,05   128,25  

200607   130,59   132,70  

200608   132,37   134,12  

200609   132,01   132,38  

200610   130,81   131,25  

200611   131,63   132,93  

200612   133,09   134,03  

200701   139,86   142,30  

200702   144,61   147,48  

200703   149,71   152,47  

200704   154,30   157,00  

200705   156,63   160,10  

200706   155,25   156,62  

200707   161,00   164,40  

200708   162,73   165,79  

200709   158,14   159,28  

200710   153,38   154,85  

200711   145,68   145,29  

200712   142,72   142,48  

200801   149,61   150,35  

200802   151,56   151,18  

200803   153,67   154,77  

200804   156,27   157,36  

200805   156,67   157,90  
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200806   153,45   153,80  

200807   152,18   152,52  

200808   151,01   150,18  

200809   145,05   142,81  

200810   136,15   132,85  

200811   131,61   129,82  

200812   132,56   131,41  

200901   138,72   137,15  

200902   144,71   144,12  

200903   148,56   146,38  

200904   149,12   145,72  

200905   148,97   145,44  

200906   147,62   144,19  

200907   149,67   146,59  

200908   154,70   151,04  

200909   158,92   156,97  

200910   160,21   157,92  

200911   159,90   155,78  

200912   160,33   157,40  

201001   164,10   159,82  

201002   165,55   161,68  

201003   165,16   161,78  

201004   164,34   159,44  

201005   163,82   159,72  

201006   163,22   159,24  

201007   163,41   159,33  

201008   168,77   165,04  

201009   169,87   166,62  

201010   171,62   167,98  

201011   175,38   174,00  

201012   174,94   173,04  
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201101   177,40   173,21  

201102   176,92   175,23  

201103   175,40   171,88  

201104   174,75   171,16  

201105   174,45   170,98  

201106   170,84   167,87  

201107   173,04   171,14  

201108   173,40   171,03  

201109   171,24   168,59  

201110   169,73   166,98  

201111   168,92   166,41  

201112   168,19   165,75  

201201   173,14   170,24  

201202   174,71   172,07  

201203   177,71   175,15  

201204   178,28   174,87  

201205   179,51   176,56  

201206   177,13   174,94  

201207   179,37   178,23  

201208   180,27   178,70  

201209   180,36   178,88  

201210   180,46   179,63  

201211   179,94   178,50  

201212   180,30   178,74  

201301   185,85   183,72  

201302   187,65   186,21  

201303   190,32   188,75  

201304   192,01   190,09  

201305   193,10   190,74  

201306   195,13   193,32  

201307   196,21   194,63  
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201308   199,54   197,56  

201309   199,76   199,24  

201310   200,88   199,73  

201311   202,55   202,24  

201312   204,00   202,79  

201401   209,36   208,41  

201402   211,77   211,08  

201403   214,60   212,88  

201404   215,92   215,62  

201405   217,38   216,25  

201406   216,35   215,23  

201407   223,86   223,09  

201408   226,87   226,59  

201409   228,77   229,38  

201410   230,82   230,55  

201411   232,76   231,97  

201412   233,69   232,60  

201501   241,27   240,70  

201502   248,23   247,10  

201503   254,82   254,14  

201504   258,51   258,23  

201505   257,12   256,44  

201506   256,65   257,04  

201507   264,82   264,77  

201508   270,30   270,33  

201509   273,83   276,27  

201510   275,00   275,69  

201511   274,11   274,09  

201512   274,53   274,29  

201601   280,27   278,79  

201602   282,70   281,63  
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201603   284,38   282,00  

201604   285,51   282,80  

201605   280,86   275,10  

201606   275,02   269,19  

201607   282,98   278,52  

201608   286,36   280,32  

201609   290,68   284,92  

201610   293,52   287,12  

201611   293,10   285,42  

201612   296,43   288,05  

201701   302,37   293,67  

201702   305,84   296,49  

201703   308,40   297,13  

201704   307,65   296,13  

201705   307,01   295,58  

201706   304,18   292,33  

201707   308,84   294,94  

201708   309,48   296,36  

201709   303,68   289,82  

201710   295,26   279,96  

201711   284,80   268,32  

201712   277,22   262,04  

 


