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Prissdtaing av nlproducerade bostadsrdtter

Sammanfattning
Humdsyftet med detta examensarbete air att utifren studier av offentligt publicerat
mate al och genomftirdaintervjuer identifiera och analyserade strategiersom tillampas
vid prissiittning av nyproducerade bostadsratter samt att beskiva vad en
"felaktig p ssettning" kan fE ftir konsekvenser {iir ett ftiretag och vederborande
konsumenter.
BostadsrAtt ar en valbekant och vedertagen uppl6telseform i Sverige. Bostadsriitten ?ir
en nlttjander?itt mot vederlag utan tidsbegiinsning. Att aga en bostadsdtt innebar att
inneha en viss andel i en ekonomisk liirening samt en evig ratt att n)4tja en bestiimd
lzigenhet. Lagar som har betydelse fttr upplatebe av bostadsrAtt ar bland annat
bostadsriittslagen samt lagen om ekonomiska ftireningar. Forutsefiningar fiir upplitelse
av bostadsratt ar bland annat att en bostadsraftsfttrening registrerats samt att en
ekonomisk plan uppraittats och regisherats. Vid nyproduktion av bostadsratter, dar
kdvs aven Bolagsverketstillstand
upplitelse sker innan definitiv kostnadsredovisning,
samt att betryggandesakerhetlamnasav exempelvisfiirsiikings AB Bostadsgaranti.
Bostadsmarknaden prZiglas idag av ett elierfrigedverskott som lett till relati\'t stora
prisstegringar.Generella fastighetsftt$aljningaroch fiJrsiiljningarav bostadsriitterpi
andrahandsmarknaden
sker under auktionsliknandeftrh6llande, diir hdgstbjudandepart
i de flesta fall blir kiipare till auktionsobjektet.Vid ftirsiiljning av nyproducerade
bostadsretterrider dock andra villkor, anledningen ar ftamst lagregleringenking
bostadsr?ittsftireningen
och dess ekonomiska plan. Vid nyproduktion maste siiljande
ftiretag redan innan produktionen av bostadsratter faststAlla aktuella fiirsiiljningspriser
och bokfijra dessasom insatseri seval upplatelsea\4aletsom den ekonomiskaplanen.
N6got anbudsfiirfarande liknande det pi andrahandsmarknadenuppstir siledes inte och
priset Ar fastsullt da objektet infoduceras pE marknaden.PrissAttningav nyproducemde
bostadsratter kiiver saledes kunskap inte endast om ridande marknadssituation utan
?ivenftirm6gan att estimera de marknadsliirutsafiningar som kommer att galla vid tiden
fttr tilltrede.
Fitrsaljning av nyproducerad bostadsratt sker normalt i tre steg. Fdr att binda
presumtiva lagenhetsintressentertecknas ett fttrhandsartal redan innan produktionen
av bostadsrAtterstartat. Efter att en ekonomisk plan uppriittats och registrerats tecknas
ett uppletelsea\tal och niir produktionen avslutats och slutlikvid erlagts erhells ratten
att tilltlada.
Prissafining ?ir generellt sett ett av de viktigaste verktygen vid fitretagsstyming. Pdset
kan bland annat anvainds som ett medel fttr att skapa efterfragan och vinna
marknadsandelar. Milet med priss?ittningen ar att satta det "optimala priset". Detta
karakteriseras av att uppf,lla kundemas ft;rvantningar och samtidigt uppfylla fttretagets
intention angiende vinstmaximering. De praktisld mest fiirekommande metodema ftir
prissattning iir kostnadsbaserad,konkurentbaserad och kundviirdebaserad. Med tanke
pi varje bostadsobjekts unika kanktiir har en pdssettning utifrin efterfrigan och
marknadens betalningsvillighet, en si kallad kundviirdesbaserad prissAttning, ansetts
mest Andamalsenlig vid priss?ittning av bostadsrafter. Att prisoptimera efter
konsumentens individuella betalningsvilja har visat sig vara ett bra satt att 6ka
iiirotag€ts r?intabilitet. Fdretagen pA marknaden tillampar marknadsprissattning och

pdssatter bostadsratter utiften marknadsvardet vid tiden iiir avtalstecknande alternativt
utiften det varde de {iirv?intas reprcsenteravid tiden fiir tilltr?ide.
Av genomfdrd empirisk studie ftamger att en underprissathing som motivemr kdpare
att spekulera pi byggftiretagets bekostnad inte iir att liiredra ur vinstsynpunkt' Negon
prisjusterandJ atgard ar dock sallsynt liirekommande, ty aven om ftiretagen vid
underprissiittning kunde ha tjanat mer pa projektet har majoriteten av fiiretagen angett
att erhillen insats godtas eftersom den svarar mot det av fijretaget i ftirhand uppstnllda
resultatkavet.
FOr narvarande rider stor efterfragan pe bostadsratter i Sveriges tillviixtregioner'
Overprissatta projekt iir siledes siillsynt filrekommande. Om ett prissattningsfilrfarande
iindock skulle resultera i att exploaterande ftiretag inte lyckas salja samtliga
bostadsrafier inom viss tid har aterftirvarv av dessa angetts som den vanligast
fiirekommande atgarden. Efter aterfowzirv kan bostadsratema saljas till marknadspris
under en lbrsZiljning pi andrahandsmarknaden. Som alternativ till aterftiwew och
prisjusteringhar iiven ombildning till hyresrattvisat sig vara en atgzirdsom ar miijlig att
vidta.
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